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Abstract 

School is one of the most important institutions society has for fostering its 
future citizens. Education policy can be seen as an important arena for the 
discursive struggle over the meaning of education, not only what it is for, its 
goals and purposes, but also its deficiencies. Education policies are not 
mirrors of reality but include a power dimension in describing the problems 
to be solved. Thus, a specific question or a particular phenomenon is given a 
certain value and meaning. The different articulations involved in represen-
tations of problems construct certain subject positions of citizenship which 
are not open for everyone. This makes it essential to deconstruct these 
gendered, racialized and classed subject positions. In the same way as in the 
beginning of the 1990s, the Swedish school system is currently facing 
changes. The most recent reform of upper secondary education, 
implemented in 2011, needs to be viewed in a historical perspective.  

This thesis analyses discursive continuity and change with regard to 
representations of the problems, goals and purposes of upper secondary 
education during the period 1971-2011. Focus is also placed on changes and 
continuities in how the good future citizen is constructed and in what ways 
gender, class and ethnicity are produced in these constructions.  

The theoretical framework is inspired and informed by discourse theory, 
feminist theory and theories on citizenship. Adopting this approach, I 
analyse government policy documents concerning upper secondary 
education reforms. The analysis shows not only changes, but also the 
importance of continuities in the dominating discourses of a school for all 
(1971-1989); a school for lifelong learning (1990-2005); and a school for the 
labour market (2006-2011). A shift from integration to differentiation is 
revealed in which the silencing of signifiers, such as democracy, equality and 
multiculturalism, lead to a risk of unequal opportunities for people to 
politicize their experience and situation. The previous demands for 
retraining and flexibility, for emancipation and lifelong learning are 
marginalised in favour of employability, skill supply and entrepreneurship. 
The constructions of good future citizens as consumers become instead 
constructions of citizens as products for business and growth. A male 
productive worker and male entrepreneur are constructed, privileging a 
white middle class. Neo-liberal and neo-conservative influences, reinforce 
the individual’s responsibility to become included in what is constructed as a 
desired citizenship.  

 
Keywords 
Citizenship, discourse, education policy, upper secondary education, gender, class, 

ethnicity, feminism, postcolonialism, intersectionality, Sweden 
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Förord 
 

I personalrummet på Statsvetenskapliga institutionen i Umeå hänger Peter 
Tillbergs konstverk Blir du lönsam, lille vän? Under nästan fem års luncher 
och fikaraster har jag suttit och tittat på detta konstverk och att det är 
uppsatt i personalrummet kan givetvis tolkas på flera olika sätt. Exempelvis 
kan det tolkas som att även akademins privilegierade medborgare ska återgå 
till sitt arbete och genom sin produktion av vetenskapliga artiklar och 
examinerade studenter både själva ska vara lönsamma och producera 
lönsamma studenter. Det kan också tolkas som en kritik och ett motstånd 
mot detta ideal som tycks bli allt starkare även inom den högre utbildningen 
i kraven på innovation, publiceringar, citeringar och samhällsnytta. 
Akademin borde snarare vara platsen för de stora tankarna och ”friheten” att 
syssla med något som inte direkt kan beskrivas som lönsamt. Frågan jag 
flera gånger har ställt mig är hur jag hamnade här, på denna privilegierade 
plats och i denna privilegierade krets? Att jag så småningom skulle stå här 
med en färdigskriven avhandling fanns aldrig i mina tankar som yngre och 
resan hit har känts ganska slumpartad, även om vissa val kan tyckas särskilt 
”välövervägda” för att hålla så många dörrar som möjligt öppna. En 
inspirationskälla under dessa år som doktorand har varit min mormor, Ewa 
Ånger, som inte tillät mig glömma privilegiet att få studera men också 
möjligheterna att resa.  

Men många andra har också bidragit och varit oumbärliga för genom-
förandet av mitt avhandlingsprojekt. Först och främst vill jag tacka mina 
handledare, Christine Hudson och Linda Rönnberg. Tack Chris för din 
ständiga uppmuntran och din tro på min förmåga men också för dina råd om 
akademin och livet i stort. Tack Linda för din förmåga att strukturera, ställa 
tankeväckande frågor och för att du har delat med dig av dina nätverk och 
alltid haft tid för både stort och smått. Jag vill också tacka både tidigare och 
nuvarande kollegor på den statsvetenskapliga institutionen för stora som 
små bidrag, allt från kommentarer på tidigare utkast till social samvaro.  

Jag vill även nämna och tacka vissa personer som bidragit med värdefulla 
och tankfulla kommentarer och diskussioner i olika sammanhang, såväl i 
Umeå som i andra städer och länder, Lisbeth Lundahl, Åsa Gustafson, Malin 
Rönnblom, Elina Lahelma och Jason Glynos. Jag är särskilt tacksam för den 
uppmuntran och stöd jag fått från Annika Egan Sjölander och Jenny 
Gunnarsson Payne samt diskussionerna med deltagarna på kursen 
Perspectives on Discourse Analysis. Tack går också till nätverken Nordcrit 
och STUP för kritiska reflektioner inom det utbildningspolitiska fältet. Tack 
Maria Terning för roliga diskussioner kring diskursteori och gymnasie-
reformen Gy11. Jag vill också rikta ett stort tack till Maria Carbin och 
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Elisabeth Olivius som i ett sent skede hjälpte mig att lyfta blicken för att se 
en större helhet.  

Jag vill även tacka både tidigare och nuvarande doktorandkollegor för 
intressanta och tankeväckande diskussioner men också den kollektiva 
samvaron. Tack Jan Jämte för diskussioner om alltifrån politik och metod 
till simning men också för värdefulla avbrott i stirrandet på skärmen (du 
lyckas inte skrämmas lika mycket längre). Tack Elisabeth Olivius och Elsa 
Reimerson för våra samtal kring genus, feminism, diskurs, postkolonialism 
och livet i allmänhet. Tack Elisabeth för trevligt resesällskap och tack Elsa 
för behövliga utflykter till IKSU:s klättervägg och sällskapet vid stenblocken i 
Umeåtrakten. Tack Annette Löf för din ständiga uppmuntran och positiva 
inställning. Tack Johanna Johansson för välbehövlig ventilation och trevligt 
sällskap.  

Jag vill också tacka Christina Boström för layout och förmåga att hålla 
reda på alla praktiska detaljer i avhandlingens slutskede samt Marie Olsson 
för alla administrativa frågor. Jag är också tacksam för finansieringen från 
J C Kempes Minnes Stipendiefond och universitets Wallenbergmedel för 
möjligheten att delta vid internationella kurser och konferenser. 

Några andra som jag också vill nämna i det här sammanhanget och som 
har utgjort en välbehövlig andningspaus är forna och nuvarande tränare och 
simmare i Umeå simsällskap. Ett särskilt tack riktar jag till ”mina” simmare 
som jag har fått följa under hela min tid i Umeå från grundutbildning till 
disputation. Tack för att ni har hållit mitt huvud ovanför vattenytan och låtit 
mig dela era med- och motgångar. 

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort och varmt tack till familj, släkt 
och vänner som engagerat sig och stöttat mig i mina förehavanden, erbjudit 
husrum, middagar, trevliga midsommaraftnar och som fått mig att tänka på 
annat. I det här sammanhanget vill jag också tacka Carina Forssten och 
Anders Bergström för trevliga resor och Stockholmsvistelser samt vännerna 
från Hagaström för en lång och fin vänskap. Slutligen till dig Jesper har jag 
inte tack nog.   

 
Sara Carlbaum 
Umeå, mars 2012 
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Inledning 
 
 

Skolan och utbildningen är en av de mest centrala arenorna som samhället 
har för socialiseringen av framtida medborgare. Mot denna bakgrund blir 
utbildningen och utbildningspolitiken starkt styrande för de normer om 
egenskaper, förmågor och beteenden som privilegieras och ges en över-
ordnad ställning i samhället. Skola och utbildning har beskrivits som en 
disciplinerande maktutövning och en ideologisk statsapparat där den 
rådande samhällsordningen och världsuppfattningen ska förmedlas och 
internaliseras (Althusser 1971). Utbildningspolitiken kan därför ses som en 
viktig arena för den diskursiva betydelsekampen över utbildningens mening 
och kampen om medborgarskapets betydelse (Ball 1990; Laclau & Mouffe 
2001). Hur det talas om skolan, utbildning, bildning och fostran ramar in, 
reproducerar, förstärker, förskjuter och förändrar vad som framställs som 
centralt hos framtida medborgare. En medvetenhet om hur problem fram-
ställs, hur olika egenskaper och beteenden premieras och hur de tillskrivs 
olika subjekt är centralt både för politiken och för utbildningens verksamhet. 
Utbildningsreformer konstruerar och ramar in vad som anses inrymmas i ett 
framtida önskvärt medborgarskap. Därför fungerar det både inkluderande 
och exkluderande och det är en viktig uppgift att synliggöra makten i vilka 
som antas tillhöra och vilka som har svårare att tillskrivas en tillhörighet till 
det gemensamma medborgarskapet (Anderson 1993; Lister 2003; Bhabha 
2004). Denna form av maktutövning tar sig uttryck redan långt innan själva 
reformimplementeringen och förtjänar ett särskilt forskningsmässigt 
intresse.  

Avhandlingen tar sitt avstamp i ett intresse för de gränsdragningar som 
görs mellan inkludering och exkludering i konstruktioner av ideala framtida 
medborgare så som det uttrycks i reformer om gymnasieskolan. I den här 
avhandlingen intresserar jag mig för vad gymnasieutbildning ska vara till 
för: Vem ska den utbilda och fostra och till vad? Utbildning är inte en neutral 
aktivitet rentvättad från könade, sexualiserade, etnifierade och klassrelate-
rade aspekter. Konstruktioner av medborgarskap och fostrandet av ideala 
framtida medborgare tilltalar subjekt på olika sätt vilket sätter upp gränser 
men också möjliggör skilda handlingsutrymmen och identifieringar. Hur har 
vi kommit till en viss förståelse om medborgarskapet och vad utbildning ska 
vara till för? Hur legitimeras vissa egenskaper som förutsätts vara nöd-
vändiga för ett gott medborgarskap?  

Titeln på avhandlingen anspelar på dessa konstruktioner av framtida 
medborgare men den anspelar också på förändring och kontinuitet där 
medborgarskap inte är något givet, statiskt och oföränderligt. Peter Tillbergs 
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målning från 1972, Blir du lönsam, lille vän?, kan tolkas som en kritisk bild 
av skolan, dess mål och uppgifter som en socialisering av barnen till goda, 
lojala, okritiska och lönsamma arbetare och medborgare. En sådan 
konstruktion begränsar istället värden som kreativitet, drömmar, deltagande 
och kritiskt tänkande. Med titeln Blir du anställningsbar lille/a vän? vill jag 
synliggöra dels den kontinuitet som förekommer i utbildningspolitiken men 
också den förändring och förskjutning som blir synlig i konstruktioner av 
framtida medborgare. Jag vill också synliggöra de inkluderingar och exklu-
deringar som konstruktioner av önskvärda framtida medborgare innefattar. 
Beteckningen lille vän anspelar på subjekt och kroppar som tillskrivs män, 
pojkar, maskulinitet och manligt kön medan beteckningen lilla vän snarare 
är en beteckning som används för både pojkar, flickor, män och kvinnor.   

Precis som att inledningen av 1990-talet har beskrivits som en av de mest 
reformintensiva i svensk skolhistoria är också början av 2010-talet en sådan 
reformintensiv period med nya läroplaner, lärarutbildningar, förändrat 
betygssystem, fler och tidigare nationella prov mm. En ny gymnasiereform, 
Gy11, genomfördes också hösten 2011. Reformen har fört med sig en ny 
politik som till viss del bryter mot tidigare reforminitiativ (Lundahl, et al. 
2010). Den största och mest uppenbara skillnaden är förmodligen föränd-
ringen mot mer segregation och differentiering mellan de olika studie-
programmen. Den allt större friskolemarknaden, särskilt på gymnasienivå 
har också diskuterats och förutom ökad differentiering medför reformen 
ökad nationell kontroll över den tidigare så omfattande lokala friheten och 
ett större inflytande för arbetsmarknadens representanter. Trots gymnasie-
skolans formella frivillighet har den snarast fått en obligatorisk roll, särskilt i 
förhållande till utsagor om en hög ungdomsarbetslöshet. Gemensamt för 
många utsagor är att lösningen formuleras som utbildning. Men utbild-
ningen i sig ses också bidra till själva problemet med den höga ungdoms-
arbetslösheten. Att utbildning ses som lösningen men också blir problemet 
som ska åtgärdas för större möjligheter till arbete är dock inte ny i ett system 
som har värnat den fulla sysselsättningen för en universell välfärd (Esping-
Andersen 1990; Dahlstedt 2009a). Ungdomsarbetslösheten har länge 
framställts som hög även innan lågkonjunkturen på 1990-talet (Lindensjö & 
Lundgren 2000; Richardson 2010). Den nya inriktningen av politiken om 
gymnasieutbildningen menar jag gör frågor om hur medborgarskap förstås, 
konstrueras och förändras över tid särskilt angelägna att studera.  

Utbildningens mening, syften och mål är alltid kontextuella och beroende 
av föreställningar och normer om vad som är giltiga kunskaper, önskvärda 
beteenden, egenskaper och värden - och tvärt om vad som är mindre 
önskvärt och giltigt. I de nordiska länderna har exempelvis betoningen under 
de senaste decennierna legat på utbildningens mål att producera kompetenta 
och kunniga medborgare för att säkra en nations välfärd och ekonomiska 
utveckling i konkurrensen på en internationell marknad (Lister, et al. 2007). 
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I det senaste halvseklets debatt om den svenska gymnasieutbildningen har 
skolans möjligheter att ligga steget före eller åtminstone följa samhälls-
utvecklingen aktualiserats. Den svenska konkurrenskraften och tillväxten 
skulle säkras med en utbildning som gav kunniga arbetare och medborgare 
både för individen och för arbetsmarknadens behov (Englund 1994; Berg-
ström 1995). Men diskussionerna har också rört skolans mål om demokrati 
och jämlikhet och fostrandet av demokratiska medborgare. Inom den 
feministiska rörelsen och den feministiska teorin har utbildning både 
framstått som något emancipatoriskt men också som något förtryckande. 
Genom att erhålla tillträde till utbildning, yrken och kunskaper medför 
utbildning en viss emancipation. Men en utbildning som i grunden är byggd 
av män för män och gynnar vad som associerats som vita, medelklass-
maskulina egenskaper har också ansetts som ett förtryck. En utbildning 
särskilt avsedd för eller riktad mot kvinnor har också tolkats som ett 
upprätthållande av skillnader och skeva maktförhållanden. Ett sådant 
särskiljande fostrar dessutom till specifika klassrelaterade och etnifierade 
kvinnligheter (Leathwood 2006).  

Vad som ska gälla som skolans viktigaste värden och kompetenser blir 
hela tiden bestridna och omförhandlade. Det förekommer alltid en 
betydelsekamp om olika utbildningspraktiker och skolan fyller också olika 
funktioner vid olika historiska tillfällen (Laclau & Mouffe 2001). När nya 
reformer diskuteras så framkommer ideologiska frågor om vad som ska 
bevaras och vad som ska förändras samt vems intressen som ska gälla (Ball 
1990; Linde 2006). Utbildningsreformer inbegriper alltid en maktaspekt i 
formuleringar och framställningar av vissa problem, vad som behöver 
åtgärdas och förändras. Utbildningspolitiken återspeglar därmed inte någon 
”sann” objektiv verklighet, snarare konstruerar utbildningspolitiken mening 
genom att ge en viss fråga eller ett visst fenomen ett speciellt värde (Bacchi 
1999). I likhet med Bacchi menar jag att det är viktigt att studera hur 
policyproblem konstrueras genom diskurser eftersom det medför vissa 
konsekvenser för hur människor uppfattar sig själva och sina relationer med 
andra (Bacchi 1999; Bacchi & Beasley 2002). Utbildningspolitiken kan ses 
som en fruktbar arena för att analysera dominerande diskurser och kampen 
om medborgarskapets betydelse i skapandet och reproduktionen av 
privilegierade värden, representationer av omvärlden och gränsdragningar 
mellan olika subjekt (Ball 1990). Framställningarna och representationerna 
av olika problem med gymnasieskolan sätter fingret på hur subjekt 
konstrueras, inkluderas eller exkluderas i enlighet med de önskvärda egen-
skaper och beteenden som produceras och privilegieras (Foucault 1991; 
Bacchi 2009). Exempelvis har den internationella utbildningspolitiken 
under en längre period hänvisat till behovet av en utbildning för ett 
kunskapssamhälle och ett livslångt lärande. Representationer av sociala 
förändringar har ställt krav på medborgarnas flexibilitet, autonomi och 
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ansvarstagande utifrån nyliberala1 strömningar (Nicoll 2006; Fairclough & 
Wodak 2008; Dahlstedt 2009a).  

Skapandet av medborgarskap och gemenskap är centralt för denna 
avhandling och har länge varit sammanlänkat med utbildningens reforme-
ring, syfte och mål. Att utbilda eller fostra för ett särskilt medborgarskap har 
i en svensk kontext dels utgått från nationen men också religionen där 
särskilda moraliska värden som följde en kristen kultur skulle överföras till 
barnen (Boman 2002). I förhållande till nationen uttrycktes fostran i termer 
av samhörighetsfostran och sammankopplades också med folkhemsbygget 
(Isling 1980; Englund 1994, 2005b). Olson (2008) menar dock att skolans 
medborgarfostrande roll i form av samhällelig gemenskap, men också 
politiska, kulturella och ekonomiska fostransvillkor, under 1990-talet 
utmanades och ifrågasattes inom utbildningspolitiken. Inte bara utbild-
ningspolitiken förändrades utan välfärdssystemens förändring mot ökad 
decentralisering, privatisering och marknadisering för valfrihet och 
inflytande konstruerade medborgarna som kunder av olika välfärdstjänster 
(Boréus 1994; Blomqvist & Rothstein 2000). Förändringen av välfärd-
systemen betonar en ökad individualisering där individen själv blir ansvarig 
för att skaffa sin egen välfärd efter egen förmåga (Svallfors 2000; Dahlstedt 
2009a).  

 Medborgarskap är därmed inte en självklar och naturlig enhet utan ett 
omstritt och kontextualiserat begrepp kopplat till en viss gemenskap, ofta i 
form av en nation. Medborgarskap legitimeras av en föreställd gemenskap, 
en naturaliserad berättelse om enhet och ett gemensamt ursprung som också 
innefattar en uteslutning av ”de Andra” (Anderson 1993; Laclau & Mouffe 
2001; Bhabha 2004). Men nationen och medborgarna skapas inte bara 
genom en föreställd historisk gemenskap, ursprung och kultur, utan också 
genom föreställningar om gemensamma öden och framtiden. Reproduk-
tioner men också produktioner av nya gränsdragningar mellan ”vi” och ”de 
Andra” blir möjliga att förstå när ljuset riktas mot föreställningar om 
framtiden (Yuval-Davis 1997). Föreställningar om framtida medborgare 
återspeglar också vilket samhälle som förespråkas. Mouffe (1992, s 225) 
menar exempelvis att “the way we define citizenship is intimately linked to 
the kind of society and political community we want”. Konstruktioner av 
medborgarskap synliggör maktaspekter som manifesteras i olika 
mekanismer av uteslutning och inkludering och därmed, av vilka som tillhör 
och vilka som inte gör det: Vad är önskvärda beteenden och egenskaper och 
vad är inte det? (Lister, et al. 2007; Siim & Squires 2008)  

                                                             
1 Begreppet nyliberal eller neoliberal är visserligen ett mångtydigt begrepp. Oftast innefattar det en utveckling 
av liberala tankegångar med en politik som förespråkar en kraftig minskning av en centralstyrd politisk makt, 
ökade privatiseringar och marknadsmässiga regleringar. Med nyliberala strömningar avser jag också en ökad 
individualisering inom alla områden på bekostnad av de tidigare liberala värdena om politisk och social 
rättvisa (Jessop 2002). 
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Men medborgarskapet bör också förstås som ett förkroppsligat begrepp. 
Yuval-Davis (2008) menar att medborgarskapsbegreppet alltid situerar 
”materiella” kroppar olika beroende på sociala tillskrivningar som kön, 
sexualitet, etnicitet, klass, funktionsförmåga och ålder. Relationella sär-
skiljanden utifrån föreställningar om ”vi” och ”de Andra” i skapandet av 
medborgaren ger uttryck för maktaspekter också i form av specifika 
konstruktioner av femininitet, maskulinitet, etnicitet, klass och sexualitet, 
om normalitet och avvikelse. Medborgarskapet kan därmed beskrivas som 
könat, etnifierat, sexualiserat och klassrelaterat där föreställningar om 
medborgaren kan förstärka, reproducera men också motsäga föreställningar 
om kön, klass, etnicitet och sexualitet.  

1.1  Syfte och forskningsfrågor 

Gymnasiereformen (Gy11) har uppfattats som ett väsentligt skifte i 
utbildningspolitiken rörande gymnasieskolan (Lundahl, et al. 2010). Jag 
menar att skiftningen är intressant att studera eftersom det reflekterar en 
diskursiv strid om utbildningens mening och medborgarskapets konstruk-
tion. Samtidens utsagor om utbildning och medborgarskap är inte isolerade 
från gårdagens utsagor. För att förstå och kritiskt diskutera samtidens 
utsagor om utbildning och medborgarskap vill jag analysera eventuella 
diskursiva förändringar men också kontinuiteter inom politiken om 
gymnasieutbildningen mellan 1971-2011. Syftet är tvådelat. Dels syftar 
avhandlingen till att analysera och kritiskt diskutera diskursiv förändring 
och kontinuitet med avseende på hur gymnasieskolans problem, syften och 
mål representeras. Dels syftar avhandlingen till att analysera och kritiskt 
diskutera hur medborgarskapet konstrueras och ges mening och på vilket 
sätt kön, etnicitet och klass görs i dessa konstruktioner.   
 

 Hur konstrueras och legitimeras gymnasieskolans syften, mål och 
problem under den undersökta tidsperioden 1971-2011?  

 Hur konstrueras vissa egenskaper och förmågor som nödvändiga 
och önskvärda respektive icke-önskvärda hos framtida medborgare 
och på vilket sätt är dessa konstruktioner könade, etnifierade och 
klassrelaterade?  

 Vilka diskursiva förändringar och kontinuiteter förekommer över 
tid? Vad marginaliseras och utesluts? 
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Intresset är att dekonstruera hur reformdiskurserna inom utbildnings-
politiken tilltalar och framställer olika subjekt och därmed konstruerar vissa 
subjektspositioner2 som inte är tillgängliga för alla och hur det begränsar 
men också möjliggör vissa handlanden, beteenden och identifikationer 
(Laclau & Mouffe 2001; Bacchi & Beasley 2002; Ball 2006b). Avhandlingens 
diskursanalys3 av offentliga dokument4 fokuserar på de meningsskapande 
artikuleringar som formar och tillfälligt fixerar diskurserna om skolan och 
framtida medborgare inom svensk utbildningspolitik på gymnasieskolans 
område. Det är hegemoniseringen, i meningen den temporära fixeringen av 
ett visst meningssystem som sant, verkligt och gällande, som sätts i fokus. Av 
vikt blir att synliggöra att objekt, relationer och handlingar alltid kan förstås 
på andra sätt och att tidigare har andra tolkningar varit möjliga. 

Eftersom jag menar att utbildningspolitik är ett relevant och intressant 
område för att studera gränsdragningar i konstruktioner av framtida med-
borgare utgår följande översikt om tidigare forskning från just utbildnings-
fältet med speciellt fokus på barn och ungdomsskolan.  

1.2  Tidigare forskning 

I princip alla som bor i Sverige har genomgått någon form av utbildning och 
skola. En stor andel är också sysselsatta inom utbildningsrelaterade arbeten 
och skolan brukar ibland beskrivas som landets största arbetsplats. Att 
många har åsikter om skola och utbildning och att även forskningen i stor 
utsträckning har sysselsatt sig med att studera detta fält överraskar nog få. 
Vad som inte har varit lika utbrett är dock statsvetenskaplig utbildnings-
forskning (Jakobi, et al. 2010). Genomgången av tidigare forskning hänvisar 
därför till den tvärvetenskapliga mångfalden som existerar inom utbild-
ningspolitisk forskning. Jag har valt att dela in avsnitten utifrån vad jag 
menar kan utgöra tre forskningsfält om utbildningens politik. Det första 
fältet tar upp forskningen kring utbildningens reformer och styrning. En del 
av dessa studier har ett längre historiskt perspektiv och många utgår från 
olika policytexter. Det andra avsnittet fokuserar på hur utbildning studerats 
som en fostrande aktivitet till vissa önskvärda medborgare. Det avslutande 
avsnittet redogör för forskning om hur kön, klass, etnicitet och sexualitet 
görs inom skola och utbildning.  

                                                             
2 I avhandlingen används det teoretiska begreppet subjektsposition för att analysera konstruktioner av fram-
tida medborgare (Laclau & Mouffe 2001). För diskussion kring begreppet och dess användande se kapitel 2. 
3 Avhandlingen utgår från ett diskursteoretiskt angreppssätt. Diskursteori brukar vara benämningen på den 
poststrukturalistiskt diskursanalytiska inriktning som främst representeras av Laclau och Mouffe, men även 
Howarth, Glynos, Torfing, Norval och Smith. För en mer utförlig diskussion kring teoretiska utgångspunkter 
och analysstrategier se kapitel två. 
4 Materialet består av offentliga dokument som SOU, propositioner, skrivelser och Ds. För urval av texter och 
diskussion kring material se kapitel två avsnitt fem. 
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Som visas i de kommande avsnitten om forskningsfältet avser avhandlingen 
bidra till de kategoriserade fälten av forskning om utbildningens politik. I 
förhållande till forskningen om utbildningens reformer bidrar avhandlingen 
med ett historiskt perspektiv på gymnasieskolans reformer som kombineras 
med hur medborgarskap konstrueras i dessa. Med fokus på medborgarskap 
bidrar avhandlingen till fältet som intresserar sig för medborgarskaps-
diskurser och skolan som en del av en nationell fostran av önskvärda 
medborgare, något som tidigare främst avsett grundskolenivån och/eller 
specifika inriktningar på demokrati och elevinflytande. De flesta studier om 
konstruktioner av medborgarskap är främst inriktade på generella konstruk-
tioner som dock i viss mån också diskuterar klass och eventuellt ”svenskhet”. 
Denna avhandling avser dock att bidra med ett bredare perspektiv på 
tilltalandet till olika subjekt och hur medborgarskapet inte bara är klass-
relaterat och etnifierat utan också könat. Avhandlingen bidrar därmed till 
den övriga forskningen genom att länka samman historiska förändringar och 
kontinuiteter över tid med konstruktioner av medborgarskapet och dess 
könade, etnifierade och klassrelaterade positioneringar i politikens utsagor 
om gymnasieskolan.  

Kampen om skolan – reformer och styrning 
Utbildningssystemen i omvärlden har enligt forskningen genomgått en form 
av globalisering och europeisering (Olssen, et al. 2004; Dale & Robertson 
2009). Denna globalisering och europeisering har också beskrivits i termer 
av ett nyliberalt policyskifte där begrepp som livslångt lärande, valfrihet, 
privatisering och marknadsstyrning varit centralt i utsagorna om utbildning 
och reformerna för ett konkurrenskraftigt kunskapssamhälle (Rose 1999; 
Olssen, et al. 2004; Nicoll 2006; Ball 2009; Dale & Robertson 2009). De 
internationella och kanske framförallt de europeiska diskurserna påverkar 
också den svenska kontexten, utbildningssystemet och rådande diskurser i 
Sverige. Förändringarna i det svenska utbildningssystemet har studerats 
utifrån flera olika perspektiv. Ett perspektiv är exempelvis där skolan ses 
som en institution och en politisk organisation där styrningen av skolan sätts 
i centrum. En styrning som sedan i slutet på 1980-talet och början av 1990-
talet har decentraliserats, professionaliserats men också marknadiserats 
(Berg, et al. 1999; Blomqvist & Rothstein 2000; Pierre 2007; Jarl & 
Rönnberg 2010). Hudson (2007, 2010b) menar dock att den förändrade 
styrningen inte innefattar att staten har släppt på kontrollen. Styrningen har 
istället fått en annan form, från ”government” till ”governance” där det 
istället är resultaten som kontrolleras genom standardiserade prov, och 
kvalitetskontroller, exempelvis i form av nationella skolinspektioner (se även 
Rönnberg 2008). Lundahl (1998, 2002a, b, 2005) har i sin forskning 
studerat skolpolitiska förändringar från ett centraliserat system till ett mål 
och resultatstyrt system, decentralisering och marknadisering i form av 
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introducerandet av friskolor och skolpeng. Framväxten av en omfattande 
friskolesektor i Sverige har också varit föremål för forskning i samband med 
avreglering, decentralisering, privatisering och marknadisering (Erixon 
Arreman & Holm 2011). Wahlströms (2002) avhandling fokuserar också på 
reformprocesser och styrnings- och organisationsförändringar av grund-
skolan mellan 1948 och 1992. Wahlström riktar in sig på ansvaret för skolan 
i brottet mellan regelstyrning och målstyrning, centralisering och kommuna-
lisering. Skiftningarna inom utbildningspolitiken och styrningen av skolan 
har också medfört en ökat fokusering på kvalitet i form av resultatkvalitet 
och marknadskvalitet, något Bergh (2008, 2010) har intresserat sig för. 
Forssell (2011) har istället studerat riksdagsdebatter mellan 1991-2002 och 
fokuserat på vilka centrala politiska narrativ som förekommer. I berättel-
serna om skolan och framtiden identifierar Forssell de fyra offentliga 
narrativen ”skolan för alla”, ”skolan på marknaden”, ”skolan i kunskaps-
samhället” och ”skolan i kris”. Även om berättelser om framtiden har 
analyserats menar Forssell att det är få berättelser som utgår från framtiden, 
snarare tar de sin utgångspunkt i gårdagen. En historisk överblick av den 
svenska utbildningens reformer och förändringar har också kartlagts av 
Richardsson (2010). Skiftningar och förändringar i styrning utgör en 
bakgrund till den analys som görs i denna avhandling. Avhandlingen avser 
också bidra till utbildningsforskning om förändringar och kontinuiteter där 
den historiska jämförelsen sätts i centrum.  

Förändringar inom utbildningspolitiken och dess orientering mot 
nyliberala tankegångar har analyserats av en mängd kritiskt orienterade 
forskare för dess implikationer för social inkludering/exkludering, jämlikhet 
och demokrati (Ball 1990; Lundahl 1998; Whitty 2002; Mulderrig 2003; 
Taylor 2004; Ball 2006a; Francis & Leathwood 2006; Burke & Jackson 
2007; Freeman-Moir & Scott 2007; Fairclough & Wodak 2008; Gewirtz 
2008). Lindensjö och Lundgren (2000) följer exempelvis utbildnings-
politikens reformer under 1900-talet utifrån begrepp som jämlikhet och 
differentiering, alltså diskussionerna om när och hur sorteringen av eleverna 
ska göras. Under 1970-talet menar Lindensjö och Lundgren att det sker en 
förändring i betydelsen av begreppet jämlikhet. Lindensjö och Lundgren 
menar också att jämlikhetsbegreppet börjar ersättas av likvärdighets-
begreppet då det dels inte innefattar samma radikala konnotationer i 
relation till likformighet samt dess koppling till klass när andra identiteter 
görs gällande som kön, etnicitet och sexuell läggning (Lindensjö & Lundgren 
2000). Begreppet jämlikhet men också kunskap är även i fokus för Berg-
ströms (1993) avhandling om debatter och reformstrategier i den social-
demokratiska skolpolitiken mellan 1975-1990. Förändringen av betydelsen 
av jämlikhet och dess koppling till valfrihet i 1990-talets reformer menar 
Bergström ledde till ett instabilt ideologiskt mönster i mitten på 1990-talet 
där ett liberalt program sammanblandades med ett socialdemokratiskt 
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(Bergström 1995). Att jämlikhet och (val)frihet varit centrala begrepp inom 
svensk skolpolitik framträder också i Hadenius (1990) avhandling om 
utformningen av den svenska grundskolan mellan 1950 och 1980. Englund 
och Quennerstedt (2008a) menar också att det tidigare breda begreppet 
jämlikhet inom den svenska skolpolitiken ersatts av begreppet likvärdighet 
som får en performativ funktion. Begreppet både värderar, legitimerar och 
skapar vissa önskvärda verkligheter. Begreppet menar de medverkar i 
formerandet av ”olika sätt att uppfatta och utforma den reella innebörden i 
en likvärdig skola” (2008a, s 11). Englund och Quennerstedt identifierar tre 
faser i fråga om likvärdighetsbegreppet. Under 1960-tal och 1970-tal 
kopplades likvärdighet till jämlikhet, under 1970- och 1980-tal kopplades det 
istället till valfrihet för att under 2000-talet övergå till måluppnående och 
betygssättning (Englund & Quennerstedt 2008b). Jämlikhet, likvärdighet 
och (val)frihet har varit centrala i såväl den svenska som den internationella 
utbildningsforskningen (Boman 2002; Moreno Herrera & Francia 2004; 
Englund 2005a; Englund & Quennerstedt 2008b). Forskningen om 
förändringar i social inkludering/exkludering, jämlikhet och differentiering i 
utbildningsreformer blir ett avstamp för avhandlingen och ett fält av kun-
skap som den också avser bidra till.  

De omfattande reformerna som genomförs på skolområdet i slutet på 
2000-talet och början på 2010-talet, med ny lärarutbildning, ny läroplan för 
grundskolan, fler nationella prov i olika ämnen och i lägre åldrar, ändrade 
betygssystem och en reformerad gymnasieskola, har naturligt nog speglat av 
sig i forskningen. Lundahl et al. (2008; 2010) menar att gymnasiereformen 
som genomfördes hösten 2011 utgör en väsentlig förändring från en 
integrerad gymnasieskola till en differentierad. Det kan nästan ses som en 
återgång till traditionella värden och mål med stärkt nationell kontroll, ökad 
differentiering och fokus på arbetsmarknadens behov. Den här avhandlingen 
avser att bidra till fältet om förändringar och kontinuiteter ur ett policy- men 
också ett historiskt perspektiv och frågan om differentiering, jämlikhet och 
exkludering/inkludering.  

Skolan och medborgarskapet 
Ett angränsande fält rör utbildningens fostrande roll till ”goda 
elever/medborgare”, ett fostrande som har artikulerats i form av ett ”aktivt 
medborgarskap”. Rose menar att det ”aktiva medborgarskapet” under 1980-
talet i England övergår från ett homogent nationsbildande med ett delta-
gande subjekt i den offentliga politiken till en ”entreprenöriell medborgare” 
(’entrepreneur of him- or herself’) (Rose 1999, s 164). Det aktiva medborgar-
skapet i form av entreprenörskap framhöll en tro på individen som autonom 
och det som betonades var fria val, personligt ansvar, kontroll över sitt eget 
livsöde, samt förmågan att marknadsföra och skapa sig själv. Välfärdsstaten 
kritiserades för att skapa en beroendekultur och en bidragsmentalitet med 
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passiva medborgare (Rose 1999). Aktivitet formuleras som förmågan att göra 
vissa val på en marknad, exempelvis utbildningsmarknaden där eleven/med-
borgaren konstrueras som konsument (Rose 1999; Olson 2008; Johnsson & 
Lindgren 2010; Lundahl 2010). Förändringen från konstruktionen av elever 
som ”passiva mottagare” till ”aktiva skolväljare” har varit föremål för en hel 
del forskning internationellt (Gewirtz, et al. 1995; Biesta 2009; Wilkins 
2010; Cardoso, et al. 2011). I förhållande till inkludering/exkludering i 
medborgarskap och livslångt lärande menar Brine (2006a, b) att EU:s 
policytexter dels konstruerar önskvärda högutbildade arbetare för 
kunskapsekonomin där mobilitet och flexibilitet betonas tillsammans med 
förändring, möjligheter och individuella val. Dels konstruerar policytexterna 
medborgare i riskzonen. Texterna ägnas främst åt att identifiera de i 
riskzonen (avhopparna, etniska minoriteter, invandrare, singelföräldrar, 
arbetslösa, låginkomsttagare, de med funktionsnedsättningar, lågutbildade 
och de utanför arbetskraften) där osäkerhet, kris och individuellt ansvar i 
kunskapssamhället betonas (Brine 2006b). En stor del av litteraturen är 
anglosaxisk men också europeisk med fokus på högre utbildning och EU 
policies (Biesta 2009). Exempelvis studerar Johansson (2007) hur EU:s 
policies gällande högre utbildning konstruerar den ”goda” europén, inte 
genom att vara något utan genom att bli någon, en aktiv ansvarstagande 
medborgare. Det gör hon genom en kritisk diskursanalytisk ansats.  

I en svensk kontext studerar också Unemar Öst (2009) den högre 
utbildningen och kampen om dess syften och mål genom en diskursteoretisk 
ansats. Unemar Öst identifierar fyra diskurser och subjektspositioner för 
studenten. Den klassiska akademiska diskursen positionerar studenten som 
kritiskt skolad medan globaliseringsdiskursen positionerar den som anställ-
ningsbar. Demokratidiskursen positionerar istället studenten som aktivt 
deltagande och identitetsdiskursen som den reflexivt handlande studenten. 
Det aktiva medborgarskapet är också något som Dahlstedt (2009a) har 
studerat utifrån benämningen ”aktiveringens politik” där den fulla syssel-
sättningen har ersatts av förmågan att bli anställningsbar och plikten att 
arbeta. Men Dahlstedt synliggör också de ställda kraven på önskvärda 
egenskaper som anpassningsbarhet, omkvalificering, ansvar, självständighet, 
aktivering och valfrihet i utbildningens fostran för demokratiska medbor-
gare. Det personliga ansvaret synliggör också Dovemark (2007) genom en 
kritisk etnografisk ansats med utgångspunkt i Bourdieu. Både läroplaner och 
elevers och lärares tal och ageranden ställer upp krav på att individen kan 
och vill ta ansvar, vara flexibel och initiativrik. Det formar en självdiscipli-
nering där eleverna ska bli egna entreprenörer, ta ansvar och uttrycka sina 
preferenser genom olika val. Ansvar och flexibilitet materialiseras därmed 
enligt Dovemark genom valfrihet och egna val, något som oreflekterat 
reproducerar en social selektion och utbildning som egennytta där inte alla 
har samma möjligheter att välja.  



 

11 

Utbildningens fostran av framtida medborgare i en svensk kontext har också 
förståtts som utvecklandet av demokratiska medborgare som ska bidra till 
utvecklingen och fördjupningen av demokratin i samhället. Det är oftast 
detta som refereras som skolans andra mål jämsides målen om kunskap och 
elevinflytande har ofta stått i fokus (Pedersen 2004; Ekman 2007; Brumark 
2010; Garnäs 2011; Rönnlund 2011). Ekman (2007) menar dock att det 
aktiva medborgarskapet inte specificeras på något tydligt sätt i Lpf94, 
däremot menar hon att läroplanens demokratiska mål snarast är individuellt 
uttryckta och inte relaterade till en kollektiv vilja. I studier av fostran och 
konstruktioner av elever, medborgare och lärare är ett governmentalitets-
perspektiv vanligt (Bartholdsson 2003; Fejes 2006; Lofors-Nyblom 2009; 
Sjöberg 2010a). Men att fostra demokratiska medborgare har också 
studerats genom mer kvantitativa analyser (Almgren 2006; Broman 2009; 
Jormfeldt 2011). Rosenquist (2011) diskuterar också skolans spänningsfält 
mellan mångfald och gemenskap i ett pluralistiskt samhälle. Rosenquist 
argumenterar för att normen om ömsesidighet i demokratin sätter gränser 
för mångfalden och förespråkar en obligatorisk medborgarfostran. Men 
medborgarfostran måste samtidigt undvika ställningstaganden om det goda 
livet. Gränsdragningar som är svåra att göra. 

Carlsson (2006) fokuserar på begreppen demokrati och medborgarskap i 
sin studie av lärares tal om elever som medborgare. För att situera lärares tal 
kombinerar hon i avhandlingen både studier av generella policytexter samt 
policytexter rörande handels- och administrationsprogrammet och samtal 
med lärare. Även Carlsson utgår från ett kritiskt diskursanalytiskt angrepps-
sätt när hon identifierar de fyra diskurserna; konserverande, kommunikativ, 
marknadsorienterad och beskyddande i lärarnas samtal. I policytexterna 
identifierar hon istället de två motstridiga diskurserna demokratisk/kommu-
nikativ och det marknadsinriktade som än inte är entydiga. Utbildnings-
politikens diskursiva fält om vad utbildning ska vara till för, dess syften och 
mål beskrivs ofta utifrån två diskurser som antingen förespråkar en 
bildningstradition och samhällsfostran eller en kvalifikationsdiskurs för 
arbetsmarknadens behov (Båth 2006; Hjort Liedman & Liedman 2008). 
Nylund (2010) utgår exempelvis från vad han kallar en historisk spänning 
mellan skolans sociala-medborgerliga uppdrag samt dess ekonomiska-
arbetsmarknadsstyrda uppdrag i analysen av hur betänkandet Framtids-
vägen (SOU 2008:27), innehållsligt utformar yrkesprogrammen och vilken 
roll eleverna på yrkesprogram ska förberedas för. Båth (2006) intresserar sig 
också för motsättningarna men också sammanfogandet av diskurserna om 
kvalifikation och/eller medborgarfostran. Med en kritisk diskursanalytisk 
ansats studerar han utbildningstexter från 1960-talet respektive 2000-talet 
för att jämföra vilka förmågor och kompetenser som var aktuella och 
centrala, hur de motiveras och hur innebörden i dessa skiftat eller inte över 
tid. Båth menar att kvalifikationsdiskursen (en anpassning mot arbetslivets 
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krav) visserligen har ökat men inte på medborgarskapsdiskursens 
bekostnad. Istället beskriver Båth det som en hybriddiskurs, en blandning 
eller sammanflätning av de tidigare mer skilda diskurserna. En kompetens 
eller förmåga som enligt Båth fått en annan innebörd är social kompetens 
som ett individuellt ansvar istället för att som tidigare beskrivas som social 
förmåga med en tydlig koppling till personlig utveckling (Båth 2006). Kritisk 
diskursanalys är också ansatsen som Lund (2008) använder sig av i 
identifieringen av en marknadsdiskurs där elevernas val till gymnasieskola, 
gymnasieprogram, och kurser antingen kan vara yrkesorienterade, karriär-
orienterade eller konsumtionsorienterade. Lund identifierar också en annan 
diskurs, den aktiva medborgarskapsdiskursen där elevernas val positioneras 
som grupporienterade, intresseorienterade eller traditionsorienterade. 
Många forskningsstudier av utbildningens fostrande roll och medborgarskap 
analyserar språket som meningsskapande. Materialet är varierat och består 
av text, intervjuer, observationer eller både och. De flesta är inspirerade av 
Foucault och governmentalitet, men också kritisk diskursanalys (CDA), 
Habermas, Skinner, Bernstein och Bourdieu. Vad som är mer ovanligt är en 
diskursteoretisk ansats med utgångspunkt från Laclau och Mouffe varvid 
min avhandling avser att bidra med en något annorlunda ingång. Visserligen 
kan dessa olika ingångar till en analys av språk liknas vid varandra men de 
möjliggör också olika tolkningar av materialet. 

Olson (2008) fokuserar också på medborgarskapet under 1990-talets 
utbildningspolitik i sin avhandling. Med utgångspunkter i omstridda 
begrepp som valfrihet men också kritiska ledstjärnor i analysen som 
”turisten” och ”vagabonden” sätts rörligheten och handlingsvillkoren för 
olika subjekt i centrum. Olson beskriver en historisk nationell medborgar-
skapsdiskurs där medborgaren skapas som medbyggaren och familje-
medlemmen. Det tidiga 1990-talet kännetecknas istället av en ökad 
konsumentorientering där medborgaren anropas som kund och navigatör, 
där kunden som position förbehålls den etniskt svenska tjänstemannen 
medan navigatören förbehålls invandraren och fabriksarbetaren. Den stärkta 
konsumentorienteringen i det sena 1990-talet förändrar kunden och 
navigatören till turist och vagabond. Turisten blir en position för den rika 
individen från den första världen och vagabonden den fattiga från den tredje 
världen. Handlingsutrymmet för navigatören och vagabonden är mer kring-
skuret än för kunden och turisten. Olson menar att dessa medborgaranrop 
skapas utifrån ett främliggörande grundat på likhetens ”vi” och frågar sig om 
”nomaden” kan utgöra ett ”vi” utan främliggörande (Olson 2008). I likhet 
med Olson är även mitt eget avhandlingsprojekt inriktat på tilltalet till 
subjekt och deras inkludering eller exkludering i medborgarskapet i form av 
de andrafierande praktiker som skapas inom utbildningspolitiken. 
Avhandlingen avser därmed att bidra till fältet om utbildningspolitikens 
konstruktion och fostran av medborgare. Till skillnad från Olson utgår dock 
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avhandlingen från en annan empiri och en annan tidsperiod men också ett 
feministiskt perspektiv för hur kön görs och spelar roll för konstruktionen av 
framtida medborgare. 

Skolan och hur kön, etnicitet, klass och sexualitet görs 
Förutom utbildningsforskningens intressen för social inkludering/exklude-
ring och differentiering i form av klass har även kön varit i blickfånget (Arnot 
& Dillabough 2000; Ali, et al. 2004; Francis & Leathwood 2006; Francis, et 
al. 2006; Arnot 2009; Skelton & Francis 2009). Medborgarskapets könade 
karaktär inom utbildning har exempelvis synliggjorts. I en studie av lärares 
förståelse av medborgarskap identifierar Arnot (2009) tre könade diskurser 
om den goda medborgaren. Associerade till män var dels den ”kritiska 
medborgaren” som kämpar för demokrati och dels den ”produktiva arbeta-
ren” som bidrar till ekonomisk tillväxt. Den ”protesterande” för sociala och 
kvinnors rättigheter betonades och associerades istället till kvinnor och en 
omsorgs- och moderskapsroll. Till stor del har forskningen internationellt 
fokuserat på flickors/kvinnors tillträde till utbildning och könssegregerade 
val men också den så kallade ”feminiseringen” av utbildningen och 
”underpresterande pojkar” (Epstein 1998; Foster 2000; Gordon, et al. 2000; 
Francis & Skelton 2005; Francis 2006b; Francis 2006a; Lahelma, et al. 
2008). Francis menar att en övervägande del av litteraturen om valen och 
övergången från skola till arbete utgår från teorier om stereotypiska val och 
könsrollsteori istället för mer poststrukturalistiska ingångar. Val är aldrig 
jämlika när den som väljer otraditionellt positioneras som den Andra, som 
agerande i fel fält och besitter fel kropp i förhållande till social identitet och 
vad som uppfattas som normalt och accepterat (Francis 2006b, s 66-68). 
Mer poststrukturalistiska studier av utbildnings- och yrkesval menar att val 
och identitetskonstruktioner formas utifrån vad som upplevs vara ”lämpliga 
val för människor som mig” i enlighet med en lämplig maskulinitet/femini-
nitet. En maskulinitet eller femininitet som också är lämplig utifrån 
situeringar i förhållande till klass och etnicitet men också sexualitet (Archer 
2006; Francis 2006b, s 62; Lehtonen 2010).  

I Sverige är gymnasieskolan men även högskolan starkt präglad av både 
könsmässiga och sociala skillnader. Lidegran (2009) har studerat hur elitens 
barn, både barn med stora utbildningstillgångar som barn med stora ekono-
miska resurser, väljer och använder sig av utbildningssystemet. Eliten lyckas 
omsätta deras utbildningskapital till egna skolframgångar där valen är 
väldigt selektiva mot naturutbildningar och långa professionsutbildningar, 
särskilt för pojkar och män. Lidegran synliggör också att det inte är någon 
större skillnad mellan eliten med stora utbildningstillgångar och eliten med 
stora ekonomiska resurser. Valen är väldigt begränsade och eliterna är också 
trogna den plats och stad där de växt upp. Vilken av de prestigfulla utbild-
ningarna som väljs, medicin, juridik eller ekonomi, tycks dock vara mindre 
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viktigt, snarare är det höga intagningspoäng som räknas (Lidegran 2009).  
Utbildningspolitikens meritokratiska mål om kompensation för olika sociala 
bakgrundsfaktorer har därmed också riktat forskningen mot hur skolval och 
programval till gymnasiet förstås och upplevs hos olika elever (Lundahl 
2010). Hertzberg (2007) har exempelvis fokuserat på hur faktorer som 
invandrarskap, etnicitet och klasstillhörighet eller socioekonomisk position 
påverkar ungdomarna i deras val av program till gymnasiet.  Sandell (2007) 
har också intresserat sig för segregationen inom utbildningen och den 
”självsortering” som uppstår i förhållande till kön, klass och etnisk 
bakgrund. Även i en svensk kontext har etnicitet, etnisk segregation, 
diskriminering, exkludering, mångfald och rasism blivit mer framträdande i 
utbildningsforskningen (SOU 2004:33; SOU 2006:40; Dahlstedt, et al. 
2007; Möller 2010). Med införandet av friskolor på både gymnasial och 
grundskolenivå samt elever och familjers fria skolval till grundskolan har 
många studier fokuserat på hur detta påverkar social segregation, differen-
tiering och jämlikhet (Arnman, et al. 2004; Skawonius 2005; Dahlstedt 
2007; Bunar 2010). Bunar och Kallstenius (Bunar 2001, 2004a, b; Bunar & 
Kallstenius 2006; Bunar 2008; Kallstenius 2010) har exempelvis i likhet 
med Hertzberg också fokuserat på skolval men med en inriktning på 
grundskolan och varför vissa väljer att byta skola från så kallade mång-
kulturella skolor till mer etniskt svenska skolor. En viktig anledning för 
dessa elever och familjer var att innerstadsskolor och mer etniskt svenska 
skolor skulle erbjuda en bättre integration i samhället, öppna fler dörrar till 
framtiden och framförallt erbjuda bättre ”svenska”.  

Den sociala differentieringen i gymnasieskolan har också studerats utifrån 
hur studievägledare leder in olika elever på olika utbildningsprogram utifrån 
vad de anser vara realistiska mål. Sawyer (2006) har studerat hur etnicitet 
blir en avgörande faktor för hur studievägledare resonerar och konstruerar 
skillnader. Föreställningar om vad som anses vara fria och realistiska val 
knutna till svenskhet och individualisering särskiljs från vad som istället 
anses vara drömmar eller familjers påtryckningar knutna till invandrarskap 
och patriarkala familjestrukturer. I likhet med Sawyers studie har studie-
vägledares vägledning också studerats utifrån hur klass och kön tillsammans 
inverkar på vad som ses som möjliga utbildningsvägar (Lappalainen, et al. 
2010; Lundahl 2010).  

I förhållande till identitetskonstruktioner har även maskulinitet i en 
svensk utbildningskontext och yrkesval studerats som en sorts motkultur 
mot vissa skolnormer och uppfattningar om femininitet (Hill 2007; Högberg 
2009). I förhållande till femininitet kan exempelvis Ambjörnssons (2007) 
avhandling nämnas om gymnasietjejers konstruktion av kön och hur klass, 
etnicitet och sexualitet spelar in i detta. Liknande studier har också Staunæs 
(2003) genomfört på två skolor i Danmark. Även Johansson (2009) har 
studerat identitetsskapande och differentiering bland gymnasieskolans 
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elever på olika program och hur skolan som institution skapar åtskilda 
identiteter som ”de efterfrågade”, ”de delvis tillhörande” och ”de kanske 
lämpade”. Identiteter som relateras till program men också till behovet av 
särskilt stöd, kön, etnicitet och social bakgrund. Differentieringen av elever 
studeras också av Hultqvist (2001) i förhållande till IV-programmet som 
negativ särbehandling eller individualisering efter behov där ”skoltrötta 
elever” uppfattar IV som slappt och inte tillräckligt skollikt. Identitets-
konstruktioner i förhållande till program och skola kan också förstås som 
vissa rum och platser förknippade med olika status. I relation till rörlighet 
där den geografiska rörligheten är sammanlänkad med en social rörlighet 
studerar Lindgren (Lindgren 2010; Lindgren & Lundahl 2010) hur 
ungdomar är rumsligt positionerade och hur rum, klass, kön och etnicitet 
relateras till utbildning, utbildningsval och social inkludering/exkludering. 
Lindgren utforskar rörligheten och hur den ges mening, öppnar men också 
stänger vissa ageranden i förhållande till utbildning där rörligheten till 
önskvärda rum är ojämlikt fördelade. Runfors (2003) visar också i sin 
avhandling hur invandrarskap och invandrarbarn konstrueras i skolan 
genom att positioneras mot det ”normalt svenska”. Elever kategoriserade 
som ”invandrare” konstrueras som problem vilka behöver ges erfarenheter 
och egenskaper som de anses sakna för att socialt och kulturellt kunna 
fungera enligt vad som uppfattas som svenska normer.  

Öhrn (2009) menar att kön och dess intersektion med klass men 
framförallt etnicitet inte har varit särskilt framträdande inom utbildnings-
forskningen i Sverige. Hedlin (2009) har exempelvis ett enskilt fokus på 
konstruktioner av kön i utbildningspolitiska texter mellan 1948-1994. Hedlin 
(2010) menar också att flickor som väljer tekniska utbildningar har fungerat 
som en symbol för så kallade otraditionella val. Förändringen av flickors 
otraditionella val blir också en symbol för ett modernt, jämställt och 
ekonomiskt utvecklat Sverige. Gruber (2001) fokuserar istället på etnicitet, 
mångfald och hur skillnad skapas i skolpolitiska dokument (se även Lorentz 
2007). Grubers (2007) avhandling är istället en etnografisk fältstudie där 
etnicitetskonstruktioner också samspelar med kön och klass. Både klass och 
etnicitet har en avgörande betydelse men så också kön menar Öhrn då 
förändringar i genusrelationer med exempelvis flickors förstärkta roll i 
skolan främst avser vita medelklassflickor (Öhrn 2002). Öhrn menar att 
”invandrade flickors” verbala motstånd mot sexism i skolan blir en handling 
som stöds i förhållande till flickornas ”kulturella bakgrund” där de antas vara 
förtryckta i hemmet. Flickornas verbala motståndshandlingar blir inte sedda 
som aktiva handlingar utan snarare ett uttryck för deras underordnade 
position i hemmet och därmed kulturellt bestämd. Kön blir ett problem som 
förläggs utanför skolan medan motståndshandlingen tillskrivs skolans 
emancipatoriska kraft (Öhrn 2009).  
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Det gemensamma för dessa studier är främst fokus på hur det finns en 
konstruktion av normalitet och avvikelse, om ”vi” och ”de Andra”. Det 
metodologiska valet faller oftast på observationer, djupintervjuer och 
fokusgrupper/gruppintervjuer (exkl. Gruber 2001; Hedlin 2009). En del 
kombinerar också en analys av policydokument med intervjumaterial och 
observationer. Isakssons (2009) avhandling är en sådan som rör sig från 
nationell policynivå till lokal praktik med fokus på normalitet och avvikelse i 
relation till särskilt stöd. Dahlstedt (2008, 2009a, b) har exempelvis haft ett 
tydligare fokus på policy och medborgarskapsfostran. I aktiveringens politik 
har han undersökt hur framhållandet av samverkan mellan föräldrar och 
skola konstruerar det ”svenska” som ideala och normala familjeförhållanden 
medan ”invandrarföräldrar” konstrueras som dysfunktionella och i behov av 
stöd för att anpassa sig till svensk uppfostran och svenska moderna värden 
(Dahlstedt 2008, 2009b, c). I likhet med Dahlstedt menar också Runfors 
(2004, 2006) att fostran till vissa värden också hänger samman med en 
tanke om att fostra fria medborgare som gör reflexiva och välgrundade val 
utifrån sina egna intressen och inte utifrån kulturell eller social påverkan och 
bakgrund. Invandrare och invandrarbarns familjer ses dock som patriarkala 
och som hinder för att utveckla den fria individen enligt svenska normer 
vilket också återspeglas i läroplanens paradox om att främja mångfald 
endast om det inte kolliderar med moderna, svenska värden om jämställdhet 
och individens frihet.  

I förhållande till forskning som intresserar sig för kön, etnicitet, klass, 
sexualitet eller funktionsnedsättning har den övervägande andelen en mer 
etnografisk ansats. När forskningen istället berör policynivå är det främst en 
eller möjligtvis två maktrelationer som sätts i fokus och samspelar. Jag 
menar att det är av vikt att också studera policy med avseende på flera och 
samspelande maktrelationer då det sätter upp gränser men också möjliggör 
handlingsutrymmen och identifieringar.  

1.3  Disposition 

Avhandlingen är disponerad i sex kapitel. Det inledande kapitlet har tagit 
upp syfte och frågeställningar samt olika forskningsfält om utbildningens 
politik och avhandlingens situering i förhållande till dessa. Kapitel två ägnar 
jag åt de teoretiska och metodologiska angreppssätten som har väglett mig i 
analysen. Här presenterar jag diskursteorins utgångspunkter och hur jag 
avser använda mig av denna diskursanalytiska inriktning. Förutom diskurs-
teori diskuteras också utgångspunkterna för medborgarskapet samt feminis-
tisk teori. Med utgångspunkt i dessa tre redogör jag för de analysstrategier 
som jag har tagit avstamp från. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
materialval, indelningen i tidsperioder samt reflektioner kring kritik och 
analysens genomförande. Därefter kommer tre analyskapitel indelade i olika 
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tidsperioder och presenterade kronologiskt: 1971-1989, 1990-2005 samt 
2006-2011. Kapitel sex är det avslutande kapitlet där samtidens domine-
rande diskurs om skolan och konstruktioner av goda framtida medborgare 
kritiskt diskuteras i relation till kontinuitet och förändring över tid. I kapitlet 
diskuterar och reflekterar jag också över angreppssättet och den genomförda 
analysen utifrån vad den möjliggjorde. Till sist görs även några utblickar mot 
vidare forskning.    
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Teori och angreppssätt 

 

Vår förståelse om skola och utbildning representerar alltid föreställningar 
om vad utbildning ska vara till för, vad som är dess syfte och uppdrag vilket 
också involverar vilka som ska få denna utbildning, vilka kunskaper som ska 
läras ut, på vilket sätt och till vem/vilka. Hur skola och utbildning förstås är 
därmed inte något självklart, naturligt och för alltid givet. Vad som särskilt 
betonas inom den poststrukturalistiska traditionen är att det sociala och dess 
relationer ofta tas för givna, och upplevs som självklara och oundvikliga trots 
dess tillfälligheter. Det sociala är inget som är bestämt av objektens eller 
subjektens natur och behöver därmed inte förstås som det för tillfället görs 
(Alvesson & Sköldberg 2008). Utifrån ett sådant poststrukturalistiskt 
perspektiv blir diskursteori något som genomsyrar hela avhandlingen och 
utgör den främsta teoretiska utgångspunkten. Den poststrukturalistiska 
ansatsen är också något som genomsyrar de övriga teoretiska och meto-
dologiska ramverken som bland annat hämtats från feministisk teori samt 
teorier om medborgarskapet. Avsnitten som följer diskuterar de tre 
ingångarna samt hur de förhåller sig till varandra och hur de tillsammans 
skapar det teoretiska och metodologiska ramverket som används i analysen. 
Kapitlet består av fem huvuddelar. Det tar avstamp i (a) diskursteorin och 
hur jag genom denna hämtat inspiration och förståelse om makt, subjekt och 
social förändring. Därefter går jag in på (b) hur medborgarskapet har 
teoretiserats samt hur det har förståtts inom feministisk och postkolonial 
teori och hur det har väglett mig i analysen. Detta följs av (c) det feministiska 
perspektivet och hur frågor om kön, sexualitet, klass och etnicitet har 
inspirerat analysen relaterat till en poststrukturalistisk ansats. Utifrån 
presentationen av det teoretiska ramverket redogörs för de (d) analys-
strategier i form av begrepp som utkristalliserats från teorierna. Avslut-
ningsvis (e) diskuteras vilket material som har valts ut för analys samt hur 
jag har angripit texterna.    

2.1  Diskursteori 

Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv ses inte språket som något 
neutralt utan snarare som en social praktik, relationellt och kontextuellt. 
Språket är inte heller något som enkelt kan återge och återspegla en 
verklighet. Istället förstår vi vår omvärld genom språket (Bergström & 
Boréus 2005). Vi kan inte förstå en händelse eller ett objekt utan att förstå 
det som någonting. Jag ser därmed alla objekt och praktiker som diskursiva. 
De konstrueras i relation till något, både som tillhörande och som 
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exkluderande. Språket är en konstruktion av inkluderande och exkluderande 
praktiker genom vilka vi förstår och tolkar vår omvärld och där det 
benämnda inte har någon giltig och verkligt sann återspegling i benämnaren 
(Laclau & Mouffe 2001). Denna relationella och kontextuella förståelse av 
språket medför också att allt är kontingent. Det är ständigt under omför-
handling, inte nödvändigt utan beroende av vissa språkliga konstruktioner 
(Smith 1998; Laclau & Mouffe 2001). Utbildningspolitik är inte möjligt att 
studera och analysera utifrån föreställningen att utbildningspolitik är något 
som finns där ute och representerar fakta vilka kan observeras och mätas och 
styrs av lagbundenheter (Bacchi 1999).  

Språk ser jag som avgörande för hur vi skapar mening och betydelser av 
sociala förhållanden och praktiker, hur vi ser på världen och på oss själva. En 
sådan förståelse av språket medför att det är olika tolkningar av objekt och 
sociala fenomen som blir grunden för vår kunskap, en kunskap som inte är 
fixerad, utan ständigt produceras och konstrueras, där makt utövas genom 
att legitimera viss kunskap som den rätta och sanna (Bergström & Boréus 
2005). Den poststrukturalistiska ansatsen bygger på en alternativ social 
ontologi som framhåller det socialas radikala tillfällighet eller eventualitet 
och dess strukturella ofullkomlighet i alla sociala relationssystem. Ontologi 
berör inte enbart vad för objekt som existerar utan snarare hur de existerar. 
Detta följer en tanke om att objekt och subjekt i sig själva är instabila och 
instabiliteten problematiserar enkla förgivettaganden om påstådda nödvän-
diga egenskaper och kapaciteter. Det intressanta är därmed objekts, subjekts 
och relationers eventualitet, historicitet, tillfällighet och osäkerhet (Glynos & 
Howarth 2007).  

Utifrån ovanstående ontologiska och epistemologiska antaganden om det 
socialas radikala kontingens och relationella karaktär, utgör diskurs ett 
centralt begrepp i avhandlingens teoretiska, metodologiska och analytiska 
val. Med diskurs avser jag sätt att tala, kategorier och koncept samman-
länkade i tillfälliga meningssystem genom vilka vi konstruerar vår omvärld. I 
likhet med Ball förstår jag diskurs som talet om någonting som sätter 
gränser för vad som kan uppfattas och förstås.  

Discourses are about what can be said, and thought, but also about who can speak, 
when, where and with what authority. Discourses embody the meaning and use of 
prepositions and words. Thus, certain possibilities of thought are constructed. (….) We 
do not speak a discourse, it speaks us. We are the subjectivities, the voices, the 
knowledge, the power relations that discourse constructs and allows (Ball 2006b, s 
48). 

Men diskursbegreppet utgör också praktik i form av beteenden och 
handlingar och i likhet med Laclau och Mouffe (1987, s 82) menar jag att 
diskurs inte bara är tal och skrift: ”by discourse we do not mean a 
combination of speech and writing, but rather that speech and writing are 
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themselves but internal components of discursive totalities.” Diskurs-
begreppet hos Laclau och Mouffe ses som mer allomfattande och inbegriper 
alla sociala praktiker vilka betraktas som mångtydiga, ofullständiga och 
tillfälliga meningssystem och deras diskursanalytiska ansats brukar gå under 
beteckningen diskursteori5 (Winther Jørgensen & Phillips 2000; Torfing 
2005). I denna diskursanalytiska tradition ses i princip allt som har en 
mening och en betydelse som diskursivt. Det finns ingen ontologisk 
åtskillnad mellan det språkliga och det materiella. För att klargöra denna 
position där alla objekt ses om diskursiva i den meningen att de har en viss 
betydelse och är meningsfulla exemplifierar Laclau och Mouffe med 
handlingen att sparka på en fotboll eller en sten.  

If I kick a spherical object in the street or if I kick a ball in a football match, the 
physical fact is the same, but its meaning is different. The object is a football only to 
the extent that it establishes a system of relations with other objects, and these 
relations are not given by mere referential materiality of the objects, but are rather 
socially constructed. This systematic set of relations is what we call discourse. (…) The 
fact that a football is only a football as long as it is integrated within a system of 
socially constructed rules does not mean that it thereby ceases to be a physical object. 
A stone exist independently of any system of social relations, but it is, for instance, 
either a projectile or an object of aesthetic contemplation only within a specific 
discursive configuration (Laclau & Mouffe 1987, s 82).  

Det diskursiva ses som det teoretiska fält mot vilket objekt blir konstitue-
rade, alltså fastställda, upprättade och benämnda (Howarth och Stavrakakis 
2000). Utanför diskursiva praktiker och diskurser som skapar mening åt 
omvärlden kan vi inte förstå denna. Att se den sociala världen som en social 
konstruktion formad av diskurser och diskursiva praktiker betyder dock inte 
att ingenting existerar utanför vårt medvetande utan snarare hur de existerar 
och får mening (Laclau & Mouffe 2001). Alla objekt, och alla handlingar 
betraktas som diskursiva. Deras mening och betydelse är alltid beroende av 
deras relation till oss själva och till historisk specifika regelsystem. Regel-
systemen är sociala konstruktioner uppbyggda genom diskursiva artikula-
tioner av meningsfulla praktiker och betydelsefulla skillnader. Vi kan aldrig 
uppfatta ett objekt eller en handling i dess ”verkliga” existens, men faktumet 
att det materiellt existerar innebär att det kan tillskrivas olika mening. 
Objektets eller handlingens existens ges mening och artikuleras genom 
diskurser (Laclau & Mouffe 1987; Howarth & Stavrakakis 2000; Laclau & 
Mouffe 2001). Diskurser involverar maktaspekter då relationer mellan 
sociala aktörer konstrueras och struktureras i diskurser som både begränsar 
och möjliggör vissa ageranden. Gränsdragningar mellan tillhörande och 
avvikande i sociala relationer och praktiker formar både objekt och subjekts 
identiteter (Howarth & Stavrakakis 2000).  
                                                             
5 Även beteckningar som IDA (Ideological Discourse Anaysis) samt PDT (Political Discourse Theory) har 
använts för att särskilja denna tradition i förhållande till exempelvis CDA (Critical Discourse Analysis). 
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Den poststrukturalistiska analysinriktningen ser identiteter och aktörer som 
instabila, splittrade och föränderliga subjekt och i behov av identifieringar. 
Det finns inget givet subjekt med en klar identitet bestämd av strukturen. 
Identitet konstrueras i handlingar av identifikation där subjektet är 
ofullständigt, inte fritt men heller inte helt determinerat (Laclau 1990; Smith 
1998). Identitetskonstruktioner skapas i och genom diskurser som både 
begränsar och möjliggör människors handlingsutrymmen och identifie-
ringar. Handlingsmöjligheterna avgörs av diskursivt skapade positioner där 
vilka positioner som helst inte kan intas av vem som helst. Diskurser medför 
genom vissa subjektspositioner specifika regler för hur vi ska förhålla oss i 
vissa sammanhang och reglerar vad som får sägas, hur det får sägas och 
varifrån något sägs (Howarth & Stavrakakis 2000; Bergström & Boréus 
2005).  

[I]t is the discourse which constitutes the subject position of the social agent, and not, 
therefore, the social agent which is the origin of discourse – the same system of rules 
that makes that spherical object into a football, makes me a player (Laclau & Mouffe 
1987, s 82). 

Bacchi menar att det är från positioneringen av subjekt i diskurser som vi 
förstår vår omvärld, vilket medför vissa subjektifieringseffekter. ”Who we are 
– how we feel about ourselves and others – is at least to an extent an effect of 
the subject positions made available in public policies”(Bacchi 2009, s 16). 
Subjektifieringseffekter menar Bacchi kan exempelvis vara att benämna 
vissa grupper som behövande eller med vissa brister eller nackdelar vilket 
ger upphov till makten att definiera vad som utgör ett behov och vilka som 
befinner sig i detta behövande tillstånd. Subjekt konstrueras som tillhörande 
och avvikande, som resurser eller problem, vilka är mer eller mindre 
ansvariga för dessa problem (Bacchi 2009). Det ska inte förstås som att 
subjekt enbart har en position att identifiera sig med utan snarare kan en 
mängd olika positioneringar bli möjliga. Olika tillskrivelser kan dock 
begränsa vilka positioner som blir möjliga vid olika tillfällen genom att 
diskurser tillfälligt tillsluts och hegemoniseras (Smith 1998).  

Diskurser ses därmed som något som interpellerar eller tilltalar subjekt 
och till viss del anger önskvärda beteenden och handlingar (Althusser 1971; 
Laclau & Mouffe 2001). Genom att tilltala vissa elever i form av att de gör 
”fel val” så skapas vissa förväntningar på hur de subjekt som tilltalas bör 
agera. Men genom att tilltala vissa grupper som ”de i behov av särskilt stöd” 
kan dessa grupper också ställa krav på skolan utifrån sin positionering. 
Diskursers tilltal till olika grupper kan därmed både begränsa och låsa fast 
handlingsutrymme men de kan också utgöra ett möjliggörande för agerande. 
Subjektspositioner får betydelse i relation till andra subjektspositioner där 
den ena får ett överordnat värde över den andra så som ”arbetande” och 
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”arbetslös”. Ett viss beteende legitimeras och ses som mer önskvärt än ett 
annat genom positioneringarna.  

Eftersom avhandlingen avser att synliggöra kontinuitet och förändringar 
blir det viktigt att diskutera hur makten av ett visst meningssystem 
upprätthålls och hur den utmanas samt utsätts för förändring.  

Artikulation och hegemonisering 
Diskurser är alltid historisk specifika, alltid tillfälliga och därmed öppna för 
förändring, inte helt slutna eller totalt fixerade från politiska krafter. 
Avhandlingen fokuserar i stor utsträckning på förändring och icke-
förändring i den betydelsekamp som sker i formulerandet av utbildnings-
politiken. För att studera betydelsekamp över tid blir en diskussion om hur 
diskurser upprätthålls, skapas och förändras nödvändig. Enligt Laclau och 
Mouffe sker formandet, reproduktionen och förändringar av diskurser 
genom artikulationer. Laclau and Mouffe (2001, s 105) definierar artikula-
tion som “any practice establishing a relation among elements such that 
their identity is modified as a result of the articulatory practice”. Artikula-
tioner ser jag som sätt att länka samman betydelsefulla tecken i nätverk på 
nya men också gamla sätt. Sätt som antingen kan förändra mening eller 
upprätthålla dessa. Artikulationer är därmed både reproduktion och föränd-
ring eftersom ingen artikulation kan vara helt ny då den måste baseras på 
tidigare meningssystem men den kan heller inte vara helt reproducerande 
eftersom ingenting kan vara en total upprepning av tidigare artikulationer 
(Laclau & Mouffe 2001).6 Artikulationer belyser den historiska aspekten av 
betydelsebildningar och texterna kan sägas innehålla motsägande, upp-
repande eller förstärkande artikulationer från andra texter.  

Men diskurser skapas inte bara genom olika teckens relation till varandra 
i specifika artikulationer utan också genom vad de utesluter. En diskurs 
upprättas därmed genom konstruerandet av olika motpoler som Laclau och 
Mouffe (2001) kallar för en konstitutiv utsida som är nödvändig för dess 
identitet men också ständigt hotar dess existens. Exempelvis får beteck-
ningen teori endast mening i förhållande till det som inte är teori. Eftersom 
betydelser konstrueras i relation till varandra och tecken inte kan definieras 
utan dess utsida kan diskurser sägas vara uppbyggda av binära oppositioner 
så som subjekt/objekt, teori/praktik, man/kvinna. Dessa gränsdragningar är 
också hierarkiskt uppdelade där det ena privilegieras framför det andra men 
de är konstant beroende av varandra för att erhålla sin betydelse och 
identitet. Det som exkluderas som motsats är redan inkluderat och en del av 
själva definitionen. En analys av hur liknande uppdelningar konstrueras blir 

                                                             
6 Begreppet artikulation kan liknas med det kritiskt diskursanalytiska (CDA) begreppet interdiskursivitet som 
är en form av intertextualitet. Interdiskursivitet innefattar att förändring i meningsskapandet delvis sker 
genom en sammanfogning av diskurser från andra diskurser inom andra kontextuella domäner (Fairclough 
1992, s 84-85; 1995, s 65-68; 2005, s 77-79). 
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en del i en dekonstruerande praktik (Derrida 1998; Howarth & Stavrakakis 
2000).  

Eftersom diskurser ständigt hotas av dess utsida, av det utestängda, det 
konkurrerande kan de aldrig fixeras helt. Det betyder dock inte att allt hela 
tiden är flytande och att objekt, subjekt och praktiker kan tilldelas eller anta 
vilken mening eller betydelse som helst. En helt flytande värld utan någon 
förförståelse skulle vara omöjlig att leva i. Vi kan inte ständigt ifrågasätta vår 
omvärld, våra handlingar, vårt beteende och vår egen identitet. Dessa system 
av mening är ständigt närvarande och bygger på och relaterar till tidigare 
artikulationer och diskurser (Laclau 1990).  

Diskurser är dock inte helt fixerade heller eftersom det skulle betyda att 
ingenting någonsin förändrades (Laclau 1990; Laclau & Mouffe 2001). Att 
vissa diskurser ändå uppnår en sorts dominans och tillfälligt fixeras kallar 
Laclau och Mouffe för hegemoni. En hegemonisering av en diskurs innebär 
att dess meningssystem i form av värden och representationer av omvärlden 
uppfattas som naturliga, sanna och givna. De har tillfälligt stabiliserats och 
någon form av konsensus har bildats. Ett hegemoniskt meningssystem är 
något som döljer det socialas tillfällighet och framstår som givet och 
oföränderligt (Laclau 1990, s 35-36). Dominerande diskurser kan ses 
reducera betydelser av vissa begrepp och tillfälligt fixerar dem i vad som 
uppfattas som självklara sanningar. Det skapas en entydighet kring begrepp 
som tidigare varit öppna och mångtydiga runt vilka det har varit en kamp om 
begripliggörandet.  

En hegemoni är dock alltid tillfällig och som sådan kännetecknas 
diskurser av en viss bräcklighet då de hotas av det som exkluderas. Bräcklig-
heten i diskurser och möjligheter till förändring öppnas upp då en händelse 
eller en alternativ artikulation som inte helt passar in i ett dominerande 
meningssystem uppstår. Ett sådant tillfälle benämner jag i likhet med Laclau 
och Mouffe för dislokation, eller rubbning (Laclau 1990, s 39-44; Laclau & 
Mouffe 2001, s 126; Norval 2007, s 182). En dislokation ger möjligheter till 
att se den sociala ofullständigheten och dess eventualiteter genom att 
dominerande diskurser destabiliseras och blottlägger de gränsdragningar 
som uppfattas som självklara. Rubbningar tvingar subjekten att agera, att 
antingen återvända till den dominerande positionen, identifieringen eller 
meningssystemet eller att omformulera denna identifiering. Det är dessa 
rubbningar som ger upphov till förändringar och ger mer eller mindre 
utrymme för andra alternativa synsätt vilket kan leda till betydelseförskjut-
ningar och omstruktureringar av diskurser (Laclau 1990; Norval 2007).  
Dislokationer kan vara av större eller mindre omfattning. Så som att en 
ekonomisk kris kan medföra en tillfällig rubbning av dominerande diskurser, 
men även mindre rubbningar som en konflikt mellan förvärvsarbete och 
föräldraskap hos en enskild individ öppnar möjligheter för nya identifie-
ringar och nya meningssystem.  



 

24 

Diskurser om skolan inom utbildningspolitiken är alltid historiskt specifika 
och tillfälliga och de reformer som gymnasieskolan genomgått de senaste 
decennierna kan förstås som tillfälliga meningssystem fixerade på ett visst 
sätt. Något som också konstruerar framtida medborgare och reglerar 
relationer mellan olika subjekt och vissa beteenden innefattande makt-
aspekter. 

Makt och governmentalitet 
Diskurser ses som något som producerar en viss kunskap och en viss sanning 
som vi inte kan skilja från olika maktrelationer i samhället. Foucault menar 
att makt och kunskap är intimt sammanhängande. Utan maktförhållande 
kan det inte finnas något vetande och med ett vetande följer alltid 
maktförhållanden. Makt enligt Foucault ses inte heller som något som tillhör 
en viss aktör, snarare är makten produktiv, den genomsyrar hela samhället 
och är till sin karaktär disciplinerande. Men Foucault menar också att med 
makt följer motstånd och makt och motstånd kan inte helt särskiljas från 
varandra (Foucault 2003).  

Med begreppet governmentality belyser Foucault makten i formen av 
styrandet eller begränsandet av beteende och uppförande genom själv-
kontroll och självdisciplinering, ”the conduct of conduct” (Foucault 1991). 
Hultqvist och Peterson översätter governmentality dels med ökad styrbarhet 
i meningen att styrningen blir mer decentraliserad där frihetsaspekterna 
betonas och styrningen sker genom reglering, sanktionering och normering 
av människors beteenden. Hultqvist och Peterson använder också begreppen 
styrningsmentalitet eller styrningsrationalitet för att beskriva govern-
mentality (Hultqvist & Peterson 1995, s 26-27).  Foucault (1991) menar att 
det staten gör är inte enbart att styra ett territorium utan framförallt att styra 
folkets välfärd, populationens förökning, hälsa och rikedom. En styrning 
som kan ske direkt men också indirekt genom försöken att styra födslotal 
och andra beteenden. Governmentalitet kan därmed också sägas innefatta en 
kontroll av kroppen i vad Foucault benämner Bio-power. Bio-power avser 
styrandet av mänskliga behov, välstånd och önskningar, att styra hela livet 
och inte bara reproduktionen utan kroppen. Både utbildningspolitik men 
också hälso- och sjukvård och välfärdsystem ses utgöra sätt att konstruera 
vissa behov och intressen för att subjekten ska komma till sin rätta potential 
som medborgare (Foucault 1991, s 100-104; Cruikshank 1999, s 39-40). Bio-
power avser makt genom normalisering istället för lagreglering och 
självkontroll istället för straff. Bio-power opererar genom att medborgaren 
ska investeras med vissa mål och självförståelser om vad som anses vara bra 
för dem själva (Cruikshank 1999). Som exempel tar Hultqvist och Peterson 
(1995) upp de ökade behoven av utvärderingar som ett instrument för att 
forma normer och värden.  
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Men för att styra någonting eller någon krävs att det finns en viss förståelse 
eller kunskap om objektet (Hultqvist & Peterson 1995). En viss kunskap om 
”problemen” produceras, något som ofta involverar identifieringen och 
tilltalet till vissa grupper som exempelvis de ”skoltrötta” (Cruikshank 1999). 
Governmentalitet innefattar en idé om vad det är som ska styras, hur det ska 
styras och vilka rationaliteterna för styrandet är. Det kan sägas innefatta att 
leda, guida och styra ett visst uppförande, handling och beteende i enlighet 
med vissa normer och ideal mot vilka beteenden kan dömas. Det innefattar 
att uppföra sig själv på ett särskilt sätt i vissa situationer, något som skapas 
och upprätthålls inte genom lagar utan genom att beteenden formas genom 
längtan, strävan, önskemål och begär (Dean 2010).  

Att frihet blir ett centralt begrepp i en viss modern liberal styrnings-
mentalitet beror på de olika möjligheterna att iscensätta frihet på, att styra 
och samtidigt låta bli.  

Den moderna styrningsrationaliteten kan sägas vara baserad på just denna 
pendelrörelse, mellan självständighet och reglerbarhet, mellan idén om och 
konstitutionen av ett fritt och autonomt subjekt och produktionen av önskvärda 
styrbara mål och generella samhälleliga funktionslagar (Hultqvist & Peterson 1995, s 
29).   

Med governmentalitet avses en maktutövning inte genom en styrning 
ovanifrån utan ifrån ett aktivt självreglerande och självartikulerande subjekt. 
När vissa normer av önskvärt beteende är definierat sker upprätthållandet av 
dessa normer genom att människor själva upprätthåller dem. Kontroll och 
styrning kan ske på avstånd (Hultqvist & Peterson 1995; Bacchi 2009). Den 
förbehållna friheten är dock en reglerad frihet där ett autonomt subjekt inte 
är en motsats till makt. Att tillhöra är att bli aktiv i sin egen självständighet 
med en förmåga att skapa sig själv som en fullvärdig medlem (Hultqvist & 
Peterson 1995). I vad Rose (1995, s 53-56) benämner en ”avancerad 
liberalism” sker kontroll allt mer genom att styra valen hos medborgarna. 
Genom att betona valfrihet och tillhandahålla vissa val skapas medborgarna 
som autonoma subjekt vilka väljer sin egen väg i livet. Att bli en expert på sitt 
eget självförverkligande, att kontrolleras genom friheten att välja i ett 
samhälle där du känner ett visst ansvarstagande blir en del av styrningen. En 
styrning som inte görs genom staten utan i en anda av frihet att välja mellan 
vissa val. Medborgaren ska uppfatta sig själv och agera som en fri individ 
men som en del av en viss gemenskap med vissa skyldigheter (Rose 1995).  

Utbildningspolitiken och dess meningssystem innefattar olika subjekts-
positioner vilket sätter upp gränser mellan vilka som inkluderas och vilka 
som exkluderas i medborgarskapet, mellan önskvärda och avvikande egen-
skaper och kunskaper.  



 

26 

2.2  Medborgarskapet 

Ett begrepp som medborgarskap är ett högst omstritt och kontextberoende 
begrepp. Olika uppfattningar om medborgarskap konstrueras inom utbild-
ningspolitiken och dessa förståelser får olika konsekvenser för olika grupper 
av människor vilket gör det nödvändigt att dekonstruera diskurser om 
medborgarskapet.  

Medborgarskap förknippas oftast med ett formellt medlemskap i ett visst 
samhälle, vanligtvis en nationalstat. Ofta kretsar förståelsen om medborgar-
skapet kring balansen mellan rättigheter och skyldigheter mellan medlem-
marna och staten men också relationen mellan de enskilda medlemmarna. 
Medborgarskap förknippas därmed oftast med en viss rättslig status 
(Marshall 1992; Arnot 1997; Lister 2003; Siim & Squires 2008). Men 
medborgarskap kan också förstås utifrån en tanke om deltagande. Med-
borgarskapet ses då mer som en praktik som visserligen kräver vissa sociala, 
civila och politiska rättigheter (Marshall 1992; Lister, et al. 2007). Där 
aktivitet och den deltagande aspekten betonas så ses ett aktivt medborgar-
skap som ett sätt att uppfylla sina medborgerliga plikter. Vilka dessa 
aktiviteter är som karaktäriserar ett aktivt medborgarskap skiljer sig dock åt 
i tid och rum (Lawson 2001). Exempelvis kan deltagandet eller aktiviteten 
bestå av frivilligarbete, eller välgörenhet, ett ansvar att hjälpa andra. Men det 
kan också förstås som plikten att vara aktiv i lönearbete och därmed bidra till 
ekonomisk tillväxt. Det hänvisas också till ett politiskt deltagande i en 
offentlig sfär (Lister 2003; Lister, et al. 2007). Rose (1999, s 165) menar dock 
att det aktiva medborgarskapet i Storbritannien under 1980- och 1990-talet 
snarare formulerades utifrån aktiviteten att göra vissa val på en marknad 
som en konsument. I relation till utbildning är denna marknadsaspekt av 
deltagande och aktivitet tydlig där subjekten inte längre positioneras som 
elever utan som kunder och konsumenter (jmf. Olson 2008; Lundahl 2010).  

Utbildning har länge betraktas inte bara som ett sätt att utbilda arbets-
kraften utan också som ett sätt att forma framtida medborgare, att utveckla 
och civilisera medborgarna för samhällets bästa (Marshall 1992). Utbild-
ningspolitiken innefattar kontroversiella och bestridna utsagor om medbor-
garskapet och något som är högst kontextuellt i förhållande till tid och rum 
(Olssen, et al. 2004). Arnot redogör exempelvis utifrån sociologisk forskning 
olika tidsbundna perioder sammanlänkade med konstruktioner av med-
borgarskap i förhållande till utbildning i England. Den liberala traditionen 
före världskrigen såg utbildningens roll som ett sätt att hjälpa individer att 
utveckla individuella talanger och erbjuda bättre möjligheter till social 
mobilitet. I mitten av 1900-talet kritiserades utbildningen för att vara för 
odemokratisk och att även den individualiserade behovsutbildningen 
maskerade sociala ojämlikheter och differentieringar under en retorik om 
individuella intressen och fallenheter (Arnot 2009). Under 1990-talet skulle 
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utbildningen snarare medföra att medborgarna gjordes lämpliga för den 
globala ekonomiska marknadens krav på livslångt lärande. Att kunna 
hantera risker och osäkerheter och snarare vara flexibla till marknadens 
förfogande (Rose 1999; Arnot 2009). Utifrån olika konstruktioner av 
utbildning och medborgarskap kommer vissa specifika grupper att gynnas. 
Kvinnor har förutsetts vara en sådan grupp som gynnas i ett mer osäkert 
system som kräver flexibilitet medan arbetarklassens män har setts som 
förlorarna utan samma möjlighet att anpassa sig (Arnot 2009). 

Utbildning ses därmed som ett sätt att åstadkomma vissa samhälleliga 
mål, som exempelvis demokrati och jämlikhet och fostrandet av demokra-
tiska medborgare (Olssen, et al. 2004). Cruikshank (1999) argumenterar för 
att policies för demokratiskt medborgarskap snarare är ett sätt att styra än 
en lösning på ett politiskt problem och makten sätts i centrum. Avgörande, 
menar hon, är att synliggöra hur medborgare konstrueras och att lösningar 
som självbestämmande och deltagande som lyfts fram för att åtgärda 
maktlöshet, utanförskap, och beroende är ett sätt att åstadkomma vissa 
beteenden utan användandet av tvång utan snarare en sorts självdiscipli-
nering. ”Individual subjects are transformed into citizens by what I call 
technologies of citizenship: discourse, programs, and other tactics aimed at 
making individuals politically active and capable of self-government” 
(Cruikshank 1999, s 1). Hur väl menade dessa policies än är för att avhjälpa 
problem hos ”de i utanförskap”, ”de maktlösa” och ”beroende” är de också 
alltid sätt att styra och reglera subjekten och deras beteenden. Ett demokra-
tiskt deltagande och självbestämmande ses ofta som en lösning på en viss 
brist hos subjekten, en brist på makt, brist på självkänsla och självför-
troende, en brist på självintresse, politisk aktivitet och ansvar. Medborgare 
föds inte utan är något som i hög grad konstrueras (Cruikshank 1999). Jag 
menar därmed att utbildning kan ses innefatta vissa sätt att forma, guida och 
styra de som anses vara i behov av vissa egenskaper som de saknar. Att 
benämna utifrån ”de med skolmisslyckande”, ”tysta flickor” eller ”fel val” 
medför att subjekt bedöms olika utifrån ett normativt ideal om medborgar-
skap. Det Cruikshank (1999) betonar är dock att detta tilltal till vissa subjekt 
inte innefattar en antites till ett aktivt medborgarskap där handlingsförmåga 
fråntas subjekten. Snarare bör det förstås som ett visst fält av makt och 
kunskap som både öppnar upp och begränsar möjligheterna för med-
borgarskapet. Utbildning menar jag innefattar en viss fostran av en särskild 
typ av medborgare som beter sig på ett visst sätt, medborgare som 
exempelvis ska utveckla och fördjupa demokratin eller medborgare som ska 
utbildas för att säkerställa nationell konkurrenskraft på en allt mer 
globaliserad marknad. Skola och utbildning framställer elever främst som 
framtida medborgare, något de ska bli senare, något de ska formas till och 
ingenting som de redan är. Med detta sagt menar jag dock inte att 
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utbildningspolitiken orsakar ett visst beteende hos individen snarare att den 
strukturerar vissa handlingsmöjligheter (jmf. Cruikshank 1999). 

 Jag menar att medborgarskap därför kan ses som ett konstruerat och 
omstritt begrepp beroende av den sociala och kulturella kontexten. Vi kan 
inte förstå medborgarskapet utan att förstå det som någonting i relation till 
något annat (Mouffe 1992). Medborgarskapet utgörs av vissa attityder och 
handlingar som framhäver olika samhälleliga dygder och egenskaper för ett 
gott och ansvarsfullt medborgarskap. Konstruktioner av medborgarskap 
skapar ett ideal mot vilket olika prestationer kan bedömas (Marshall 1992; 
Lister 2003).  

Medborgarskap som nationell inkludering och exkludering 
Utbildning och skola är också något som har fungerat som en så kallad 
nationsskapande process, med syfte att skapa en gemensam historia, kultur 
och identitet och en känsla av tillhörande till en viss plats och en viss grupp. 
Denna nationsbildande process har beskrivits som ett artigt sätt att benämna 
konstruerande av en kulturellt och ideologisk homogen population (Lawson 
2001). Nationen som idé och begrepp kan sägas utgöra en ofullständig 
fantasi och ett ouppnåbart mål som med Andersons (1993) ord uttrycks i 
form av föreställda gemenskaper (imagined communities). Bhabha beskriver 
konstruktionen av nationen som ett narrativ, en naturaliserad berättelse som 
döljer avsaknaden av ett homogent gemensamt ursprung och skapar ”folket” 
som en (Bhabha 2004). Nationen med dess territoriella gränser kan 
uppfattas som något naturligt men det gemensamma kollektivet kan dölja 
olika maktförhållanden och intressen inom gemenskapen och snarare utgöra 
en form av etnocentrism i särskiljandet mellan ”vi” och ”de Andra” (Eduards 
2007).  

Med medborgarskap som ett kontextualiserat begrepp menar Arnot 
(2009) att det blir viktigt att se till nationella narrativ och nationsbildande 
för att dekonstruerar och synliggöra olika medborgarskapskategorier, rela-
tioner och identiteter över tid, rum och plats. Medborgarskap kan fungera 
som ett ideal av inkludering och jämlikhet som kan användas som retoriska 
och symboliska verktyg i politiska krav. Men medborgarskapet skapar också 
en konflikt med de demokratiska värdena eftersom medborgarskapet också 
involverar exkludering (Lister 2003; Siim & Squires 2008; Arnot 2009). Ett 
begrepp som medborgarskap är ett högst politiskt begrepp. Laclau och 
Mouffe (2001) menar att representationer av enhet och helheter alltid 
innefattar motsättningar och antagonismer. Den nationella gemenskapen 
kräver en konstant föreställning om en enhet som inte kan fixeras eller 
uppnås. Nationen och folket kan endast skapas genom en uteslutning av 
”Andra” både inom och utanför nationen. Medborgarskapet innefattar både 
exkluderande och inkluderande mekanismer. Det krävs ett exkluderande av 
”de Andra” för att skapa ett ”vi” och därmed ett kontrollerande av de som 
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tillhör och de som inte tillhör (Lister 2003; Siim & Squires 2008). Olika 
platser ges olika identiteter där vissa subjekt ges tillträde och tillhörande 
medan andra exkluderas och medborgarskapet fungerar därmed som en 
differentierande markör där vissa platser och identiteter privilegieras över 
andra. Den postkoloniala teorin betonar dessa konstruktioner av sär-
skiljande platser som öst och väst, där väst privilegieras som det moderna 
och civiliserade till skillnad från öst som omodernt, traditionellt, ociviliserat 
och avvikande. Dessa identiteter av platser involverar subjektspositioner där 
medborgare i väst ses som moderna och civiliserade medan medborgare i öst 
snarare är i behov av att civiliseras (Hall 1997; Said 2004; Loomba 2005; 
Mohanty 2007). Tillhörandet och den nationella identiteten konstrueras 
utifrån vad eller vem som inte tillhör, ”det/de Andra”. Diskurser om 
medborgarskapet konstruerar symboliska identiteter, något som gör 
åtskillnader mellan ”vi” och ”de Andra”. Fokuset på medborgarskapet i 
avhandlingen synliggör dessa konstruktioner av tillhörande och åtskillnad 
inom och mellan olika gränsdragningar (Arnot & Dillabough 2000; Arnot 
2009). 

Mouffe framhåller också att vi egentligen inte kan prata om en plats 
knuten till en gemenskap enad under en viss idé om det gemensamma bästa.  
  

But we are in fact always multiple and contradictory subjects, inhabitants of a diversity 
of communities (as many, really, as the social relations in which we participate and the 
subject positions they define), constructed by a variety of discourses and precariously 
and temporarily sutured at the intersection of those positions (Mouffe 1988, s 44).  

 
Att dekonstruera diskurser rörande utbildningens styrning och organisering 
och dess konstruktioner av medborgarskap och framtida medborgare måste 
enligt Arnot även sammanfogas med feministiska analyser. I dekonstruk-
tionen av politiska identiteter, fostran och utbildningen av medborgaren 
måste också dess könade karaktär synliggöras. Hur medborgarskapet repre-
senteras utifrån olika föreställningar om maskulinitet och femininitet inom 
olika sociala tider och platser medför en diskussion om ett förkroppsligat 
medborgarskap (Arnot & Dillabough 2000; Arnot 2009, s 9). 

Ett förkroppsligat medborgarskap 
Den feministiska politiska teorin har under en längre period kritiserat den 
liberala förståelsen av medborgarskapet som en könad och abstrakt 
medborgare. Kvinnor har i första hand betraktats som mödrar och setts som 
symboler för känslosamhet, omsorg om nära, tillhörande det privata och inte 
alls som objektiva och rationella vilket karaktäriserar arbetaren, soldaten 
och medborgaren aktiv i det offentliga. De önskvärda moderliga egen-
skaperna ställdes i motsatts till negativa egenskaper som objektivitet, 
offentligt och rationellt när de tillskrevs kroppar klassificerade som kvinnor. 
Men kvinnor behövde också göras till medborgare, och övergå till ett annat 
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tillstånd (Arnot 2002; Lister 2003; Eduards 2007). Eduards (2007) menar 
att föreställningar om nationen inskrivs i olika kroppar, att nationen 
fungerar som en fond mot gränsdragningarna om vad olika kroppar får och 
inte får göra. Sammanhållningen av nationen sker genom skapandet av 
känslor av gemenskap där kroppar och särskilt kroppar som tillskrivs 
kvinnligt kön utgör avgörande symboliska värden.  

Arnot och Dillabough menar att det liberala medborgarskapet konstrueras 
utefter gränsdragningar mellan den offentliga och maskulina sfären och den 
privata och feminina sfären och hur det privata och feminina underord-
nades. De pekar också på hur medborgarskapet konstrueras kring nationen 
och hur nationalism och nation associerar till olika könade relationer och 
hur utbildningspolitiken tenderar att reproducerar dessa (Arnot & 
Dillabough 2000; Arnot 2009).  Kroppen som tillskrivs ett kvinnligt kön har 
betraktats som en andra rangens medborgare där underordningen och 
begränsade handlingsutrymmen naturaliserats genom den biologiska 
kroppen och vad som betraktats som naturliga uppgifter. Man, människa 
och medborgare tenderar att beskrivas som det universella, det okroppsliga 
medan kvinna blir det partikulära, det avvikande och alltigenom kropp och 
kön (Åse 2000; de Beauvoir 2002). Det är av vikt att synliggöra att 
konstruktioner av medborgarskap alltid medför vissa specifika konsekvenser 
för olika människor och olika kroppar. Yuval-Davies (2008, s 160) betonar 
att ett begrepp som medborgarskap alltid involverar  “concrete people who 
are differentially situated in terms of gender, class, ethnicity, sexuality, 
ability, state in the life cycle etc”. Hon argumenterar därför för en förståelse 
om ett multidimensionellt medborgarskap där det vi behöver ta hänsyn till 
är att människors liv påverkas och formas av deras rättigheter och 
skyldigheter inom olika politiska gemenskaper/samhällen samt hur medbor-
garskap konstrueras i intersektioner av olika sociala maktdimensioner 
(Yuval-Davis 2008). 

Medborgarskapet med dess konstruktioner av inkludering och exklu-
dering är därmed förkroppsligat, det får konsekvenser för olika kroppar. 
Som Bacchi och Beasley uttrycker det ”our concern is that bodies give 
substance to citizenship, and that citizenship matters to bodies” (Bacchi & 
Beasley 2002, s 324). Medborgarskapet kan sägas konceptualiseras i utbild-
ningspolitiken utifrån hur olika subjekt eller kroppar förstås i de studerade 
dokumenten. Texter rörande utbildningspolitik kan sägas dra upp gränser 
mellan vilka som ses som fullvärdiga medborgare utifrån föreställningar om 
olika kroppar (Bacchi & Beasley 2002). Bacchi och Beasley (2002) poäng-
terar att medborgarskap ofta definieras utifrån vilka som har kontroll över 
sina kroppar, och att denna kontroll är ett tecken på autonomi till skillnad 
från de subjekt som snarare är kontrollerade av sina kroppar och för vilka 
begränsningar i autonomi blir legitima. Fullvärdiga medborgare är de som 
har kontroll över kroppen och de som snarare framställs vara kontrollerade 
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av kroppen ses som mindre värda. Denna dikotomi menar de fungerar sida 
vid sida med andra dikotomier som, sinne/kropp, förnuft/känsla, 
autonomi/skydd, aktiv/passiv, kultur/natur och någonting som sätter upp 
gränser för ett fullvärdigt medborgarskap. Det aktiva medborgarskapet kan 
sägas involvera denna föreställning om kontroll över kroppen, att i den 
offentliga sfären agera rationellt och övervägande utan att hänvisas åt 
känslor eller kroppsliga begränsningar (Bacchi & Beasley 2002). Det subjekt 
som tillskrivs ett kvinnligt kön och kontrollerat av kroppen måste därmed 
regleras politiskt för att subjektet ska få ta plats i det offentliga (Eduards 
2007). Dessa dikotomier har av feministiska teoretiker setts som en uppdel-
ning mellan man/kvinna, maskulint/feminint, där det maskulina över-
ordnas. Men uppfattningar och tillskrivelser om skilda anatomiska kroppar 
är också intimt sammanlänkade med uppfattningar om bland annat 
sexualitet, ras/etnicitet och klass. Kön konstitueras ömsesidigt med andra 
maktdimensioner som upprätthåller, förstärker eller kontrasterar varandra 
(Yuval-Davis 2005, 2006).  

Att studera kampen om medborgarskapet blir att studera vissa föreställ-
ningar om kroppar inom utbildningspolitiken. Pillow använder sig av en 
feministisk genealogi för att analysera särskilda typer av kroppar inom 
politiken och fokuserar på diskursivt könade, etnifierade och sexualiserade 
kroppar. Hon menar att ”policies are all about bodies – controlling, 
regulating, shaping and (re)producing bodies” (Pillow 2003, s 146). Pillow 
menar att kroppar bör ses som platser där det uppstår maktkamper om 
betydelser. Kroppar bär spår av denna kamp och får också olika betydelser. 
Konstruktioner av kön, klass och etnicitet påverkar vilka kroppar som 
tillskrivs olika värden och hur de tillskrivs dessa (Pillow 2003). Det är 
tilltalet till olika kroppar och subjekt som riktar fokus mot medborgarskapet. 
Således fokuseras inte bara vad som sägs om olika subjekt utan hur det sägs. 
Utbildningspolitiken fokuseras för dess praktiker av att styra och kontrollera 
subjekt/kroppar men också hur den representerar och reproducerar vissa 
kroppar som icke fullvärdiga medborgare och vilka uppgifter som tilldelas 
skilda subjekt (jmf. Pillow 2003). Medborgarskapet och dess könade, 
etnifierade och klassrelaterade karaktär ses som diskursivt format i 
historiskt specifika perioder och platser och medför olika maktrelationer 
(Arnot 2009).  

2.3 Feministisk teori 

Inom feministisk teori har gruppen kvinnor problematiserats under ett antal 
decennier utifrån huruvida det är möjligt att ens tala om en gemensam 
kvinnlig identitet eller en gemensam underordning. Diskussionen inom 
feministisk teori har hämtat inspiration från flera olika teoretiska utgångs-
punkter för en kritik av vad som brukar benämnas den vita heterosexuella 
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medelklassfeminismen.7 Svarta och postkoloniala feminister kritiserade den 
vita västerländska feminismen medan lesbiska feminister och queer-
teoretiker kritiserade den heteronormativa feminismen. Det universella 
systerskapet problematiserades utifrån att det implicit utgick ifrån att alla 
kvinnor delade gemensamma erfarenheter och därmed gemensamma 
intressen och mål utifrån vilken kampen skulle föras (Anthias & Yuval-Davis 
1983; Amos & Parmar 1984; Mohanty 1988; Butler 2006). I diskussionerna 
har begreppet intersektionalitet framkommit vilket numera snarast kan 
betraktas som ett ”buzzword” inom feministiska studier (Davis 2008).8 
Själva intersektionalitetsbegreppet introducerades i en text av Crenshaw från 
1989 (Crenshaw 1995). Begreppet kan sägas uppkomma i en mer inom-
feministisk kritik där en viktig del är dess kritik av privilegier där målet är att 
kön inte reduceras till en viss kategori där olika privilegier inte uppmärk-
sammas utan att öppna upp för flera komplexa maktlogiker, utan att olika 
förtryck adderas till varandra (Anthias & Yuval-Davis 1983; Amos & Parmar 
1984; de los Reyes, et al. 2006a).  

Huruvida begreppet intersektionalitet motverkar en privilegiering av en 
viss maktdimension över andra eller bidrar till den praktiska möjligheten att 
ta hänsyn till alla möjliga maktdimensioner har varit föremål för en hel del 
debatt (de los Reyes, et al. 2003; Lykke 2003; Carbin & Tornhill 2004; Lykke 
2005; Carbin 2010). I likhet med Carbin och Tornhill (2004) menar de los 
Reyes och Mulinari (2005) att diskussionen om vilka kategorier som ska 
prioriteras och svårigheter med kombinationer bottnar i en uppfattning om 
makt som endimensionell och strukturell. De menar att denna ensidiga syn 
på makt gör att motsatsparen essentialiseras och problematiserandet av 
deras uppkomst, varaktighet och varierande betydelse osynliggörs. Det 
viktiga är att problematisera maktens komplexa konstruktion och samspelet 
mellan olika former av ojämlikhet utan att fastna i ett kategoriserings-
tänkande som förstärker dessa. 

McCall (2005b, s 34-39) menar att en viss typ av antikategorisk ansats 
ofta sammanblandas med vad McCall kallar intrakategoriska intersektiona-
litetsstudier. Den antikategoriska ansatsen utgår från att alla typer av kate-
goriseringar innefattar maktutövningar eftersom kategorierna blir verkliga 
genom själva kategorisering. Medan den antikategoriska - som representeras 
av poststrukturella forskare som inte nödvändigtvis använder sig av 
intersektionalitetsbegreppet - fokuserar på dekonstruktion av alla typer av 
kategoriseringar menar den intrakategoriska att det viktiga inte är att 
förneka kategoriernas betydelse utan att studera hur de produceras, 

                                                             
7 Intersektionalitetsbegreppet växte fram ur en strukturalistisk tradition men har också inspirerats av 
poststrukturella tendenser såväl som aktörsfokuserade.  McCall (2005a) benämner skillnaderna mellan en 
mer strukturalistisk förståelse och en mer poststrukturalistisk som intercategorical och intracategorical. 
8 Flera tidskrifter har exempelvis också haft intersektionalitet som tema. Se exempelvis European Journal of 
Women’s Studies Nr 3 2006 samt Kvinnovetenskaplig tidskrift Nr 2-3 2005 
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reproduceras, upplevs och hur motstånd görs. Kritiken riktas här snarare 
mot svepande och övergripande kategorier än kategoriseringen i sig.  

I avhandlingens feministiska ansats har jag inspirerats av olika 
feministiska inriktningar rörande förutom kön/sexualitet också ras/etnicitet 
och klass. Jag använder mig inte explicit av begreppet intersektionalitet för 
att undvika dess strukturella bakgrund och maktförståelse men kan sägas 
röra mig mellan vad McCall benämner en antikategorisk och en intra-
kategorisk ansats.  

Makt och komplexitet i centrum 
Kön betraktar jag som något konstruerat och relationellt där kvinna får 
mening i förhållande till man och femininitet i förhållande till maskulinitet. 
Men kön är också sammanvävt med sexualitet i meningen heterosexualitet 
där normer om kön också speglar normer om heterosexualitet. Att tillskrivas 
kvinna är att också tillskrivas ett heterosexuellt begär till en man (Wittig 
1981). Den normerande heterosexualiteten i dess sammanvävning med kön 
gör att varje ifrågasättande av heteronormativiteten också medför en miss-
anpassning till normerande könsrelationer. Med inspiration från Butler 
(2006) menar jag att reglerandet av kön också görs genom ett reglerande av 
heterosexualiteten och vice versa. I Butlers teori om performativitet betrak-
tas kön som upprepade akter där kön iscensätts, framställs och föreställs i 
relation till en viss kropp vilket medverkar till en naturalisering. Performa-
tivitet avser synliggöra att det vi uppfattar som en inneboende essens av 
kvinna eller man skapas genom ihållande och upprepade framställningar av 
könade kroppar (Butler 2006, s xv). Butler problematiserar vad som 
uppfattas som verkligt kön och en sann könsidentitet, att vi tror vi vet hur en 
kropp är uppbyggd eller att vi klassificerar kroppar beroende på hur dess 
kläder ser ut och hur kläderna bärs. Vad som uppfattas som verkligt kön blir 
instabilt när det utifrån anatomiska kroppar eller kulturella kunskaper inte 
kan avgöras om kropppen ska tillskrivas det ena eller det andra könet. 
Gränserna mellan vad som är verkligt och vad som är artificiellt blir suddiga 
och det som uppfattas som verkligt och naturligt kön synliggörs som 
föränderligt. Kroppar och deras uttryck regleras och legitimeras utifrån vissa 
gällande normer och föreställningar om kön, om vad som är passande 
femininitet och maskulinitet vilket också förstärks och särskiljs genom 
ras/etnicitet men även klass (Butler 2006). Kön fungerar inte bara som en 
norm utan snarare som ett reglerande ideal som materialiseras och skapar 
de kroppar kön reglerar. Det är en process som aldrig egentligen uppfylls 
eftersom kropparna inte fullt ut kan uppnå idealet. De reglerande normerna 
om kön som fungerar performativt konstituerar kroppars materialitet och 
materialiserar kroppens kön och anatomiska skillnader utifrån kön i ett 
bevarande av en tvingande heterosexualitet (Butler 1993).   
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In this sense, what constitutes the fixity of the body, its contours, its movements, will 
be fully material, but materiality will be rethought as the effect of power, as power’s 
most productive effect. And there will be no way to understand “gender” as a cultural 
construct which is imposed upon the surface of matter, understood either as “the 
body” or its given sex. Rather, once “sex” itself is understood in its normativity, the 
materiality of the body will not be thinkable apart from the materialization of that 
regulatory norm. “Sex” is, thus not simply what one has, or a static description of what 
one is: it will be one of the norms by which the “one” becomes viable at all, that which 
qualifies a body for life within the domain of cultural intelligibility (Butler 1993, s 2).  

Även om subjektspositioner som exempelvis man och kvinna ses som 
diskursiva konstruktioner betyder det inte att subjekten helt kan ställa sig 
utanför dessa konstruktioner och vara något helt annat. Kön är exempelvis 
något som konstant reproduceras och i viss mån förändras genom 
upprepade performativa praktiker (Butler 2006). Omvärlden tolkas och 
identifieringar sker genom de subjektspositioner som tillhandahålls av 
diskurser (Smith 1998).  

På liknande sätt som kön och sexualitet menar jag att klass också är 
diskursivt konstruerat, en position som är historiskt specifik men också får 
materiella konsekvenser. Med inspiration från Skeggs (2000, 2004) förstår 
jag klass som tillskrivelser och värderingar av vissa egenskaper och 
karaktärsdrag till olika kroppar. Hur vissa kroppar kan agera, spela och röra 
sig mellan olika positioneringar och tillskrivelser till skillnad från de kroppar 
som förutsätts vara dessa positioneringar, och hur de inte kan vara något 
annat. Skeggs exemplifierar med vilka kroppar som förstås som naturligt 
”respektabla”, i enlighet med en viss klassrelaterad och ”vit” femininitet. 
Arbetarklass blir att vara allt annat än respektabel. Arbetarklass blir mer en 
position av vad som saknas än vad subjekten har. De som positioneras som 
arbetarklasskvinnor identifierar sig inte med arbetarklasspositionen och 
försöker ”passera” som respektabla genom en heterosexualitet och skönhet, 
en position de inte helt kan fylla. Å andra sidan regleras en alltför långt-
gående ”passering” genom att hänvisa till en iscensättning och att veta sin 
plats (Skeggs 2000, 2004).  

Även om Skeggs i sin klassanalys också tar sin utgångspunkt i Bourdieu i 
form av kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital menar jag att hennes 
förståelse av klass också kan liknas vid Butlers (1993) performativitetsteori i 
form av den repetitiva iscensättningen, ”passerandet” och citerandet av vissa 
reglerande normer och ideal om beteende. Skeggs belyser hur arbetande 
kvinnor får svårt att värderas som något annat än vad som uppfattas som 
deras naturaliserade feminina egenskaper. Femininitet blir också ett 
kulturellt kapital att använda sig av i ”entreprenörskapet av en själv” och 
förutsättningar för jobb. Arbetarklassmannen tillskrivs och erkänns som den 
med fysisk förmåga och uthållighet till skillnad från medelklassmannen som 
tillskrivs intelligens och autonomi (Skeggs 2004).  
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Inspiration har också hämtats från den feministiska postkoloniala teorin där 
kön också blir en betydelsefull gränsdragning som kan förstärka, upprätt-
hålla eller motverka rasifierade och etnifierade praktiker mellan ”vi” och ”de 
Andra”, ”öst” och ”väst”, ”nord” och ”syd” (Anthias & Yuval-Davis 1992; de 
los Reyes, et al. 2006a; Mohanty 2007; Spivak 2010). I likhet med de los 
Reyes et al menar jag att vi måste problematisera hur exempelvis ”kön och 
etnicitet konstrueras som meningsfulla indelningsmekanismer och markörer 
för social ojämlikhet” (de los Reyes, et al. 2006a, s 21). Med en utgångspunkt 
i poststrukturalistiska och postkoloniala ansatser menar jag att ras/etnicitet 
bör ses som sociala konstruktioner där människor tillskrivs en specifik 
kollektiv tillhörighet. Denna kollektiva tillhörighet tillskrivs också olika 
egenskaper baserat på föreställningar om kulturell och biologisk olikhet vilka 
värderas olika och medför högre samhällelig status för vissa (de los Reyes & 
Martinsson 2005; Molina & de los Reyes 2006). Tillskrivelser och benäm-
ningar kännetecknar maktrelationer där makten utövas genom en hierarkisk 
ordning där dikotoma representationer av verkligheten är centrala. Olika 
händelser, subjekt och egenskaper skiljs och förstås i relation och i kontrast 
till dess motsats (de los Reyes & Martinsson 2005; de los Reyes & Mulinari 
2005).  

Kön, klass och etnicitet kan exempelvis förstås som oskiljaktiga makt-
dimensioner som organiserar kvinnor i förhållande till män, vita i för-
hållande till svarta, där representationer av kön, etnicitet och klass är mer 
eller mindre fixerade och stabila. Det feminina karaktäriseras i relation till 
det maskulina men också i relation till det moderna, västerländska och 
medelklassideal och tillskriver vissa egenskaper, kvaliteter, praktiker, ämnen 
och områden som antingen kvinnliga eller manliga, arbetarklass eller medel-
klass, svensk eller främmande. Kön, klass, sexualitet, ras/etnicitet, ålder, 
funktionsmöjligheter är tillskrivelser till och materialisering av olika kroppar 
som också medför olika värde i olika sammanhang och tider (Eduards 2007). 
Dessa tillskrivelser ser jag som diskursivt konstruerade, alltid kontextuella 
och tillfälliga men också hierarkiskt ordnade. Maktdimensioner som till viss 
del blivit naturaliserade och normerande baserat på uppfattningar om 
väsensskilda anatomiska kroppar, kulturer och klasser (Laclau & Mouffe 
2001; Butler 2006). Tillskrivningen av vissa specifika attribut och egen-
skaper som givna av naturen till olika subjektspositioner homogeniserar 
grupper och sätter gränser för inkludering/exkludering i vad som är normalt 
och inte, vilka som tillhör och inte samt vem som har tillgång till politiska, 
ekonomiska och kulturella resurser (Yuval-Davis 2006).9 

                                                             
9 Precis som att jag tidigare nämner skillnader mellan Skeggs och Butlers teoretiska utgångspunkter finner 
jag det nödvändigt att notera att även Yuval-Davies har en något mer strukturell teoretisk utgångspunkt än 
Butlers poststrukturalistiska performativitetsteori. Inspirationen från Yuval-Davies är främst hämtad från 
hennes teorier och studier om medborgarskap och tillhörande där en intersektionell ansats är framträdande. 
För en diskussion om Yuval-Davies intersektionella ansats se exempelvis Yuval-Davies 2011. 
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Det ömsesidiga konstruerandet av etnicitet, klass och kön får konsekvenser 
för alla subjektspositioner i den givna diskursen. Att bli kvinna eller för den 
del man görs inte enbart i opposition till varandra utan också i hög grad i 
förhållande till andra kvinnor och andra män (Smith 1998). Hall belyser 
detta genom att ras i vissa kontexter utgör positionen genom vilken klass 
levs. I andra kontexter är kön den position genom vilken ras upplevs och 
konstrueras eller klass den position genom vilken kön upplevs och 
konstrueras (Hall i Smith 1998). Med beköning eller etnifiering avser jag hur 
kroppar tillskrivs kvinna och feminitet något som särskiljs i relation till man 
och maskulinitet, eller hur vissa kroppar tillskrivs svensk och vit och särskiljs 
i relation till invandrare och svart. Men jag avser också hur olika kroppar 
som tillskrivs och materialiserar kvinna särskiljs från andra kvinnor utifrån 
klass, sexualitet, ålder etnicitet, femininitet.  

Subjektspositioner ser jag fungera enligt samma analogi som diskurser 
och föreställda könsskillnader såväl som etniska skillnader eller klasskill-
nader ses som konstruerade enligt denna relationella och åtskiljande akt 
(Smith 1998). Betydelser av olika subjektspositioner är också ambivalenta 
och mångtydiga aldrig stabila eller fixerade varvid vi måste fråga oss hur 
exempelvis det kvinnliga blir till i kontrast till exempelvis klass (de los Reyes 
& Martinsson 2005; de los Reyes, et al. 2006a).  

Min avsikt är därmed att ifrågasätta och problematisera entydiga repre-
sentationer och uppdelningar av vad som framställs vara binära och fixerade 
kategorier och därmed makten att benämna. Med ett fokus på makt i formen 
av att benämna studerar jag de symboliska representationerna som skapar 
olika privilegier. Mitt fokus har varit på hur subjekt benämns och problema-
tiseras utifrån privilegierade och icke-privilegierade subjektspositioner. Det 
feministiska perspektivet problematiserar och synliggör hur konstruktioner 
av medborgarskap verkar genom uppfattningar om kön, klass och 
ras/etnicitet men också hur kön, klass och etnicitet görs genom konstruk-
tioner av framtida medborgare. Avsikten är att dekonstruera föreställningar-
na om hur dominerande diskurser om framtida medborgare naturaliserar 
ojämlikheter (jmf. Martinsson 2006). Utifrån denna genomgång av 
teoretiska utgångspunkter följer nedan ett mer specificerat avsnitt om de 
analysstrategier som väglett mig i analysen. 

2.4  Analysstrategier 

Diskursanalys är både en teoretisk och en metodologisk ansats. Enligt 
Westlind (1996) är det därför inte möjligt att göra en traditionell uppdelning 
mellan teori och metod i en diskursanalys då de kan sägas vara två sidor av 
samma mynt. Jag har dock i föregående avsnitt försökt presentera de mer 
övergripande teoretiska utgångspunkterna för att i det här avsnittet istället 
fokusera mer på de analytiska strategierna som väglett mig i analysen och 
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slutsatserna. Vid en diskursanalys är det viktigt att tydliggöra hur jag 
angriper och analyserar texterna för att uppnå en genomskinlighet i en tanke 
om intersubjektivitet. Det handlar om att synliggöra och visa på hur jag tar 
mig från texterna till analys av diskurser och genom kritisk granskning 
kommer fram till mina slutsatser.  

Utifrån en poststrukturalistisk diskursteori fokuserar jag i avhandlingen 
på diskursiv kontinuitet och förändring och hur subjekt formas i diskurser. I 
diskursteori används en begreppsapparat för att kunna förstå hur diskurser 
hegemoniseras (Glynos & Howarth 2007). Ett diskursteoretiskt angreppssätt 
förespråkar en problemdriven ansats till sitt material och projekt där de 
teoretiska begreppen fungerar som utgångspunkter men som inte lätt eller 
enkelt kan läggas på den empiri som studeras. I det här sammanhanget 
använder jag begreppen som vägledande tankekonstruktioner som hjälper 
mig att kunna förstå materialet. Begreppen som jag utgår ifrån är därmed 
ganska flytande och tillämpas på lite olika sätt hos olika forskare beroende 
på kontexten, frågeställningarna och analytiska val. Tanken är att inte bruka 
våld på det empiriska materialet utifrån metodologiska regler eller ett 
abstrakt teoretiskt ramverk utan att ha flexibla men ändå rigorösa analytiska 
metoder (Winther Jørgensen & Phillips 2000; Glynos & Howarth 2007; 
Alvesson & Sköldberg 2008). Det blir därmed viktigt att redogöra för hur jag 
definierar begreppen och hur jag använder dem samt hur de relaterar till 
varandra.  

Problemrepresentationer 
Eftersom jag i avhandlingen studerar offentlig politik som förbunden med 
makt men också motstånd mot ett visst vetande inleder jag avsnittet med en 
diskussion kring policy och styrning. Generellt sätt ses policy som ett visst 
handlingsprogram och i frågan om offentlig policy så avser det oftast 
regeringsprogram, lagar och regleringar som antingen redan blivit institu-
tionaliserade eller ska institutionaliseras. Utbildningspolitik är ett specifikt 
policyområde. Policy brukar betraktas som någonting positivt som avser att 
lösa ett visst problem och åstadkomma förändring (Bacchi 2009). Enligt 
Bacchi (2009) innefattar alla policyförslag en maktutövning då de beskriv-
ningar av ”problem” som måste åtgärdas alltid består av tolkningar av den 
sociala världen. Att något framställs vara i behov av förändring på ett visst 
sätt riktar uppmärksamhet mot det faktum att representationerna av 
problem är centrala i olika former av styrning där policy är problema-
tiserande aktiviteter. ”[T]he ways in which issues are problematised - how 
they are thought about as ‘problems’ - are central to governing processes. In 
effect, we are governed through problematisations rather than through 
policies” (Bacchi 2009, s xi).   

Med ett sådant synsätt på policy följer att problem skapas i policy-
processen utifrån vissa förståelser av vår omvärld. Formulerandet av 
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utbildningspolitik kan därmed ses innehålla aspekter av makt i konstrueran-
det av giltiga kunskaper, värden och mål med utbildning. Dessa konstruk-
tioner måste vi alltid förhålla oss till eftersom det är skapandet av politiska 
problem och lösningar som i sig själva konstruerar den värld vi uppfattar 
som verklig och sann. Utbildningspolitik innehåller därmed maktaspekter i 
beskrivningar av ”problemet” som måste åtgärdas. Framställningar och 
konstruktioner av problem är inte återspeglingar av verkligheten utan 
framställningarna fungerar som meningsskapare och ger en viss fråga eller 
ett visst fenomen värde. Representationer av problem utformas som 
sanningsanspråk, och de sätt vi talar om exempelvis livslångt lärande skapar 
dessa som kunskapsobjekt vilket gör det svårt att förstå vår omvärld utanför 
vissa meningssystem (Bacchi 2009). Politik kan på så sätt ses inrymma en 
viss dubbelhet i både förändring och reproduktion. Politik kan i föränd-
ringssträvanden cementera vissa idéer och värden och i samband med 
benämnandet av olika grupper kan det också låsa fast dessa i vissa 
identiteter (Mouffe 1992; Butler 2006). I formulerandet av politiska 
lösningar riskeras också alltid att nya marginaliseringar och uteslutningar 
skapas.  

För att kritiskt analysera policy och dekonstruera medborgarskapet så 
finner jag det metodologiskt inspirerande med en ansats som fokuserar på 
policy som problematiseringar i likhet med Bacchi. Bacchis ansats utgår från 
en mer renodlad Foucauldiansk teoritradition till skillnad från Laclau och 
Mouffe och diskursteorin, även om denna också inspirerats av Foucault 
(Bacchi 1999, 2009). Trots vissa skillnader i diskursanalytiska ingångar och 
epistemologiska antaganden menar jag att Bacchis ansats ger vissa värde-
fulla metodologiska ingångar till materialet10. En problematiseringsstrategi 
snarlik med Bacchis (Bacchi 1999) ”What’s the problem represented to be” 
ansats ger en ingång till diskurser om gymnasieskolans uppdrag, syften och 
mål. Bacchis ansats bygger på Foucaults problematisering som kombinerar 
den arkeologiska och den genealogiska aspekten (Foucault 2002; Howarth 
2007). Den arkeologiska ansatsen refererar till utformningen av ett samtida 
konstruerat problem genom att se underliggande förutsättningar för dessa 
problematiseringar i skapandet av mening. Den arkeologiska ansatsen 
identifierar binära oppositioner som teori/praktik, centrala tecken och 
subjektspositioner i utformningen av problemet i en viss kontext (Foucault, 
et al. 1997, s 115-119; Foucault 2002, s 14; Fejes 2006, s 29-30; Glynos & 
Howarth 2007, s 151; Bacchi 2009, s 5-13).  

                                                             
10 Bacchi kritiserar diskursteorin för att vara alltför statisk och med hegemonibegreppet låsa fast diskurser 
för mycket. Istället för att analysera hegemoni menar Bacchi att ett poststrukturellt angreppssätt ska fokusera 
på motsättningar och slitningar i en mängd olika diskurser. Även inom diskursteorin har hegemonibegreppet 
kritiserats utifrån dess fastlåsning av diskurser, här framförs argumentet att det inte är hegemonin som ska 
analyseras utan snarare en aldrig uppnådd hegemoni i form av hegemonisering, hur det tillfälliga alltid 
försöker stängas till och låsas fast trots dess omöjlighet.  
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Till texterna ställer jag frågorna vilka problemrepresentationer som 
framkommer? Vad representeras som problem med gymnasieskolan och 
vad ses som lösningar på problemen? Jag börjar med lösningarna och tar 
mig bakåt mot vilka problem de avser lösa utifrån tanken att vad som 
framställs som lösningar alltid måste relatera till tänkta problem. Det som 
representeras som problem ser jag här som utgörande diskursens konstitu-
tiva utsida, det icke-önskvärda med gymnasieutbildningen medan lösning-
arna istället ses utgöra diskursens insida, det önskvärda, visionen och det 
gymnasieutbildningen ska medföra. Diskursens insida kan inte konstrueras 
utan dess konstitutiva utsida vilket medför att både problem och lösningar är 
sammanfogade och avgörande för att konstruera mening. I de olika texterna 
kan det finnas flera olika problemrepresentationer som delvis kan motsäga 
varandra. Jag fokuserar på de dominerande diskurserna och detta innebär 
att det är de dominerande problemrepresentationerna som lyfts fram i 
analysen. Målet med dessa frågor är att identifiera problemrepresentationer 
och det som konstrueras som diskursens insida respektive utsida (Laclau & 
Mouffe 2001; Bacchi 2009). Identifieringen av olika problemrepresen-
tationer innefattar också vilka förutsättningar och antaganden som ligger 
bakom dem. Varför ses det som problem? Hur legitimeras lösningarna och 
vad anses orsakar uppkomsten av problemen? Vad är det som tas för givet 
och därmed också begränsar vad som kan tänkas. Vad är det som får dessa 
problemrepresentationer att fungera och låta vettigt. Tanken är här att 
försöka identifiera hur mening skapas (Bacchi 2009). Här sätt fokus på vilka 
betydelsefulla tecken så som livslångt lärande, entreprenörskap eller 
anställningsbarhet som görs centrala i problemrepresentationerna och vilka 
binära oppositioner som framträder så som teori/praktik, arbetsför-
lagd/skolförlagd undervisning, modernt/traditionellt. Dessa uppdelningar 
fungerar utifrån att de utesluter varandra och där det finns ett hierarkiskt 
förhållande där den ena värderas högre än den andra. Uppdelningar 
förkommer ofta för att förenkla komplexa relationer och det är av vikt att 
synliggöra och analysera hur de fungerar som bärande principer för att 
förstå en viss fråga eller ett visst fenomen (Foucault, et al. 1997; Foucault 
2002; Bacchi 2009). 

Diskursteorin framhäver i stor utsträckning kampen mellan olika 
meningssystem och kan därför ses som ett inte lika självklart val av 
diskursanalytisk inriktning när jag fokuserar på dominerande diskurser och 
förändringar över tid. I den aspekten kanske ett mer renodlat genealogiskt 
angreppssätt föredragits.11 Jag menar att den analytiska strategin med 
problemrepresentationer medför en genealogisk inriktning på analysen. 

                                                             
11 Katharina Tollin (2011) använder sig exempelvis både av genealogiska och diskursteoretiska läsningar i sin 
avhandling om den svenska jämställdhetspolitiken 1971-2006. I likhet med Tollin menar jag att en 
kombination är fruktsam. Tollin som utgår från riksdagsdebatter använder diskursteorin för att bättre förstå 
kampen, den antagonistiska relationen och hegemoniseringen.  
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Tillsammans med diskursteorins utgångspunkter och begrepp kan jag få en 
ökad förståelse för hegemoniseringen av meningsskapandet som också är en 
viktig del av diskursteorin. Den genealogiska ansatsen med start från den 
samtida problematiseringen analyserar den tillfälliga formationen i 
historien. Genealogin sätter fokus på hur problematiseringar och menings-
system framkommer men också andra möjliga meningar och problemati-
seringar som inte framkommer och belyser det som tystats och lämnas 
oproblematiserat. Genealogin belyser också splittringar och motsägelser i 
problemrepresentationerna och synliggör begränsningar och brister 
(Foucault, et al. 1997, s 115-119; Foucault 2002, s 14; Fejes 2006, s 29-30; 
Glynos & Howarth 2007, s 151; Bacchi 2009, s 5-13). Jag ställer frågorna: 
Vad som tystas och hur skolan och medborgarskapet skulle kunna förstås 
annorlunda? Vilka andra representationer av problem var gällande och 
vilka blev undertryckta av dominerande förståelser? Den genealogiska 
ansatsen avser därmed att hjälpa mig att analysera hegemoniseringens 
tillfälliga formering sedan den integrerade gymnasieskolan. 

Den genealogiska aspekten kommer att fokusera på hur specifika 
problemrepresentationer formeras men också synliggöra kontrasterande 
problemrepresentationer över tid och att dessa kunde ha utvecklats 
annorlunda. Jag kommer att söka mig tillbaka från nuvarande problem-
representationer i Gy11 och fråga mig hur vi har nått hit till just dessa. Att 
söka sig tillbaka innebär dock inte att det söks efter ett naturligt ursprung 
som oundvikligen leder till en viss förståelse av omvärlden utan snarare 
söker jag efter de vändningar och uppbrott som visar på meningssystemens 
obestämbarhet och tillfällighet. Jag söker vilka problemrepresentationer som 
har följt med över tid, hur de har utvecklats vad som har försvunnit och vad 
som tillkommer. Syftet är att se vissa tillfällen när glidningar sker i 
betydelseskapandet vilket kan kasta nytt ljus på en fråga och medföra nya 
problemrepresentationer. Detta synliggör det socialas tillfällighet och 
förändring och dislokation blir därmed ett viktigt begrepp (Laclau 1990). Det 
finns ett fokus på processen av hur en viss problemrepresentation tar form 
och hur vissa blir fixerade och reproducerade. Frågan är vad och hur någon-
ting också blir dominerande och här blir begreppet hegemoni avgörande.   

Tystnader och det som det inte talas om är särskilt svårt att upptäcka i 
dokumenten då det är svårt även som forskare att se bortom det konven-
tionella tänkandet. Avgörande för att få syn på dessa tystnader har för mig 
dels varit att se till den jämförelse över tid som görs. Jag fokuserar på vad 
som är närvarande i vissa tidsperioder men inte i någon annan eller vad som 
är frånvarande i någon tidsperiod men inte tidigare eller senare. Dels 
försöker jag synliggöra tystnader med stöd från teorin samt tidigare 
forskning. Om problemrepresentationer hjälper mig att identifiera vissa 
lösningar och problem samt centrala begrepp så behövs dock andra verktyg 
för att förstå betydelsekampen.  
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Betydelsebärande tecken 
Som jag har nämnt tidigare konstrueras diskurser genom sammanlänk-
ningar av olika tecken och ovan berörde jag också den arkeologiska 
ansatsens fokus på centrala tecken och dikotomier som viktiga för skapandet 
av mening. Uppgiften blir att identifiera centrala betydelsebärande tecken i 
texterna och undersöka vilken mening som ges till dessa i olika samman-
länkningar inom utbildningspolitiken då diskurser konkurrerar om 
benämnandet av olika fenomen. Problemrepresentationerna uttrycker 
tillsammans vissa privilegierade och betydelsebärande tecken som repre-
senterar det icke-önskvärda och diskursens konstitutiva utsida men också 
det önskvärda och diskursen insida. Det önskvärda som lösningarna inom 
problemrepresentationerna ska åstadkomma ser jag som visionen för 
gymnasieskolan. Representationerna av olika problem relaterar till vad som 
uttrycks som gymnasieskolans mål, uppdrag och syften och synliggör 
visionen. Artikuleringen av vissa betydelsebärande tecken i problemrepre-
sentationerna strukturerar en viss diskurs om skolan.  Dessa tecken länkas 
samman utifrån en likhet men också en exkludering gentemot det icke-
önskvärda, diskursens utsida. Tillsammans bildar sammanlänkningen av de 
olika tecknen i problemrepresentationerna ett nät av likheter och skillnader, 
inkludering och exkludering, där krav ställs på vad skolan ska leverera och 
därmed krav och förväntningar på vad framtida medborgare ska inneha för 
egenskaper, kompetenser, erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Tecknen 
ses dock som internt splittrade, som unika enheter som får en identitet 
genom sin skillnad till de andra men som också förenas i deras likhet. De kan 
inte helt separeras från varandra och är därmed inte heller ömsesidigt 
uteslutande. Då alla tecken är relationella påverkas deras mening av 
sammanlänkningar av andra tecken. Det är dessa artikulationer av samman-
länkningar av tecken som konstruerar diskurser, som strukturerar, formar, 
förändrar och reproducerar dessa (Laclau 1996, s 38-43; Laclau & Mouffe 
2001, s 105-113; Laclau 2005, s 130-131).12 Laclau och Mouffe använder 
också begreppet nodalpunkt för att beskriva ett privilegierat tecken som 
knyter samman en diskurs. Nodalpunkter utgör ett sorts nav som tillfälligt 
fixerar och ordnar diskursen (Howarth & Stavrakakis 2000, s 8; Laclau & 
Mouffe 2001, s 113). Jag menar dock att det kan vara svårt att identifiera just 
ett sådant privilegierat tecken som strukturerar diskursen. Istället har jag 
identifierat ett antal privilegierade och särskilt betydelsebärande tecken för 
dominerande diskurser. För att identifiera och särskilja diskurser och förstå 
förskjutningar och brott i betydelsekampen över tid utgår jag från 
                                                             
12 Laclau & Mouffe benämner detta logics of equivalence and difference vilket på svenska har översatts till 
ekvivalenskedja. Jag har valt att inte använda mig av den svenska beteckningen eftersom jag menar att en 
kedja för tankarna till en linjär sammanlänkning där tecknen har olika status i förhållande till var i kedjan de 
befinner sig. Logics of equivalence and difference avser snarare hur diskurser konstrueras kring en logik av 
likheter och skillnader i en antagonistisk relation vilket jag redogör för med begreppen ekvivalenslogik och 
olikhetslogik som det översatts i Howarth 2007.  
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problemrepresentationernas artikulationer av centrala betydelsebärande 
tecken.  

Den dominerande diskursiva ordningen kan utvidgas genom att tecken 
från andra diskurser införlivas och tillfogas artikuleringar. En olikhetslogik 
(logic of difference) gör sig gällande när antagonistiska frontlinjer mellan 
skilda meningssystem försvagas och förskjuts i ett upprätthållande av ett 
visst dominerande meningssystem (Howarth & Stavrakakis 2000, s 11; 
Howarth 2007, s 122-124). En ekvivalenslogik (logic of equivalence) avser 
istället sammanfogning av tecken som likställs med varandra gentemot en 
gemensam fiende eller ett gemensamt hot. Ekvivalenslogiken struktureras 
utifrån att antagonistiska frontlinjer konstrueras och förstärks mellan olika 
meningssystem där den antagonistiska motpolen förhindrar en realisering av 
ett visst mål. Logikerna existera dock inte helt åtskilda från varandra 
(Howarth & Stavrakakis 2000, s 11; Howarth 2007, s 122-124).  

Laclau och Mouffes poststrukturella diskursteori utgår från en förut-
sättning att det sociala aldrig kan fixeras och låsas fast i ett visst menings-
system. Det finns alltid en viss brist och en viss ofullkomlighet som inte låter 
sig bestämmas. Det är denna öppenhet i det sociala som artikulatoriska 
praktiker ständigt försöker stänga till. Teorin bygger i stor utsträckning på 
en förståelse om denna ofullkomlighet som aldrig kan fyllas men det betyder 
inte att idén om helhet och bestämmande inte finns och fungerar som ett 
ideal. Ett ideal som dock är ouppnåeligt (Howarth & Stavrakakis 2000). 
Laclau menar att ofullkomligheten och praktikerna av att fylla tomma 
signifikanter med mening blir en väsentlig del av hegemoniseringen.  

’Order’ as such has no content, because it only exists in the various forms in which it is 
actually realized, but in a situation of disorder ‘order’ is present as that which is 
absent; it becomes an empty signifier, as the signifier of this absence. In this sense, 
various political forces can compete in their effort to present their particular objectives 
as those which carry out the filling of that lack. To hegemonize something is exactly to 
carry out this filling function (Laclau 1996, s 44). 

Som exempel kan ett tal om skolan som ”flummig” inte existera utan en 
beskrivning av en skola i avsaknad av ”ordning och reda”. Ordning i sig kan 
inte förstås utan något att förstå det emot. Det har ingen egentlig mening och 
utgör ett tecken som beskriver avsaknaden av ordning och ges mening 
genom de lösningar som avser åstadkomma ordning. Med tomheten försöker 
Laclau tydliggöra hur avsaknaden och bristen blir en avgörande faktor för ett 
hegemoniskt projekt (Laclau 1996).  

Laclau (2005, s 130-133) talar också om flytande signifikanter, tecken 
som har olika betydelse i olika sammanlänkningar med andra diskurser. 
Flytande signifikanter kan därmed skifta i betydelse beroende på vilka andra 
tecken de sammanlänkas med. Det avser alltså tecken som är mer öppna och 
bestridna över vilka det kan pågå en kamp om att fixera dess betydelser. 
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Medborgarskap kan sägas vara ett tecken som det råder en viss kamp om 
dess betydelse men det kan också avse tecken som likvärdighet vilket fylls 
med olika mening i sammanlänkningen med olika diskurser. De tecken som 
det uppstår en kamp kring benämner jag i avhandlingen för flytande 
signifikanter medan tomma signifikanter avser tecken som kan sägas 
symbolisera visionens mening som diskursen tillfälligt tillsluter i relation till 
representationer av problem.  

Förekomsten av diskursiva formationer kring tomma signifikanter är 
avgörande för att en diskurs ska normaliseras och bli dominerande. Vad som 
bör studeras är hegemoniseringen av ett betydelsefält i ett tillfälligt upp-
rättande av entydighet där andra diskurser marginaliseras genom reartikula-
tioner av dess tecken (Winther Jørgensen & Phillips 2000; Howarth 2007).  

Subjektspositioner 
För att besvara frågan om hur medborgarskapet artikuleras använder jag 
mig av begreppet subjektsposition. Laclau (1990, s 39-44) skiljer mellan vad 
som benämns subjektspositioner och politisk subjektivitet. Subjektsposi-
tioner är det som konstruerar sociala aktörer i diskurser och alltid åtföljer 
diskurser. Diskurser innefattar subjektspositioner som i viss mån kan 
uppfattas som statiska och oförmögna för subjekt att förändra. Vid tillfällen 
då det sker rubbningar i diskurser och subjektspositioner tvingas subjektet 
att omidentifiera sig i handlingar av politisk subjektivitet. Subjektet är dock 
inte helt fritt i dessa identifieringar utan begränsas ständigt av omgivande 
diskurser och vad de tillskriver och tillhandahåller som möjliga identifie-
ringar (Laclau 1990; Howarth 2007). Visserligen kan ”framtida medborgare” 
ses som en viss subjektsposition men här har jag valt att se medborgarskapet 
och det analytiska begreppet subjektsposition på olika abstraktionsnivåer. 
Snarare berör jag diskurser och kampen om medborgarskapet där olika 
subjektspositioner ses tillhöra eller inte tillhöra det ideala medborgarskapet i 
termer av framtida medborgare. Med det analytiska begreppet subjekts-
position sätts här fokus på vilka subjekt som benämns, hur de tillskrivs olika 
värden och egenskaper, görs ansvariga och föremål för åtgärder (Laclau & 
Mouffe 2001; Bacchi 2009).  

Som tidigare redogjorts för organiseras subjektspositioner genom 
konstruktioner av likheter och skillnader, av exkluderingar och inklude-
ringar och hierarkiskt ordnade binära oppositioner. Att benämningar som 
man och kvinna, svensk och invandrare och klass görs till betydelsefulla 
skillnader inom utbildningspolitiken menar jag kan uttryckas som att 
konstruktioner av medborgarskapet är könade, etnifierade och klass-
relaterade då särskiljandet konstituerar olika maktdimensioner. Makt-
dimensioner kan dock vara olika gällande i olika kontexter. Då mitt intresse 
ligger i att synliggöra hur människor tillskrivs en viss kollektiv identitet 
genom att positioneras som exempelvis ”de skoltrötta”, ”de omotiverade”, 
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eller ”de som gör fel val” i utbildningspolitiken menar jag att subjekts-
positioner är ett mer relevant analytiskt begrepp än politisk subjektivitet. 
Uttryck som elever med ”utländsk bakgrund”, ”invandrarelever” eller ”nya” 
elever positionerar exempelvis dessa som avvikande från den ”vanliga 
svenska” eleven. Frågan är inte att dessa elever inte existerar utan snarare 
att positioner som ”nya elever” eller ”invandrare” ges betydelse genom olika 
tecken som tillskrivs dessa.  Frågor som ställts till texterna har varit hur 
benämns olika subjekt? Vilka egenskaper, färdigheter och kunskaper ses 
som önskvärda respektive icke-önskvärda? Hur representeras dessa i 
förhållande till olika subjektspositioner? Vilka tillskrivs vara i avsaknad av 
önskvärda egenskaper? 

Komplexiteten i konstruktionen av medborgarskapet och fragmenteringen 
av subjektet har medfört att ett feministiskt perspektiv har varit en strategi 
för att angripa materialet där olika subjektspositioner blir olika aktuella i 
olika tider, texter och passager. I processen av att benämna blir läsningen 
efter priviligierade subjektspositioner ett sätt att bidra till denna komplexi-
tet. Med en feministisk postkolonial och poststrukturalistisk ansats kan 
analysen sätta fokus på de andrafierande praktikerna där benämningen av 
det avvikande, det icke-önskvärda samtidigt konstruerar det privilegierade, 
det önskvärda, vilket därmed görs synligt för mig. Gränsdragningar mellan 
vad som uppfattas vara ett ”vi” och ”de Andra” synliggör inkluderingar och 
exkluderingar i det nationella medborgarskapet. Den svenska nationen och 
svenskhet länkas samman med väst och modernitet, något som privilegieras 
då olika regioner ses vara i olika linjära utvecklingsstadier i moderniseringen 
(Massey 1994; Hall 1997; Said 2004). Exempelvis representeras ett visst 
lärande- och kunskapsbegrepp länkat till en moderniserad svensk kultur 
som privilegierat över vad som benämns som ett auktoritärt faktainsamlande 
sammanlänkat med invandrares kulturer. Ett tillhörande till medborgar-
skapet skapas utifrån upprättandet av en privilegierad modernitet vilket 
medför att vissa subjekt har svårare att inkluderas. Tillhörandet till ett 
svenskt medborgarskap kan sägas vara villkorat dels efter vad som tillskrivs 
vara kulturellt svenskt. Avgörande blir här att se till vilka tecken i materialet 
som sätter upp gränser mellan det svenska och det icke-svenska. Exempelvis 
kan tecken som jämställdhet länkas till ett svenskt värde och nationellt 
kännetecken som privilegieras gentemot det avvikande (Carbin 2010). För 
att inkluderas i medborgarskapet krävs att subjektet innehar och beter sig 
enligt dessa värden och egenskaper. Ett tema genom avhandlingens analys 
har varit att se till dessa exkluderingar och konstruerandet av vissa privile-
gierade och önskvärda beteenden, egenskaper och förmågor. Jag söker efter 
konstruktioner av ”det riktiga” eller det ”fullvärdiga” medborgarskapet i 
form av nationell tillhörighet och vilka villkor som ställs för att passera och 
inkluderas i denna normalitet (jmf. Skeggs 2004).  
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Skeggs (2004) menar dock att det är viktigt att betona skillnaden mellan de 
subjekt som redan förutsätts inneha och bete sig enligt vissa värden och 
egenskaper och de som måste erhålla dessa och därmed ständigt involveras i 
en kamp om att bevisa dessa värden och egenskaper och därmed deras 
tillhörighet i medborgarskapet. I linje med Skeggs resonemang fokuserar jag 
på hur olika subjekt problematiseras i förhållande till vissa värden som i 
avsaknad av dessa för ett verkligt tillhörande i medborgarskapet. I 
dekonstruerandet av subjektspositioner fokuserar jag på hur olika subjekts-
positioner knyts till olika önskvärda respektive icke-önskvärda egenskaper, 
färdigheter, kunskaper och förmågor. Subjektspositionerna ges ett värde och 
en betydelse genom de tecken som länkas till dem och vilka tecken som 
privilegieras framför andra. Med ett fokus på privilegierade beteenden och 
gränsdragningar kan jag synliggöra att konstruktioner av medborgarskapet 
exempelvis involverar exkludering och inkludering utifrån vilka som 
positioneras som rörliga subjekt. Men också hur olika subjektspositioner 
konstrueras i förhållande till hur exempelvis olika gymnasieprogram 
representeras som fyllda med potential och framåtsträvande medan andra 
representeras som problem, bakåtsträvande och i behov av förändring. Ett 
annat exempel är särskiljandet och hierarkiseringen av var utbildning bör 
ske, exempelvis skolförlagd eller arbetsplatsförlagd och vilka subjekts-
positioner som relateras till vilket. I nästa avsnitt följer en diskussion kring 
materialet på vilka dessa analysstrategier har tillämpats.  

2.5  Material  

Något som alltid kan diskuteras är urvalet av material för att besvara sina 
forskningsfrågor. Avsnittet avser därför redogöra för det valda materialet 
och diskutera urvalet samt hur jag har behandlat texterna. Mitt intresse av 
att studera medborgarskapets konstruktion inom utbildningspolitiken har 
riktat in mig på den offentliga diskursen och offentliga utsagor. Det statliga 
offentliga utredningsväsendet, med SOU, Ds, propositioner och skrivelser 
kan ses som konstitutiva offentliga utsagor som ämnar styra politiken, sam-
hället, individer, relationer och beteenden. Under tidsperioden publiceras ett 
väldigt stort material av dessa texter som rör utbildning och skola och alla 
dessa texter kan inte bli föremål för analys. Med en utgångspunkt i 
reformeringen av gymnasieskolan till 2011 så har just gymnasiereformer fått 
en framträdande plats i avgränsningen av materialet. En första kartläggning 
av offentliga texter rörande gymnasieskolan har skett utifrån en genealogisk 
ansats där jag har försökt spåra mig tillbaka i texterna enligt en manifest 
intertextuell kedja som väl kännetecknas av det offentliga utrednings-
väsendet. Med begreppet intertextualitet framhäver Fairclough (1992, s 84-
85) att vi alltid måste förhålla oss till tidigare texter och betydelser och att 
alla texter innehåller delar av tidigare texter som antingen kan vara explicit 
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utmärkta eller mer implicita. De offentliga dokumenten kan innehålla delar 
från exempelvis andra utredningar och propositioner som de kan motsäga, 
upprepa eller förstärka. Men texter kan också tysta tidigare utsagor eller 
endast implicit motsäga tidigare utsagor. Ingen text kan därmed sägas vara 
fristående andra texter. Efter kartläggningen av texter har det empiriska 
materialet valts ut utifrån de texter som jag anser informerar mitt syfte med 
avhandlingen. Materialet består av statens offentliga utredningar (SOU), 
propositioner, departementspromemorior (Ds) och skrivelser som publice-
rats mellan 1971-2011.  

I de följande avsnitten presenteras de texter jag har valt ut för analys som 
också följer periodiseringen i kapitlen. Periodiseringen är ett resultat av 
analysen av materialet. Indelning av de tre olika tidsperioderna 1971-1989 
(kapitel 3), 1990-2005 (kapitel 4) och 2006-2011 (kapitel 5) representerar 
var för sig en dominerande diskurs om skolan. Att dela in presentationen av 
analysen i olika tidsperioder medför både fördelar och nackdelar. Indel-
ningen är exempelvis en konstruktion utförd av mig som forskare. Den kan 
ge uppfattningen att det sker klart tydliga brott och väl avgränsade 
tidsperioder med olika dominerande meningssystem vilket kan dölja de 
kontinuiteter som förekommer. Valet av periodisering har grundats i en 
möjlighet att kunna följa vissa förgivettaganden historiskt och att kunna 
belysa vissa skiften och förskjutningar även om dessa inte är så årsbundna 
som tidsperioderna kan ge intryck av. En kronologisk presentation möjliggör 
också en destabilisering av samtidens utsagor i förhållande till föreställ-
ningar om dåtiden, nutiden och framtiden (jmf. Tollin 2011).  

Kapitel 3: Den integrerade gymnasieskolan – en skola för alla 
Avhandlingen går i tid tillbaka till sammanslagningen av gymnasieskolan, 
fackskolan och yrkesskolan. Det är i början på 1970-talet när den då integre-
rade gymnasieskolan sjösätts 1971 som avhandlingen tar som utgångspunkt. 
1970 initieras en utredning om det inre arbetet i skolan, den så kallade SIA-
utredningen (SOU 1974:53). SIA-utredningen som i stor utsträckning 
behandlar så kallade skolsvårigheter är den äldsta av de analyserade texterna 
i perioden 1971-1989. Utöver SIA-utredningen sker inte särskilt mycket i 
utredningsväg på ett antal år efter införandet av den integrerade 
gymnasieskolan. Men redan i mitten på 1970-talet så anses denna reform 
inte vara tillräcklig utan en ny parlamentarisk utredning tillsätts 1976 och 
utmynnar i betänkandet En reformerad gymnasieskola (SOU 1981:96). 
Utöver dessa texter så följer också propositionen Om gymnasieskola i 
utveckling (Prop. 1983/84:116) som föreslår ett antal försöksverksamheter 
till följd av utredningen. Till detta har jag också inkluderat texter av 
utredande karaktär som departementspromemorian Yrkesutbildning inför 
1990-talet (Ds U 1986:13 1986) samt utredningarna En treårig yrkesutbild-
ning 1 och 2 (SOU 1986:2 ; SOU 1986:3). Den efterföljande propositionen 
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Om utvecklingen av yrkesutbildningen i gymnasieskolan (Prop. 
1987/88:102) som resulterar i försöksverksamheter för yrkesutbildningen 
har också valts ut. Dessutom har jag inkluderat betänkandet av utredningen 
om de tvååriga, ej direkt yrkesinriktade linjerna i gymnasieskolan Två nya 
treåriga linjer i gymnasieskolan (SOU 1989:10) samt betänkandet från 
Skola-Arbete utredningen Ungdomars kompetens – vägar in i framtidens 
kunskapssamhälle (SOU 1989:113). Även delrapporten till Skola-Arbete 
utredningen, Livlina för livslångt lärande – bakgrundsanalyser till ett 
pedagogiskt program för kommunernas uppföljningsverksamhet (SOU 
1989:114) är inkluderad.  

Tabell 2.1 Material kapitel 3 1971-1989 

Beteckning År Titel 

Kommitténamn, 
sammansättning alt. 
utbildningsminister 

SOU 1974:53 1974 Skolans arbetsmiljö Utredningen om skolans inre 
arbete – SIA, sakkunnigutredning 

SOU 1981:86 1981 En reformerad gymnasie-
skola  

1976 års gymnasieutredning, 
parlamentarisk kommitté 

Prop. 1983/84:11  1984 Om gymnasieskola i 
utveckling 

Lena Hjelm-Wallén (S) 

Ds U 1986:13  1986 Yrkesutbildningen inför 
1990-talet 

Rapport för ÖGY, Docent Mats 
Myberg 

SOU 1986:2 1986 En treårig yrkesutbildning 1 Arbetsgruppen för översyn av den 
gymnasiala yrkesutbildningen – 
ÖGY, sakkunnigutredning 

SOU 1986:3  1986 En treårig yrkesutbildning 2 Arbetsgruppen för översyn av den 
gymnasiala yrkesutbildningen – 
ÖGY, sakkunnigutredning 

Prop. 1987/88:10  1988 Om utvecklingen av yrkes-
utbildningen 

Lennart Bodström (S) 

SOU 1989:10 1989 Två nya treåriga linjer i 
gymnasieskolan 

Utredningen om de tvååriga, ej 
direkt yrkesinriktade linjerna i 
gymnasieskolan, Särskild utredare 
riksdagsledamot Ingvar Johnsson 

SOU 1989:113 1989 Ungdomars kompetens – 
vägar in i framtidens 
kunskapssamhälle 

Skola-Arbete utredningen, särskild 
utredare kommunalrådet Marita 
Bengtsson 

SOU 1989:114 1989 Livlina för livslångt lärande – 
kommunernas uppfölj-
ningsansvar 

Rapport till Skola-Arbete utred-
ningen, utredare gymnasielärare 
Torsten Madsén & speciallärare 
Ingegärd Sandström 
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Kapitel 4: Programgymnasiet – en skola för livslångt lärande 
Under perioden mellan 1990-2005 genomförs en rad reformer inom 
utbildningsområdet och början av 1990-talet har kännetecknats som en av 
de mer reformintensiva perioderna och närmast betraktats som ett 
utbildningspolitiskt systemskifte (Englund 1996b). Materialet består av 
betänkandet av utredningen angående utvärderingen av försöksverk-
samheten med treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan (UGY) som 
under perioden kommer med tre rapporter (SOU 1989:90 ; SOU 1990:75 ; 
SOU 1992:25). Reformeringen av gymnasieskolan i början på 1990-talet 
utgår dels från propositionen Växa med kunskaper: om gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen (Prop. 1990/91:85) och dels från propositionen Ny 
läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan, komvux, gymnasie-
särskolan och särvux (Prop. 1992/93:250), vilket avsåg vidareutveckla 
övergången till en mer kursutformad gymnasieskola. Den sistnämnda 
propositionen följer på den av sakkunniga sammansatta Läroplans-
kommitténs huvudbetänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) och den 
parlamentariskt sammansatta Betygsberedningens slutbetänkanden Ett nytt 
betygssystem (SOU 1992:86) som också valts ut för analys. Jag har också 
inkluderat de fyra skrivelserna, Utvecklingsplan för skolväsendet (Skr. 
1993/94:183 1994), Utvecklingsplan – kvalitet och likvärdighet (Skr. 
1996/97:112), Utvecklingsplan – Samverkan, ansvar och utveckling (Skr. 
1998/99:121) samt Utbildning för kunskap och jämlikhet – utvecklingsplan 
(Skr. 2001/02:188) från de olika regeringarna. Skrivelserna redogör för de 
dåvarande regeringarnas utbildningspolitiska inriktning och prioriteringar 
under de närmast kommande åren. Utöver detta material har jag även 
inkluderat slutbetänkandet från den parlamentariskt sammansatta 
Kommittén för gymnasieskolans utveckling Den nya gymnasieskolan – 
problem och möjligheter (SOU 1997:107) som följer utvecklingen av den nya 
gymnasieskolan efter reformen. Skolfrågor – om skolan i en ny tid (SOU 
1997:121) är slutbetänkandet från den sakkunnigt sammansatta Skol-
kommittén som fick direktiv att belysa det offentliga skolväsendets inre 
arbete och behandlar därmed både grundskolan samt gymnasieskolan och 
föreslår åtgärder för att stimulera den pedagogiska utvecklingen. Jag har 
också inkluderat departementspromemorian Gymnasieskola i ständig 
utveckling (Ds 1997:78) där fördjupade och konkretiserade förslag anges 
utifrån regeringens skrivelse 1996/97:112. Även departementspromemorian 
PRIV – en ny väg mot ett nationellt program (Ds 1998:27) samt proposi-
tionen Gymnasieskola i utveckling – kvalitet och likvärdighet (Prop. 
1997/98:169) har valts ut för analys. Från början av 2000-talet har 
departementspromemorian Samverkan mellan skola och arbetsliv – om 
möjligheterna med lärande i arbetslivet (Ds 2000:62) inkluderats. Ett nytt 
större förändringsinitiativ tas också i direktivet till den parlamentariskt 
sammansatta Gymnasiekommitténs förslag till en ny reformerad 
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gymnasieutbildning Åtta vägar till kunskap – en ny struktur för gymnasie-
skolan (SOU 2002:120). Till sist har jag också inkluderat propositionen 
Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan (Prop. 
2003/04:140).  

Tabell 2.2 Material kapitel 4 1990-2005 

Beteckning År Titel 

Kommitténamn, 
sammansättning alt. 
utbildningsminister 

SOU 1989:90 1989 Utvärderingen av försöksverk-
samheten med treårig yrkes-
utbildning i gymnasieskolan del 1. 

UGY, särskilda utredare Claes 
Elmstedt & Ulf P. 
Lundgren/Kerstin Mattson 

SOU 1990:75 1990 Utvärderingen av försöks-
verksamheten med treårig yrkes-
utbildning i gymnasieskolan del 2. 

UGY, särskilda utredare Claes 
Elmstedt & Ulf P. 
Lundgren/Kerstin Mattson 

Prop. 1990/91:85 1991 Växa med kunskaper – om 
gymnasieskolan och vuxenutbild-
ningen 

Göran Persson (S) 

SOU 1992:25 1992 Utvärderingen av försöks-
verksamheten med treårig 
yrkesutbildning i gymnasieskolan. 
Slutrapport 

UGY, särskilda utredare Claes 
Elmstedt & Ulf P. 
Lundgren/Kerstin Mattson 

SOU 1992:94 1992 Skola för bildning Läroplanskommittén, 
sakkunnigutredning 

SOU 1992:86 1992 Ett nytt betygssystem Betygsberedningen, 
parlamentarisk kommitté 

Prop. 1992/93:250 1993 Ny läroplan och ett nytt 
betygssystem  

Per Unckel (M) 

Skr. 1993/94:183 1994 Utvecklingsplan för skolväsendet Per Unckel (M) 

SOU 1997:107 1997 Den nya gymnasieskolan – 
problem och möjligheter 

Kommittén för gymnasie-
skolans utveckling, 
parlamentarisk kommitté 

Ds 1997:78 1997 Gymnasieskolan i ständig 
utveckling 

Utbildningsdepartementets 
interna gymnasiegrupp 

SOU 1997:121 1997 Skolfrågor – om skolan i en ny tid Skolkommittén, 
sakkunnigutredning 

Skr 1996/97:112  1997 Utvecklingsplan – kvalitet och 
likvärdighet 

Ylva Johansson (S) 

Ds 1998:27 1998 PRIV – en ny väg mot ett 
nationellt program 

Arbetsgrupp med 
representanter från 
riksdagen, 
Utbildningsdepartementet, 
Skolverket, 
inrikesdepartementet samt 
rektorer 

Prop. 1997/98:169
  

1998 Gymnasieskola i utveckling – 
kvalitet och likvärdighet 

Ylva Johansson (S) 
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Beteckning År Titel 

Kommitténamn, 
sammansättning alt. 
utbildningsminister 

Skr 1998/99:121  1999 Utvecklingsplan – samverkan, 
ansvar och utveckling 

Ingegerd Wärnersson (S) 

Ds 2000:62 2000 Samverkan mellan skola och 
arbetsliv – om möjligheterna med 
lärande i arbetslivet 

Arbetsgrupp med repre-
sentanter från utbildnings-
departementet och 
arbetsmarknadens parter 

Skr 2001/02:188  2002 Utbildning för kunskap och 
jämlikhet - utvecklingsplan 

Thomas Östros 

SOU 2002:120 2002 Åtta vägar till kunskap – en ny 
struktur för gymnasieskolan 

Gymnasiekommittén 2000, 
parlamentarisk kommitté 

Prop. 2003/04:140 2004 Kunskap och kvalitet – elva steg 
för utvecklingen av gymnasie-
skolan 

Thomas Östros (S) 

 
Kapitel 5: Nya reformer – en skola för arbetsmarknaden  
Materialet för den sista undersökta tidsperioden inkluderar utredningen 
Samverkan för ungas etablering på arbetsmarknaden (SOU 2006:102) 
genomförd av en enskild sakkunnig utredare. Under tidsperioden 2006-
2010 rivs också beslutet om gymnasiereformen Gy07 upp av den nytillträdda 
Alliansregeringen och en ny utredning med en enskild sakkunnig utredare 
tillsätts för en mer omfattande reform av gymnasieskolan. Det resulterar i 
betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 
2008:27). Tillsammans med den efterföljande propositionen Högre krav och 
kvalitet i den nya gymnasieskolan (Prop. 2008/09:199) utgör de också 
texter som har varit föremål för analys. Till dessa texter tillkommer också 
mindre omfattande departementspromemorior som berör olika frågor som 
har ansetts behöva utredas vidare som Flexibla behörighetskrav till gymna-
sieskolans yrkesprogram (Prom. U2008/7831/G), Särskilda program och 
behörighet till yrkesprogram (Prom. U2009/5552/G) samt Ett fjärde 
tekniskt år i gymnasieskolan (Prom. U2010/1388/G).  

Liksom i tidigare perioder är lärlingsutbildningar föremål för omfattande 
försöksverksamhet även under denna period.  Dessa försöksverksamheter 
utvärderas av den Nationella lärlingskommittén i delbetänkandet Gymnasial 
lärlingsutbildning – hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret 
(SOU 2009:85) samt slutbetänkandet Gymnasial lärlingsutbildning – 
utbildning för jobb. Erfarenheter efter två års försök med lärlingsutbild-
ning (SOU 2010:75). Avslutningsvis har också en till proposition inkluderats 
för analys, Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning (Prop. 2010/11:104).  
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Tabell 2.3 Material kapitel 5 2006-2011 

Beteckning År Titel 

Kommitténamn, 
sammansättning alt. 
utbildningsminister 

SOU 2006:102 2006 Samverkan för ungas etablering 
på arbetsmarknaden 

Nationell koordinator för 
unga till arbete, särskild 
utredare Lil Ljunggren 
Lönnberg, direktör i 
arbetsmarknadsstyrelsen 

SOU 2008:27 2008 Framtidsvägen – en reformerad 
gymnasieskola 

Gymnasieutredningen, 
särskild utredare Anita Ferm, 
f.d. förvaltningschef 

Prop. 2008/09:199 2009 Högre krav och kvalitet i den nya 
gymnasieskolan 

Jan Björklund (Fp) 

Dep. Promemoria 
Dnr/2008/7831/G 

2008 Flexibla behörighetskrav till 
gymnasieskolans yrkesprogram 

 

Dep. Promemoria 
U2009/5552/G 

2009 Särskilda program och 
behörighet till yrkesprogram 

 

U2010/1388/G 2010 Ett fjärde tekniskt år i 
gymnasieskolan 

 

SOU 2009:85 2009 Gymnasial lärlingsutbildning – 
hur blev det? Erfarenheter från 
första försöksåret 

Nationella lärlingskommittén, 
sakkunnigutredning 

SOU 2010:75 2010 Gymnasial lärlingsutbildning – 
utbildning för jobb. Erfarenheter 
efter två års försök med 
lärlingsutbildning 

Nationella lärlingskommittén, 
sakkunnigutredning 

Prop. 
2010/2011:104 

2011 Kvalitet i gymnasial 
lärlingsutbildning 

Jan Björklund (Fp) 

 
Diskussion om urval och textbehandling 
Forskning kan i grunden sägas vara en medveten tolkande aktivitet och det 
utvalda materialet är en konstruktion utifrån mina frågeställningar 
(Alvesson & Sköldberg 2008). De utvalda texterna menar jag är lämpliga 
som material då de kan sägas ge uttryck för diskurser i ett visst sammanhang 
som skulle kunna visa på reproduktioner och förändringar samt strider om 
vad gymnasieskolans uppdrag innebär. De är därmed inte självklara åter-
speglingar av verkligheten (Foucault 1993; Alvesson & Sköldberg 2008).  

I urvalet av materialet har jag utgått från en kartläggning av reformtexter 
rörande utbildning och då främst gymnasieskolan. Avgränsningar har gjorts 
i förhållande till gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 
Att gymnasiesärskolan och dess policytexter inte analyseras har grundats på 
att reformeringen skett åtskild från gymnasieskolans. Denna åtskillnad 
menar jag i sig är intressant då det representerar en tydlig gränsdragning 
mellan normalitet och avvikelse, om vilka som tillskrivs behovet av ”normal” 
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gymnasieutbildning och vilka som tillskrivs behovet av en ”sär-skild” 
gymnasieutbildning. Utifrån kartläggningen över reformtexter rörande den 
”normala” gymnasieutbildningen har jag gjort en övergripande sortering 
utifrån mina frågeställningar. Jag har valt ut texterna utifrån att de disku-
terar gymnasieskolans utveckling, samhällsutvecklingen och medborgarskap 
och innehåller mer grundläggande resonemang om gymnasieskolans 
problem och mål snarare än lagtekniska regleringar. Självklart har också en 
hel del tänkbara textkällor valts bort utifrån olika avvägningar. Att nämna 
kan exempelvis vara den betygsutredning som genomförs under 1970-talet, 
1973 års betygsutredning (SOU 1977:9), som föreslår en betygsfri grundskola 
men en tregradig skala av kursrelaterade betyg för gymnasieskolan. Denna 
utredningstext har valts bort eftersom även 1976 års gymnasieutredning fick 
i uppdrag att se över betygsättningen i gymnasieskolan. Andra texter som 
har valts bort behandlar förändringen av skolans styrning och en ökad 
decentralisering under 1980-talet. Utredningen En förändrad ansvarsför-
delning och styrning på skolområdet (SOU 1988:20) samt de efterföljande 
propositionerna Om skolans utveckling och styrning (Prop. 1988/89:4), Om 
ansvaret för skolan (Prop. 1990/91:18), kan ses som nyckeltexter då de leder 
till en decentralisering och målstyrning där kommunerna får ett allt större 
ansvar för att de nationella målen nås. Dessa texter har dock inte varit 
föremål för analys då jag anser att de inte informerar syftet tillräckligt.  

Även den så kallade valfrihetsreformen i början på 1990-talet har valts 
bort (Prop. 1992/93:230 ; Prop. 1991/92:95; Ds 1992:115; SOU 1992:38). 
Valfrihetsreformen och decentraliseringen är dock något som väsentligt 
förändrat utbildningsstrukturen i Sverige med en stor andel privata aktörer 
som utbildningsanordnare och allt mer profilerade utbildningar såväl på 
grundskole- som gymnasieskolenivå. Betänkandet om de fristående 
skolornas bidrag och elevavgifter (SOU 1992:38) behandlar främst grund-
skolan liksom propositionen Om valfrihet och fristående skolor (Prop. 
1991/92:95). Departementspromemorian (Ds 1992:115) och propositionen 
Valfrihet i skolan (Prop. 1992/93:230) har heller inte valts ut. Visserligen 
behandlar dokumenten gymnasieskolan men främst utifrån bidrag och 
tekniska frågor. Då valfrihet i relation till gymnasieelever tas upp är det 
elevernas rättigheter i förhållande till mångfald och variation i utbildnings-
vägar och olika studiekombinationer. Mångfald, variation och flexibilitet 
framställs vara väsentligt i ett snabbt föränderligt samhälle och konkurren-
sen ses leda till högre kvalitet och bättre möjligheter till lokala lösningar. 
Dessutom behandlas möjligheterna till entreprenad och här avser 
promemorian och propositionen främst yrkesutbildningen och dess bättre 
möjligheter att kunna följa teknisk utveckling i samarbete med arbetslivet. 
Trots att texterna berörande valfrihetsreformen inte är medtagna fram-
kommer dess utsagor även i de utvalda texterna för analys.  
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Jag har även valt att inte analysera läroplanerna som är aktuella under den 
undersökta tidsperioden. Fram till 1994 är den aktuella läroplanen  
Lgy -70. Då denna utarbetades innan integreringen av gymnasieskolan är 
själva läroplanen inte föremål för analys. Valet av att inte ta med den baseras 
på att jag tar mitt avstamp i den redan etablerade integrerade gymnasie-
skolan. Lpf94 har heller inte analyserats, utan istället är det läroplans-
förslaget som ges i betänkandet Skola för bildning (SOU 1992:94) och 
efterföljande proposition (Prop. 1992/93:250) som analyseras i kapitel fyra. 
Vid initieringen till Gymnasieutredningen 2007 angavs att Lpf94 fortfarande 
skulle gälla vid reformeringen och Skolverket fick senare i uppgift att 
utforma nya ämnesplaner och examensmål för de olika programmen. I 
samband med de omfattande förändringarna gör dock regeringen ändringar 
i förordningen gällande gymnasieskolans läroplan. Den nya läroplanen för 
gymnasieskolan trädde i kraft den 1 november 2011 för elever som påbörjat 
gymnasieutbildning efter den 30 juni 2011 och dess sena tillkomst har 
medfört att texten inte har varit föremål för analys (SKOLFS 2011:144).13  

Andra texter som skulle tänkas vara intressanta är betänkandena från 
DEJA, delegationen för jämställdhet i skolan som fick sina direktiv i maj 
2008 (SOU 2009:64; SOU 2010:99). Betänkandena berör både förskola, 
grundskola och gymnasieskola, och frågor som utbildningsval, prestationer, 
kränkande behandling, jämställdhetsperspektiv i undervisning mm.  Intres-
sant är hur frågan om jämställdhet lyfts ut från det ”egentliga” reform-
arbetet. Det kan dels förstås som en uppvärdering och synliggörande av 
frågor om jämlikhet och jämställdhet men också förstås som något mindre 
viktigt då det skiljs ut från övriga reformeringar. Genom en särskild 
utredning som inte kopplas samman med reformeringen av gymnasieskolan 
förpassas frågan till periferin i politiken. I motsatts till utredningstexter som 
betänkandena från SIA och Skolkommittén ger utsagorna i DEJA mindre 
avtryck i reformeringen och representerar snarare ett mer separat spår. 
Eftersom dessa utredningstexter inte blir en del av gymnasieskolans 
reformering har de inte heller tagits med i avhandlingens slutliga urval av 
texter att analysera.  

En fråga som också kan ställas är om de utvalda texterna faktiskt kan 
sägas representera liknande utsagor? Visserligen finns det väsentliga 
skillnader mellan de olika texterna, dels i form av att vissa är propositioner 
medan andra är utredningar men också i förhållande till om de är utvärde-
ringar av enskilda experter eller om de är parlamentariska utredningar. Det 
kan också finnas en förändring i de olika texterna över tid. Lindensjö & 
Lundgren (2000) menar exempelvis att relationen mellan Betygs-
beredningen och Läroplanskommittén exemplifierar den policyträngsel och 
                                                             
13 Förordningen om läroplanen för gymnasieskolan utkom först den 15 november 2011 och den tryckta 
publikationen av läroplanen för gymnasieskolan med examensmål och gymnasiegemensamma ämnen utkom 
först i början av 2012. 
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sektorisering som de anser uppkommer i början på 1990-talet, med ett större 
inflytande från olika ämbetsmän, experter, berörda grupper och företrädare 
för organiserade intressen samt media. Lindensjö och Lundgren menar att 
betygssystemet och läroplanen inte kom att harmoniera med varandra i form 
av olika syn på kunskapsbegreppet. De menar att den parlamentariskt 
sammansatta Betygsberedningen snarare förespråkade ett hierarkiskt 
tänkande medan den expertledda Läroplanskommittén företrädde olika 
former av kunskap (Lindensjö & Lundgren 2000). Jag menar att oavsett 
dessa skillnader så uttrycker texterna offentliga diskurser i sina ställnings-
taganden och utsagor, de kan sägas illustrera vad som är möjligt att säga och 
vad som är möjligt att acceptera som sant. De har därmed behandlats på 
samma sätt.  

I en första översiktlig genomläsning av de utvalda texterna har väsentliga 
passager identifierats för närläsning. Urvalet av dessa relevanta delar i ett 
ganska omfattande textmaterial har baserats på att jag letade efter passager 
som dels specifikt berörde gymnasieskolan i texter som behandlar flera 
nivåer inom utbildningen och dels beskriver den allmänna samhällsutveck-
lingen och gymnasieskolans roll och problem i förhållande till detta. Jag har 
också identifierat passager som beskriver medborgarskapet i någon mån 
inklusive deltagande samt passager där olika subjekt nämns och benämns 
eller begrepp som jämlikhet, jämställdhet, mångfald och likvärdighet men 
också där ideala eller önskvärda egenskaper uttrycks utifrån vad medbor-
garna anses behöva i framtiden eller vad gymnasieskolan bättre måste 
förbereda för. I denna översiktliga genomläsning har även direktiv ingått. 
Angående direktiven så menar jag att de som styrande texter ganska starkt 
påverkar de faktiska utredningarna. Det finns också en viss skillnad här i tid 
där direktiven har blivit alltmer tydliga och snarare liknar beställningsjobb 
till en särskild utredare istället för att som tidigare ge mer omsvepande 
riktlinjer för ett parlamentariskt utredningsarbete som tog flera år 
(Lindensjö & Lundgren 2000; Richardsson 2010). En jämförelse kan här 
göras mellan direktiven till 1976 års gymnasieutredning och direktiven till 
Gymnasieutredningen 2007. Direktiven har ingått i en första översiktlig 
genomläsning av de olika utredningarna. I de fall de varit av vikt har de 
också blivit föremål för närläsning. Direktiven och dess utsagor har dock 
främst analyserats i den mån de infogas och sammanlänkas i själva 
betänkandena och är av vikt för mina frågeställningar. I likhet med resone-
manget om direktiv har också eventuella bilagor och reservationer till olika 
betänkanden varit föremål för en första översiktlig genomläsning och 
därefter har väsentliga delar blivit föremål för närläsning. I huvudsak kan 
sägas att det som framträder som viktigt också i stor utsträckning tas upp i 
själva betänkandenas slutrapporter. Även remissvar har behandlats på 
samma sätt. De har inte analyserats i sin helhet utan istället har vissa 
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synpunkter från olika intressenter i propositionerna analyserats i den mån 
de tas upp och diskuteras i regeringens angivna skäl för förslagen.  
De relevanta och utvalda delarna har sedan varit föremål för en mer 
medveten och systematisk tolkningen i form av närläsning och omläsning 
utifrån analysstrategins frågor till textavsnitten (se avsnitt 2.4). Empirin är 
inte objektiva fakta att hämta in från en värld därute utan empirin i sig är 
konstruktioner utifrån de frågeställningar jag är intresserad av samt de 
tolkningar jag gör av användbart material. I det här fallet ser jag texterna 
som att de möjliggör, ger inspiration och argument för mina tolkningar men 
att dessa tolkningar inte är de enda möjliga (Alvesson & Sköldberg 2008).  

I avhandlingen har jag inte heller avsett att identifiera exempelvis en 
borgerlig och en socialdemokratisk diskurs i en tanke om texternas 
avsändare trots att hänvisningar görs till olika regeringar. Det krävs dock att 
materialet kontextualiseras och det inbegriper både en kontextualisering av 
tidsperioden som sådan samt texternas tillkomst. Varje empirikapitel inleds 
därför med en kort politisk och ekonomisk kontextualisering samt en 
beskrivning av materialet och väsentligt reforminnehåll. Det som bör 
betonas är dock att texterna just analyseras från en nutid då det inte är 
möjligt att analysera dem utifrån deras samtid. De är texter av sin tid och 
vad som var möjligt att säga och tänka då är inte nödvändigtvis möjligt att 
tänka och säga idag. Inte heller är det säkert att vad som är möjligt att säga 
idag var möjligt i texternas samtid. Med min genealogiska ansats menar jag 
dock att texterna just precis analyseras från en tillfällig nutid och syftet är 
inte att finna någon sanning bakom texten. Texterna i sig själva blir en del av 
kontexten och en del av skapandet av samtiden, dåtiden och inte minst av 
framtiden.  

Reflexivitet och kritik 
Att producera vetenskap är inte något neutralt och objektivt handlande. 
Kunskap är alltid politisk och förbunden med makt. Makt i form av att 
producera viss kunskap, att ställa vissa frågor, att studera vissa områden, att 
tillåta vissa att tala, att kategorisera, att exkludera och att tysta vissa former 
för kunskap (Foucault 1980). De metodologiska frågorna måste därför 
uppmärksammas (Skeggs 2000). Kunskap kan inte tas för givet eller 
hanteras enkelt, utan bör problematiseras i en tanke om reflexivitet. 
Reflexivitet kan i korthet sägas vara att erkänna och problematisera att 
språkliga, sociala, politiska, teoretiska och empiriska element är samman-
kopplade i all produktion av kunskap. Reflexivitet handlar om att fundera 
kring förutsättningarna för sin egen forskningsverksamhet, att kritiskt 
reflektera över sitt eget tänkande, sina egna observationer, sitt eget språk-
bruk och sina egna analyser, tolkningar och slutsatser (Ek 1999; Alvesson & 
Sköldberg 2008). Med en reflexiv och problematiserande ansats kan 
kunskapsbildning vara något som ”öppnar, snarare än sluter, som ger 
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möjligheter till förståelse snarare än fastställer ’sanningar’”(Alvesson & 
Sköldberg 2008, s 20). Idén med reflektion är att ifrågasätta mitt eget 
tänkande och försöka undvika att reproducera förgivettagna ”sanningar” och 
ogenomtänkta kategorier genom att tydligt redogöra för hur jag har tolkat, 
vilka alternativa tolkningar som skulle kunna vara tänkbara och tydliggöra 
argumenten och motivera varför jag drar de slutsatser jag gör (Alvesson & 
Sköldberg 2008).  

Mitt intresse i avhandlingen är att kritiskt diskutera hur medborgarskapet 
konstrueras och ges mening och på vilket sätt kön, etnicitet och klass görs i 
dessa konstruktioner. Jag försöker synliggöra hur de artikulationer och de 
tillfälliga tillslutningar som sker påverkar vilka som positioneras som 
inkluderade och exkluderade i medborgarskapet. En del av det diskurs-
teoretiska angreppssättet är att synliggöra de underförstådda antaganden 
som följer med representationer av det sociala (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000; Laclau & Mouffe 2001; Howarth 2007; Bacchi 2009). Dessa 
underförstådda antaganden är inte alltid helt lätta att som forskare bli 
uppmärksam på då jag själv också är en del av dessa representationer och 
diskurser. Det är inte möjligt att ställa sig helt utanför det material som ska 
analyseras. Det manifesta i texterna är enklare att bli uppmärksam på och att 
argumentera för. För att försöka spegla det underförstådda och ge mer tyngd 
åt mina tolkningar av texterna tar jag stöd i teorin och tidigare forskning.  

Genom att benämna en diskurs eller subjektsposition görs en kritisk 
bedömning och det finns därmed ingen tydlig gräns mellan analys och kritik 
(Glynos & Howarth 2007). Genom att jag exempelvis benämner en 
dominerande diskurs som en skola för alla och en kontra-hegemonisk 
diskurs för en skola för arbetsmarknaden involveras jag i en uppgift av 
retorisk ombeskrivning som ställer den instabila och politiska karaktären av 
det sociala i förgrunden. Jag är därmed själv involverad i en hegemonisk 
kamp i processen av att karaktärisera och beskriva dominerande diskurser. I 
identifieringen av en viss diskurs istället för en annan, en viss subjekts-
position, istället för annan eller sammanlänkningen av olika tecken i en 
problemrepresentation snarare än en annan så har jag ständigt brottats med 
alternativa möjligheter. Problemrepresentationerna och sammanlänkningar 
av tecken inom dessa till en viss dominerande diskurs är inte enbart enkelt 
tagna ur texterna utan också implicit skapade av mig själv i processen av att 
tolka vissa artikulationer som tillhörande en viss diskurs av skola för alla 
istället för anställningsbarhet och arbetsmarknad för att ta ett exempel.  

För att analysen ska bli begriplig är jag själv tvungen att använda mig av 
vissa benämningar och i denna praktik och egna artikulation kan det vara 
svårt att också undvika antaganden som reproducerar givna diskurser. Ett 
stort dilemma har berört mina egna benämningar av olika subjektspositioner 
så som ”invandrare”, ”arbetarklass”, ”flickor” och ”pojkar” men också ”de 
svaga” och ”de med skolmisslyckanden”. Det blir praktiskt svårt att kunna 
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studera tillblivningen av vissa subjektspositioner utan att själv använda sig 
av samma beteckningar som jag kritiserar. En risk finns att analysen 
reproducerar antaganden och medverkar till de andrafierande praktikerna. 
Mitt enda sätt att försöka motverka detta är att vara medveten om min egen 
involvering i hur medborgarskapet skapas och ifrågasätta mina egna 
tolkningar. För att få syn på benämningar och maktdimensioner blir det 
svårt att inte läsa texterna genom vissa utgångspunkter. Min begränsade 
kunskap tycks också ha gjort att vissa dimensioner lättare har blivit synliga 
för mig även om jag har försökt fokusera på privilegierade och icke-
privilegierade tilltal av subjekt. Mitt intresse för feministisk teori och 
forskning har inneburit att det är genom denna tradition som andra 
maktdimensioner blivit synliga för mig, exempelvis som ”svenskheten” eller 
”vitheten” i form av den postkoloniala feministiska teorin.  

Avslutningsvis i det här kapitlet vill jag också poängtera att trots att jag 
framhäver diskursers antagonistiska strider och texters tve- och mång-
tydigheter har jag inte lyft fram flera olika diskurser i samma tidsperioder. 
Jag har exempelvis identifierat dominerande diskurser och hur dessa bryts 
och förskjuts över tid. Ett alternativ hade varit att identifiera och lyfta fram 
flera diskurser i de olika texterna och de olika tidsperioderna som ständigt 
närvarande, men då mitt syfte med avhandlingen är att analysera och 
diskutera diskursiv kontinuitet och förändringar över tid, såg jag det som 
mer väsentligt att lyfta fram det sammanhållande och gemensamma i den 
dominerande diskursen samt skiften och förskjutningar som sker över tid.  
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Den integrerade gymnasieskolan 
– en skola för alla (1971-1989) 

3.1  Inledning  

Idéerna och tankarna som präglar utformningen av 1971 års integrerade 
gymnasieskola startar inte från någon nollpunkt och existerar inte i något 
vakuum utan relaterar till det omgivande samhällets idéer, tankar och 
visioner. Kapitlet som berör perioden 1971-1989 inleds därför med en kort 
kontextualisering av idéerna bakom den integrerade gymnasieskolan samt 
den politiska och ekonomiska tidsandan.14 Under 1900-talet framträder 
exempelvis en syn på utbildning där utbildningens fokus inte främst avsåg 
att återskapa det förlorade och bevara traditioner utan snarare att vinna 
framtiden. Utbildningen skulle genom rationellt handlande uppnå vissa 
samhälleliga och individuella mål (Isling 1980, 1988; Lindensjö & Lundgren 
2000, s 55-56; Richardsson 2010). Utbildningssystemets utbyggnad under 
1960-talet och 1970-talet är dels kopplad till förändringen av arbets-
marknaden och efterfrågan på utbildad arbetskraft men också principen om 
jämlikhet (Bergström 1993; Lindensjö & Lundgren 2000, s 84; Richardsson 
2010). Idéerna om framgång, framtid, möjligheter och jämlikhet präglar 
också tidsandan under 1970- och 1980-talet.  

Lindensjö & Lundgren (2000) menar att de tidigare motiven för jämlikhet 
utgick dels från en social rättvisa med lika möjligheter och dels en 
effektivitet, såväl inom utbildning som inom alla samhällets områden. 
Effektivitetsmotivet avsåg att de mest lämpade skulle förverkliga samhällets 
mål. Om alla underkastas samma regler, utsätts för samma hinder, ges 
samma undervisning och samma antagningskriterier kan de bästa och mest 
lämpliga identifieras. Med en proceduriell lika behandling i form av tillgång 
till en gemensam utbildning skulle jämlika möjligheter skapas för alla. Men 
en väsentlig jämlikhet krävde också vissa kompensationer. Lika rätt till olika 
utbildning menar Lindensjö och Lundgren utgjorde medelvägen som 
framförs mellan idéerna att ge de mest lämpade eller de sämst lämpade mest 
utbildning (Lindensjö & Lundgren 2000). Det är dessa idéer som präglar de 
stora reformernas tid under 1960-talet och som implementeringen av det 
integrerade gymnasiet 1971 bygger på (Isling 1988; Lindensjö & Lundgren 
2000).  

Om tidsandan präglas av en framtidstro och visioner om framgång, 
framtid, möjligheter och jämlikhet sker det också under en period där det 
politiska och ekonomiska klimatet förändras ett antal gånger. 1970-talet 

                                                             
14 För diskussion kring urval av material samt vilka texter som analyserats under denna periodisering se kap 
2 avsnitt 5. 
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beskrivs exempelvis som ett årtionde i kris med energikris, industrikris, 
skuldkris och politisk kris (Schön 2007). En viss politiskt turbulent tid kan 
sägas känneteckna främst 1970-talet med både en socialdemokratisk minori-
tetsregering och olika borgerliga koalitionsregeringar. Politiskt upprör också 
mordet på statsminister Olof Palme 1986. I takt med en ökad miljörörelse 
blir också ett nytt parti, Miljöpartiet, invalt i riksdagen 1988 (Hadenius 
2003; Möller 2007).15  

Den så kallade oljekrisen i början på 1970-talet påverkar också tidsandan 
när den svenska ekonomin beskrivs i mörka ordalag med ökad utlandsskuld 
och medborgare som lever över sina tillgångar. Några dyra reformer blir det 
inte tal om och medborgarna måste minska sin konsumtion till företräde för 
ökade investeringar i industrin och satsningar på ökad export. Sveriges 
position på världsmarknaden upplevs som hotad av snabbt expanderande 
industristater som Tyskland, Japan, Sydkorea, Singapore och Taiwan med 
högteknologisk produktion. Den främsta expansionen under perioden är den 
offentliga sektorn och inte industrin (Hadenius 2003; Möller 2007; Schön 
2007). När arbetsmarknadens struktur förändras och arbetslösheten bland 
ungdomar beskrivs stiga minskar också tilltron till utbildningssystemet. En 
skola i kris med krav på förnyelse, anpassning men också återgång till det 
gamla porträtteras i slutet på 1970-talet (Lindensjö & Lundgren 2000).  

Om 1970-talet kännetecknades av sämre ekonomiska villkor så känne-
tecknas istället slutet av 1980-talet av överhettning med stigande börskurser 
och fastighetsvärden och stora vinster för företagen. Krisen på 1970-talet har 
i mitten på 1980-talet omvandlats till en så kallad ”yuppie-kultur” 
(Richardsson 2010). En intensiv skoldebatt förs också i slutet på 1980-talet 
där skiljelinjerna beskrivs som en tydlig ämnesinriktad undervisning stående 
mot en utbildning med vidare mål som jämlikhet. En debatt som också 
färgades av diskussionen inom OECD om utbildningarnas effektivitet i 
förhållande till förändrade kompetensbehov. I en värld som ständigt och 
snabbt förändras och där kunskapens struktur förändras krävs förändrade 
utbildningssystem. Två huvudlinjer representeras, dels decentralisering och 
ökat utrymme för professionella och dels en öppen marknad av skolpeng och 
privatisering (Lindensjö & Lundgren 2000). De förslag som förekommer i 
reformeringen av gymnasieskolan under 1970- och 1980-talet menar jag bör 
ses i relation till den tidsmässiga kontexten och ambitionerna och målen 

                                                             
15 1971 införs den nya enkammarriksdagen i Sverige och den dåvarande Socialdemokratiska minoritets-
regeringen med statsminister Olof Palme regerar fram till 1976 då den majoritetskoalition ledd av Thorbjörn 
Fälldin tar över fram till skiftet 1978. Regerande partier är under denna period Centerpartiet, Moderata 
samlingspartiet och Folkpartiet. Folkpartiet ledd av Ola Ullsten innehar sedan regeringsmakten i minoritet 
under ett år fram till 1979 då återigen en majoritetskoalition bestående av Centerpartiet, Moderata samlings-
partiet och Folkpartiet styr. Återigen är Thorbjörn Fälldin statsminister och majoritetskoalitionen sitter kvar 
till 1981 då Moderaterna hoppar av samarbetet. Den nya borgerliga regeringen regerar nu under minoritet 
fram till valet 1982. Den borgerliga regeringssviten ersätts av en socialdemokratisk minoritetsregering ledd av 
Palme fram till hans död 1986. Den socialdemokratiska minoritetsregeringen leds sedan av Ingvar Carlsson 
under resterande period (Hadenius 2003; Möller 2007). 
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med den integrerade gymnasieskolan men de representerar också utsagor 
som tillfällit hegemoniseras och som senare utsagor förhåller sig till.   

Sjösättningen av den integrerade gymnasieskolan 
De treåriga teoretiska studievägarna på gymnasiet får sin utformning 1964. 
1966 ersätts de tidigare statliga tekniska gymnasierna, de statliga och 
kommunala allmänna gymnasierna samt de kommunala handelsgymna-
sierna med ett kommunalt gymnasium. Gymnasiet utformas utifrån en till 
stor del gemensam första årskurs som sedan delas in i fyra treåriga 
studievägar, samhällskunskap, naturkunskap, humanistisk och ekonomisk 
samt en fyraårig teknisk studieväg. I samband med denna förändring 
inrättas också den kommunala fackskolan. Till skillnad från gymnasieskolan 
var fackskolan tvåårig och gav en förhållandevis bred och mer allmän 
utbildning som dock skulle leda till snabbare yrkesverksamhet eller fortsatt 
specialiserad utbildning. Fackskolan var därför mer inriktad på praktiska 
och konkreta tillämpningar. Till fackskolan var tre linjer knutna, ekonomisk, 
teknisk och social linje. För att fler skulle få tillträde till gymnasial utbildning 
var målet att de två skolformerna skulle ta emot ca 50 procent av en årskull 
där gymnasiet skulle stå för 30 procent och fackskolan 20 procent. Förutom 
att öka tillträdet betonas ett sammanhängande utbildningssystem där olika 
ungdomars intressen och anlag kunde finna en plats samtidigt som det 
skulle tillgodose samhällets behov (Prop. 1964:171 ; SOU 1963:42; SOU 
1963:43; SOU 1963:50).  

Även yrkesutbildningen är föremål för reformering där förslag ges på en 
bredare tvåårig yrkesutbildning med mer allmänna ämnen som successivt 
smalnar av men inte innebär en färdigutbildning (Prop. 1968:140). Yrkes-
utbildningsberedningens (YB) (SOU 1966:3; SOU 1967:47) förslag om en 
integrering av de tre skolformerna, gymnasium, fackskola och yrkesutbild-
ning, avser passa alla elevers olika intressen och samhällets olika behov. 
Under 1960- och 1970-talet blir jämlikhet också en fråga om att motverka 
statusskillnaden och den skilda värderingen av olika utbildningar. Största 
möjliga sammanhållning eftersträvas med minskade skillnader mellan 
teoretiska och praktiska utbildningar. Definitiva val ska undvikas och skjutas 
upp då svårigheten att göra definitiva yrkesval vid 16 års ålder betonas. Med 
en senare differentiering ökar möjligheterna att kompensera för social 
bakgrund och största möjliga sammanhållning anses gynna de som inte är 
lika studiebegåvade. (Lindensjö & Lundgren 2000, s 70-72; Richardsson 
2010).  

 Skillnaderna mellan de tre olika skolformerna behålls väsentligen intakt 
och den linjeuppdelning som den integrerade gymnasieskolan har 1971 
återspeglar till stor del de tre tidigare skolformerna. I samband med 
integreringen är det främst yrkesutbildningen som förändras i linje med 
YB:s förslag och inslaget av allmänna ämnen tillfogas yrkesutbildningen från 
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fackskolans timplaner. Färdigutbildning systematiseras inte inom 
utbildningsväsendet utan lämnas till arbetslivet. Allmän behörighet till 
högskolestudier ger de tidigare gymnasiala linjerna samt fackskolans linjer 
(Prop. 1983/84:116, s 5).16  

3.2  Översikt av reformer 1971-1989 
 

Under perioden diskuteras bland annat det inre arbetet i skolan i texterna. 
Problem som studieavbrott, skolsvårigheter och övergången mellan 
grundskola och gymnasieskola ska åtgärdas med ett flexibelt kursutbud, 
annan metodik och introduktionskurser för ”obestämda” och ”lågt skol-
motiverade” elever men också bättre samarbete mellan skola och arbetsliv 
(SOU 1974:53; SOU 1981:96). Redan 1976 framställs den relativt nyrefor-
merade gymnasieutbildningen som föråldrad. 1976 års gymnasieutredning 
lämnar ett principförslag där långa (tre- och fyraåriga studieförberedande) 
och korta (tvååriga yrkesförberedande) studieprogram förs samman i tre 
utbildningsområden, ekonomiskt, socialt och tekniskt, där starten är 
gemensam. I likhet med resonemang från 1960-talets reformer är organisa-
tionen tänkt att minska den skarpa gränsen mellan yrkesförberedande och 
studieförberedande program, vilket också de ökade allmänna ämnena på de 
yrkesförberedande samt de ökade praktiska inslagen på de studieförbe-
redande programmen ska bidra till. Återvändsgränder ska ytterligare 
förhindras genom att kompletteringsutbildning erbjuds för att nå högre 
yrkeskompetens eller kompetenser motsvarande de långa programmen. Så 
kallade yrkestekniska kurser ska också ge en mer praktisk inriktning och 
yrkeskompetens på de långa programmen (SOU 1981:96, s 389-390). Den 
gemensamma starten ska också vara mer praktiskt inriktad mot karaktärs-
ämnen i inledningen av studierna. Den praktiska inriktningen förstärks 
genom att införa praktik för alla elever på både korta och långa program 
(SOU 1981:96, s 393-395). Studier på halvfart med växlande praktik och 
studier föreslås också samt helt individualiserade lösningar i likhet med SIA-
utredningen (SOU 1974:53). Även betygssystemet föreslås bli ett kurs-
relaterat system som sätter betyg på särskild kompetensnivå och inte följer 
en relativ skala (SOU 1981:96, s 398-399).  
 

                                                             
16 De nya yrkeslinjerna bestod av Beklädnadsteknisk, Bygg- och anläggningsteknisk, Distributions- och 
kontor, El-teleteknisk, Fordonsteknisk, Jordbruks, Konsumtions, Livsmedelteknisk, Processteknisk, 
Skogsbruk, Träteknisk, Verkstadsteknisk, och Vård. Det sker dock en del fortlöpande förändringar av 1971 års 
integrerade gymnasieskola i form av införandet av en del nya linjer, nya varianter, ämnen och timplaner, men 
också utbyggnader av lokalt arbetsmarknadsanknutna kurser och högre specialkurser (Prop. 1983/84:116, s 
13).  Nya linjer som införs är den tvååriga Drifts- och underhållstekniska linjen, tvååriga Musiklinjen, tvååriga 
Sociala servicelinjen samt tvååriga Trädgårdslinjen samt försöksverksamhet med Estetisk-praktisk linje och 
Handels och kontorslinje (SOU 1986:2, s 56-57).  
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Till följd av utredningen sjösätts ett antal försöksverksamheter där praktik, 
så kallad gymnasiepraktik, ska påbörjas på alla linjer. Men också att 
förslagen för en mjukare övergång till gymnasieskolan prövas samt möjlig-
heterna att byta studieinriktning med kompletteringskurser och yrkes-
tekniska kurser. Fördjupningsstudier och koncentrationsläsning föreslås 
också förbättra flexibiliteten och det inre arbetet (Prop. 1983/84:116, s 1-2). 
Förutom försöksverksamheterna tillsätts en ny utredning om yrkes-
utbildningen (ÖGY) (SOU 1986:2 ; SOU 1986:3). ÖGY diskuterar och lämnar 
förslag på en förlängd yrkesutbildning till tre år där de första två åren ska 
vara skolförlagda med minst 10 procent förlagd till arbetsplats. Det tredje 
året ska i huvudsak vara arbetsplatsförlagt för att en färdigutbildning och en 
successiv övergång till förvärvsarbete ska göras möjlig (SOU 1986:2, s 20-
21). För att den arbetsplatsförlagda delen ska innebära nyinlärning och för 
att kompetensrelatera kurserna föreslås ett modulsystem där karaktärs-
ämneskurser delas in i mindre delar. De kan då också revideras separat och 
successivt (SOU 1986:2, s 23-24). En utökning av de allmänna ämnena på de 
yrkesinriktade linjerna föreslås också men att dessa ska ha mindre 
omfattning i inledningen av gymnasiestudierna för att öka mot slutet. I 
likhet med föregående texter föreslås också så kallade introduktionsperioder 
(SOU 1986:2, s 26-28). Även ÖGY:s betänkanden leder till försöksverk-
samheter nu inom yrkesutbildningen17 och de två försöksverksamheterna 
framställs vara hörnstenar i det framtida läroplansarbetet för hela gymnasie-
skolan (Prop. 1987/88:102).  

Om försöksverksamheterna främst avser studieförberedande och yrkes-
förberedande linjer diskuteras också de tvååriga ej direkt yrkesförberedande 
linjerna där den sociala linjen och konsumtionslinjen föreslås läggas ner för 
att istället införa en treårig social linje som kombinerar de båda. Under det 
tredje året delas linjen i en mer teoretisk gren, vilken ger samma behörighet 
till högskola som treårig samhällsvetenskaplig linje, och en yrkesför-
beredande gren (SOU 1989:10).18  

I slutet på 1980-talet diskuteras också i likhet med SIA-utredningen de 
ungdomar som inte går direkt vidare till gymnasiala studier efter 
grundskolan och istället är föremål för det kommunala uppföljnings-

                                                             
17 Propositionen föreslår försöksverksamheter gällande de yrkesinriktade studievägarna, med förlängd 
studietid, modulindelning, kursplanestyrd arbetsplatsförlagd utbildning och utökade allmänna ämnen i form 
av svenska, samhällskunskap, engelska, idrott och tillvalsämne, t.ex. matematik, för att komplettera 
försöksverksamheterna som gällde de studieförberedande linjerna utifrån proposition från 1984 (Prop. 
1987/88:102, s 10). 
18 Utredaren föreslår också att musiklinjen ska ingå i en treårig estetisk linje som delas på grenarna dans, 
teater, bild och form, slöjd och musik. Den estetiska linjen ska inte leda till färdighetsträning utan ska istället 
förbereda för vidare studier på högskola eller folkhögskola 
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ansvaret19. Förslagen om praktik, individuella utbildningsplaner, en 
lagstadgad rätt till utbildning samt förstahandsvalets betydelse för 
motivation riktar fokus mot individers olika behov och skolans inre arbete 
(SOU 1989:113 ; SOU 1989:114).  

Resterande del av kapitlet ägnas analysen av texterna som representerar 
en viss vision om skolan under perioden 1971-1989. I avsnittet om visionen 
om skolan presenteras de mer övergripande dominerande målen samt de 
övergripande tolkningarna av samhället. Visionen är det som knyter 
samman olika problem och lösningar, om det önskvärda och det icke-
önskvärda vilket presenteras under avsnitten om olika problemrepresen-
tationer. Dispositionen av problemrepresentationerna följer en indelning av 
problem och subjekt som tilltalas i förhållande till dessa problem och 
avslutas med angivna förslag på åtgärder och lösningar. Under dessa avsnitt 
analyseras också de centrala tecken som blir betydelsebärande för den 
dominerande diskursen i texterna. Kapitlet avslutas sedan med hur 
medborgarskapet temporärt fixeras och vilken betydelse det får för olika 
subjekts möjligheter till inkludering.  

3.3  Visionen om en skola för alla  

Texterna uttycker vissa mål, syften och uppdrag för gymnasieskolan. Det 
som framställs som önskvärt med utbildningen, vad den ska bidra till och 
förbereda för analyserar jag som en viss vision om skolan. Visionen som 
träder fram i texterna under perioden är en gymnasieskola för alla där målen 
för utbildningspolitiken anges som strävandena mot ”demokrati och 
jämlikhet” (Prop. 1983/84:116, s 4). Med hänvisningar till efterkrigstidens 
utbildningsreformer är reformeringen av gymnasieskolan ett led i dessa mål.  

Utbildningspolitikens mål har således varit att främja samhällets utveckling mot 
välfärd, demokrati och jämlikhet. Samtidigt har syftet varit att skapa förutsättningar 
för den enskilde att utvecklas till en fri, självständig och demokratisk människa (Prop. 
1983/84:116, s 5).   

Propositionen om utvecklingen av yrkesutbildningen reproducerar ovan-
stående citat och beskriver nödvändigheten av en hög kunskapsstandard hos 
alla medborgare för skapandet av Sverige som en ”välfärdsnation” (Prop. 
1987/88:102, s 6). Välutbildade medborgare skrivs också fram som en av 
landets viktigaste konkurrensfördelar, särskilt i ett snabbt föränderligt 
samhälle. ”Det enda säkra vi kan säga om framtiden är att den är osäker” 

                                                             
19 Det kommunala uppföljningsansvaret omfattar vid tidpunkten alla 16-17 åringar som inte befinner sig i 
utbildning eller är arbetslösa. Med uppföljningsansvaret är det kommunens ansvar att hålla sig uppdaterade 
om ungdomars sysselsättning och erbjuda åtgärder i form av olika insatser av utbildningskaraktär, vägledning 
och ungdomsplatser (praktik). Även de arbetslösa 18 och 19 åringarna var inkluderade i uppföljningsansvaret 
genom en sysselsättningsgaranti av inskolningsplatser (SOU 1989:113, s 21-26). 
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(SOU 1981:96, s 29). Gymnasieutbildningen måste fortlöpande kunna 
anpassas till de snabba förändringarna men skolan måste också så långt det 
är möjligt ligga steget före samhällsutvecklingen (SOU 1981:96, s 39; Prop. 
1987/88:102, s 48). Inte nog med att organisationen måste vara flexibel för 
anpassning den ska också påverka samhällsutvecklingen (SOU 1981:96, s 29, 
38).  

Utbildningen är en av de faktorer som i hög grad bidrar till att påverka framtiden. 
Samtidigt måste utbildningen anpassas till de krav som vi i dag kan förutse att 
samhället och arbetslivet kommer att ställa i ett längre perspektiv. (…) självfallet går 
det inte att i detta tidsperspektiv med några anspråk på säkerhet uttala sig om 
näringslivets och arbetsmarknadens utveckling eller om samhällsutvecklingen i stort. 
Med utgångspunkt i tendenser i dagens samhälle kan vi emellertid anta att 
omvandlingen och förändringstakten i samhälls- och arbetslivet kommer att gå allt 
snabbare (Prop. 1983/84:116, s 7).  

Samhället beskrivs utifrån benämningar som ett utvecklat ”tjänstesamhälle” 
och ”informationssamhälle” där också påtagliga förändringar har skett i 
förhållande till olika yrkens arbetsinnehåll med breddat innehåll och 
uppluckringar av befattningsgränser (Ds U 1986:13, s 6-7, 12). Arbetslivet 
tycks också förändras mot mer gruppsamarbeten och teamorganisering där 
både inflytande och ansvar över arbetet ökar (SOU 1986:2, s 97). 
Utbildningens nytta problematiseras i texterna under perioden utifrån de 
snabba förändringarna i samhället och visionen om en gymnasieskola för 
alla. Exempelvis blir yrkesutbildningens struktur problematiserad utifrån att 
den fick sin form i mitten på 1960-talet när bristen på arbetskraft var stor 
och då den offentliga sektorn och servicen ännu inte hade expanderat. 
Yrkesutbildningens struktur anses ha sina rötter i en annan tid med då 
förhärskande pedagogiskt tänkande och organisering (Ds U 1986:13, s 8; 
SOU 1986:2, s 44).  Visionen om en gymnasieskola för alla innefattar också 
målen om full sysselsättning i meningen rätten till arbete i ett samhälle där 
alla är beredda att arbeta (Dahlstedt 2009a). Den fulla sysselsättningen ska i 
ett föränderligt samhälle förverkligas genom en skola för alla. Men visionen 
om en skola för alla innefattar också ett utjämnande av klassamhället, där 
klassresan sker genom bildning och arbete. I texterna finns en påtaglig vision 
om möjligheterna att förändra samhället mot demokrati, jämlikhet och 
välfärd men samtidigt behovet av att utbildningen anpassas till samhälls-
utvecklingen och arbetsmarknaden. Det är i förhållande till visionen om en 
skola för alla som vissa problem representeras och positionerar vissa 
egenskaper och beteenden som önskvärda hos ideala framtida medborgare. 
Vissa tecken framstår också som betydelsebärande tecken för visionen om en 
gymnasieskola för alla så som jämlikhet, demokrati, flexibilitet, verklighet, 
rättvisa, mångkultur, återkommande utbildning i motsats till det icke-
önskvärda, återvändsgränder, uppdelning, segregering, klassamhälle, 
statiskt och icke-demokrati.   
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3.4  Alltför statisk och svårföränderlig 

Under 1970- och 1980-talet framställs gymnasieskolan som alltför statisk 
och svårföränderlig, något som inte gynnar en skola för alla. Texterna 
artikulerar önskvärda och mindre önskvärda mål för utbildning, så som att i 
ett snabbt föränderligt samhälle är ett statiskt och oföljsamt system inte 
önskvärt eftersom det då inte blir en ”investering för framtiden” i form av en 
utveckling mot ett tjänste- och kunskapssamhälle (Prop. 1983/84:116, s 8). 
ÖGY betonar skolans okänslighet och långsamhet inför förändringar. 
”Utredningen konstaterar att de grundläggande utbildningarna är ganska 
okänsliga för signaler om förändringsbehov” (SOU 1986:2, s 223).  Något 
som särskilt är ett problem i framtidsbranscher och ”för de behov som är 
gemensamma för många eller alla branscher” (SOU 1986:2, s 224). Fram 
träder problemrepresentationen att gymnasieutbildningen är alltför stelbent 
för framtidens krav och flexibilitet blir ett betydelsebärande tecken. ”[D]ess 
studieorganisation inte är flexibel nog för att möta de skilda krav som ställs 
idag, än mindre i morgon” (SOU 1981:96, s 25).  Linjesystemet gynnar inte 
flexibiliteten och anpassningen, inte heller gynnar det möjligheten att 
påverka samhällets utveckling (SOU 1986:2, s 130).  

Av pedagogiska, sociala och ekonomiska skäl måste dagens linjesystem ifrågasättas. 
Den studieorganisation som vilar på linjesystemet är på dessa avgörande punkter för 
stel för att elever som samhälle skall få ett tillfredsställande utbyte (SOU 1981:96, s 
35).   

Det stelbenta systemet gynnar helt enkelt inte utvecklingen av en 
gymnasieskola för alla, något som ses som oerhört viktigt i ett snabbt 
föränderligt samhälle med ökade kvalifikationskrav. Glappet mellan grund-
skolan och gymnasieskolan ses utgöra ett problem för att kunna uppnå en 
skola för alla (Prop. 1983/84:116, s 1). ”Skall alla ungdomar inte bara beredas 
plats utan också få en utbildning som passar var och en måste uppmärk-
samheten på ett mycket mera medvetet sätt än tidigare riktas mot ”skarven” 
mellan den obligatoriska skolan och den frivilliga” (SOU 1981:96, s 14-15). 
En stelhet i systemet artikuleras i form av linjernas utformning i ”helheter”. 

En annan stelhet i dagens gymnasieskolorganisation är det ensidiga sätt på vilket 
enskilda utbildningar organiseras. Alla utbildningar erbjuds i dag med något undantag 
som ”helheter” och studierna måste också bedrivas på heltid utan möjligheter till 
varvning med andra aktiviteter. Det finns erfarenheter som visar att detta inte passar 
alla elever. Speciellt gäller det ungdomar som av olika anledningar inte lyckas så bra i 
grundskolan. De känner olust och tvekan inför alternativet att tvingas binda sig för 
ytterligare ett eller två år av enbart studier (Prop. 1983/84:116, s 16).   
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Utsagorna anger problemet som ett mer strukturellt problem i form av 
linjernas utformning och ”tvånget” som uppstår får både individuella som 
samhällsekonomiska konsekvenser i form av studieavbrott. Som vi kommer 
se i kapitlena som följer görs det konstant utsagor om studieavbrott där 
ansvaret och problemen förläggs till såväl olika subjekt som till olika 
strukturer. Studieavbrott, antingen mellan grundskola och gymnasieskola 
eller i gymnasieskolan framställs som ett betydande problem som inte kan 
”bedömas som negligerbart” (SOU 1974:53, s 505).   

När det slutligen gäller linjebytena och studieavbrotten pekar dessa bl. a. på en stelhet 
i linjesystemet. Linjebytena är tecken på att studieorganisationen inte är så väl 
anpassad till individernas behov, intressen och förutsättningar. (…) Till en del 
förorsakas avbrotten av svikna förväntningar hos eleverna och ”dåliga start-
möjligheter” i studieorganisationen. De riktar uppmärksamheten på att skarven 
mellan grundskola och gymnasieskola måste bli mindre. Det visar också att särskilt 
gymnasiestudiernas inledningsskede måste ta hänsyn till de stora variationer som 
finns i elevernas förutsättningar och behov (SOU 1981:96, s 71).    

Möjligheten att studera framställs alltmer som obligatoriskt i samband med 
en ökad ungdomsarbetslöshet men också ökade förväntningar och krav på 
utbildningsnivå (SOU 1989:114, s 85). De ökade kvalifikationskraven kräver 
en gymnasieutbildning för ett fotfäste på den reguljära arbetsmarknaden (Ds 
U 1986:13, s 115; Prop. 1987/88:102, s 6).  

Förändringen mot en mer kunskapsintensiv produktion, som jag tidigare pekat på, 
kommer att ytterligare höja kunskapskraven för inträde på arbetsmarknaden och 
därigenom understryka behovet av någon form av gymnasial utbildning för alla. 
Ungdomar med enbart grundskoleutbildning kommer enligt min bedömning också 
fortsättningsvis att ha stora svårigheter på arbetsmarknaden (Prop. 1983/84:116, s 11). 

Utsagor om att gymnasieskolan anses vara om inte formellt så åtminstone 
reellt obligatorisk återkommer under hela den undersökta tidsperioden 1971-
2011. En viss förskjutning och brott kan dock synas när frivilligheten 
tydligare skrivs fram i mitten på 2000-talet (se kapitel 5).  

I slutet på 1980-talet framträder också utsagor om en alltför statisk och 
traditionell utbildning. Rapporten till Skola-Arbete utredningen kritiserar 
exempelvis lärarens huvuduppgift som ”informatör” som ett arv från en 
svunnen tid med en annan syn på kunskap (SOU 1989:114, s 106). Med 
läraren som ”informatör” beskrivs vissa nackdelar så som att fakta samlas in 
utan sammanhang, en uppfattning hos eleverna att det alltid finns ett rätt 
svar där eleverna inte lär sig fråga själva och inte heller anser att deras egna 
idéer har något värde. Ansvaret för denna typ av inlärning och dess negativa 
konsekvenser blir de enskilda lärarnas (SOU 1989:114, s 108). 
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[M]etoden hjälper läraren att behålla den sociala kontrollen över situationen, men 
samtidigt tar den från eleverna ansvaret för inlärningen och passiviserar dem. Detta 
passiva förhållningssätt utvecklar inte heller elevernas språk och tänkande lika mycket 
som ett aktivt kunskapssökande arbetssätt gör (SOU 1989:114, s 108).   

 
Det görs utsagor om elevernas och medborgarnas önskvärda aktivitet, 
påverkan och förändring istället för anpassning och passivitet. Passivise-
ringen i samband med en betygsättning och undervisning om fakta medför 
att eleverna antas uppleva ”skolan som allt mindre meningsfull” (SOU 
1989:114, s 85-86). Här synliggörs utsagor som framträder än mer i följande 
period och som jag där har identifierat som problemrepresentationen alltför 
traditionell (se kapitel 4). Men utsagorna tystas snarare i perioden 2006-
2011 (se kapitel 5).  

Flexibilitet blir ett centralt betydelsebärande tecken i diskursen om en 
skola för alla. Dels flexibilitet i meningen en individuell anpassning till 
elevers olika behov och intressen men också en flexibilitet i meningen en 
anpassning till men också en påverkan på arbetsmarknadens och samhällets 
utveckling. En skola för alla ska också leda till arbete för alla och vissa 
subjekt skrivs i diskursen fram utifrån deras risk för utslagning och 
arbetslöshet där klass, etnicitet och kön konstrueras på specifika sätt.   

”Skoltröttheten” - en fråga om klass och kön 
I problemrepresentationen framträder ett privilegierat normalt beteende, att 
gå direkt vidare till gymnasieutbildning och fullfölja denna. ”Det normala 
bör vara att de direkt efter grundskolan påbörjar en utbildning i gymnasie-
skolan” (Prop. 1983/84:116, s 21). Det ”normala” beteendet konstruerar 
gränser till ”avvikarna” kring vilka det görs en hel del utsagor (Hall 1997; 
Bacchi 1999; Laclau & Mouffe 2001). Det är inte de ”välanpassade” och 
”välmotiverade” eleverna som ägnas uppmärksamhet och tilltalas utan 
snarare ligger fokus på att förändra och skriva fram avvikarna för att uppnå 
visionen om en skola för alla (SOU 1981:96, s 24; SOU 1986:2, s 164). 
Avvikarna benämns och tilltalas utifrån olika kategoriseringar som ”de som 
inte klarar av omställningen”, ”de som inte söker”, ”de som har tidigare 
skolmisslyckanden”, ”de som har hoppat av”, ”de som har motivations-
problem”, ”de som är studie- och yrkesobestämda”, ”de som saknar 
självförtroende” och ”de som har kunskapsbrister” (SOU 1981:96, s 24; SOU 
1989:113, s 12, 95-96, 114). Dessa benämns vara i riskzonen för lång 
arbetslöshet och ”hamna i en ond cirkel med utslagning som yttersta 
konsekvens” (SOU 1981:96, s 24).”[D]e elever som inte går vidare till 
gymnasiestudier lever farligt” eftersom grundskolan inte ger någon 
yrkesförberedelse (SOU 1981:96, s 56). Den onda cirkeln eller den nedåt-
gående spiralen som uppstår i samband med arbetslöshet reproduceras även 
i senare texter. Skillnaden består dock i att det alltmer är individen som blir 
ansvarig för sin arbetslöshet och sitt ”utanförskap” (se kapitel 4 och 5). I 
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utsagorna om studieavbrott och risken för utslagning framträder ”skol-
trötthet” som en betydelsebärande positionering av avvikarna.  

Med en gemensam beteckning kan vi beskriva dessa ungdomar som allmänt 
skoltrötta. Bakom deras negativa inställning till skolan finns flera orsaker, 
innefattande inlärningssvårigheter, sociala problem, otillräckligt stöd från hemmen, 
en allmän obestämdhet i studie- och yrkesvalet eller i svårigheter att anpassa sig till 
skolmässiga krav. En del av dem vill komma bort från skoltvånget och – som de ser 
det – skolans teoretiska meningslöshet (SOU 1981:96, s 153).  

Skoltrötthet är en positionering som konstant återkommer som betydelse-
bärande för ”avvikarna” i relation till studieavbrott och abstrakt teori. Men 
lösningarna för de ”skoltrötta” formuleras på olika sätt (jmf. kapitel 4 och 5).  
”Skoltrötthet” definieras i den här perioden dels som en ”längtan efter 
arbete” men också som en ”teoretisk meningslöshet” och ”tidigare 
skolmisslyckanden” som leder till ”teoriförakt” (SOU 1989:114, s 22-23).   

En undervisning i vilken man varken känner igen sina erfarenheter eller förstår att 
kunskaperna kan användas i verkligheten blir naturligtvis tråkig för eleven. Den som 
sedan upplever ständiga misslyckanden i sina försök att möta undervisningens krav, 
utvecklar gärna en attityd som inte minst är ett försvar för den egna självkänslan, 
nämligen teoriförakt! Genom att ta avstånd från det man inte klarar, genom 
nedvärdering av skolkunskaperna, räddar man sitt eget självförtroende. ”Det är bara 
meningslös teori”. (…) Hos många elever som påbörjar yrkesinriktade linjer i 
gymnasieskolan finns ett sådant uttalat teoriförakt (SOU 1989:114, s 29). 

Men skolan ska inte bli mindre teoretisk utan snarare mer teoretisk för alla. 
”Vad eleverna däremot kan få för mycket av är lösryckta abstraktioner, som 
inte sätts in i ett sammanhang och relateras till de egna erfarenheterna” 
(SOU 1989:114, s 34). Skoltrötthet skrivs också fram som en viss tilldelad roll 
av att vara ”den som inte förstår, inte kan” på grund av att man tidigt 
hamnar efter (Prop. 1983/84:116, s 22). Skoltröttheten blir både ett 
individuellt problem men också ett problem som tillskrivs skolan och 
undervisningens organisering och miljö.  

[E]n allmän protest mot den roll samhället och skolan tilldelar ungdomen, det kan 
vara uttryck för en rent personlig krissituation, det kan vara medvetet eller omedvetet 
missnöje med det innehåll, den miljö och de arbetsformer skolan erbjuder och där 
man ibland förväntar sig en annan mognadsgrad och ett annat tidsperspektiv än vad 
många ungdomar kan svara på. Skoltrötthet kan också bottna i en känsla av att man 
aldrig får visa vad man egentligen kan, inte får ta det ansvar man känner sig kapabel 
för (SOU 1989:10, s 31). 

Den onda cirkeln av misslyckanden, skoltrötthet och studieavbrott leder 
också till en ond cirkel av arbetslöshet, missbruk och utslagning, särskilt för 
”elever från hem med många problem” (SOU 1981:96, s 88-89). Jag menar 
att klass dels artikuleras explicit men också i utsagor som ”hem med många 
problem”, ”obestämdhet”, ”anpassningssvårigheter” och ”otillräckligt stöd i 
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hemmen” där de i riskzonen och de som måste åtgärdas förstås och riktas 
mot ”underklassen” (Bacchi 1999; Skeggs 2000).  

Påfallande är den genomgripande betydelse familjebakgrunden har i samband med 
studieavbrotten. Den sociala och emotionella miljön innebärande t ex kulturell 
påverkan, studiestimulans, studietradition, attityder till skola och utbildning, 
harmoniska förhållanden föräldrar-barn (med andra ord skolmotiverande hemmiljö) 
tycks vara centrala förutsättningar för framgång, anpassning och trivsel i skolan (SOU 
1974:53, s 505).   

Den kulturella aspekten menar jag hänvisar till en viss ”arbetarklasskultur” 
med en mindre skolmotiverande miljö. I senare texter uttrycks liknande 
arbetarklasskulturer men istället för familjebakgrund används beteckningen 
”studieovan bakgrund” (se kapitel 4 och 5). Även om utsagorna uttrycker ett 
strukturellt problem i klassamhället blir även individen och familjen 
ansvarig för att ”anpassa” sig till en viss premierad skolkultur (en ”medel-
klasskultur”). Skolan och skolgången antas förstärka klassamhällets 
skillnader mellan elever från olika familjebakgrunder och svårigheterna i 
skolan drabbar därför inte eleverna slumpmässigt (SOU 1989:114, s 65, 73). 
Skolans roll som kompensation för klassamhällets skillnader skrivs också 
fram som en kompensation för en mindre önskvärd uppfostran i arbetar-
klasshem. Det som privilegieras är den uppfostran som medelklassfamiljen 
tillskrivs med positiva attityder till utbildning och lärande och en 
socialisation till ett längre tidsperspektiv där önskningar skjuts upp (Broady 
2011).  

[E]n lång skolgång, i vilken man främst förbereder sig för något som skall komma 
sedan genom att försöka tillägna sig olika abstraktioner, som ofta är svåra att relatera 
till de egna erfarenheterna, systematiskt missgynnar elever med en sådan 
socialisationsbakgrund som arbetarklasseleverna i regel har. Medelklassens barn har 
större tillgång till det abstrakta språket och är mera tränade i att anstränga sig för 
belöningar som utfaller långt fram i tiden. Det är då också logiskt om elever med 
arbetarklassbakgrund är överrepresenterade bland elever med skolmisslyckanden och 
negativa skolerfarenheter, dvs just den grupp inom uppföljningsverksamheten som vi 
främst tänker på (SOU 1989:114, s 74).  

Den fulla sysselsättningen gör sig återigen aktuell när arbete skrivs fram som 
något som antas skapa ”ett egenvärde, en självkänsla och en identitet” 
istället för arbetslöshetens trötthet, apati och minskad självkänsla (SOU 
1981:96, s 57).  

Många elever upplever gymnasieskolan som en direkt fortsättning av grundskolan. 
Trots att eleverna har valt en klart yrkesinriktad utbildning, som exempelvis Fo-linjen, 
upplever de att åk 1 i huvudsak har en teoretisk inriktning. Elever som reagerar på det 
sättet är av skilda anledningar trötta på det skolan har att erbjuda i form av teoretiska 
studier (SOU 1986:2, s 167-168).  
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Här uttrycker texterna liknande utsagor som senare återkommer i perioden 
2006-2011 (se kapitel 5) om en alltför teoretiskt inriktad utbildning för 
skoltrötta elever, en utbildning de inte har förmågan att klara av. Implicit 
kan citatet ovan också tolkas som att det är vissa pojkar som är trötta på 
skolan genom exemplifierandet av Fo-linjen. ”Skoltrötthet” blir inte bara en 
klassrelaterad positionering utan också en könad positionering som tillskrivs 
pojkar från en social bakgrund där läsning och skrivande inte förutsätts vara 
naturliga inslag i hemmiljön (SOU 1989:113, s 36; SOU 1989:114, s 62-63). 
Dessa ”arbetarklasspojkar” anses snarare utveckla kompensatoriska färdig-
heter. De försöker stärka sitt självförtroende genom sådant som de klarar av 
utanför skolan. De drar också slutsatsen att utbildning inte är något för dem 
eftersom de ändå ska ha ett praktiskt jobb och inget kontorsjobb och därför 
undviker de att läsa och skriva (SOU 1989:113, s 36; SOU 1989:114, s 62-63). 
Skola-Arbete utredningen menar att det lätt kan bli en ond cirkel där dessa 
elever blir fientliga till undervisning, teorier och abstraktioner. Denna 
fientlighet menar utredarna lätt kan leda till onödiga begränsningar av deras 
framtida möjligheter. Utsagorna kan sägas vara en del av talet om under-
presterande pojkar i en ”feminiserad” och medelklasspräglad skola (Epstein 
1998; Francis 2006a; Connell 2008; Kimmel 2010) Med hänvisning till 
forskning beskrivs hur ”pojkar med arbetarklassbakgrund ofta utvecklar en 
direkt antiskolkultur mot det som skolan står för” (SOU 1989:114, s 63). De 
tar öppet avstånd från det skolan står för och utövar en slags protest mot de 
rådande medelklassidealen. Istället finner de sin identitet i kamratgruppen 
för att bevara och upprätthålla en manuellt manlig arbetarkultur. En 
inställning som denna anpassar pojkarna till ett monotont och manuellt 
industriarbete (SOU 1989:113, s 36; SOU 1989:114, s 62-63). Konstruktionen 
av en viss klassrelaterad maskulinitet är dock inte till deras fördel (Butler 
1993; Connell 2008; Kimmel 2010). Trots dessa pojkars opposition och 
motstånd anses de inskolas i en norm av kropps- och lönearbete som inte 
gynnar dem i längden i form av bristande utbildning på en alltmer 
kunskapsintensiv arbetsmarknad (SOU 1989:113, s 36). Utredarna ställer sig 
frågan ”hur rimligt detta är i dagens (och ännu mer morgondagens) arbetsliv 
i Sverige, med en allt otydligare gräns mellan intellektuella och manuella 
arbeten” (SOU 1989:114, s 63-64). Tydligt blir dock att dessa skoltrötta 
arbetarklasspojkar framställs som aktiva subjekt till skillnad från 
arbetarklassflickorna som snarare framställs utifrån passiva strategier.  

”Tysta arbetarklassflickor” 
I likhet med hur skillnader beskrivs och konstrueras mellan sociala klasser 
tycks samma gränsdragningar göras mellan kön (Skeggs 2000). När klass 
situeras i relation till kön blir de verkliga förlorarna arbetarklassflickor. 
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Det finns … tydliga paralleller mellan de skillnader man kan konstatera mellan 
medelklassbarn och arbetarklassbarn å den ena sida och pojkar och flickor å den 
andra. Skolans verkliga förlorare är således flickor från arbetarklass! (SOU 1989:114, 
82) 

Flickor och särskilt ”flickor från arbetarklassbakgrund” beskrivs ha lägre 
aspirationer för framtiden, sikta lägre och ha ett kortare tidsperspektiv än 
pojkar. Det är ur gruppen flickor med arbetarklassbakgrund ”huvuddelen av 
de ’tysta flickorna’” rekryteras (SOU 1989:114, s 74). De ”tysta flickorna” 
riskerar misslyckanden, utslagning och arbetslöshet då flickorna framställs 
ha problem när de kommer till gymnasieutbildningen. ”[T]ysta och 
ambitiösa flickor misslyckas som studerande tonåringar i gymnasieskolan. 
Bristande självförtroende, identitetskriser och ofullgångna frigörelse-
processer hör till problembilden” (SOU 1989:10, s 32). Misslyckandena blir 
ett individuellt problem som ska lösas med bättre självförtroende. Men även 
arbetsformerna och innehållet måste förändras mot vad flickorna ska vara 
bra på såsom ”kunskaper om relationer, kommunikation och psykologiska 
processer, grupparbete, ledarskap, att organisera sig osv” (SOU 1989:10, s 
33), Diskursiva gränsdragningar görs mellan flickor och pojkars utveckling 
där flickorna beskrivs ha ”mera välutvecklade ’sociala antenner’ och t ex vana 
vid att tänka på att människor i deras omgivning har det bra och trivs” (SOU 
1989:114, s 76). Utsagorna representerar essentialistiska antaganden om 
kvinnors egenskaper och konstruerar och reproducerar en viss femininitet 
(Butler 1993; 2006).   

Det är också viktigt att framhäva och göra flickorna medvetna om deras starka sidor, t 
ex samarbetsförmåga, förmåga till närkontakt i en liten grupp och förmåga att ta 
ansvar och känna solidaritet i den lilla gruppen. Då går det kanske så småningom 
hjälpa dem att arbeta med deras svaga sidor, passiviteten, rädslan för kritik och 
konflikter och den dåliga självkänslan. Men det är också nödvändigt att starta 
undervisningen i sådant som flickorna tycker är intressant, dvs i första hand sådant 
som rör relationer mellan människor och sociala ämnen (SOU 1989:114, s 125-126).   

Diskursiva gränser dras upp mellan de aktiva men ”skoltrötta pojkarna” och 
de ”tysta flickorna”. Flickors ”passivitet”, deras icke-agerande, framställs 
vara i stor kontrast till pojkarnas utåtagerande beteende vilket upprätthåller 
maskulinitet som aktivt och femininitet som passivt (Arnot 2002, 2009). 
Flickor framställs ”ha en tendens att mer vända sina problem inåt än utåt” 
(SOU 1989:113, s 47). Flickornas negativa skolupplevelser beskrivs som mer 
konserverande än pojkarnas eftersom deras negativa utveckling pågår i det 
tysta och i ännu högre grad än pojkarna lägger skulden för skolmiss-
lyckandet på sig själva (SOU 1989:114, s 81-82). Psykisk press, stress och 
konkurrens anges som orsak till skolmisslyckanden och avhopp (SOU 
1981:96, s 71).  
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[Ä]ngslan inför skolarbetet, talängslan, d v s rädsla att läsa högt, framträda, hålla 
föredrag m.m., svårigheter att finna sig till rätta i en ny, främmande, stor, anonym, 
opersonlig miljö. En del av eleverna anger stress, psykisk påfrestning, konkurrens, 
betygshets, depression, isolering, kamratproblem m.m. Bland de sociala problemen 
märks framförallt brister i hemmiljön (SOU 1974:53, s 518).  

Med hänvisning till så kallade brister i hemmiljön sammanlänkas klass och 
kön i förståelsen av vissa avhopp där flickor med en lägre socio-ekonomisk 
bakgrund är de som positioneras utifrån psykiska och sociala problem. 
Utsagorna reproducerar känslosamhet som något feminint även om det 
också anses uppkomma genom en viss social miljö (de Beauvoir 2002). 
Utsagorna osynliggör också att även de som tillskrivs som pojkar kan 
uppleva ängslan och att även de kan hålla problem inom sig.  

Eleverna är utåt sett välanpassade och harmoniska, har i regel goda betyg och fullgör 
sina uppgifter omsorgsfullt. I regel är det flickor som kämpar med dessa svårigheter. 
Skolan tycks inte vara särskilt väl anpassad för dessa elever eller i varje fall inte 
tillräckligt uppmärksam på problemen. Tyvärr slås dessa elever ut på ett olyckligt sätt, 
då de tvingas ge upp en utbildning, som de både är intresserad av och lämpliga för. 
Utbildningsmotivation saknas således inte (SOU 1974:53, s 519).   

I motsats till hur de ”skoltrötta pojkarna” positioneras utan motivation är 
det inte motivationen och intresset som brister för de ”tysta flickorna”. Trots 
att flickor har goda betyg beskrivs skolan som präglad av en maskulin norm. 
En tillgång till abstrakt tänkande är en nödvändighet för skolframgångar 
men också för att få tillgång till makt och inflytande i samhället. Flickor 
positioneras här som bristfälliga i förhållande till det abstrakta tänkandet, ett 
problem som också finns under ytan hos till synes ”framgångsrika flickor” i 
ungdomsskolan. Det anses finnas en kollision mellan en viss ”skolkod” som 
premierar objektivitet, saklighet, logik, rationalitet och dokumentation och 
”flickkoden” som premierar subjektivitet, personliga känslor och intressen 
(SOU 1989:114, s 77). Flickor beskrivs inte ha samma träning i att tänka 
linjärt utan lever i den sociala världen och övar sig i att tänka på sätt som kan 
verka motsägande och inkonsekvent. De övar sig inte i att tänka kausalt om 
orsak-verkan och med en uppmärksamhet på behov och processer uppfattas 
det inte heller som rationellt i avseende att kunna sätta upp mål och tänka 
förnuftigt för att uppnå mål (SOU 1989:114, s 78).   

Det är då inte konstigt om flickorna blir passiva när de hela tiden värderas efter 
skolkodens krav. [F]lickorna utsätts för dubbla budskap, när de krävs att de skall vara 
aktiva på skolkodens premisser. Å ena sidan uppmanas flickorna att hävda sig själva, 
sina tankar och åsikter, men å andra sidan får de budskapet att den flickpräglade sidan 
av dem själva inte duger. Hur flickorna än handlar, blir det fel. En utväg ur dilemmat 
är att bli tyst och passiv. Då gör man ju åtminstone inte fel (SOU 1989:114, s 79).    
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De explicita utsagorna om flickornas passivitet och tysthet förekommer dock 
inte i senare texter. Däremot återkommer utsagor om behovet av en 
utbildning som kompenserar och uppmärksammar skilda erfarenheter och 
förkunskaper (se kapitel 4 och 5). Orsaken till flickornas passivitet blir 
skolans ansvar särskilt som skolan också belönar flickorna för att de är måna 
om att vara till lags, göra rätt och skriva på ett sätt som inte är lika gångbart 
utanför skolan (SOU 1989:114, s 52, 72-77). 

Skolan behöver flickorna och de får bättre betyg än pojkarna, men vad har de 
egentligen lärt sig, som kan hjälpa dem att senare skaffa sig makt och inflytande i 
yrkeslivet och i samhällslivet? Vilken syn har de fått på sig själva och sina egna 
möjligheter? Hur ser den dolda läroplan ut, som bidrar till att snälla och glada 
småflickor blir tysta och osäkra gymnasieflickor, som nöjer sig med kortare utbildning 
och lägre löner? (SOU 1989:114, s 75)  

”Flickor från hem utan studietraditioner” tillskrivs också identitetsproblem 
utifrån de dubbla budskapen om kraven på jämställdhet och huvudansvaret 
för barn och hushåll (SOU 1989:113, s 47). Utsagorna problematiserar den 
könsarbetsdelning som finns i hemmen och synliggör paradoxen med kraven 
på lika deltagande på arbetsmarknaden som männen. Men en viss över-
ordnad femininitet framträder också där balansen mellan ett jämställt hem- 
och arbetsliv uppnås i medelklassen medan en annan femininitet premieras 
hos flickor från hem utan studietraditioner (Skeggs 2000).  

”Arbetare” och ”arbetslösa” – en fråga om etnicitet och kön 
I förhållande till risken för arbetslöshet och utslagning refereras också en 
fallstudie i 1976 års gymnasieutredning där etnicitet görs och talas om som 
skillnader.  

Varje invandrargrupp har sina speciella särdrag och problem i förhållande till bl. a. 
hemlandets kultur, religion och syn på arbete. De turkiska ungdomarna väljer ofta 
yrken som de anser dels ger möjlighet till arbete i Sverige, dels ger dem goda chanser 
att få arbete i hemlandet, dit majoriteten önskar återvända. De turkiska ungdomarna 
söker sig till yrken som ger möjlighet att starta en egen rörelse i Turkiet (SOU 1981:96, 
s 58).  

Utsagorna kan från ett postkolonialt perspektiv tolkas som att problem i 
förhållande till arbetslöshet beror på den turkiska etniciteten, innefattande 
kultur, religion och syn på arbete (Hall 1997; Loomba 2005). Det förutsätts 
att ”turkiska ungdomar” avser återvända då deras kultur skiljer sig 
väsensskilt från ”vår”, dvs. underförstått den ”inhemskt svenska”, och därför 
väljer de att utbilda sig för yrken som är rörliga eller för egen rörelse. Att 
ungdomarna väljer yrken som är ”reellt” möjliga för dem på en arbets-
marknad som präglas av rasism underordnas skälet av återvändande. Dessa 
generella utsagor om ”turkiska ungdomar” är också könade eftersom det 
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finns ett implicit antagande att det är pojkar det rör sig om vilket blir tydligt 
när ”turkiska flickors” situation benämns som speciell.  

Vidare är de turkiska flickornas situation speciell. De funderar inte i någon nämnvärd 
grad över ”yrkesval”, eftersom de gifter sig unga. Deras religion begränsar också 
antalet möjliga arbeten. Till exempel tillåts de oftast inte arbeta på platser där det 
finns många män (SOU 1981:96, s 58).  

Av utsagorna framkommer återigen ett önskvärt beteende om arbete, där 
arbete ses som en del av ett tillhörande och mening med livet, något som 
utgör en stor del av en individs identitet (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 
2011). Att ”turkiska flickor” inte ens funderar över framtida yrke eftersom de 
ska gifta sig unga positionerar de som avvikande och att det skulle vara ett 
fritt val från deras sida. Å andra sidan är de också bundna till vissa särskilda 
yrken som är kvinnodominerade till följd av deras religion. Den begränsade 
arbetsmarknaden för ”turkiska flickor” framställs som en begränsning 
utifrån en religion med ojämställda villkor och patriarkala tendenser (Bred-
ström 2006; Mohanty 2007; Carbin 2010). I förhållande till ”vanliga svenska 
flickor” beskriver utsagorna deras ”fria” val som en obegränsad möjlighet till 
yrkesval trots en kraftigt genussegregerad arbetsmarknad och föreställningar 
om lämpliga sysslor utifrån kön. Utsagorna ovan kan också tolkas som en 
underförstådd heteronormativitet (Butler 2006), och etnifiering där 
”turkiska flickor” naturligtvis gifter sig med ”turkiska pojkar” som avser 
återvända. Tydliga gränsdragningar görs mellan olika kulturer. 

Många av våra minoriteter kommer från samhällen som fortfarande är förindustriella. 
I dessa samhällen, försiggår en naturlig socialisationsprocess mellan förälder och 
barn, där barnen uppfostras till att ta efter sina föräldrar och imitera föräldern av 
samma kön. Men detta mönster bryts i mötet med den svenska skolan, och 
kulturkrocken blir ofta stark när barnet upptäcker att deras identifikationsmönster 
inte längre är adekvata förebilder för att växa som vuxen i Sverige (SOU 1989:114, s 
139).  

 
Återigen synliggörs att det svenska samhället framställs som ett jämställt 
samhälle där ungdomar och barn inte nödvändigtvis måste ”imitera 
föräldern av samma kön” (Johansson & Molina 2006; Carbin 2010). 
Kulturkrocken blir särskilt ett problem för de invandrade flickorna. 
”[I]nvandrar/flyktingflickorna har ofta särskilt svårt att förena den egna 
bakgrundens krav på kvinnorollen med de svenska kraven och erbjudandena 
om utbildning och arbete” (SOU 1989:113, s 171). Texterna homogeniserar 
alla ”invandrarflickor” (Mohanty 1988). Här framställs alla flickor som 
kommit till Sverige representera en ”omodern” och ”ojämställd” kultur till 
skillnad från det ”utvecklade” och ”jämställda” Sverige vilket konstruerar 
diskursiva gränser mellan det ”svenska” och ”det Andra”. Sverige artikuleras 
som ett moderniserat land, mil (geografiskt och utvecklingsmässigt enligt en 
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linjär tidsaxel knuten till vissa specifika och avskilda platser) från de 
outvecklade länderna och kulturerna som ”minoritetseleverna” kommer 
ifrån. Tiden framställs som neutral där också människor positioneras enligt 
en bestämd tidsaxel av utvecklad och modern respektive outvecklad och 
traditionell (Said 2004; Massey 2005). En tydlig diskursiv gränsdragning 
och hierarkisk uppdelning görs mellan det ”svenska” sättet att leva och det 
som är ”det Andra”. Men mångfalden inom exempelvis positioneringen 
”turkar” synliggörs när gränser istället dras upp mellan stad och land. 

Även inom den turkiska gruppen finns markanta skillnader i synen på arbete och 
framtiden, t.ex. mellan dem som kommer från storstäderna resp. den turkiska 
landsbygden (SOU 1981:96, s 58).  

Utsagorna om de markanta skillnaderna mellan stad och land kan tolkas 
utifrån ett postkolonialt perspektiv som att staden framstår som mer 
civiliserad och utbildad med en mer sekulariserad och jämlik tradition, där 
religion och kultur inte spelar lika stor roll för framtida yrkesval och livsval 
(Loomba 2005; Massey 2005). De från landsbygden framställs snarare som 
bakåtsträvande och med betydligt mer traditionella och avvikande 
kulturtraditioner, särskilt avseende relationen mellan könen i jämförelse 
med det ”jämställda Sverige”. Konstruktioner av åtskillnad och likhet blir 
även framträdande i beskrivningar av finska ungdomar. 

De finska ungdomarna skiljer sig inte påtagligt från svenska ungdomar vad gäller 
synen på yrkesvalet. Däremot söker man sig i hög grad till praktiska yrken, yrken som 
man vet kan leda till arbete här i Sverige. Tanken på att återvända till hemlandet är 
inte heller lika utpräglad som hos de turkiska ungdomarna. Även de turkiska och 
finska ungdomarna ser arbetslösheten som i hög grad självförvållad. Däremot betonar 
man också språksvårigheter och svenskarnas – och framförallt arbetsgivarnas – 
fördomar mot invandrare som hinder för att få arbete (SOU 1981:96, s 58).  

De ”finska ungdomarna” tilltalas snarare utifrån en likhet med och ett 
tillhörande till de ”svenska ungdomarna” med en liknande kultur, religion 
och syn på arbete och till skillnad från de ”turkiska” (Yuval-Davis 1997). Om 
de ”svenska” ungdomarna skyller arbetslösheten på sig själva och även de 
”turkiska” och ”finska” ungdomarna gör det så lyfts också frågan om 
arbetsgivarnas fördomar som hinder för arbeten. Att det skulle vara tal om 
rasism är dock inget som benämns. Detta är en tystnad som om den explicit 
uttrycktes skulle motsäga bilden av ett svenskt jämlikt och icke-rasistiskt 
samhälle (de los Reyes, et al. 2006b; Carbin 2010; Tollin 2011). Att 
arbetslöshet inte skulle drabba vissa grupper på samma sätt blir tydligt i 
gränsdragningen mellan ”finska” och ”turkiska” ungdomar.  

Arbetslösheten bland i första hand de turkiska ungdomarna förefaller inte få samma 
psykiska och sociala följder som för de svenska ungdomarna. Arbetslöshet är inte 
detsamma som sysslolöshet. De turkiska ungdomarna hjälper ofta sina föräldrar dels i 
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hemarbetet och dels med städ/diskarbete på kvällstid. Den ekonomiska sidan av 
arbetslösheten blir mer framträdande hos de finska och turkiska ungdomarna. Dock 
upplever inte de turkiska ungdomarna samma press som de finska ungdomarna i 
allmänhet att tjäna pengar. De turkiska ungdomarna lever i familjer med kollektiv 
ekonomi, där alla i familjen lämnar pengarna till, i de flesta fall, modern. De i familjen 
som för tillfället kan bidra till ekonomin gör det. Konflikten och trycket från 
föräldrarna blir därmed inte lika stora (SOU 1981:96, s 58).   

Utsagorna ovan kan tolkas som att arbetslösheten inte är lika allvarlig för de 
”turkiska” ungdomarna. Ytterligare gränsdragningar konstrueras mellan 
”svenskar” och ”turkar” utifrån en kollektiv familjeförsörjning och socialt 
umgänge till skillnad från den individuella försörjningen. Att de ekonomiska 
förhållandena förutsätter att ett mer kollektivt boende och kollektiv ekonomi 
är nödvändig synliggörs inte. Det ses inte vara de ekonomiska aspekterna 
som är avgörande för ett visst beteende utan snarare en väsensskild kulturell 
faktor. Även om det talas om ”invandrare”, ”minoriteter” och ”nyanlända” i 
senare texter görs det mer generellt utifrån kultur, demokrati och 
värdegrund. 

Moduler, betyg och pedagogik för flexibilitet och jämlikhet 
Förslagen om moduler och betyg som lösning på problemet med en alltför 
statisk och svårföränderlig gymnasieutbildning synliggör det centrala 
betydelsebärande tecknet flexibilitet. Det snabba föränderliga samhället 
kräver en flexibel organisation. ”Studieorganisationen bör också vara så 
flexibel, att det fortlöpande kan fånga in nya studiemål, vare sig dessa utgörs 
av nya studievägar eller av nya eller starkt förändrade ämnen och kurser 
inom befintliga utbildningsprogram” (SOU 1981:96, s 48). 1976 års gymna-
sieutredning föreslår centralt beslutade grundkurser och tilläggskurser med 
ett visst lokalt inflytande över mål och innehåll för flexiblare förändringar 
(SOU 1981:96). En flexibel organisation i form av ett modulsystem20 ska 
medföra att utbildningen successivt kan revideras och delar av den separat 
förändras men också nya kombinationer av ämnen (SOU 1986:2, s 123- 124; 
Prop. 1987/88:102, s 27). Med ett modulsystem ska också samverkan genom 
yrkesråd förbättras (SOU 1986:2, s 226).  

Signaler om förändringsbehov måste få snabb och verkningsfull genomslagskraft så att 
kursplanerna fortlöpande kan anpassas till nya förhållanden.(…) Det är således enligt 
min mening viktigt att signalsystemet utvecklas från lägsta till högsta nivå till att bli 
ett effektivt instrument för att förnya innehållet i utbildningen och kontinuerligt 
anpassa utbildningsmålen till förändringar i arbetslivet och i samhället (Prop. 
1987/88:102, s 63-64).  

                                                             
20 Ett modulsystem avser att kursplanerna delas upp i olika delar (SOU 1986:2, s 123- 124).  
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Flexibilitet får betydelsen anpassning till ett snabbt föränderligt samhälle 
och arbetsmarknad och relaterar till en tanke om en viss modernitet 
(Loomba 2005; Massey 2005). Men flexibilitet innebär också en individuell 
anpassning till större skillnader i bakgrund och studieförutsättningar så att 
gymnasieskolan blir en skola för alla (SOU 1981:96, s 63).  

[G]ymnasieskolan framdeles kommer att ta emot elever som inte har en på förhand 
given utbildningsbakgrund. Variationsrikedomen ökar, men därmed också 
spännvidden i elevernas förkunskaper och studieförutsättningar. Denna förändring får 
givetvis pedagogiska och studieorganisatoriska följder. Det styrker ytterligare kravet 
på att en framtida gymnasieskola måste vara så flexibel att den kan erbjuda alla elever 
en meningsfull utbildning (SOU 1981:96, s 14-15).   

Att gymnasieskolan tar emot fler ungdomar beskrivs som att klasserna blir 
mer heterogena i förhållande till inlärningsförmåga och färdigheter. ”Nya” 
elever, ”skoltrötta”, ”osäkra”, ”med svårigheter”, ”från hem med problem”, 
gör entré och ställer andra krav på undervisningen (SOU 1974:53, s 533). 
Stelhet, bristande metodutveckling och traditionella attityder försvårar 
anpassningen till elevers olika förutsättningar och behov (SOU 1981:96, s 
109; Prop. 1983/84:116, s 10-11; SOU 1986:2, s 159). Den individuella 
anpassningen konstruerar också föreställningar om kön där flickor behöver 
en ”särskilt grundlig handledning och färdighetsträning i vissa tekniska 
avsnitt” på grund av en annan erfarenhetsbakgrund (Prop. 1987/88:102, s 
56). Utsagorna förlägger ansvaret dels hos utbildningen och lärarna där 
systemet som inte gynnar de ”nya” eleverna behöver förändras. Men det 
reproducerar också föreställningar om dessa elever och deras erfarenhets-
bakgrund där tilltalet exempelvis homogeniserar alla flickor (Butler 2006). 
Andra och nya pedagogiska metoder behövs för flickor som väljer utanför ett 
rådande könsmönster för att förhindra avbrott (SOU 1986:3, s 115; Prop. 
1987/88:102, s 8). Lärarna behöver en viss fortbildning för att kunna 
hantera pedagogiska och metodiska problem som uppkommer då flickor 
befinner sig på studievägar de ”normalt” inte studerar (Prop. 1987/88:102, s 
74).  

Ett annorlunda arbetssätt, där eleverna i större utsträckning får använda sig av sina 
erfarenheter som utgångspunkt för undervisningen, gynnar flickor i allmänhet men är 
också bra för pojkarna från arbetarklassen – och egentligen för alla elever. Jämlikhets- 
och jämställdhetssträvanden drar med andra ord åt samma håll. Men det som krävs är 
inte yttre organisatoriska förändringar utan en genomgripande förnyelse av det inre 
arbetet! (SOU 1989:114, s 82)  

Utsagor om vilken undervisning som gynnar ”alla flickor” eller ”arbetar-
klasspojkar” konstruerar likheter mellan en viss klassrelaterad maskulinitet 
och en generell femininitet (Skeggs 2000). Att pojkar skulle ha andra 
erfarenheter än flickor och behöva särskilt stöd då de väljer otraditionella 
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studievägar utifrån en viss könsarbetsdelning osynliggörs. Istället är det 
klass och bristande förmåga till abstrakt teori som synliggörs för pojkarna 
(Prop. 1987/88:102, s 76). Flexibilitet i meningen individuell anpassning 
innefattar också att olika lång tid för inlärning ska vara möjlig, något som ger 
det betydelsebärande tecknet jämlikhet meningen olika vägar och resurser 
för lika resultat (SOU 1986:2, s 163-164). 

Dagens gymnasieskola fungerar i praktiken oftast så att alla elever i en klass samtidigt 
ger sig i kast med samma problem och stoff. Alla i klassen har samma tid till sitt 
förfogande med i stort sett samma lärarinsats. Utfallet av studierna blir då till mycket 
stor del beroende av den enskildes intresse, vilja, motivation, förmåga, aktuella 
personliga situation och faktiska tillgång till tid. Vad GU:s förslag tillför är framför allt 
individuella möjligheter att efter behov koncentrera mer tid på grundläggande avsnitt i 
studiekursen. Elever som av olika anledningar inte klarat av vissa grundläggande 
moment på ”normaltid” med den undervisningen som normalt ges, får ytterligare tid 
och möjlighet att reparera detta (Prop. 1983/84:116, s 25).   

Med ett stelt utbildningssystem läggs ansvaret i för stor utsträckning på 
individen utifrån någon ”normal” måttstock. Ansvaret ska istället läggas på 
utbildningssystemet och lärarna. För att förhindra misslyckanden och 
utslagning måste tiden kunna variera. ”Genom modulsystemet ökar således 
elevernas möjligheter att uppnå samma kompetens men – beroende på 
individens förutsättningar – på olika lång tid” (Prop. 1987/88:102, s 28).  
Kritiken mot det stela linje- och kurssystemet sammanlänkas också med en 
kritik mot det relativa betygssystemet kopplat till tidsåtgång. ”Om vi 
däremot vill att alla skall nå godtagbar kompetens måste i stället tiden 
variera” (SOU 1986:2, s 131). Som jag visar i nästa kapitel reproduceras 
betydelsen av flexibilitet i meningen en individuell anpassning genom olika 
lång tid. Däremot förskjuts betydelsen av den individuella anpassningen 
under perioden 2006-2011 som vi kommer se i kapitel 5.  

Det relativa betygssystemet och kurssystemet är inte lämpligt för de 
skoltrötta och svaga eleverna som behöver väldefinierade mål relaterade till 
en godkänd kompetensnivå (SOU 1981:96, s 241-244; Prop. 1983/84:116, s 
26; SOU 1986:2, s 128-129, 158). ”Krav och konsekvenser skall vara tydligt 
uttryckta och inte underförstås. Det allra viktigaste är att man ger eleverna 
stöd, utan att samtidigt ta ifrån dem deras eget ansvar för sin utveckling” 
(SOU 1989:114, s 105). Insikter om vilken ansträngning som behövs och 
tillfredsställelsen av att ha uppnått och klarat av ett mål ska öka motiva-
tionen (SOU 1981:96, s 240-241). För de ”skoltrötta” måste skolan särskilt 
legitimera sin grund. ”Arbetsformer som ger utrymme för aktivt 
kunskapssökande, medinflytande och individuella val kan på ett positivt sätt 
vädja till vuxenrollen och utveckla självkänslan” (SOU 1989:10, s 37). Med 
ett undersökande arbetssätt utvecklas den så viktiga självständigheten, 
initiativförmågan och det kritiska tänkandet (SOU 1981:96, s 81-82, 107; 
Prop. 1983/84:116, s 29). Ett aktivt och självständigt ställningstagande 
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gynnas av en fördjupad förståelse av sammanhang. En ytlig faktabaserad 
undervisning med traditionell förmedlingspedagogik uppnår inte dessa 
egenskaper av aktivt engagemang och självständigt ställningstagande (SOU 
1981:96, s 91-92; Prop. 1983/84:116, s 38).  

Socialisationen till ansvar och självständighet har också blivit ett problem inom 
skolorganisationen. Elevrollen karaktäriseras normalt av passivitet och beroende av 
lärarens initiativ (SOU 1989:114, s 26).  

I förhållande till utsagor om det önskvärda i ett aktivt kunskapssökande 
konstrueras också skillnad mellan den ”svenska” kulturen och det som 
betraktas som ”främmande” kulturer. Dels görs gränsdragningen mellan 
lärandebegreppet där det svenska anses förespråka ett aktivt sökande av 
kunskap och viktigt i ett snabbt föränderligt samhälle. Det reproducerar en 
föreställning om en modernisering och en utveckling i den svenska kulturen 
som privilegierar det ”svenska” lärandebegreppet över ”Andra” sätt att se på 
lärande (Loomba 2005; Massey 2005). ”Hemmets läroplan” anses hos 
”minoritetsfamiljer” precis som när det gäller ”arbetarklassfamiljer” förut-
sätta en ren utantillinlärning (SOU 1989:114, s 137). ”Minoritetseleverna” 
anses behöva ”en form av ’skolkunskap’ om hur man faktiskt bär sig åt när 
man studerar i svensk skola” (SOU 1989:114, s 138), något som tydligen 
också ”arbetarklasseleverna” behöver. Föräldrarna antas också i vissa fall se 
det som skolans plikt att sköta elevens undervisning och att om skolan inte 
klarar av eleven är det skolans fel. Denna värdering anses också vara klass- 
och kulturbunden till skillnad från den ”medelklassvenska” tanken om ett 
stärkt samarbete mellan hem och skola (SOU 1989:114, s 139). ”Svensk 
kultur” och ”svenskar” ges en överordnad ställning och positionerar 
invandrare som ”de Andra” men också utifrån en likhet med positionen 
arbetarklass där klass och etnicitet förstärker varandra (de los Reyes, et al. 
2006a). Diskursen om en skola för alla struktureras genom det centrala 
tecknet flexibilitet, både i form av anpassning till en snabbt föränderlig 
arbetsmarknad men också en individuell anpassning för skilda behov och för 
skilda förutsättningar, vilket också sammanlänkar det med det betydelse-
bärande tecknet jämlikhet.   

Praktik, APU och yrkesinriktad inledning för verklighet 
Texterna uttrycker behov av en förnyad start där gymnasieskolan repre-
senterar något annat än grundskolan för att uppnå visionen om en skola för 
alla (SOU 1981:96, s 124; SOU 1986:2, s 167-168; Prop. 1987/88:102, s 7, 
56). En förskjutning och en omfördelning av de allmänteoretiska ämnena 
ska bidra med ökat självförtroende, motivation och en meningsfullhet med 
studierna och därmed minska avhoppen (SOU 1986:2, s 101, 167-168; Prop. 
1987/88:102, s 36, 56).   
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En betydande del av eleverna som upplever den här ”skolledan” har emellertid en 
stark känsla och ett stort intresse för det yrke eller yrkesområde de har valt att utbilda 
sig inom. För att understödja detta intresse bör gymnasieskolan kunna erbjuda en 
klart yrkesinriktad studieinledning och få eleverna att inse att skolan tar deras 
yrkesavsikter på allvar (SOU 1986:2, s 167-168).  

Ytterligare ett centralt tecken som framträder i diskursen om en skola för 
alla är verklighet. För en meningsfull och motiverande inledning av studier-
na ställs krav på vardagsverklighet och praktik under det första året (Prop. 
1987/88:102, s 36). Med en verklighetsanknytning avses en upplösning av 
gränserna mellan teoretiska och praktiska ämnen och tecknet verklighet får 
betydelsen av en integration av teoretisk och praktisk kunskap (Prop. 
1983/84:116, s 44). Med en upplösning av den strikta uppdelningen mellan 
ämnen kan en mer problemorienterad undervisning möjliggöras som mer 
liknar arbetslivets organisering med arbetslag och en helhetssyn på 
uppgiften (Prop. 1983/84:116, s 27-28; SOU 1986:3, s 90). Vad som 
efterfrågas är ”att ta en utgångspunkt i verkliga problem” (SOU 1986:3, s 90-
91).  

Syftet med problemorienterad och praktikanknuten undervisning är att ge eleverna 
ökade möjligheter att koppla ihop teori och tillämpning och dessutom ge 
undervisningen en mer verklighetsanknuten prägel. Ett problemorienterat arbetssätt 
förutsätts också motivera eleverna i högre grad än andra arbetssätt. Eleverna får med 
detta arbetssätt uppleva helheten och möjligheten att sätta in sina kunskaper i ett 
större sammanhang. Samarbete i grupp måste tränas inför yrkeslivet. Grupparbete är 
ett naturligt inslag i ett problemorienterat arbetssätt. Andra fördelar med detta 
arbetssätt är att eleverna får en ökad självständighet i skolarbetet och ökat ansvar för 
sina studier. De uppmuntras också att ta initiativ och få större möjligheter att utveckla 
sina kreativa anlag (SOU 1986:3, s 90).  

Förutom en mer sammansatt och problemorienterad undervisning är praktik 
eller arbetsplatsförlagd utbildning (APU)21 det som ger utbildningen 
verklighetsanknytning då den är ”verklighetsnära” och utförs i en ”realistisk 
miljö” (SOU 1981:96, s 74; Prop. 1983/84:116, s 53; SOU 1986:2, s 109-110). 
Praktiken ska ”knyta verksamheten i skolan närmare till verksamheter i 
arbetslivet och samhället i övrigt. Eleverna behöver få se hur de kunskaper 
de får i gymnasieskolan används utanför skolans värld” (Prop. 1983/84:116, 
s 44-45). Som vi även kan se i senare texter betonas behovet av verklighet i 
utbildningen och undervisningen särskilt i relation till utsagor om APU/APL 
och lärlingsutbildning men även i relation till avhopp och skoltrötthet, dock 
på vissa skilda sätt (se kapitel 4 och 5). Praktik blir en lösning för att 
förhindra ungdomarnas ”teoriförakt” (SOU 1989:10, s 37).  

                                                             
21 Benämningen arbetsplatsförlagd utbildning (APU) avser särskilja utbildningen från en snäv praktik och 
färdighetsträning (Prop. 1987/88:102, s 22). 
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En viktig orsak till denna attityd är att eleverna tycker att skolan är en isolerad värld, 
där man lär sig lite om hur saker är i den ”verkliga” världen. Ungdomarna tycker att de 
får föga kunskaper som berör det dagliga livet. (…) Praktikperioder och andra 
arbetslivskontakter kan därför bl a visa eleverna skolkunskapernas betydelse och 
därigenom förstärka motivationen för skolarbetet (SOU 1989:114, s 87).   

Men praktiken ska också medföra vissa nödvändiga socialisationseffekter 
som skolan inte lyckas med. De som genom sin skolgång upplevt ett ständigt 
”misslyckande”, är de som behöver få vistas bland vuxna, få känna att de 
bidrar, att de är behövda och deltar i ”riktigt” arbete, vilket är viktiga 
byggstenar i individernas identitetsformering (SOU 1989:114, s 90-91).  

Den sociala kompetensen och den allmänna mognaden utvecklas för de flesta 
ungdomar starkt, när de får vistas bland vuxna och känna att de kan göra nytta och 
bidra med något för andra. Självkännedomen utvecklas också främst i samspelet med 
andra. Många ungdomar har idag ett stort behov av att ”spegla sig” i vuxna för att 
utveckla sin identitet. Det behovet är förmodligen störst för ungdomar som inte funnit 
sig så väl tillrätta i skolan (SOU 1989:114, s 27).  

Förutom att utveckla yrkeskunskaper och tillämpa kunskaper ska praktiken 
också ge information om arbetsorganisation, sociala förhållanden, fackligt 
arbete, medbestämmande, arbetsmiljöfrågor och inflytandefrågor. Yrkes-
kunskaperna innefattar också att känna till det sociala sammanhang som 
yrket ingår i men också den fysiska och psykiska arbetsmiljön och en insikt i 
arbetsförhållandenas föränderlighet (SOU 1981:96, s 161-162).  Linjer som 
särskilt måste verklighetsanknytas är de treåriga teoretiska linjerna. De mer 
studieinriktade linjerna som den humanistiska och den samhällsveten-
skapliga problematiseras utifrån att de inte ger någon yrkesförberedelse och 
en dålig förberedelse för ”löntagarrollen”. Större praktiska inslag behövs 
därför i dessa utbildningar och praktiska ämnen ses som positiva för elever 
som inte går vidare till högskolan (SOU 1981:96, s 292-293). En skola för alla 
ska därmed ge en verklighetsanknytning för alla och förbereda för en 
”löntagarroll” för alla (SOU 1981:96, s 92-93; Prop. 1983/84:116, s 47; SOU 
1986:3, s 103). Nackdelarna med praktik/APU är att den kan ge ett begränsat 
yrkeskunnande och en ensidighet vilket inte gynnar förberedelsen inför ett 
föränderligt arbetsliv (Prop. 1983/84:116, s 53; SOU 1986:2, s 109-110).  

En arbetsplats där utvecklingsinitiativ bemöts med misstänksamhet och avoga 
inställningar ger eleven negativa erfarenheter av förändringsarbete och därmed föga 
förberedelse för ett arbete i ett föränderligt arbetsliv. Arbetsplatser där utvecklings-
och förändringsvilja däremot bemöts positivt och konstruktivt ger eleven goda 
erfarenheter som kan leda till egna initiativ. Hur mycket av arbetsplatsens värderingar 
eleverna tar till sig är dels beroende av hur lång tid de vistas där, dels av hur starkt de 
identifierar sig med arbetskamraterna (SOU 1986:2, s 102).   
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Utsagorna konstruerar ett önskvärt aktivt beteende där medborgarna och 
arbetstagarna aktivt påverkar samhälle och arbetsliv medan en passiv 
anpassning och negativ inställning till förändring skrivs fram som icke-
önskvärt. Vårdlinjen lyfts fram som problematiskt utifrån att eleverna 
identifierar sig starkt med yrkesrollen redan under utbildningstiden och ser 
sig själva snarare som arbetstagare istället för elever. ”Utbildningen kan 
därför bidra till att gamla arbetsmetoder och värderingar bibehålls, och på så 
vis inverkar negativt på verksamhetens och elevens utvecklingsmöjligheter” 
(SOU 1986:2, s 102).  Att vårdutbildningen benämns i sammanhanget kan 
tolkas som att ”flickor” som är i majoritet inom detta område positioneras 
som väldigt yrkesbestämda och ser det som ett naturligt kall i livet som de 
omsorgsgivare kvinnor föreställs vara. Femininitet konstureras i relation till 
dels ett naturligt kall och naturliga egenskaper men också tradition och en 
passivitet som inte gynnar samhällets förändring (Butler 1993; de Beauvoir 
2002).  

Behovet av verklighetsanknytning men också en ökad färdigutbildning ska 
lösas med ett tredje yrkesutbildningsår som till 60 procent arbetsplats-
förläggs (SOU 1986:2, s 112; Prop. 1987/88:102, s 18-19). Med ökade 
arbetsplatsförlagda utbildningsinslag kan också utbildningen lättare förnyas 
genom arbetsmarkandens inflytande i utbildningen vilket återigen 
artikulerar det centrala tecknet flexibilitet i meningen anpassning till arbets-
marknaden (Prop. 1983/84:116, s 52-53; Prop. 1987/88:102, s 23).  

Introduktion och uppföljning för flexibilitet och jämlikhet 
I likhet med utsagor om lösningar som praktik och APU behöver de med 
”skolmisslyckanden” mötas av en annorlunda undervisning. Problemen 
anses inte sitta hos eleverna utan i verksamheten och en del av lösningen 
formuleras som en förändrad och mer flexibel pedagogik (SOU 1989:113, s 
16-17). Även här blir de betydelsebärande tecknen flexibilitet och verklighet 
men också jämlikhet. ”Den grupp vi skriver om behöver mötas på ett mycket 
mera flexibelt och behovsanpassat sätt än vad dagens gymnasieorganisation 
faktiskt förmår” (SOU 1989:114, s 155). Trögheten i gymnasieskolans 
omfattande regelverk och traditionstyngda organisation anses försvåra 
förändringar, särskilt i arbetssätt. ”Den situationsanpassade, behovsstyrda 
verksamhet som uppföljningen i dag organiserar, skulle ha svårt att rymmas 
inom dessa ramar” (SOU 1989:114, s 156). Ungdomarna i uppföljnings-
verksamheten behöver samma chanser som alla andra och ramarna måste 
därför vara vidare än för traditionell gymnasieutbildning. Flexibilitet i 
meningen individuell anpassning länkas därmed samman med jämlikhet där 
jämlikhet i resultat kräver olikhet i behandling då ungdomarna har olika 
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förutsättningar när de kommer till skolan.22 Utsagorna om uppföljnings-
verksamhet blir också ett underlag för förslagen om individuella program 
(IV) i senare texter (se kapitel 4). För att gymnasieskolan ska vara en skola 
för alla måste skolan anpassa sig genom en mjukare övergång till 
gymnasieskolan där ”varvning eller växling sker mellan teoretisk och 
praktisk utbildning” (SOU 1974:53, s 534). 

Under gymnasieskolans inledningsskede gäller det att hjälpa många elever att klara de 
förändringar i krav, arbetstakt och arbetsformer som övergången till gymnasieskolan 
innebär. Inledningsskedet måste helt enkelt anpassas till det nya kravet att 
gymnasieskolan skall vara en skola för alla som lämnar grundskolan. För vissa 
ungdomar bör detta kunna innebära att gymnasieutbildningen inleds med en kortare 
eller längre period av varvad utbildning, där utbildningsinslagen avbryts av perioder 
av verksamhet i arbetslivet (Prop. 1983/84:116, s 17-18).   

Det är därmed skolan som ska anpassa sig till eleverna för att nå målen om 
en skola för alla. Texterna artikulerar olika former av individuell anpassning 
av studierna. Alternativen anges som långsammare studietakt med praktiska 
inslag, studier på deltid, en varvad studiegång med växlande inslag av 
praktik eller förvärvsarbete, en inbyggd utbildning där huvuddelen är förlagd 
till en arbetsplats eller lärlingsutbildning där hela utbildningen förläggs till 
en arbetsplats. Lösningarna ska särskilt passa de ungdomar som står utanför 
gymnasieskolan och ge dem en meningsfull utbildning (SOU 1974:53, s 534-
535; SOU 1981:96, s 80-81). Omedelbara studier är inte lämpligt för de 
”skoltrötta” eleverna enligt SIA-utredningen.  

Sannolikt skulle flera av dessa elever må väl av någon form av sabbatsår med praktik 
eller arbete och upplevelsen av frihet från allt vad skola heter. En 
uppföljningsverksamhet under tiden och en varsam studie- och yrkesrådgivning med 
flexibla möjligheter till utbildning, även utanför skolans ram, skulle vara en bättre 
psykologisk väg än den tveksamma väg som omedelbara gymnasiestudier innebär för 
dessa skoltrötta elever (SOU 1974:53, s 517-518).    

Självkänslan och upplevelsen av att kunna bidra med något och vara behövd 
betonas än mer för de som står utanför gymnasieskolan.  Men det som också 
skrivs fram är vikten av valet till ungdomsplatser. 

Elevernas intressen bör tillmätas stor betydelse vid valet av plats, även om man 
naturligtvis bör diskutera igenom deras motiv ordentligt först. Många styrs av 
schablonbilder och orealistiska drömmar, som kan behöva modifieras genom 
vägledningen i uppföljningen (SOU 1989:114, s 92).   

 

                                                             
22 Se exempelvis (Lindensjö & Lundgren 2000; Englund & Quennerstedt 2008b) för hur begrepp som 
jämlikhet och likvärdighet har förändrats i svensk utbildningspolitik.  
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Att vissa har orealistiska drömmar tillskrivs också ”invandrarpojkar” vilket 
synliggör föreställningar om åtskilda kulturer där ”svenskheten” och den 
”svenska manligheten” överordnas (jmf. Bredström 2006). ”Särskilt invand-
rarpojkar har en kulturell betingad övertro till betydelsen av utbildning och 
också den egna kapaciteten” (SOU 1989:113, s 170). I propositionen om en 
gymnasieskola i utveckling ses dock målet efter en varvad utbildning vara en 
fortsatt reguljär gymnasial utbildning då frånvaron av sådan annars riskerar 
utslagning. Den varvade utbildningen ska därför i första hand riktas mot de 
tvååriga yrkeslinjerna som beskrivs fungera bra för dessa elever (Prop. 
1983/84:116, s 21). Som ett alternativ till vad som benämns varvad 
utbildning föreslås också en viss introduktionsperiod (SOU 1974:53, s 353; 
SOU 1981:96,  s 367). 

Det gäller de ungdomar, som är så tveksamma i sitt utbildnings- och yrkesval att de ej 
kan göra ett genomtänkt sådant utan behöver kännedom om gymnasieskolans 
utbildningsvägar och om vissa delar av arbetslivet. I princip bör förutsättningen [för 
introduktionskurser] vara fullgjord skolplikt men för de utpräglat skoltrötta eleverna i 
åk 9, eventuellt åk 8, vilka löper stor risk att bli studieavbrytare, bör en sådan 
introduktionskurs, företrädesvis inom de verkstads- och byggtekniska områdena, 
kunna utgöra en god lösning på en svår skolsituation i grundskolan (SOU 1974:53, s 
353).  

Med hänvisningar till att det främst är pojkar som gör dessa avbrott sent i 
grundskolan och med föreslagna inriktningar mot verkstad och byggteknik 
är det pojkar och då främst ”pojkar från arbetarklassen” som tilltalas som 
skoltrötta, osäkra, yrkesobestämda och inte har förmågan att göra genom-
tänkta val. Men introduktionsperioden bör inte vara en ”åtgärd till vilken ’de 
som blir över’ är hänvisade” utan ska vara ett frivilligt val (SOU 1986:2, s 
166-167). Uppföljningsverksamheten för de utanför gymnasieskolan ska 
också betraktas som positiv särbehandling där det gemensamma bildnings-
målet för gymnasieskolans och uppföljningens elever betonas. Det framhålls 
att det inte är fråga om en kompensatorisk insats som i regel utgår från 
någon form av bristtänkande där olika elever ska kompenseras för vad de är 
dåliga på, istället menar författarna att det är elevens resurser som ska 
beaktas (SOU 1989:114, s 159-160).  

Undervisningen måste utgå ifrån att eleverna har olika kulturell bakgrund och att de 
måste kunna känna igen sig i skolans arbete och förstå kommunikationsmönstren för 
att kunna bli aktiva deltagare i lärprocesserna. Det handlar inte om att sträva efter 
olika mål för olika barn, utan om att man måste välja olika vägar till målet, just därför 
att barn har olika bakgrund. Vi föredrar att kalla detta för solidarisk undervisning. Så 
länge inte alla betingelser för en sådan undervisning är uppfyllda i grundskola och 
gymnasieskola behövs uppföljningen. Den kan för vissa elever fungera som en 
nödvändig livlina för livslångt lärande! (SOU 1989:114, s 160)  
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Med kulturell bakgrund underförstås här socioekonomisk bakgrund då det 
är detta som framhålls vara en avgörande faktor för ens förutsättningar i 
skolan och jämlikhet blir återigen en fråga om olika vägar för samma mål 
knutet till flexibilitet. Introduktionsperioden ska också bidra med ett tillfälle 
att mogna och bygga upp sitt självförtroende (SOU 1986:2, s 167). Om 1976 
års gymnasieutredning framhåller introduktionsperiodens syfte för de 
”avhoppande pojkarna” så är det snarare ”flickorna” som ses vara i behov av 
denna mognadsprocess i ÖGY:s betänkande. ”De introduktionsperioder vi 
föreslagit kan också vara ett alternativ till Ko-linjen och de konsument-
ekonomiska specialkurserna för yrkesobestämda och mindre mogna elever” 
(SOU 1986:3, s 17).  Problemrepresentationen alltför statisk och svårför-
änderlig knyter centrala tecken som flexibilitet, verklighet och jämlikhet till 
diskursen om en skola för alla där alla ungdomar ska finna sig till rätta, få en 
utbildning och ett arbete.  

3.5  Alltför segregerad och specialiserad 

Det snabbt föränderliga samhället och näringslivets utveckling kräver en 
mindre uppdelad utbildningsstruktur för att möjliggöra en återkommande 
utbildning för alla (SOU 1981:96, s 29). Problemrepresentationen om en 
alltför segregerad och specialiserad utbildning i diskursen om en skola för 
alla återkommer i senare texter men som vi kommer se i kapitel fyra 
förskjuts det något när tecknet livslångt lärande blir mer framträdande. Den 
gällande studieorganisationen anses inte fullt ut ta tillvara och locka fram 
det bästa ur eleverna då de kommer till en högst specialiserad utbildning. 
”[E]n alltför stor åtskillnad mellan teoretiskt och praktiskt inriktade 
utbildningar” som inte ger ”de fördelningspolitiska effekter som eftersträvas” 
medför att utbildningen behöver förändras enligt 1976 års gymnasie-
utredning (SOU 1981:96, s 27). En uppdelad utbildning gynnar varken 
arbetslivets behov eller en återkommande utbildning (Prop. 1983/84:116, s 
15). Utbudet är alltför stort och specialiserat och alltför många olika 
variationer erbjuds (SOU 1981:96, s 26; SOU 1986:2, s 43). Gymnasieskolan 
ses som alltför splittrad, uppdelad och segregerad, en utbildning som inte 
egentligen är en integrerad skolform som ger gemensamma referensramar 
utan snarare visar en ”brist på sammanhållning och integration” mellan 
olika studievägar (SOU 1981:96, s 26; Prop. 1983/84:116, s 15).  

[S]killnaden mellan olika kategorier i arbetslivet förstärks genom att eleverna får olika 
utbildningar och erfarenheter och har alltför liten kontakt med varandra under 
utbildningstiden. Utvidgning av arbetsuppgifter, lagarbete, medinflytande, 
möjligheter att delta i utbildning och utveckling på arbetsplatsen underlättas om de 
som utbildar sig för samma arbetsmarknadssektorer får vissa gemensamma 
erfarenheter och referensramar under utbildningstiden. Utbildningen ensam kan inte 
förändra sättet att organisera arbetet i arbetslivet men den kan i varje fall underlätta 
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förändringar i stället för att förstärka den arbetsuppdelning som nu finns (SOU 
1981:96, s 26).   

Problemrepresentationen synliggör hur diskursen om en skola för alla 
innefattar en tro på utbildningens möjligheter att förändra och då särskilt 
förändra klassamhället och rådande könsarbetsdelning. Ett centralt tecken 
som artkuleras är jämlikhet men också jämställdhet. Den kraftiga 
åtskillnaden mellan långa och korta linjer leder till olyckliga återvänds-
gränder. ”Linjekonstruktionen bidrar till att elever på sådana linjer lätt 
hamnar i en återvändsgränd”(SOU 1981:96, s 71). Byten möjliggörs inte i ett 
system med återvändsgränder. 

Ett byte från ett teoretiskt till ett yrkesförberedande studiemål eller vice versa innebär 
i dag i stort sett en omstart i gymnasieskolan. Vissa elever på teoretiska linjer varken 
vill eller kan gå vidare till högskolestudier. Högskolan har f. ö. inte heller kapacitet för 
att ta emot alla som söker dit. För dessa elever uppstår ibland problem då de skall gå 
ut i arbetslivet. Flera av de teoretiska utbildningarna förbereder knappast alls för 
detta. Eleverna på yrkesinriktade linjer får å andra sidan ganska litet av allmänna 
ämnen. Detta begränsar för deras del den hjälp till personlighetsutveckling och 
samhällsorientering som kunskaper inom sådana ämnen kan ge. Inslaget av allmänna 
ämnen är inte heller tillräckligt för att ge en allmän grund för fortsatta högre studier 
(Prop. 1983/84:116, s 15).  

Det betydelsebärande tecknet återkommande utbildning får mening i 
förhållande till en möjlighet att byta yrke och yrkesområde. ÖGY:s 
betänkande artikulerar exempelvis att yrkesutbildningen ännu inte kan möta 
kraven på ”hybridkompetenser” för yrken med breddade befattningsinnehåll 
och nedtonade rutinuppgifter (Ds U 1986:13, s 141; SOU 1986:2, s 104). Men 
återkommande utbildning får också en betydelse i dess sammanlänkning 
med tecknet jämlikhet i meningen ett fördelningspolitiskt utjämnande. 
Exempelvis framställs den föråldrade arbetsuppdelningen mellan yrken och 
nivåer inte bara vara en nackdel för ett förändrat arbetsliv och arbets-
organisering utan också ett stort problem för dess reproducering av en viss 
social selektion (SOU 1981:96, s 60-61).  

Barn inom lägre socialgrupper väljer företrädesvis yrkesförberedande linjer, medan 
barn inom högre socialgrupper väljer teoretiska linjer. Här finns i själva verket en 
inbyggd konflikt i gymnasieskolan, som inte återspeglar annat än den socialt 
betingade fördelning av arbetsuppgifter som vårt samhälle i stor utsträckning bygger 
på. Ingen torde bestrida att samhället inom rimliga gränser måste bygga på en 
arbetsfördelning och specialisering. Få, om ens några, torde å andra sidan hävda att 
denna fördelning bör vara så hårt kopplad till social bakgrund som den är (SOU 
1981:96, s 26).   

Återigen benämns klass med beteckningar som ”socialgrupp” och ”social 
bakgrund”. Utsagorna relaterar till en omgivande jämlikhetsdiskurs av 
omfördelning men också en alltmer framträdande jämställdhetsdiskurs 
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(Tollin 2011). Det är inte bara social bakgrund i form av klass som det talas 
om utan också den snedfördelning som finns mellan pojkar och flickor (SOU 
1981:96, s 26). 

Skolan har sedan länge till uppgift att aktivt verka för ökad jämställdhet mellan könen 
och en förändring av de traditionella, könsrollsbundna studie- och yrkesvalen. Ändå 
går flickor och pojkar fortfarande till olika studievägar och därmed till olika 
yrkesområden. Det finns ännu fog för talet om ”de två arbetsmarknaderna” – en för 
kvinnor, och en för män. Varje individ måste kunna göra sitt val av yrke och framtid 
utan att hindras av stela och traditionella synsätt om vad som lämpar sig bäst för 
flickor eller pojkar att syssla med. Detta gäller också ansvarsfördelningen i hemmet 
och omsorgen om barnen. Fördomar och konventioner om kvinnors och mäns 
egenskaper, förmåga och möjligheter är starka hinder för individens utveckling (SOU 
1981:96, s 42-43).   

En tredelad köns- och klassegregerad gymnasieskola framträder, ”en 
yrkesförberedande skola för pojkar, en yrkesförberedande skola för flickor 
och en högskoleförberedande samskola” (SOU 1981:96, s 60). Texterna 
betonar utbildningens bidrag till att åstadkomma jämlikhet och jämställdhet 
som ett socialt och politiskt mål. Den gällande studieorganisationen gynnar 
inte målen om en utbildning där familjeförhållanden inte har någon 
betydelse (SOU 1981:96, s 22; SOU 1989:10, s 22; SOU 1989:114, s 73).  

Det innebär för det andra att en ny gymnasieskola skall vara uppbyggd så att det är 
elevernas fallenhet och intressen som får fälla utslaget i valet av olika slag av 
utbildning. Vi vet inte hur eleverna skulle välja – arbete eller fortsatt skola resp. olika 
slag av utbildning – om de kunde göra detta helt fritt och under jämlika 
förutsättningar. (…) Elever som kommer från hem med goda förutsättningar för 
studier kan ha betydligt sämre betyg än kamrater från hem som inte har dessa 
förutsättningar. De kommer ändå bättre till i utbildningshänseende än sina kamrater. 
Detta strider mot vår uppfattning om en socialt rättvist fördelning av utbildnings-
möjligheterna (SOU 1981:96, s 62).   

Jämlikhet som centralt tecken får betydelse i meningen reellt fria val men 
också rättvisa fördelningar. Strukturen förhindrar dessa fria val men 
egenskaper och förmågor ses också bottna i en viss biologisk skillnad mellan 
människor där utsagor om fallenhet förkroppsligar intressena. Visserligen 
framställs förändring som svårt men en ”passivitet” är inte acceptabel när 
linjesystemet befäster rådande mönster (SOU 1981:96, s 23-26, 80). ”Rätten 
till arbete och en grundläggande yrkesutbildning för alla är ett krav som inte 
nog kan betonas” (SOU 1981:96, s 88). Rättvisa blir också ett centralt tecken 
i diskursen om en skola för alla och rättvisan blir också länkad till visionen 
om full sysselsättning i form av rätten till arbete. Som vi kommer se i nästa 
kapitel är omfördelning och rättvisa inte lika framträdande även om 
segregeringen problematiseras och ska åtgärdas.  

I relation till jämlikhet, återkommande utbildning, återvändsgränder och 
en segregerad och uppdelad utbildning talas det främst om klass och kön 
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medan segregering utifrån etnisk/kulturell bakgrund flyktigt nämns i 
förhållande till att elever med ”invandrarbakgrund” är överrepresenterade 
på de yrkesinriktade linjerna (Prop. 1987/88:102, s 7). Klass framställs också 
som en mer avgörande betydelse för utbildningsval när Skola-Arbete 
utredningen menar att ”invandrarungdomar” gör samma socioekonomiskt 
grundade val till gymnasieskolan som elever utan föräldrar födda utomlands 
(SOU 1989:113, s 173).  

Problematiska val - en fråga om klass och kön 
Genomgående under hela tidsperioden 1971-2011 problematiseras elevernas 
val, dock utifrån något olika utgångspunkter. Att valen ska baseras på 
intresse och fallenhet uttrycks konstant medan andra utsagor skiftar. Under 
den här perioden (1971-1989) blir valen problematiska eftersom de inte alltid 
baseras på intresse och fallenhet och leder till återvändsgränder. Hur det 
talas om val konstruerar också förståelser om klass och kön i relation till vad 
som framställs som rätt och rationellt. Det stora och ”oöverskådliga” utbudet 
av studievägar försvårar ytterligare ”välavvägda” val, särskilt för de 
”obestämda” och de ”skoltrötta” som inte kan överblicka dem och hamnar i 
återvändsgränder (SOU 1981:96, s 123). Utsagor om ett oöverskådligt utbud 
återkommer också och klassrelateras när de från en ”studieovan bakgrund” 
är i särskilt behov av vägledning för ett ”rätt” och specialiserat val (se kapitel 
5). I motsats till välövervägda val artikuleras felval och att hamna på en 
utbildning av en slump (SOU 1974:53 , s 540; SOU 1981:96, s 69). ”Att 
bestämma sig för sitt kommande yrke vid valtillfället, när eleverna är 15 år 
gamla, är av förståeliga skäl inte lätt. Slumpen kommer att få ett stort 
inflytande” (SOU 1974:53, s 517). Elever som väljer praktiskt inriktade 
utbildningsvägar tycks ha svårare att välja än andra. ”De har inte bara valt en 
utbildning, utan de har i flertalet fall som 15-åringar valt ett yrke” (SOU 
1974:53, s 512). De ”skoltrötta”, ”osäkra” och ”obestämda” som gör ”felval” 
positioneras utifrån att de inte vet vad utbildningarna innehåller och vad 
som krävs av dem (SOU 1981:96, s 69).  

De är föga informerade om hur studiesituationen ser ut med avseende på 
hemuppgifter, arbetssätt, metoder, självständigt arbete, programmerad utbildning, 
stationsutbildning m.m. De har vidare bristande kännedom om vilka krav som ställs 
för att klara vissa kurser eller utbildningslinjer, arbetsmoral, närvaro, elevvårdande 
organ, stödundervisning, teoretiska inslag i praktiska utbildningar, pryo, 
ämnesinnehåll i linjer, material, läromedel m.m. (SOU 1974:53, s 531).    

”Felvalen” anses orsaka avhopp och i årskurs 1 är avbrotten högst inom de 
praktiska utbildningarna (SOU 1974:53). Men det är inte bara på de 
praktiska utbildningarna som elever avbryter på grund av svårigheter att 
klara kurserna. SIA-utredningen anger att vissa ”beträffande elever på 
teoretiskt inriktade linjer så har orsaken i regel varit övertro på den egna 
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kapaciteten” (SOU 1974:53, s 518). Som vi kommer se i kapitel fem repro-
duceras föreställningar om vissa elevers övertro på den egna kapaciteten i 
förslagen om skärpta behörighetskrav. Om förstahandsvalen till viss del ses 
utgöras av slump och hemförhållanden (klass) så är andrahandsvalen ännu 
mindre genomtänkta val. ”I fråga om senare valalternativ är sålunda 
sannolikt att slumpen kommer att spela en stor roll. Något måste man välja 
och man råkar hamna på en linje där det finns en plats ledig” (SOU 1974:53, 
s 512). ”Flickorna” positioneras å ena sidan som mycket yrkesbestämda, 
motiverade och gör medvetna och lämpliga val, dock könsbundna val. ”Ett 
exempel är att om de inte antas till vårdutbildning avstår många från 
utbildning över huvud taget” (SOU 1981:96, s 60). Medan avbrotten i årskurs 
1 anses bero på felval konstrueras avbrotten i de senare årskurserna som 
genomtänkta och taktiska (SOU 1974:53, s 520, 538; SOU 1981:96, s 71). 
Som ”taktiska studieavbrytare” med genomtänkta val positioneras ”studie-
inriktade flickor” (SOU 1974:53, s 538).  

De är i regel hårt inställda på en viss utbildning efter gymnasieskolan, t ex olika former 
av vårdutbildningar, förskolelärare- sjukgymnast-, fritidspedagogutbildning m.fl. 
Alternativa utbildningsvägar saknas i stor utsträckning. Betyg från åk 9 ger dem bättre 
chanser att komma in på önskad utbildning (SOU 1974:53, s 522).   

Avbrotten synliggör vissa könade och klassrelaterade positioneringar 
(Leathwood & Francis 2006). ”Socialgrupp 3 dominerar klart de tidigare 
avhoppen. Socialgrupp 1 och 2 dominerar klart de s.k. taktiska avhoppen i 
senare årskurser” (SOU 1981:96, s 70). Det kan därmed tolkas som att vissa, 
de från socialgrupp 3, inte klarar utbildningen, är osäkra och har svårt att 
anpassa sig. Flickor med en högre socio-ekonomisk bakgrund positioneras 
som ”taktiska avbrytare” som gör genomtänkta och rationella val. Ratio-
nalitet blir en egenskap förknippad med en viss klassposition snarare än en 
maskulin egenskap (Skeggs 2000).  

Om ”medelklassflickors” val konstrueras som medvetna och rationella val 
så tillskrivs ”arbetarklassflickors” val en ”osäkerhet” och en ”obestämdhet” 
(SOU 1974:53, s 513). ”Dels befinner sig flickorna, …, vid tiden för valet ofta i 
en utvecklingsfas, där fokuseringen på jagets nusituation i närmiljön 
dominerar över tankar på en vuxenroll i yrkes- och samhällsliv” (SOU 
1989:10, s 33). För flickor blir valet en del i formandet av en feminin 
könsidentitet när krav ställs på både yrkeskarriär och reproduktion. 
Omgivande samhällsstukturer anses försvåra identitetsutvecklingen för vissa 
flickor och problemet blir både en del av klassamhället som en del av det 
könssegregerade samhället (SOU 1989:113, s 46, 52). Att valet till 
gymnasieskolan skulle innebära en del i en särskild könsidentitet artikuleras 
inte för pojkar. Jag menar att det producerar femininitet som känslosamhet, 
osäkerhet och osjälvständighet (de Beauvoir 2002). Konsumtionslinjen 
framställs som en av de praktiska eller tvååriga allmänna linjer som 
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återställer självkänslan, självständigheten och identiteten hos de ”svag-
motiverade” eleverna som främst utgörs av ”osäkra flickor”. Linjen anses ge 
en allmän förberedelse för livet snarare än för yrkeslivet (SOU 1981:96, s 
262- 265; SOU 1986:3, s 16-17; SOU 1989:10, s 11, 39-43, 50). ”Den är en bra 
mognadslinje och fungerar som ett slags andningshål”, särskilt för flickorna 
(Prop 1987/88:102, s 54). Linjen skrivs fram som ett sätt att ”placera” de 
elever som av någon anledning annars är ”svårplacerade” (SOU 1986:3, s 64-
65; SOU 1989:10, s 44-47).  

Orsakerna till att svagt motiverade och svagpresterande flickor ”placerats” på denna 
utbildning är flera, utbildningen ger användbara vardagskunskaper, den ger möjlighet 
till personlig utveckling – stärkt självförtroende genom att eleverna blir ”väl 
omhändertagna” (på gott och ont) (SOU 1989:10, s 47).   

 
De ”svårplacerade flickorna” positioneras som passiva objekt och inte aktiva 
väljare något som upprätthåller gränsdragningar mellan passivitet som 
feminint och aktivitet som maskulint men också i relation till klass (Skeggs 
2000; Arnot 2002). Även den tvååriga allmänna sociala linjen beskrivs som 
ett andningshål för en mognadstid och en prövotid. 

Vid sidan av de elever som i grundskolan gör ett medvetet val, också till social linje, 
finns det uppenbarligen grupper av unga människor som känner sig osäkra eller icke-
mogna inför ett gymnasieval som också innebär ett definitivt yrkesval. Denna ovilja 
behöver inte bero på rädsla för eller ovillighet att ta itu med framtiden. Den kan också 
bottna i en klok insikt i att inte veta tillräckligt om sig själv och sin kapacitet. (…) Man 
känner en önskan att ägna sig åt ett yrke som kräver högre studier, men man vet inte 
om man duger till. Man behöver en prövotid (SOU 1989:10, s 30).  

 
Som jag visar i senare kapitel är det ofta ”flickdominerade” utbildningar som 
representeras som problem, särskilt när det kommer till otydlighet och 
möjligheter till arbete (se kapitel 5). I den här perioden är det exempelvis 
konsumtionslinjen som anses vara diffus utan någon klar yrkesprofil (SOU 
1981:96, s 265; SOU 1986:3, s 65; SOU 1989:10, s 39-43). Texterna skriver 
fram flickors val som problem men orsaken till problemen lokaliseras också 
till strukturen i gymnasieskolan. ”Svagpresterande flickor” framställs ha 
större svårigheter än pojkar att välja linje till gymnasieskolan delvis eftersom 
det finns fler linjer som riktar sig mot traditionella mansyrken än mot 
kvinnoyrken (SOU 1989:10, s 33). ”Ytterligare en orsak kan vara att 
utbildningsutbudet för nämnda elevkategori [svagpresterande flickor] inte är 
särskilt varierat” (SOU 1989:10, s 47). Men de könsbundna valen är också 
problematiska då många ”kvinnolinjer” inte leder till arbete.  

Ungdomarnas val återger bilden av kvinnors och mäns arbetsmarknad. De 
traditionella kvinnolinjerna har dock i allt mindre utsträckning visat sig leda till 
arbete. Med den omstrukturering som håller på att ske på arbetsmarknaden måste fler 
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flickor välja utbildning inom de tekniska och industriella sektorerna (Prop. 
1983/84:116, s 16).  

”Omkring hälften av den kvinnliga arbetskraften skulle behöva finna andra 
arbetsområden för att det skall bli balans mellan kvinnor och män inom 
resp. arbetsområde” (SOU 1986:3, s 80). Det är främst det tekniska området 
som kvinnor ska byta till eftersom alltfler ingenjörer och teknisk arbetskraft 
behövs ”En sådan andelsökning kan troligen främst åstadkommas genom att 
fler flickor väljer sektorn” (SOU 1986:3, s 107). Flickor/kvinnor som väljer 
teknik blir en symbol för vad ett otraditionellt val är (Hedlin 2010). Den 
manliga arbetsmarknaden skrivs fram som att den inte uppfattas som 
attraktiv av ”flickor” som vuxit upp i ”kvinnodominerande miljöer” och med 
”arbetarklasstraditioner”. Dessa flickor framställs också ha svårt att önska 
sig något utan väljer på ett oreflekterat och spontant sätt. De har inte heller 
så många aktiva fritidsintressen där de kan få positiva vuxenkontakter (SOU 
1989:113, s 49-51). ”Arbetarklassflickorna” behöver en mognadsprocess och 
ett andningsrum där de kan få distans till ”väninnornas” val och prova på 
andra ”otraditionella” yrken eller drömyrken (SOU 1989:113, s 49-51).  

En teori är att flickorna oftare än pojkarna väljer utbildning och gymnasieskola som 
institution, verksamhetsform och socialt umgängesforum snarare än som uttryck för 
ett direkt yrkesinriktad val. Kanske har de svårare än pojkarna att göra val som bryter 
mot kamraternas (SOU 1989:113, s 46). 

 
Kvinnor som inte valt ”otraditionellt” artikuleras som ett problem och de 
som måste byta arbetsområden. Det kan också tolkas som att det är de 
ekonomiska faktorerna som är avgörande. Det tekniska området är det som 
privilegieras och värderas högre som ett produktivt område för tillväxt och 
mer önskvärt än något annat (Bacchi 1999). Analysen kommer också visa på 
den paradox som återkommer i de ständiga utsagorna om det bristande 
intresset för teknisk utbildning (se kapitel 4 och 5). Återkommande ska det 
också lösas genom att ”flickorna” måste välja annorlunda. 

Eleverna bör få stöd att välja yrkesinriktning efter intresse och förutsättningar, i stället 
för efter kön. Som jag tidigare anförde i årets budgetproposition har ungdomsskolan 
ett betydande ansvar för att göra barn och ungdomar medvetna om könsroller i 
utbildningsval och yrkesliv samt om effekterna av olika val (Prop. 1987/88:102, s 7).  

Flickors könsbundna val till vårdområdet är inte ett lika stort problem, då 
det erbjuder utbildning som leder till ”reella” arbeten och vårdlinjen 
framställs som en väl fungerande linje (SOU 1981:96, s 262).  

På kort sikt är det också ett viktigt mål att sörja för att flickor går igenom utbildningar 
som leder till en plats i yrkeslivet eller att de har en reell sådan valmöjlighet. Även om 
de hamnar i yrken som är kvinnodominerande – vilket studieorganisationen 
egentligen inte skall inbjuda till – är det ändå en förbättring jämfört med att sakna 
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gymnasial utbildning och ha svårigheter att få en fast förankring på arbetsmarknaden 
(SOU 1981:96, s 276).   

I artikulering om ”flickors arbetsmöjligheter” framträder en självklarhet att 
alla förväntas arbeta och att ett arbete inom det sociala kvinnodominerade 
området är bättre än att bryta mönster och riskera avhopp och arbetslöshet, 
vilket anknyter till målen om full sysselsättning.  

Elever som bryter det vanliga könsrollsmönstret vid valet av studieväg möter ofta 
problem av olika slag. I synnerhet gäller detta flickor. Enligt gjorda undersökningar 
avbryter nästan hälften av dessa flickor sin utbildning i förtid. Övergången till 
arbetslivet för dem som genomfört utbildningen är också ofta problematisk. Ibland 
har det hävdats att skolan och samhället, mot bakgrund av de redovisade 
förhållandena, ”lurar” flickorna in på områden som de sedan inte får möjlighet att 
klara av inom det område de utbildat sig (Prop. 1987/88:102, s 8).  

En motsägelse framträder angående beteenden som val. Dels artikuleras ett 
önskvärt beteende för flickor att välja de kvinnodominerade områdena för 
att få ett arbete och den som väljer att frångå detta mönster ses riskera 
arbetslöshet och utslagning. Dels artikuleras ett behov av att bryta rådande 
könssegregerade val också för att minimera arbetslöshet men samtidigt för 
att gynna den ekonomiska utvecklingen och jämlikheten i samhället. Det kan 
tolkas som att oavsett val så är det ett ”felval”. Rätten till arbete blir villkorad 
rätt beteendemönster i förhållande till en starkt genussegregerad arbets-
marknad. Tilltalet till vissa pojkar och kravet på att välja annorlunda synlig-
görs inte på samma sätt som tilltalet till vissa flickors val. Att de skulle ha 
problem när de väljer ”otraditionellt”, hoppa av och inte få ett arbete 
synliggörs inte. ”Det är en avbrottsfrekvens som vida överstiger pojkarnas på 
dessa linjer och den avviker också markant från pojkarnas studieavbrotts-
frekvens på flickdominerade linjer” (Prop. 1987/88:102, s 59).  

Breddade studievägar för återkommande utbildning 
Gymnasieskolan framställs bli en del i en återkommande utbildning genom 
förändring mot bredare studievägar. Texterna framhåller att det är svårt att 
förutspå hur samhället och näringslivet kommer att förändras och än svårare 
är det att säga något om framtidens kunskapskrav (SOU 1981:96, s 46-47) 

Med de snabba omställningar som kan förutses inom näringslivet och samhället i 
övrigt kommer ständigt nya kunskaper och kunskaper i nya kombinationer att 
efterfrågas. (…) Ett näringsliv i omvandling kräver en utbildning som kan ge generella 
kunskaper och en omfattande orientering över stora kunskapsområden. (…) Enligt 
min mening leder dessa ökade krav till att utbildningen inte längre bara kan vara 
något som man får under ungdomsåren som en ”engångsföreteelse”. Den enskilde 
måste vara inriktad mot att återkomma till utbildning under ett livslångt lärande 
(Prop. 1983/84:116, s 9).    
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Till diskursen om en skola för alla knyts det centrala tecknet återkommande 
utbildning som en rättighet för alla i motsats till icke-önskvärda återvänds-
gränder (Prop. 1983/84:116, s 6). Ett system av återkommande utbildning 
stimuleras ”om alla utbildningar i gymnasieskolan kunde ha såväl yrkes- 
som studieförberedande inslag” (Prop. 1983/84:116, s 9). 1976 års gymnasie-
utredning föreslår också tre breda utbildningsområden, ekonomiskt, socialt 
och tekniskt, där olika utbildningar kan föras samman och inledas med en 
gemensam start (SOU 1981:96, s 71).23  

Förslagen syftar därmed också till att stärka gymnasieskolans ställning som den 
sammanhållna skolform inom vilken ungdomar i större utsträckning än nu skall 
kunna finna en studieväg som överensstämmer med deras framtidsplaner och som 
inte innebär någon utbildningsmässig återvändsgränd (Prop. 1987/88:102, s 6).   

Återkommande utbildning får betydelsen en bredare utbildning och en 
sammanhållen utbildning som åtminstone inte återskapar eller skapar nya 
klassklyftor och återvändsgränder. Med fokus på att undvika återvänds-
gränder betonar ÖGY den återkommande utbildningen istället för det 
livslånga lärandet. 

Med återkommande utbildning avses vanligen ett utbildningssystem som syftar till att 
skapa förutsättningar för flertalet medborgare att fortlöpande få utbildning under en 
stor del av sitt yrkesverksamma liv. (…) I den svenska debatten har man vanligen talat 
om återkommande utbildning, men även livslångt lärande har använts. I termen 
livslångt lärande inkluderas vanligtvis även den inlärning som sker utanför 
deltagandet i organiserad utbildning, t.ex. i arbetslivet. Vi använder termen 
återkommande utbildning med tanke på att vårt uppdrag i första hand inriktas mot 
formell utbildning (SOU 1986:2, s 173).   

En omfattande omskolning är vad som läggs in i begreppet återkommande 
utbildning, något medborgarna helt enkelt måste acceptera (SOU 1981:96, s 
82). Även om det främst är tecknet återkommande utbildning som uttrycks 
kommer vi i nästa kapitel se hur tecknet livslångt lärande fylls med 
meningen av återkommande utbildningen men även förskjuts mot andra 
förståelser. En breddning av yrkesutbildningarna samt behovet av omskol-
ning artikuleras särskilt i förhållande till de tekniska utbildningarna för att 
förhindra ytterligare gränsdragningar mellan yrken och människor. Med en 
”smal” yrkesutbildning riskerar den snabba tekniska utvecklingen leda till en 
uppdelning av vissa personalgrupper till rutinmässiga, övervakande 
funktioner som är enahanda och som saknar meningsfulla och motiverande 
uppgifter (SOU 1981:96, s 279-282; SOU 1986:3, s 136).  

                                                             
23 I den efterföljande propositionen delas 1976 års gymnasieutrednings uppfattningar om en gemensam start 
inom tre olika utbildningsområden, men det behöver övervägas och analyseras ytterligare, och ett direkt 
genomförande är det inte tal om (Prop. 1983/84:116, s 18-19). 
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Den grundläggande yrkesutbildningen bör därför syfta till att ge eleverna: tillräckliga 
färdigheter för att kunna utföra produktivt arbete på en arbetsplats efter 
gymnasieskolan; breda grundläggande tekniska kunskaper för omställningsberedskap; 
förberedande kunskaper för mer kvalificerade arbetsuppgifter än eleverna kommer att 
få omedelbart efter sitt utträde på arbetsmarknaden och en positiv inställning till 
fortsatt lärande liksom till arbetslivets demokratisering. Strukturomvandlingen inom 
många branscher gör att de yrkesutbildade måste vara beredda på att i framtiden skola 
om sig till nya arbetsuppgifter (SOU 1981:96, s 282).   

Förutom behovet av breddade studievägar för återkommande utbildning 
legitimeras det också utifrån jämlikhet och valfrihet.  

Breddade studievägar för jämlikhet och valfrihet 
Lösningen om breddade studievägar betonar centrala tecken som 
jämställdhet, i betydelsen jämnare fördelning av pojkar och flickor på olika 
studievägar, och jämlikhet, i betydelsen jämnare social fördelning. 

Ur jämställdhetssynpunkt är det därför väsentligt att gymnasieskolan och 
utbildningsväsendet i övrigt ges en sådan struktur att låsningar och återvändsgränder 
för den enskilde i möjligaste mån undviks. Den bredare inriktningen av studievägarna 
som mina förslag innebär bör också ses mot denna bakgrund (Prop. 1987/88:102, s 7-
8).  

Exempelvis ges förslag på en bredare Handels- och kontorslinje24, en 
mjukare grenindelning på den ekonomiska linjen25 och en sammanslagen 
naturvetenskaplig-teknisk linje och en naturvetenskaplig-biologisk linje 
(SOU 1981:96, s 253-254, 286; SOU 1986:3, s 89, 100). 

Försöksverksamheten med en sammanslagen naturvetenskaplig-teknisk linje under 
årskurserna 1 och 2 har visat sig ha den effekten att en större andel flickor går till 
teknisk utbildning denna väg än om bara den tekniska linjen står till buds. Linjen 
verkar alltså för en uppbrytning av könsrollsmönstret på arbetsmarknaden (SOU 
1981:96, s 279).  

Tecken som jämlikhet och jämställdhet får också betydelse genom deras 
sammanlänkning med ett annat centralt tecken, valfrihet, i betydelse reell 
valfrihet utan inlåsningar. Breddade studievägar med både teoretiska och 
yrkesinriktade moment ska bidra till möjligheten att skjuta upp val och ”göra 

                                                             
24 I samband med ÖGY:s uppdrag påbörjas försöksverksamheten med en reviderad Dk-linjen, det så kallade 
Hk-förslaget där grenindelningen togs bort, ämnet handels- och kontorslära infördes, engelska gjordes 
obligatoriskt liksom matematik och praktiken minskades till 2 dagar per vecka i årskurs 2. Detta upplägg 
medförde större studieförberedande inslag och ÖGY ställer sig överlag positiva till försöket. Hk-förslaget är 
också en förbättring för kvinnorna på en väsentligt flickdominerad studieväg enligt utredningen (SOU 1986:3, 
s 89).  
25 Den treåriga ekonomiska linjen ska också ha en mjukare grenindelning, där valet av språk och stenografi 
inte nödvändigtvis ska medföra mindre matematik och förhindra en tydlig könssegregering på ett område 
som är flickdominerat (SOU 1981:96, s 253-254). 
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valet lättare” mellan teoretiska och yrkesinriktade utbildningar (Prop. 
1983/84:116, s 17).  

Detta har fördelen, att det definitiva valet bättre än hittills kan grundas på konkreta 
erfarenheter av vad de olika utbildningsområdenas verksamhet och karaktärsämnen i 
själva verket innebär. Därmed minskas riskerna för att eleverna vid ett dåligt 
underbyggt val och i ett stelt linjesystem skall hamna på en utbildningsväg som för 
dem innebär en återvändsgränd (SOU 1981:96, s 133).   

Det reellt fria valet hindras av ”social bakgrund” och vad som benämns som 
”könsroller” i samhället. En strukturell lösning ska bidra till att val görs 
utifrån erfarenheter snarare än kön och klass och är utsagor som åter-
kommer ända fram till början av 2000-talet (se kapitel 4). I utsagorna 
framträder en föreställning om skolans möjlighet att förändra samhälls-
ordningen till ett mer jämlikt och mer jämställt samhälle. 1976 års gymnasie-
utredning föreslår att de olika utbildningsområdena ska innefatta 
utbildningar för olika befattningsnivåer med både korta och långa program. 
Med breda utbildningssektorer och successiva val ska en jämnare social och 
könsmässig fördelning vara möjligt (SOU 1981:96, s 120-121). Med en sådan 
struktur ska det också gå att byta studieväg utan att ett helt studieår 
försvinner (SOU 1981:96, s 80-81). Valen underlättas då man inte kan 
”begära att flertalet elever skall ha så fasta planer som dagens linjeorgani-
sation inom gymnasieskolan förutsätter” (SOU 1981:96, s 121). Som vi 
kommer se i kapitel fyra reproduceras utsagorna om svårigheten och det 
icke-önskvärda i att göra definitiva val vid tidig ålder. Men problema-
tiseringen av tidiga och definitiva val rubbas i texter från perioden 2006-
2011. I diskursen om en skola för alla framstår byten, omval och rörlighet 
som önskvärt där utbildningar ska kunna kompletteras (SOU 1981:96, s 94-
95; Prop. 1983/84:116, s 2, 17).  

Grundtanken är att valet till gymnasieskolan skall innebära att man i första hand 
bestämmer för vilket verksamhetsområde man vill utbilda sig. Valet skall i övrigt inte 
stänga några utbildningsvägar. Alla skall sedan de påbörjat sina gymnasiestudier ha 
kvar möjligheten att bestämma sig för mot vilken befattningsnivå man vill utbilda sig. 
En studiestart inriktad mot en yrkesutbildning skall inte behöva vara en 
”återvändsgränd” utan kunna byggas på så att man kan nå högre befattningsnivåer. En 
utbildning som kan leda till en fortsättning inom högskolan och mot högre 
befattningsnivåer skall alltså kunna byggas upp successivt. Den ”sektorsindelade” 
gymnasieskolan skall på detta sätt minska klyftan mellan de nuvarande 
studieförberedande och yrkesförberedande vägarna (SOU 1981:96, s 353).    

En ”reell valfrihet för alla ungdomar” ska uppnås med ett system av 
kompletteringskurser, eller påbyggnadsutbildningar som möjliggör för de 
osäkra att byta inriktning senare (Prop. 1983/84:116, s 33). Den reella 
valfriheten ska motverka val som görs utifrån slump, social bakgrund och 
kön i en skola för alla.  
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Allmänna ämnen för återkommande utbildning och jämlikhet 
För att minska risken med återvändsgränder och sudda ut gränsen mellan 
yrkesförberedande och studieförberedande utbildningar förespråkas en 
förlängd yrkesutbildning till tre år och en utökning av de allmänna ämnena26 
(SOU 1986:3, s 130; Prop. 1987/88:102, s 17).  

Ett utökat inslag av allmänna ämnen minskar också risken för att utbildningarna blir 
återvändsgränder. (…) Det är sålunda motiverat med ett utökat inslag av allmänna 
ämnen med tanke på samhällsutvecklingen, utvecklingen i arbetslivet och 
återkommande utbildning (SOU 1986:2, s 145).  

Behovet av allmänna ämnen artikulerar återigen utbildningens behov av att 
anpassas till samhälls- och arbetslivsutvecklingen. Anpassningen är nödvän-
dig för att minska risken för utslagning. ”Rutinarbetsuppgifterna integreras i 
mer kvalificerade befattningar. Kraven på teoretisk förståelse av hela 
arbetskedjan stiger därmed trots att kvalifikationskraven för enskilda 
uppgifter ej ökar” (Ds U 1986:13, s 118). Det handlar dock inte bara om en 
anpassning till rådande förhållanden utan utbildningen måste vara med och 
påverka för att undvika icke-önskvärda utvecklingar i arbetslivets organise-
ring. 1976 års gymnasieutredning uttrycker en risk för en viss ”polarisering” 
mellan alltmer kvalificerade arbeten och andra mer rutinbetonade arbeten 
och menar att utbildningen ska påverka arbetet mot bredare innehåll och 
mer sammansatta uppgifter (SOU 1981:96, s 40). En viss paradox kan tyckas 
göra sig synlig dels genom behovet av anpassning samtidigt som utbild-
ningens möjligheter att påverka och förändra betonas. Betoningen på 
förändring och påverkan synliggör även en önskvärd medborgarroll av 
påverkan och utjämning av klassamhället. Enligt exempelvis ÖGY är en mer 
allmän inriktning av utbildningen nödvändig för möjligheterna att påverka 
sin arbetssituation till ett arbete som är mer självständigt, med flera sysslor 
och helhetsförståelse och krav på kunskaper om produktion, planering, och 
konsumentkrav (SOU 1986:2, s 100). 

Om de nyanställda skall kunna ställa anspråk på en arbetsorganisation av den 
sistnämnda typen, måste de besitta de kunskaper som den organisationen kräver. 
Utan att själva kunna tillämpa det arbetssätt de önskar, riskerar deras anspråk att bli 
verkningslösa eller att bidra till att de själva blir utslagna från arbetsmarknaden. Det 
är därför viktigt att eleverna erbjuds yrkesutbildningar som inte enbart utbildar för ett 
i dag existerande individualyrke. Utbildningen bör även orientera om sådana 
arbetsuppgifter som utförs i individualyrkets närhet. Yrkesutbildningen bör också ge 
så pass stabila yrkesteoretiska och allmänteoretiska kunskaper att den kan tjäna som 
bas för fortsatta studier (SOU 1986:2, s 100).   

                                                             
26 De allmänna ämnena som ska ingå på alla yrkesutbildningar föreslås vara svenska, samhällskunskap, 
engelska, idrott och ett obligatoriskt tillvalsämne vilket exemplifieras med matematik, bild eller musik (Prop. 
1987/88:102, s 38). 
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Diskussionen kring omfattning av och innehåll i allmänna ämnen, kärn-
ämnen eller gymnasiegemensamma ämnen är konstant närvarande. Men 
som vi kommer i se i senare kapitel problematiseras det på något olika sätt 
som också uttrycker det önskvärda på olika sätt. Problemrepresentationen 
alltför segregerad och specialiserad artikulerar betydelsebärande tecken som 
jämlikhet, jämställdhet, valfrihet och återkommande utbildning. Dessa 
tecken menar jag strukturerar diskursen om en skola för alla som också får 
betydelse genom det betydelsebärande tecknet demokrati.  

3.6 Alltför odemokratisk – brist på medbestämmande 

Ytterligare ett centralt tecken som nära knyts till vad jag tidigare har 
synliggjort om jämlikhet och jämställdhet och medborgarnas förmåga att 
påverka samhället i en viss riktning framkommer i tecknet demokrati. 
Texterna artikulerar att det finns en bred politisk enighet och värde-
gemenskap om de demokratiska värdena och målen för utbildningspolitiken 
och dess reformer (Prop. 1983/84:116, s 6; Prop. 1987/88:102, s 6).  

Utbildning, och detta gäller inte minst i ungdomsskolan, ger möjligheter till ett rikare 
liv, insikt och engagemang i samhällsfrågor m.m. samt innebär en förstärkning och 
fördjupning av demokratin i samhället. Värden av det slaget är av utomordentligt stor 
betydelse för samhället och för den enskilde individen men kan inte på ett rimligt sätt 
kvantifieras och mätas i kronor. I själva verket har dessa värden, som i så stor 
utsträckning är förknippade med utbildning, en sådan betydelse att många insatser på 
utbildningsområdet kan motiveras enbart av en önskan att stärka dessa värden (Prop. 
1987/88:102, s 78).  

Diskursen om en skola för alla uttrycker behovet av en förstärkning och en 
fördjupning av demokratin och problemet med en alltför odemokratisk skola 
blir en ensidig inriktning mot en snäv yrkesroll. 

Skolans uppgift får dock aldrig begränsas till att endast göra eleverna skickade till att 
gå in i yrkesrollen. Deras kompetens som individer och medborgare måste också 
beaktas. Vi instämmer i YB:s bedömningar. Det är angeläget att den snabba tekniska 
utvecklingen inte leder till en ensidig inriktning på förändringar i utbildningen som 
enbart syftar till att möta ökade tekniska krav inom olika områden. Gymnasieskolan 
skall även ge eleverna beredskap och bättre förutsättningar för den personliga 
utvecklingen och möjligheter till en rik fritid (SOU 1986:2, s 153).   

En fördjupning och förstärkning av demokratin i samhället kräver också att 
demokratin i arbetslivet förstärks och fördjupas. Med gedigna kunskaper 
ökar yrkesutbildade arbetstagares möjligheter att medverka i förändrings-
processer och ”själva få påverka sin arbetssituation ute i arbetslivet” (Prop. 
1987/88:102, s 55). Gymnasieskolan förbereder inte tillräckligt väl för 
möjligheterna att delta och påverka olika situationer och beslut på den egna 
arbetsplatsen och i arbetslivets utveckling (SOU 1981:96, s 28). Den aktiva 
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medborgarrollen och en personlig utveckling gynnas inte av en alltför 
”auktoritär” undervisning som präglas av konkurrens och där eleverna inte 
har några möjligheter att påverka sin egen undervisning (Prop. 1983/84:116, 
s 36). Eleverna har ”mycket litet inflytande över den egna studiesituationen, 
undervisningens uppläggning och innehåll, studietakten, etc.” (Prop. 
1983/84:116, s 37). Som jag redogör för i nästa kapitel är tecknet demokrati i 
meningen inflytande centralt och betydelsebärande även för den domine-
rande diskursen under perioden 1990-2005 även om betydelsen förskjuts 
något.  

Att elevernas inflytande och personliga intressen är hårt beskurna bidrar 
inte till utvecklandet av en medborgarroll som engagerar sig och aktivt 
påverkar samhället. Som myndiga framställs begränsningen av inflytande 
och intressen som problem (SOU 1981:96, s 27). Begränsningen av elevernas 
personliga intressen återspeglas i att deras val av utbildning inte alltid kan 
tillgodoses. Alla bereds inte plats på deras önskade linjer och de ”skoltrötta”, 
som framställs vara i störst behov av motivationen ett förstahandsval ger, 
riskerar utslagning och bristande medborgarkunskaper (SOU 1981:96, s 51-
53). Förändringarna i samhället framställs också som ett potentiellt hot med 
en ökad polarisering, främlingskap och minskat inflytande. 

[S]trukturomvandlingen i arbetslivet och förändrad arbetsorganisation i kombination 
med den snabba utbyggnaden av offentlig service kan leda till ökad upplevelse av 
främlingskap och minskat inflytande för den enskilde. Kraven på lokalt inflytande och 
en fortsatt demokratisering både av näringsliv och av offentlig förvaltning blir därmed 
allt viktigare. (…) De ”nya medierna” får allt större betydelse och det utländska 
medieutbudet riskerar att få en kraftig dominans över det inhemska. Detta påverkar 
inte bara våra möjligheter att bevara vårt eget kulturarv utan kan också leda till en 
förändrad samvaro i hemmen. Även barns och ungdomars uppväxtvillkor kommer i än 
större utsträckning att präglas av utvecklingen på kultur- och medieområdet (Prop. 
1983/84:116, s 8-9).  

De snabba förändringarna med ett ökat massmediautbud men också en ökad 
kommersialisering i ett konsumtionssamhälle ses potentiellt leda till att vissa 
värden förändras. Här artikuleras ett hot om ett ökat främlingskap, 
känslokyla och minskad förmåga att leva sig in i ”de Andras” sociala 
situation (Prop. 1987/88:102, s 6-7; SOU 1989:113, 38-39). Det betydelse-
bärande tecknet demokrati blir både något som redan uppnåtts och därmed 
måste bevaras och upprätthållas, men också något som är i behov av att 
utvecklas och fördjupas. Utsagorna om demokrati uttrycker både behov av 
förändring och behov av bevarande. Det ”inhemska” ses vara under hot från 
”utländska” massmedier samtidigt som det svenska samhället förvandlats till 
ett flerkulturellt samhälle.  
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”Invandraren” och det mångkulturella samhället 
Förutom det betydelsebärandet tecknet demokrati artikuleras också tecknet 
mångkultur i problemrepresentationen där etnicitet konstrueras och talas 
om på specifika sätt i förhållande till förändring, bevarande och anpassning. 
Under perioden belyses det ”flerkulturella”, eller det ”mångkulturella” 
samhället som något nytt och som potentiellt kan orsaka vissa problem.  

Sverige håller på att förvandlas från en i etniskt, religiöst och språkligt hänseende 
enhetlig nation till ett flerkulturellt samhälle. Redan den hittillsvarande invandringen 
medför genomgripande förändringar på många samhällsområden. Vi räknar dessutom 
med att den internationella utvecklingen – ekonomiskt och maktpolitiskt – blir sådan 
att invandringen kommer att fortsätta. En viktig uppgift för den framtida 
gymnasieskolan blir därför att skapa förutsättningar för bättre förståelse mellan olika 
folkgrupper. Den måste också bidra till att minoriteterna värnas liksom till att 
majoritetsbefolkningen får en vidare syn på omvärlden jämfört med i dag (SOU 
1981:96, s 30).  

Beskrivningen av en förändring mot ett flerkulturellt samhälle förekommer 
också i senare texter. Åtskillnader skapas i utsagorna om att upprätthålla ett 
visst kulturarv och en viss värdegrund som liknar hur texterna i den här 
perioden uttrycker en oro över hur invandringen kommer att påverka den 
”svenska majoritetsbefolkningen”. Människor anges bli mindre fasta i sina 
sociala vanor och värderingar på grund av samhällsförändringar som 
invandring och befolkningsomflyttningar (SOU 1989:113,s 33). ÖGY menar 
att Sverige omvandlades till ett flerkulturellt samhälle i perioden mellan 
Yrkesutbildningsberedningen (YB) och 1976 års gymnasieutredning (SOU 
1986:2, s 145). Orsaken till det mer ”flerkulturella samhället” anses främst 
vara invandringen, en invandring som har förändrats.  

Merparten av invandrare var tidigare sådana som kom till Sverige för att arbeta. 
Denna arbetskraftsinvandring har avtagit vad gäller utomnordiska länder och ersatts 
av ”anknytningsinvandring”, dvs. immigration till släktingar som redan kommit till 
Sverige (1981:96, s 44).    

Åtgärder anses nu nödvändiga i skolan till skillnad från tidigare då den 
homogena kulturen inte framställdes som hotad av arbetskrafts-
invandringen. Från ett postkolonialt perspektiv kan det tolkas som att 
”problemet” uppstår när invandringen på 1980-talet ökar starkt till främst 
en ”utomeuropeisk” invandring där skillnader mellan olika ”folkgrupper” 
betonas (Hall 1997; Loomba 2005). År 1986 konstrueras som gränsen till en 
”Annan invandring” och en ”Andra invandrare”, då invandringen inte längre 
var störst från Finland utan från Iran. Invandringens problem sätts samman 
med att den nu utgörs av ”asylsökande” och ”flyktingar” istället för 
”arbetskraftsinvandrare” (SOU 1989:113, s 172). Den allt större gruppen 
”invandrarungdomar” med ”flyktingbakgrund” beskrivs behöva prova 
”svenskt” arbetsliv och lära känna det ”svenska samhället” (SOU 1989:113, 
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s 170). Gränsdragningar görs till beteckningar som olika ”folkgrupper”, 
”minoriteter” och ”invandrare” medan normen (svenskheten) betecknas med 
vad som uppfattas som ett neutralt tilltal i form av ”majoriteten”. ”Skolan 
måste bidra till att olika folkgrupper får förståelse för varandras särart på 
samma gång som minoritetsgrupper skall få möjlighet att stärka sin 
kulturella identitet” (SOU 1981:96, s 50). Tecknet mångkultur får också en 
betydelse av solidaritet vilket länkar samman med de betydelsebärande 
tecknen demokrati och jämlikhet (SOU 1981:96, s 44-45). 

Mycket talar för att det tar minst en generation för att komma till rätta med de djupt 
liggande fördomar som är upphovet till diskrimineringen; situationen är också 
radikalt ny för majoritetsbefolkningen. En viktig fråga är vilken grupp – minoriteterna 
eller majoriteten - som åtgärder t.ex. inom skolans område skall rikta sig mot. Vi anser 
att det måste gälla båda grupperna. Invandrarna måste ges tillfälle – i enlighet med de 
uppsatta målen – att stärka sin kulturella identitet, känslan av att vara trygg i sin egen, 
ursprungliga kulturella miljö. (…) Viktigt är också åtgärder som avser 
majoritetsbefolkningen. Det mångkulturella samhället måste bli en realitet för alla. 
Den svenska etnocentriska inställningen måste angripas. På så sätt blir invandringen 
något som ger en möjlighet för majoritetsbefolkningen att så att säga på hemmaplan 
praktisera sitt globala ansvar, att öva sig att relatera det egna levnadsmönstret till 
andra kulturer (SOU 1981:96, s 44-45).  

Trots utsagorna om behovet av solidaritet, förståelse och ett angripande av 
den svenska etnocentriska inställningen framträder en tydlig homogeni-
sering av den så kallade ”majoriteten”. Skillnaderna inom majoriteten 
osynliggörs och den skillnad som lyfts fram är den mellan ”minoriteter” 
(invandrare) och ”majoriteten” (svenskar) (Hall 1997; Bhabha 2004; 
Loomba 2005). Texterna har ständigt en underton av att tala till en viss 
gemenskap i form av det som beskrivs som ”det svenska”, ”majoriteten” eller 
”vi” och ”vår” till vilken invandrare exkluderas allt medan ”invandrarnas” 
kulturella identitet ska stärkas och inte bara bevaras. Utsagor som att ”på 
hemmaplan praktisera sitt globala ansvar”, kan tolkas som att ”vi välmående 
svenskar med värden som jämlikhet och demokrati” ska ta hand om och 
fostra ”de behövande Andra” (jmf. Berg 2007). Skolan måste utveckla 
elevernas förmåga att känna inlevelse i andra människors situation och att 
de faktiskt kan påverka skeenden i världen som beskrivs som politiskt orolig 
med ökade rasmotsättningar (SOU 1981:96, s 44-45, 49). Gymnasieskolan 
har därför enligt 1976 års gymnasieutredning en skyldighet:  

[A]tt klarlägga att framtiden går att påverka, att i denna mening ge ungdomen lite mer 
av framtidstro. Ett perspektiv bakåt är här på sin plats. Vi tänker på de stora 
ekonomiska, politiska, sociala och kulturella framsteg som har uppnåtts under 1900-
talet. Sådana värden måste hela tiden försvaras och utvecklas (SOU 1981:96, s 45).   
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Återigen görs utsagor om behovet av att påverka och förändra samhället i en 
viss riktning, en påverkan för en demokrati som betonar det kollektiva. Det 
viktigaste för ungdomarna beskriver 1976 års gymnasieutredning vara ”ett 
meningsfullt liv och ett liv i gemenskap och solidaritet med andra” (SOU 
1981:96, s 46).  

Medborgarroll, yrkesroll, familjeroll 
I diskursen om en skola för alla blir kön och klass strukturerande faktorer i 
förhållande till vilka som positioneras utifrån ett bristande demokratiskt 
deltagande. Avgörande för demokratin är kunskaper i svenska och samhälls-
orientering, kunskaper ”om de demokratiska spelreglerna” men också 
kunskaper om arbetslivets villkor och social- och familjekunskap (SOU 
1986:2, s 153). Oavbrutet görs gränsdragningar mellan en särskild yrkesroll 
och en särskild medborgarroll som positionerar vissa subjekt mer i en 
yrkesroll än i en medborgarroll. Ungdomar tilltalas och benämns olika 
utifrån föreställningar om klass och kön i deras potentiellt bristande 
kunskaper och därmed behov (Leathwood & Francis 2006; Arnot 2009). 
Exempelvis är det ”arbetarklassen” som positioneras med bristande 
kunskaper. 

[V]isar på stora skillnader i kunskaper både när det gäller allmänna samhällsfrågor 
och partipolitiska sakfrågor mellan de två- och treåriga teoretiska linjerna å ena sidan 
och de tvååriga yrkesinriktade linjerna. I en del avseenden är eleverna från de tvååriga 
yrkeslinjerna inte bättre rustade vid arton års ålder än de elever som inte alls gått i 
gymnasieskolan (Ds U 1986:13, s 143).   

Det är särskilt ”arbetarklasspojkars” kunskaper som brister i exempelvis 
svenska där eleverna från ”bygg- och anläggningsteknisk linje, verkstads-
teknisk linje och fordonsteknisk linje uppvisar betänkligt dåliga presta-
tioner” (Ds U 1986:13, s 143).  Även samhällsorienteringen brister för dessa 
pojkar.  

[R]ollen som medborgare i samhället, tillgodoses mindre bra för de tvååriga 
yrkeslinjerna. Speciellt utsatta är eleverna från de teknisk-industriella utbildnings-
vägarna. Eleverna har stora brister i sin samhällsorientering, vilket gör det svårt för 
dem att delta i den politiska processen, eller i andra medborgarroller. Deras förmåga 
att skriva svenska är inte tillfredsställande. Detta har negativa konsekvenser såväl i 
yrkesrollen som i medborgarrollen (Ds U 1986:13, s 144).   

Problemet är dock inte ”arbetarklasspojkarna” utan utbildningen som inte 
lyckas i att utbilda alla för ett visst demokratiskt deltagande. Tydliga 
gränsdragningar görs efter kön och klass där det bristande behovet för 
pojkar kan tolkas som en riktning mot det offentliga samhällslivet och 
arbetslivet (Wendt Höjer & Åse 1999; de Beauvoir 2002). Det görs också 
utsagor om behovet av svenska i förhållande till etnicitet och positioneringen 



 

102 

av ”invandrarungdomar/minoritetsungdomar”. Men bristerna i svenska som 
riskerar leda till utslagning framställs vara ”klassbundna” och inte 
”kulturbundna” (SOU 1989:114, s 132).  Fokuseringen på språkets yttre form 
som rättstavning, grammatik och handstil istället för innehåll och kommu-
nikativa inslag får negativa konsekvenser i form av låg självkänsla och låg 
ambitionsnivå eftersom det förmedlar en värdering av eleverna att de inte är 
dugliga som tänkande och lärande människor innan de formellt kan det 
svenska språket (SOU 1989:114, s 133-136). Det är samma konsekvenser som 
upplevs av ungdomar från arbetarklassen (SOU 1989:114, s 136). Positionen 
”invandrare” konstrueras utifrån en likhet med positionen ”arbetarklass” där 
klass privilegieras och ses som den avgörande faktorn medan den åtskillnad 
som utgörs av ”kultur” förstärker klasspositionen (de los Reyes, et al. 
2006a).  

Behovet av kost- och konsumentekonomiskt kunnande betonas för alla. 
Dels för bättre konsumentkunskaper i ett samhälle med en ökad 
marknadisering, dels som ett sätt att förändra könsrelationer (SOU 1986:2, s 
153-154; SOU 1986:3, s 17; Prop. 1987/88:102, s 54) 

Av könsrollsskäl är det viktigt att ungdomarna får mer undervisning i frågor som rör 
ansvarsförhållandena inom familjen, färdigheter att praktiskt utföra sysslor i hemmet 
m.m. Vi menar att familjekunskap skall stärkas på så sätt att det förs in i andra ämnen, 
i första hand samhällskunskap (SOU 1981:96, s 190).   

En heteronorm framträder där familjen problematiseras utifrån en 
heterosexuell tvåsamhet, där en kvinna anses utföra den övervägande delen 
av omsorgs- och hushållsarbetet i förhållande till den andra parten som 
outtalat tas för givet vara en man (Butler 2006). Även om både familje-
kunskap och kost- och konsumentkunskap artikuleras generellt och ”för alla” 
menar jag att kunskaperna könas när de främst riktas till kvinnor inom den 
sociala sektorns utbildningar (SOU 1981:96 1981, s 139-140; Prop. 
1987/88:102, s 40). ”Kunskaperna i kost- och konsumentfrågor är 
betydelsefulla för eleverna i deras framtida roller som konsumenter, som 
hushållsmedlemmar och som föräldrar vilka skall överföra goda kostvanor 
till sina barn” (SOU 1981:96, s 140). Behovet av kost- och konsument-
kunskap artikuleras inte på samma sätt i förhållande till de andra två 
utbildningsområdena, ekonomisk och teknisk, även om dessa elever 
förmodligen också blir föräldrar i lika hög utsträckning som eleverna inom 
det sociala utbildningsområdet. (SOU 1986:2, s 154). Flickor ska fostras till 
”goda föräldrar” och ”goda omsorgsfulla mammor”, något som inte 
framträder som lika viktigt för de pojkar som istället väljer ett tekniskt 
område. En gränsdragning görs därmed mellan vilka som positioneras som 
föräldrar och omsorgstagande och vilka egenskaper som framträder som 
naturligt feminina respektive maskulina (Butler 2006). Den tydliga 
åtskillnaden som konstrueras mellan en maskulin offentlig medborgar- och 
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yrkesroll respektive en feminin familjeroll förekommer inte i senare texter på 
samma explicita sätt som i dessa texter. Jag menar att de bristande 
förmågorna som betonas för flickor riktas mot det privata hemlivet med 
föräldraskap och hushåll istället för det offentliga (de Beauvoir 2002; Arnot 
2009). 

Valfrihetens möjligheter 
Som jag tidigare visat på framträder det betydelsebärande tecknet valfrihet 
som en del av diskursen om en skola för alla. Valfrihet får dels betydelsen 
valmöjlighet där val av kurser/moduler och studievägar efter intresse ses 
som en lösning på passiviteten och motivationen men också valfrihet i 
meningen lokal frihet länkat till demokrati (SOU 1981:96, s 235-237; SOU 
1986:2, s 168). Principerna är enligt 1976 års gymnasieutredning: 

Att en inte obetydlig valfrihet kan inrymmas i systemet när det gäller vilka 
tilläggskurser som en elev kan läsa och i vilka ämnen detta bör ske inom blocket av 
allmänna färdighets- och karaktärsämnen; att en individuell variation kan tillåtas 
också ifråga om antalet tilläggskurser som en elev kan välja utöver det föreskrivna 
minsta antalet; att det föreslagna kurssystemet ger en stor lokal frihet ifråga om 
innehåll, metodik och tillämpningsområden och sålunda inte innebär någon detaljerad 
central styrning i dessa avseenden (SOU 1981:96, s 237).  

En ”tillvalsskola” och inte en ”frånvalsskola” ska vara principen i en 
reformerad gymnasieskola (SOU 1986:2, s 168). Att eleverna får en viss 
valfrihet till olika kurser/moduler är avgörande för utvecklandet av fria och 
självständiga individer. De individuella valmöjligheterna möjliggör 
profilering och tränar också ansvarstagande och medinflytande (Prop. 
1983/84:116, s 39).  

En för gymnasieskolan given del av elevens vuxenroll är elevens eget val av 
studieprogram och ansvaret att fullfölja detta val. Valet i sig har ett pedagogiskt värde 
liksom erfarenheten av personligt ansvar för att försöka nå ett uppställt mål (SOU 
1986:2, s 164-165).  

I perioden görs utsagor om valfrihet som i senare texter blir än mer förstärkt 
men där valfriheten också sammanlänkas med ansvar (se kapitel 4). 
Valfriheten innefattar också att elevernas önskemål ska styra dimensione-
ringen av studievägarna och att deras förstahandsval ska tillgodoses (SOU 
1974:53, s 512; Prop. 1983/84:116, s 21; Ds U 1986:13, s 114; SOU 1986:2, s 
101). Elevernas val går att tillfredsställa utan att det skulle resultera i en brist 
på utbildad arbetskraft inom vissa områden (SOU 1981:96, s 66; Ds U 
1986:13, s 113; SOU 1986:2, s 170; Prop. 1987/88:102, 48).27 ”Vid ett flertal 

                                                             
27 Den efterföljande propositionen nämner att flera remissinstanser dock menar att ”dimensioneringen av 
utbildning och, i möjligaste mån, ungdomarnas val bör svara mot arbetsmarknadens behov av utbildad 
arbetskraft” (Prop. 1987/88:102, s 58). 
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undersökningar har det nämligen visat sig att samstämmigheten mellan 
genomgången yrkesutbildning och framtida sysselsättning ingalunda är 
total” (SOU 1986:2, s 170). Det som betonas är medborgarnas påverkan och 
förändring av samhället och arbetsmarknaden snarare än deras anpassning 
till rådande förhållanden. Propositionen problematiserar det så kallade 
”arbetsmarknadsbehovet”. 

Frågan om arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft har inga entydiga svar. 
Skall den unge välja med hänsyn till det långsiktiga behovet eller ett framtida tänkt 
behov bör han studera LU 87 och annat prognosmaterial; är det riksövergripande 
behovet som den unga flickan skall inrikta sig mot måste hon också vara beredd att 
flytta; om det är det regionala eller det lokala behovet eller det akuta behovet som skall 
vara vägledande kan förutsättningarna ha ändrats när den unga individen har avslutat 
sin utbildning (Prop. 1987/88:102, s 58).  

Citatet använder beteckningar som ”den unge”, ”han”, ”den unga flickan”, 
”hon” och ”den unga individen”. Det kan tolkas som könsneutrala 
artikuleringar men det kan också förstås som skilda förutsättningar för olika 
subjekt. Det är ”han, den unge” som inte har förmågan att studera prognos-
material, det är ”hon, den unga flickan” som inte har förutsättningar för 
mobilitet och det är hennes arbetsmarknad som kommer förändra sig.   

Enligt min mening har skolmyndigheter och huvudmän alltför mycket tagit hänsyn till 
arbetsmarknadens behov och inte tillräckligt beaktat ungdomarnas låga intresse för 
utbildningen. Detta senare gäller också branschintressenterna. Om ungdomar 
systematiskt flyr en utbildning är det en signal, ett symptom, som måste tas på allvar. 
Detta bör snabbt kunna leda till exempelvis en granskning av utbildningsinnehållet 
eller en analys av de arbetsuppgifter som i realiteten står den nyutbildade till buds på 
arbetsmarknaden (Prop. 1987/88:102, s 60).  

Som vi kommer se i kapitel fem representerar citatet ovan en motsats till 
utsagorna i texterna från perioden 2006-2011 där det inte är utbildningen i 
sig eller arbetsvillkoren som ska föränderas utan istället elevernas felgjorda 
val.  

Inflytande och medbestämmande för demokrati 
Det betydelsebärande tecknet demokrati artikulerar behovet av vad som 
kallas ”medborgarkunskaper” så att ungdomarna både kan och vill påverka 
förhållanden i samhället och i arbetslivet (SOU 1981:96, s 49-50). Det som 
efterfrågas är ett ökat inflytande över det egna arbetet för eleverna, då de är 
eller snart blir myndiga (Prop. 1983/84:116, s 36). Utsagorna om elevernas 
myndighet och inflytande tystas snarare under perioden 2006-2011 (se 
kapitel 5).  När eleverna blir myndiga följer ett visst ansvar i samhället som 
skolan måste främja genom att låta eleverna ta ansvar och få inflytande i 
skolan. Samtidigt som ungdomarna ska fostras till möjligheten och viljan att 
ta ansvar och påverka, vilket kan tolkas som att de brister på dessa punkter, 
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så förutsätts också ungdomarna redan vara kapabla och villiga att ta ansvar, 
de vill bli sedda och tagna på allvar (SOU 1981:96, s 77-78). En paradox blir 
därmed synlig.  

Ungdomarna vill vara med och öva inflytande på skolarbetet och dess uppläggning. 
Detta är något mer än representativ demokrati, som kan löpa risken att lämna de tysta 
eller osäkra utanför (SOU 1981:96, s 77-78).   

Eleverna måste bli medskapande i inlärningen och inte ses som passiva 
mottagare. Deras åsikter ska tas tillvara och påverka undervisningen, 
studiemiljön och studiesituationen (SOU 1981:96, s 82). ”Detta kan ske bl.a. 
genom att eleverna i allt större utsträckning får ta eget ansvar inte bara för 
delar utan också för större avsnitt av lärostoffet och arbetsperioder” (SOU 
1981:96, s 82). Det är inte bara en undervisning om samhällets politiska 
organisering som eleverna måste få kunskap om utan snarare ett utövande 
av inflytande på ett djupare plan och i alla samhällets områden för att de ska 
kunna delta i samhällsarbetet och utveckla och fördjupa demokratin (SOU 
1981:96, s 89; Prop. 1983/84:116, s 12). En utvecklad skoldemokrati ska ge 
inflytande både på undervisning och på skolans verksamhet i stort (Prop. 
1983/84:116, s 39-40). Eleverna ska göras delaktiga i planering och genom-
förande för att kunna utnyttja sina rättigheter och skyldigheter. ”Det är 
också naturligt att skolan uppmuntrar elevfackligt engagemang och att 
eleverna övas att aktivt utnyttja sina rättigheter och skyldigheter i bl.a. 
arbetsmiljösammanhang” (SOU 1986:2, s 101). Ungdomarnas självför-
troende måste byggas upp för att de ska bli delaktiga i förändringar.  

En annan förutsättning för att människan ska känna lust att aktivt påverka och ställa 
anspråk på förändringar är ett gott självförtroende. Att ha självförtroende innebär bl.a. 
att ha en känsla av att det är möjligt att lära sig sådant som bidrar till att förändra den 
egna situationen. En person som uppfattar möjligheterna att påverka sitt eget liv som 
små, är ofta obenägen att skaffa sig den kunskap som skulle göra det möjligt att styra 
de egna levnadsvillkoren (SOU 1986:2, s 100-101).   

Trots betoningen på möjligheter att delta ligger ändå ett visst fokus på 
individen, där det är individens ansvar att påverka och förändra sina egna 
livsvillkor. Det ligger på individens ansvar att ha rätt inställning och bra 
självförtroende och de strukturella faktorerna får mindre betydelse.  

Att vara aktiv, påverka och utöva inflytande är inte bara viktigt i samhället 
i stort utan också väsentligt för situationen i arbetslivet. ”Det är samtidigt 
väsentligt att arbetssätt och arbetsformer i gymnasieskolan inte på ett 
avgörande sätt skiljer sig från arbetslivets, där demokrati och medbestäm-
mande blivit allt viktigare inslag och där arbetsformer och arbetsorgani-
sationer utvecklats och förändrats” (SOU 1981:96, s 82). Rätten till 
medbestämmande i arbetslivet kräver att ungdomarna redan i skolan får 
utöva inflytande och medbestämmande.   
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Gymnasieskolan skall även i framtiden ge eleverna både goda yrkeskunskaper, och 
beredskap att möta förändringar och att påverka förhållanden i arbetslivet. 
Utbildningen skall också ge eleverna goda förutsättningar för att som anställda utöva 
rätten till medbestämmande liksom för personlig utveckling och möjlighet till en rik 
fritid. Genom den förlängda studietiden skapas bättre förutsättningar för ökade 
kunskaper inom yrkesområdet, en bredare medborgarkompetens och ett rikare liv 
(Prop. 1987/88:102, s 36).   

Demokrati får betydelsen deltagande, inflytande och påverkan men också ett 
individuellt ansvar för det kollektiva. Demokrati i betydelsen ett 
demokratiskt arbetsliv tystas dock i senare texter (se kapitel 4 och 5). 

Kulturkunskap för mångkultur och demokrati 
I relation till de betydelsebärande tecknen demokrati och mångkultur i 
diskursen om en skola för alla betonar 1976 års gymnasieutredning 
egenskaper som tolerans och kritisk förmåga. Det moderna, rörliga och 
kaotiska samhället kräver ständiga ställningstaganden från individen som då 
måste ha ”ett fotfäste bakåt i tiden” och en ”humanistisk hållning” (SOU 
1981:96, s 43).  Den humanistiska livssynen och en god kultur är viktigt för 
att inte den ökade kommersialiseringen och internationaliseringen under-
minerar det inhemska kulturarvet. Att känna sin bakgrund artikuleras som 
viktigt för att en känsla av gemenskap och tillhörande ska uppstå, ett 
tillhörande till ”vårt”, det ”inhemska” kulturarvet, till skillnad från ”de 
Andras” kulturarv (Anderson 1993; Yuval-Davis 1997; Bhabha 2004; Yuval-
Davis 2011). 

Skolan måste i grunden hävda en humanistisk livssyn. Det är därför nödvändigt att 
ungdomarna redan i skolan får tillfälle att möta god kultur, som får oss att förstå och 
uppleva, som roar och oroar. Som jag anfört i årets budgetproposition är skolan 
samhällets största och viktigaste resurs för att vänja ungdomarna vid god kultur. Det 
är i skolan som det finns möjligheter att uppmuntra kulturintresse och låta alla 
ungdomar få del av vårt kulturarv (Prop. 1983/84:116, s 12).   

För att bemöta det enahanda massmediautbudet måste särskilt eleverna på 
yrkesinriktade linjer bevara det litterära kulturarvet och utöka sitt kulturella 
kunnande (SOU 1986:2, s 153; Prop. 1987/88:102, s 6-7). ”Eleverna skall 
också genom litteraturstudier ytterligare kunna utveckla sitt språk och skaffa 
sig kunskaper om vår egen och andras kulturkretsar, om människor och 
olika problem för att därigenom öka förståelsen av sig själva och sin 
omvärld” (Prop. 1987/88:102, s 40). Internationaliseringen och invand-
ringen ses också föra med sig något positivt i förhållande till språklig 
kompetens och kulturella värden vilket positionerar ”invandraren” som en 
resurs men där också dess litterära kulturarv blir avgörande för ett 
bevarande.   
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En av de mest angelägna åtgärderna är enligt vår mening att ta vara på den språkliga 
kompetens och de andra kulturella värden som olika invandrargrupper genom sina 
hemspråk för med sig till vårt land. Särskilt med tanke på invandrarpolitikens 
långsiktiga kulturella mål och de problem som ofta kännetecknar situationen för den 
andra och tredje generationen bland olika invandrargrupper, framstår det som viktigt, 
att man på gymnasiestadiet kan erbjuda möjligheter till ett tämligen fylligt studium av 
hemspråket. En sådan möjlighet är av betydelse för språkfärdigheternas skull och för 
den fördjupade förtrogenheten med litteraturen på det egna språket och andra därmed 
sammanhängande kulturella aspekter som därvid kan befrämjas (SOU 1981:96, s 185-
186).   

Förändringarna mot ett mångkulturellt samhälle ställer krav både på 
åtgärder riktade mot ”invandrarna”, och på åtgärder riktade mot 
”majoritetsbefolkningen”. ”Eleverna måste få tillfälle att förstå vad ett 
kulturmönster innebär, hur traditioner och synsätt har utvecklats genom 
tiderna och hur de kan hänga samman med ekonomiska och sociala 
förhållanden och med politiska och religiösa ideologier” (SOU 1981:96, s 49). 
Ett nytt ämne, kulturkunskap, är nödvändigt.28  

Ett övergripande syfte bör vara, att genom ett tämligen intensivt studium av ett eller 
två exempel främja elevernas förståelse av vad en kulturell identitet innebär och hur 
olika faktorer samverkar till en helhet. Därigenom bör det bli lättare att förstå, vilka 
problem som är förknippade med kulturmöten och kulturkonflikter. Exempel kan 
lämpligen ägnas invandrargrupper och andra kulturella minoriteter, t.ex. samerna 
(SOU 1981:96, s 190).   

Vad eller vem det är som ska integreras i kulturkunskapen framträder som 
något otydligt. Men utifrån de exempel som uttalas kan det tolkas som att 
det är ”de Andras” kulturella identitet som ska studeras och integreras i det 
”svenska” medan ”den svenska kulturella identiteten” förblir någon 
måttstock att mäta mot i kulturkonflikter (jmf. Runfors 2006). Inom vård- 
och socialområdet framhålls särskilt behovet av kulturkunskap.  

Sverige har under de senaste 30 åren utvecklats till ett invandrarland, vilket betyder 
att en stor del av befolkningen bl. a. har andra religioner, kulturtraditioner, moraliska 
värderingar, politiska värderingar och matvanor. Vissa folkgrupper har dessutom en 
annan syn på sjukdom och handikapp än vad vi är vana vid. Sveriges invandrarpolitik 
innebär att alla som fått rätt att bosätta sig i landet, i princip besitter samma 
rättigheter som en person född i Sverige. (…) Detta innebär att invandrarna har rätt att 
kräva respekt för sin religion, sitt språk och sina värderingar också när de är i behov av 
vård och/eller omsorg (SOU 1986:3, s 34).   

En gränsdragning görs mellan ”riktiga” medborgare och ”de Andra” som 
bara ”i princip besitter samma rättigheter”. Skillnader konstrueras därmed 
mellan traditioner, moraliska och politiska värderingar och ”vårt” sätt och 
”andras” sätt att se på sjukdom och omsorg (SOU 1986:3, s 35). Även inom 

                                                             
28 Någon särskild kurs förordar inte ÖGY men däremot framhålls vikten av kulturkunskap som snarare kan 
inkorporeras i generella samhällsstudier för alla (SOU 1986:2, s 145). 
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barnomsorgen dras gränser upp och skillnader skapas mellan ”svenska” barn 
och ”Andra” barns utveckling och behov som också skapar skillnader mellan 
olika samhällsklassers barn som implicit värderas olika (SOU 1986:3, s 55).  
”För detta krävs det att personalen bl.a. har goda insikter om barnfamiljens 
situation ur socialt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv samt om hur denna 
situation påverkar dels föräldrarnas hållning och dels barnets behov och 
utveckling” (SOU 1986:3, s 56). Behovet av kulturkunskap artikuleras även i 
senare texter med vissa förskjutningar i utsagor om kulturarv, värdegrund 
och historia. Problemrepresentationen artikulerar betydelsebärande tecken 
som valfrihet, demokrati och mångkultur som länkas samman och struktu-
rerar diskursen om en skola för alla.  

3.7  Mot en skola för alla och demokratiska medborgare 

Under perioden mellan 1971 och 1989 framträder den dominerande 
diskursen en skola för alla inom utbildningspolitiken rörande gymnasie-
skolan. Diskursen om en skola för alla har identifierats utifrån den vision 
som framkommer i texterna om gymnasieskolans mål, syften och uppdrag, 
om vad som framställs som önskvärt med utbildningen, vad den ska bidra 
till och förbereda för. Visionen som representeras i texterna betecknar en 
skola för demokrati, välfärd och jämlikhet där utbildning ses som ett sätt att 
påverka och förändra samhällets ordning mot dessa mål. Diskursen om en 
skola för alla formas också av de problemrepresentationer (alltför statisk och 
svårföränderlig, alltför segregerad och specialiserad samt alltför odemo-
kratisk) som framträder i förhållande till de önskvärda målen och syftena 
med gymnasieskolan. I representationen av dessa problem med gymnasie-
skolan i förhållande till de önskvärda målen blir vissa tecken centrala. De 
tecken som framträder som centrala och betydelsebärande tecken och 
strukturerar diskursen menar jag är tecken som jämlikhet, demokrati, 
flexibilitet, verklighet, rättvisa, valfrihet, mångkultur och återkommande 
utbildning. Dessa tecken får en viss betydelse då de artikuleras och knyts till 
varandra utifrån en konstruktion av likhet men också i deras skillnad 
gentemot det icke-önskvärda, i form av återvändsgränder, uppdelning, 
segregering, klassamhälle, statiskt och icke-demokrati. Diskursen om en 
skola för alla formas i en logik av skillnad och likhet (Laclau & Mouffe 2001). 
Periodens artikulationer menar jag temporärt hegemoniserar och lägger fast 
vissa dominerande utsagor om den integrerade gymnasieskolan, dess 
problem, mål och syften, helt enkelt visionen. Beteckningen en skola för alla 
kan också ses som en tom signifikant som hegemoniseras till betydelsen en 
återkommande utbildning för alla, det som skolan inte har lyckats nå och 
kanske aldrig egentligen är möjligt att uppnå (Laclau 1990, Howarth 2007). 
Där ”en skola för alla” artikuleras är ”en skola för vissa” alltid närvarande 
som det icke-önskvärda. Jag menar att diskursen kan ses som ett sätt att 
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fylla den tomma signifikanten med mening i förhållande till en viss vision 
och vissa problemrepresentationer.  

Tecken som demokrati, jämlikhet och valfrihet knyts samman i deras 
likhet genom betydelser som inflytande, medbestämmande, påverkan och 
förändring men också lika möjligheter, rättvisa, ett gemensamt och 
kollektivt klasslöst samhälle med solidaritet och mångkultur. Betydelsen av 
återkommande utbildning blir också en betydelse av demokrati, jämlikhet 
och valfrihet när alla ska ges lika möjligheter till återkommande utbildning 
för ett mer jämlikt samhälle. Flexibiliteten får också betydelse som en 
individuell anpassning där olika resurser, olika undervisning men också 
olika lång tid ska ges för lika möjligheter i en anda av jämlikhet och valfrihet 
(jmf. Hadenius 1990; Bergström 1995; Lindensjö & Lundgren 2000). Men 
flexibilitet knyts också till demokrati genom betydelsen en påverkan på 
arbetsmarknaden och arbetslivet i en demokratisk riktning med medbestäm-
mande och plattare organisationer för ökad jämlikhet. Diskursen om en 
skola för alla kan ses i relation till tidsperiodens framtidstro och möjligheter 
till förändring där drömmen och visionen om ett mer jämlikt samhälle och 
en mer jämlik och demokratisk omvärld sågs som möjlig. Men diskursen om 
en skola för alla bör också ses i relation till utbildningens möjligheter att 
konkurrera på en internationell marknad och i ett tjänste- och informations-
samhälle samt den ökade individualiseringen under 1980-talet (Boréus 1994; 
Bjereld & Demker 2008). Frågan är vad diskursen om en skola för alla får för 
betydelse för hur medborgarskapet konstrueras och vilka framtida 
medborgare som ska fostras för samhällets bästa (Cruikshank 1999).  

I förhållande till utbildning framträder det önskvärda medborgarskapet 
främst som en fråga om deltagande, aktivitet och därmed medborgarskap 
som en del av en praktik (Lister, et al. 2007). Framträdande i diskursen om 
en skola för alla är fostrandet av demokratiska medborgare där utbildning 
ska ge möjlighet till social mobilitet, välfärd och demokrati. Problem-
representationerna och de föreslagna lösningarna relaterar därmed till 
fostrandet av demokratiska och aktivt deltagande medborgare men dessa 
konstruktioner innefattar också ett sätt att styra subjekten till vissa 
beteenden (Foucault 1991; Cruikshank 1999).  Nedan diskuteras vilka 
önskvärda beteenden och egenskaper som framträder i diskursens 
konstruktioner av framtida medborgare.  

Förmåga till aktivt engagemang och ställningstagande 
Framtida medborgare konstrueras som demokratiska medborgare när 
skolan ska främja självständighet, arbetsvilja, samarbetsförmåga, kritiska 
sinnelag och fostra demokratiska människor och fria personligheter (Prop. 
1983/84:116, s 35; Prop. 1987/88:102, s 6). Konstruktionen av framtida 
medborgare ställer krav på en aktivitet i meningen att aktivt delta och att 
aktivt påverka. ”För den enskilde ger kunskaper möjligheter att påverka 



 

110 

samhällsutvecklingen och skapar förutsättningar för ett aktivt deltagande i 
den demokratiska beslutsprocessen” (Prop. 1983/84:116, s 4-5). Förmåga att 
självständigt ta ställning och aktivt påverka både det omgivande samhället 
och sin egen situation är därmed framträdande i artikuleringen av ett idealt 
medborgarskap under perioden. Skolans uppgift är att: 

[R]usta eleverna för att som växande och vuxna orientera sig i tillvaron, förstå 
sammanhang, ta egen ställning och på skilda områden göra en aktiv insats. (…) Den 
[skolan] måste stimulera ungdomen att tänka och handla medvetet i politiska frågor, 
att tänka på framtiden i ett internationellt perspektiv och vad vi människor vill och 
behöver som individer och i grupp (SOU 1981:96, s 38-39).   

Konstruktionen av medborgarskapet betonar framtida medborgares bidrag 
till en gemenskap och ett kollektiv, till nationen. I likhet med Olsons (2008) 
analys av medborgarskapet som ett nationsbyggande medborgarskap visar 
även analysen i den här avhandlingen på medborgarskapets konstruktion 
utifrån kollektiva aspekter i ett fördjupande och förstärkande av demokratin. 
I betoningen på det kollektiva ställs krav på ett visst aktivt engagemang hos 
framtida medborgare som exempelvis uttrycks genom ett önskvärt 
elevfackligt engagemang men också i en större politisk kontext.  Skolan ska 
”ge eleven tillfälle att utvecklas till en självständig samhällsmedborgare med 
personligt engagemang i omvärlden” (Prop. 1983/84:116, s 35). Det 
kollektiva framträder också i vikten av att kunna göra medvetna ställnings-
taganden och ageranden i en kaotisk värld och att inte basera sina ställnings-
taganden enbart utifrån sina egna behov utan ifrån en solidarisk gemenskap 
och det som utvecklar demokratin. Betoningen på kritisk skolning eller 
tänkande och ett självständigt ställningstagande ”skall göra individen bättre 
skickad att bedöma innebörd och mening i olika händelser, idéer och 
handlingsprogram” (SOU 1981:96, s 47).    

Omställningsförmåga 
I diskursen om en skola för alla konstrueras också framtida medborgare med 
en omställningsförmåga. ”För den enskilde kan en ständig ”omkvalificering” 
komma att krävas i samband med arbete eller på annat sätt” (SOU 1986:2, s 
174-175). Önskvärda medborgare beskrivs som ”’utvecklingsbara personer’ 
med god grund för en kompetensutveckling som bjuds inom företaget eller 
via påbyggnadsutbildningar inom det allmänna skolväsendet” (SOU 1986:3, 
s 117). Den framtida medborgaren konstrueras som en medborgare positiv 
till lärande i utsagor om att ta tillvara ”ungdomars inneboende lust att skaffa 
sig kunskaper och kompetens” för en återkommande utbildning (Prop. 
1983/84:116, s 12). Hur framtida medborgare konstrueras i diskursen om en 
skola för alla medför att ungdomarna/medborgarna ska styras mot ett visst 
beteende om återkommande utbildning genom en självdisciplinering av ett 
studieintresse (Foucault 1991; Hultqvist & Peterson 1995; Cruikshank 1999). 
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Ungdomarna måste läras att inse att lärotiden inte är över i och med gymnasieskolans 
slut. (…) Som en del i ett livslångt lärande måste gymnasieskolan mer än i dag påverka 
ungdomarnas attityder till studier och lärande. Ett av målen måste vara att skapa en 
positiv inställning till lärande, att ta tillvara och utveckla ungdomars studieintressen 
(SOU 1981:96, s 90).  

Men konstruktionen av önskvärda framtida medborgare med en positiv 
inställning till lärande och återkommande utbildning betecknar inte ett 
individuellt ansvar för en personlig förändringsberedskap och anpassning.  

Om skolan i större utsträckning än f. n. hos ungdomarna försökte bygga in någon mer 
allmän förändringsberedskap som ett slags personlig egenskap skulle det innebära att 
man ställde mycket höga krav på den enskilde individens anpassningsförmåga. Även 
om en ung människa vid ett eller flera tillfällen senare i livet själv vill eller av 
omständigheterna tvingas att byta arbete, yrke eller till och med yrkesområde, behöver 
hon både som yrkesutövare och medborgare goda kunskaper och färdigheter på den 
plats där hon börjar. (…) Mot denna bakgrund torde det bästa sättet att möta 
förändringsproblematiken vara en ökad tillämpning av principen om återkommande 
utbildning (SOU 1981:96, s 47-48).   

Ansvaret för omkvalificeringen och omställningen, vare sig den är frivillig 
eller inte konstrueras som ett ansvar för arbetslivet och utbildningssystemet. 
Istället för en anpassningsförmåga får medborgarskapet en betydelse i form 
av en aktiv motståndsförmåga där nyskapande ska motverka det konven-
tionella tänkandet.  

Liksom många andra industriländer befinner sig Sverige i ett brytningsskede, som 
ställer höga krav på omställningsberedskap såväl hos individen som hos företag och 
organisationer. Etablerade organisationer, tänkesätt och attityder bryts mot 
nytänkande och konventionellt idéskapande. (…) Den framtida utvecklingen av 
näringslivet, …, blir beroende av den nyskapande förmåga som kan stimuleras och 
uppstå i olika verksamheter. Skolans viktigaste uppgift blir att i ett sådant perspektiv 
ge kunskaper och förutsättningar att utveckla den skapande förmågan. I många fall 
innebär detta aktiva insatser från skolans sida för att motverka en anpassning till 
samhället och till konventionellt tänkande (SOU 1981:96, s 42).    

I diskursen om en skola för alla konstrueras även en omkvalificering och 
omställningsförmåga som att aktivt delta och att aktivt påverka ordningen i 
samhället. Konstruktionen av önskvärda framtida medborgare i meningen 
omställning genom återkommande utbildning och aktiv påverkan synliggör 
också det krav som blir än tydligare i perioden 1990-2005 om medborgarnas 
flexibilitet och rörlighet mellan yrken och yrkesområden. Betoningen på den 
nyskapande förmågan synliggör också vad som i perioden 2006-2011 istället 
betecknas som entreprenörskap.  
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Samarbete och social kompetens 
Det kollektiva i konstruktionen av medborgarskapet ges också betydelse i 
utsagor om en önskvärd social kompetens och förmåga att kunna samarbeta 
och fungera i ett socialt sammanhang som arbetslivet, samhället och i 
familjen (SOU 1981:96, s 90). Skolan ska utveckla elevens ”medmänskliga 
kompetens’” (SOU 1981:96, s 147), och ”elevens sociala kompetens, 
kommunikationsfärdigheter och socialt samspel” (SOU 1986:3, s 45).  

Både arbetsgivar- och arbetstagarföreträdarna är kritiska till hur skolan lyckas nå 
målet att utveckla elevernas sociala kompetens. Eleverna förbereds för lite för rollen 
som samhällsmedlem och löntagare – de har inte tillräckliga kunskaper om hur 
samhället fungerar och om de villkor som gäller i arbetslivet. Skolan anses avskärmad 
från samhället och arbetslivet. Skolan ger inte eleverna tillräcklig träning i att arbeta i 
grupp, att samarbeta med andra och att kunna lösa konflikter (SOU 1981:96, s 73-74). 

Att det inte bara är rollen som samhällsmedlem som framträder utan också 
rollen som löntagare synliggör hur klasskonflikten mellan lönearbetare och 
arbetsgivare sätts i centrum. I relation till en önskvärd demokratisering av 
arbetslivet blir rollen som löntagare avgörande. Samtidigt synliggör 
löntagarrollen målen om full sysselsättning där alla förväntas lönearbeta och 
stå till arbetsmarknadens förfogande vilket exkluderar andra former av 
deltagande främst praktiserat av kvinnor och minoriteter (Lister 2003; 
Yuval-Davies 2011). Även om begreppet löntagare tystas och marginaliseras i 
senare texter är dock rollen som löntagare för arbetsmarknadens förfogande 
högst närvarande som vi kommer se i kapitel fem.  

Medborgarrollen som en kollektiv roll framträder exempelvis i utsagor om 
samarbete, föreningsverksamhet och en förändrad arbetsorganisation (SOU 
1981:96, s 178-179; SOU 1986:2, s 182; Prop. 1987/88:102, s 55).  ”Ungdo-
marna skall få tillfälle att träna sin ’sociala förmåga’, att i grupp få arbeta för 
gemensamma mål” (SOU 1981:96, s 151). Samarbete och social förmåga eller 
kompetens betonar en viss gemenskap till vilken det är viktigt att känna att 
man hör till, duger, gör nytta och är efterfrågad, ”att känna att de är kuggar i 
ett socialt sammanhang (SOU 1981:96, s 152; Prop. 1983/84:116, s 12). 
”Eleven måste få bättre förutsättningar än i dag att smälta in i en 
arbetsgemenskap, samarbeta, ta eget ansvar, respektera de regler som gäller 
på en arbetsplats m.m.” (SOU 1981:96, s 28). En motsägelse är dock 
närvarande. Dels ska medborgaren smälta in i en arbetsgemenskap vilket 
snarare betonar en anpassning och följsamhet till rådande förhållanden, dels 
ska medborgaren vara aktiv, delta och påverka vilket inte bara betonar 
utveckling och fördjupning av rådande utan också i form av motstånd mot 
det rådande. Med betoningen på gemenskap synliggörs också medborgar-
skapets konstruktion av tillhörande, av en inkludering, men inkluderingen 
innefattar också en exkludering av de som inte tillhör (Laclau & Mouffe 
2001; Lister 2003; Arnot 2009).  
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I ett önskvärt ”mjukare” samhälle konstrueras framtida medborgare som 
solidariska med en större förståelse mellan individer. Den sociala 
kompetensen får också en betydelse i form av en vid humanistisk hållning 
där medborgarna bryr sig om sina medmänniskor, tar sitt ansvar gentemot 
förtryckta och fattiga länder, bryter upp fördomar och förändrar köns-
rollsattityder (SOU 1981:96, s 50).  

Välövervägda val för intresse och fallenhet 
Diskursen om en skola för alla konstruerar också framtida medborgare som 
medborgare med en förmåga att göra välövervägda val. Det ställs krav på en 
medvetenhet och val som grundas på erfarenhet och inte slump. Det som ska 
fostras är en rationellt tänkande människa i en värld som ställer större krav 
på egna rationella val. Valen anses utgöra en del i identitetsutvecklingen och 
de ökade valmöjligheterna medför att en viss frigörelse är möjlig (SOU 
1989:10, s 92). ”Friställningen från traditioner betyder ett minskat stöd i 
identitetsutvecklingen och den unga människan måste i allt större 
utsträckning lita på sig själv” (SOU 1989:113, s 37). Med ökade antal 
valmöjligheter följer att många alternativ måste avstås. Socialisationen anses 
vara mer inriktad mot en individuell identitet i det nya samhället där 
marknaden idealiserar ungdomstiden samtidigt som vuxenkontakterna 
minskar (SOU 1989:113, 38-39). Det tjugonde århundradet erbjuder 
obegränsade möjligheter ”där var och en är sin egen lyckas smed” och där 
ansvaret också ligger på individen att skapa denna lycka (SOU 1989:113, s 
37). Mot slutet av 1980-talet synliggörs en viss skiftning från det kollektiva 
till det individuella och där valen blir ett sätt att investera i sig själv, något 
som Rose beskriver som nyliberala styrningsmentaliteter (jmf. Rose 1999). 

Det är bara den egna personligheten som sätter gränser. Häri ligger samtidigt den 
smärtsamma insikten om individens egna begränsningar som aldrig tidigare varit så 
tydliga som nu. De många möjligheterna och erbjudandena leder till en splittrad 
omvärldsuppfattning, tillvaron fragmentiseras. Identifikationsprocessen och 
vuxenbildandet tar längre tid, eftersom individen måste göra sina egna erfarenheter. 
Valalternativen är en ständigt närvarande verklighet, påträngande och skapare av 
beslutsångest. ”Jag har inte bara en möjlighet utan också en socialkonventionell plikt 
att bli något. Jag har ansvar för mig själv” (SOU 1989:113, s 37-38).  

I diskursen om en skola för alla framkommer konstruktionen av framtida 
medborgare som genom en självstyrning förmår göra välövervägda och 
”rätta” val. Det välövervägda valet som konstrueras som önskvärt blir ett val 
som grundar sig på egna erfarenheter och en självkännedom om sina egna 
intressen men också fallenheter. ”Om man inte i olika realistiska 
sammanhang får pröva på vad man förmår, blir man osäker både på sin 
kompetens att klara olika saker och på sina preferenser för olika syssel-
sättningar” (SOU 1989:114, s 26).  Att göra välövervägda val är pedagogiskt 
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viktigt för att fostra en rationell medborgare som vet sina intressen, 
förutsättningar och fallenheter så att den kan avgöra konsekvenser av vissa 
val. 

Ett val som grundas på elevens egna erfarenheter kan på ett annat sätt utnyttjas 
pedagogiskt. Det ligger ett värde i att behöva göra ett val – när eleven väl har ett 
underlag för sina beslut. Gör eleven ett som det efteråt kan visa sig, ”felaktigt” val, 
skall det finnas enkla möjligheter att ”rätta” till detta. Med denna typ av val kommer 
elevens egna förutsättningar mer att bestämma valet av studieväg. Man minskar 
riskerna för val som görs endast med utgångspunkt i elevens sociala och kulturella 
hemförhållanden (SOU 1981:96, s 124).   

I förhållande till de centrala tecknen om demokrati, jämlikhet och rättvisa i 
diskursen om en skola för alla får välövervägda val betydelsen av ett val som 
bryter klassgränser och bidrar till ett jämlikt samhälle. Men konstruk-
tionerna medför ett styrande, reglerande och kontrollerande av vissa subjekt 
och vissa kroppar till vissa särskilda platser (Bacchi & Beasley 2002; Pillow 
2003). De ”obestämda” positioneras som i behov av hjälp för att kunna göra 
denna rationella kalkylering och förhindra felval och orealistiska val.  

Syon på gymnasieskolan är i behov av en viss hjälp från psykologer som kan utföra 
anlagsprövningar, intressemätningar, begåvningsanalyser, psykotekniska testningar 
och personlighetsbedömningar m.m. för att underlätta rådgivningen till elever med 
bristande kännedom om sina egna anlag och intressen och med en mycket diffus 
uppfattning om sin utbildningsinriktning. Inte minst gäller det när elever önskar byta 
inriktning i sin utbildning eller tänker avbryta utbildningen och inte har någon 
utstakad yrkes- eller utbildningsplan (SOU 1974:53, s 530).   

Ett välövervägt val är därmed ett val som följer ens intressen men främst ett 
val som passar ens ”verkliga” anlag och förutsättningar som med hjälp av 
vetenskap ska plockas fram från det fördolda i kroppen. Den vetenskapliga 
objektiviteten ska förhindra att val görs utifrån slump och social bakgrund. 
Saklig information om villkoren i olika utbildningar och yrken ska underlätta 
”rätt val” enligt en viss lämplighet (Prop. 1987/88:102, s 8). Vad som inte 
synliggörs är att även studievägledning och så kallade psykotekniska 
analyser också verkar i ett samhälle med föreställningar om olika 
människors förmågor, anlag och fallenheter. Många studier visar på att även 
studievägledare styr elever mot olika utbildningar och platser beroende på 
föreställningar om kroppars kön, klass, etnicitet och sexualitet (Sawyer 
2006; Lundahl 2010).  

I diskursen om en skola för alla konstrueras medborgarskapet som ett 
aktivt medborgarskap där ideala framtida medborgare positioneras utifrån 
vissa premierade egenskaper som aktiva i sin återkommande utbildning och 
positiva till lärande men också aktiva i meningen engagemang och 
ställningstagande samt aktiva och välövervägda val. Men perioden uppvisar 
också en viss paradox om antingen utbildningens anpassning till rådande, 
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eller framtida, samhälle, arbetsmarknad och värden eller påverkan och 
förändring mot ett framtida önskvärt samhälle, arbetsmarknad och värden. 
Utbildningen ska å ena sidan antingen vara ett instrument för förändring av 
både samhälle och arbetsliv vilket tydligt framkommer under perioden. Å 
andra sidan är det detta samhälle och arbetsliv som medborgarna ska 
anpassas till av utbildningen vilket också framkommer under perioden (jmf. 
Lindensjö & Lundgren 2000, s 155-156). En omställningsförmåga är 
nödvändig för att anpassa medborgarna till förändrade arbetsförhållanden 
men det är samtidigt nödvändigt för att medborgarna ska kunna påverka 
arbetsförhållandena i en önskvärd riktning. En förmåga till aktivt engage-
mang och självständigt ställningstagande är nödvändigt för att bemöta det 
mångkulturella och massmediala samhället men det är också nödvändigt för 
att påverka samhället mot en djupare och förstärkt demokrati och jämlikhet. 
En förmåga till samarbete och social kompetens är nödvändig för det 
förändrade arbetslivet men också för att kunna påverka och skapa en 
önskvärd gemenskap och tillhörande. Välövervägda val är nödvändigt i ett 
alltmer kommersialiserat samhälle men också för att kunna påverka sin egen 
situation och inte låta slump, social eller kulturell bakgrund samt kön 
bestämma ens livsöde. 

I diskursen om en skola för alla där framtida medborgare konstrueras som 
aktivt deltagande och demokratiska medborgare blir styrningen av vissa 
beteenden intimt sammanlänkat med utsagor om frihet, jämlikhet och 
demokrati. De välövervägda valen ska göras utifrån en reell frihet från olika 
sociala faktorer men utsagorna om behoven av självständighet, delaktighet, 
omställningsförmåga, ställningstaganden, social förmåga och välövervägda 
val riktas mot vissa subjekt och vissa kroppar som bristande och i avsaknad 
av dessa beteenden och egenskaper. För att styra beteenden måste kunskap 
skapas om olika objekt och subjekt och problemen representeras genom 
identifieringen och tilltalet till olika subjekt (Hultqvist & Peterson 1995; 
Cruikshank 1999).  

Inkludering och exkludering i ett demokratiskt medborgarskap 
I diskursen om en skola för alla som framträder som dominerande i texterna 
under perioden och i de åtföljande konstruktionerna om framtida 
medborgare görs kön, klass och etnicitet till betydelsefulla skillnader som 
producerar och reproducerar vissa former av femininitet och maskulinitet. I 
övervägande utsträckning framträder klass som den huvudsakliga 
positioneringen. Klass benämns utifrån olika beteckningar som klass, 
hemförhållanden, social och kulturell bakgrund, arbetarklass, underklass, 
medelklass, som kan sägas uttrycka klass mer explicit. Men jag menar att det 
också finns andra utsagor som benämner klass på ett mer indirekt sätt i 
utsagor om ”de obestämda”, de ”skoltrötta”, de ”med skolmisslyckanden”, de 
”omogna”, de ”i riskzonen”, m.fl. Ofta är också positioneringen av klass 
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situerad i en positionering av kön där kön benämns explicit som kön, 
könsroller, flickor, pojkar, kvinnor, män. Men det benämns också implicit i 
utsagor om ”osäkra” och ”tysta” elever, och problematiseringar av olika 
program samt utsagor om olika egenskaper vilket producerar och 
reproducerar vissa former av femininitet och maskulinitet.  

 Jag menar att utsagorna exkluderar vissa från ett idealt framtida 
medborgarskap, de tillskrivs en icke-önskvärd position som måste åtgärdas. 
Exempelvis tillskrivs ”arbetarklasspojkar”, i meningen de som går tekniska 
yrkeslinjer, en bristande medborgarroll i deras avsaknad av engagemang och 
medborgarskunskaper. De har inte möjlighet att påverka varken sin egen 
situation eller aktivt engagera sig för att påverka sin omgivning. Ett aktivt 
engagemang för en fördjupning av demokratin i arbetslivet artikuleras 
exempelvis genom betoningen på kunskap om arbetstagares rättigheter och 
skyldigheter samt fackliga frågor. Något som alla behöver utifrån sin roll 
som löntagare men också arbetsgivare (SOU 1981:96, s 161). Att omställning 
och omkvalificering blir avgörande för ett framtida medborgarskap menar 
jag också utesluter de som texterna tilltalar som ”skoltrötta arbetar-
klasspojkar” och inte intresserade av utbildning. Det kan tolkas som att 
dessa inte bara riskerar utslagning utan också är riskfaktorn för samhälls-
utvecklingen (jmf. Brine 2006a, b). I förhållande till de i riskzonen 
artikulerar texterna osäkerhet, individuellt ansvar och kris. Konstruktionen 
medför en styrning i form av skapandet av en viss beteendenorm som 
subjekten måste förhålla sig till. Utan vad som benämns som en positiv 
attityd till lärande och en återkommande utbildning är inkluderingen i 
medborgarskapet begränsad (SOU 1986:2, s 174-175). Teoriföraktet som 
”arbetarklasspojkar” antas utveckla gynnar dem inte i ett snabbt föränderligt 
kunskapssamhälle med betoning på språk och kommunikation.  

Teoriförakt och en negativ självbild när det gäller att förstå svåra sammanhang är inte 
heller förenligt med en aktiv medborgarroll i ett demokratiskt samhälle, där 
sammanhangen blir allt svårare att genomskåda (SOU 1989:114, s 103). 

Till viss del blir det ”arbetarklasspojkarnas” problem att de riskerar arbets-
löshet och utslagning på grund av ett felaktigt beteende. Men samtidigt 
konstureras orsaken till problemet som en viss ”arbetarklassuppfostran” och 
en hemmiljö. En uppfostran i en ”medelklassmiljö” förutsätts innebära att 
subjektet redan besitter de egenskaper som premieras, som inre motivation, 
autonomi, självdisciplin, personligt ansvar, självutveckling och förmågan till 
rationella val. En uppfostran i en arbetarklassmiljö förutsätts medföra 
brister i de premierade egenskaperna när språk används för att uttrycka 
känslomässiga relationer och upplysningar snarare än att ange skäl och 
förklara sig, (SOU 1989:114, s 68-69). Även om skolan ska kompensera för 
klassamhällets skillnader istället för att förstäkra dessa tillskrivs också 
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”arbetarklassen” en felaktig kultur och en felaktig uppfostran och problemet 
blir även ”arbetarklassen” som inte uppfyller de önskvärda beteendena. 
Diskursiva gränsdragningar görs mellan det som betraktas som positiva och 
önskvärda egenskaper och det som är mindre önskvärt, egenskaper som 
klassrelateras. De ”skoltrötta arbetarklasspojkarna” anses därför vara i 
behov av en viss mognad, social kompetens och socialisation mot de rätta 
och premierade egenskaperna som uppnås genom en självstyrning och 
självdisciplinering men också så att de får känna sig behövda och tillhörande 
(Foucault 1991; Cruikshank 1999; Dean 2010). Även om de positioneras som 
aktiva i sin identitetsformering måste de bli aktiva deltagare i sina egna 
lärprocesser och ta ansvar för sig själva, att inte passivt ta emot stöd utan att 
aktivt motivera sig själv till lusten att lära. Lösningarna om exempelvis 
tydliga krav ska styra dessa ungdomars beteende till att ta eget ansvar och bli 
aktiva självständiga kunskapssökare.  

Klass blir också strukturerande för ”det Andra könet”. ”Arbetarklass-
flickors” passivitet och tysthet är något som inte leder till de önskvärda 
egenskaperna av självständighet och ansvar. Flickorna positioneras som 
inaktiva och enbart intresserade av relationer vilket konstruerar föreställ-
ningar om femininitet och könade egenskaper (Wendt Höjer & Åse 1999; de 
Beauvoir 2002; Butler 2006). Passiviteten och tystheten är ett problem som 
både tillskrivs individen och skolan. Det är utbildningens struktur och 
undervisningens kultur som orsakar flickornas tysthet. Även dessa flickor 
måste socialiseras och mogna för att styras till ett självständigt ansvars-
tagade för sig själv och sin egen inlärning. Men osäkerheten och passiviteten 
blir också ett individuellt problem som förkroppsligas till en ”flickas” 
särskilda identitetsformering till kvinna orsakat av vissa samhällstrukturer 
rörande klass och kön. Deras identitetsproblem från flicka till kvinna måste 
bli ett aktivt agerande i skapandet av sig själv. Förmågan att påverka istället 
för att anpassa sig i en konstant omställning kan också sägas vara könad då 
vårdsektorn beskrivs socialisera flickorna till en anpassning i yrket och inte 
en förändring. Denna påverkan och aktivitet är även väsentlig i 
artikuleringen av förmågan att ta ställning.  

Att ta ställning innefattar en förmåga att medvetet kunna hantera och 
sortera den ökade mängden information. Självständighet och medveten 
tolkning krävs för att ta ställning till händelser och idéer i ett alltmer 
internationaliserat och mångkulturellt samhälle. Även utsagor om etnicitet 
görs i texterna under perioden där etnicitet mer explicit anges i beteckningar 
som ett ”månkulturellt” eller ”flerkulturellt” samhälle, ”invandrare”, 
”minoriteter” och ”majoriteter”, ”turkar” och ”finnar”. Etnicitet blir också en 
betydelsefull skillnad i utsagor om arbetslöshetens olika konsekvenser men 
också i utsagor om behov av svenska och kulturella skillnader i synen på 
jämställdhet och andra demokratiska värden. Den globala oroligheten och 
den ökade invandringen anses potentiellt öka motsättningar mellan olika 



 

118 

grupper. Med kraven på samarbete, social förmåga och ansvar artikuleras 
konstruerandet av en gemenskap och ett tillhörande till en viss grupp men 
också en förmåga att lösa konflikter i ett mer mångkulturellt samhälle med 
potentiellt ökade kulturella konflikter. I konstruktionen av framtida 
medborgare synliggörs medborgarskapets styrande och reglerande av vilka 
som inkluderas och vilka som exkluderas. Det föreställda tillhörandet och 
gemenskapen skapas genom en viss naturalisering men också en kulturali-
sering om skilda värden (Anderson 1993; Bhabha 2004; Loomba 2005, 
Arnot 2009). Motsättningarna ska motverkas genom att ungdomarna, de 
önskvärda framtida medborgarna tar ställning och utvecklar men också 
försvarar vissa värden, värden som jämlikhet, demokrati och frihet. Den 
ideala medborgaren positioneras som en demokratisk medborgare. 

Etnicitet görs också till betydelsefulla skillnader i fråga om internationa-
liseringen och betoningen på språk. Även om rörlighet mellan yrken beskrivs 
som önskvärt marginaliseras rörligheten över nationella men också regionala 
gränser. Den rörlighet som beskrivs är en förekommande och ökad rörelse 
över nationella gränser till Sverige i form av en invandring som har 
förändrats till något ”Annat” och några ”Andra”, ”utom-europeiska flykting-
invandrare” (Hall 1997; Loomba 2005; Mohanty 2007). En artikulering av 
en önskvärd utvandring är inte förekommande under perioden. Även vissa 
flickor positioneras som orörliga. Att flickor ska välja otraditionella 
studievägar och yrken och inte låsas fast, alltså förbli orörliga, i exempelvis 
den ekonomisk-merkantila sektorn eftersom möjliga yrkesvägar är få för 
kvinnor tolkar jag som att den kropp som tillskrivs kvinnligt kön positione-
ras som stationär och ska åtgärdas till en mobil kropp. 

Kön men också klass görs till betydelsefulla skillnader även i utsagorna 
om det önskvärda i välövervägda val hos framtida medborgare. Flickor och 
främst ”flickor från en arbetarklassbakgrund” positioneras utifrån deras 
avsaknad av självkännedom och brister i sina medborgerliga egenskaper.  De 
har inga särskilda mål eller önskningar utan väljer oreflekterat och spontant. 
De tycks också välja utifrån vad väninnor väljer eller vad kvinnor i deras 
närmaste omgivning väljer. Deras spontana och oreflekterade val vittnar inte 
om den självkännedom och den självständighet som krävs av medborgarna. 
Det icke-önskvärda beteendet hos de tillskrivna subjekten individualiserar 
delvis problemen där det är individen som ska regleras till att göra andra val 
och fria val. Beteendet är därmed också ett problem som förläggs till kön och 
klass och de fria valen är begränsade av förställningar och normer om kön 
och klass. Deras val är inte rationella och de är därför i behov av andningshål 
där de kan mogna, uppnå en självständighet och könsidentitet som låter dem 
göra medvetna och otraditionella val, alltså val som inte följer de köns- eller 
klassegregerade linjerna. Till viss del positioneras också ”invandrare”, både 
pojkar och flickor som oförmögna att göra medvetna val. Problemen med 
självkännedomen och förmågan att göra väl underbyggda rationella val är till 
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stor del också ett problem för ”arbetarklassen” generellt medan ”elitens” val 
inte blir föremål för problem annat än att deras avbrott framställs som 
taktiska och rationella. Val ska inte styras av vad som betecknas som 
feminina eller maskulina egenskaper och yrken och styrandet av olika 
kroppar till olika platser framträder som en avgörande del i fostrandet av 
självständiga och självkontrollerande medborgare. 

Det ankommer också på den personal som är verksam i gymnasieskolan att bidra till 
en sådan information, att utbildningsvalet kan ske på goda grunder. De sommarkurser 
i teknik för flickor som anordnats i ett stort antal kommuner under senare år har bl.a. 
visat att många flickor har såväl intresse som goda förutsättningar för teknik och 
tekniskt betonat arbete (Prop. 1987/88:102, s 8).  

Flickor positioneras som de som gör ”fel val” då de väljer kvinnodominerade 
yrken inom den ekonomisk-merkantila sektorn och får svårare på arbets-
marknaden. De behöver snarare göra val som betecknas som otraditionella, 
som val till tekniska utbildningar. Å andra sidan blir dessa val problematiska 
då de inte leder till arbete. En viss motsägelse och paradox framträder i 
huruvida ett rätt val är ett så kallat otraditionellt val eller inte. Val som inte 
är problematiska är val till den sociala sektorn. Dessa val betraktas som 
traditionella val utifrån kön och val som leder rätt utifrån anlag och inte 
bryter den rådande könssegregerade arbetsmarknaden. Valen som fria val 
och som ska leda till en social mobilitet och ett jämlikt samhälle synliggör 
dock ett styrande av vissa kroppar till vissa platser även utifrån andra mål 
om tillväxt och välstånd och vad som anses lämpligt för olika kroppar.  
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Programgymnasiet – en skola för 
livslångt lärande (1990-2005) 

4.1  Inledning 

Utredningarna och debatterna angående den integrerade gymnasieskolan 
som införs 1971 resulterar i en mängd olika försöksverksamheter för att 
förbättra utbildningen i riktning mot en gymnasieskola för alla. Det är här i 
utvärderingen av försöksverksamheterna som kapitel 4 tar vid. Inledningen 
av 1990-talet ses som en av de mest reformintensiva i svensk skolhistoria. De 
omfattande förändringarna med en ny styrning i form av ett mål- och 
resultatrelaterat system med ökad decentralisering, lokal frihet, friskolor, 
skolpeng, nya läroplaner och ett nytt betygssystem har beskrivits som ett 
utbildningspolitiskt systemskifte och en förändring från ”public good” till 
”private good” (Englund 1996a, b). Förändringarna inom utbildnings-
politiken bör också ses i relation till förändringar inom andra politik-
områden, som exempelvis vården. Med valfrihet som ledstjärna decentra-
liseras, privatiseras och marknadiseras den offentliga sektorn under tids-
perioden. Välfärdsstaten förändras och individen istället för kollektivet sätts 
i centrum (Blomqvist & Rothstein 2005). Tidsandan under perioden utgörs 
inte bara av en ökad individualisering utan även av en ökad globalisering och 
internationalisering av kapitalet, kommunikationen och medborgarna. I det 
här kapitlet analyserar jag den dominerande offentliga utbildningsdiskursen 
om gymnasieskolan som framträder under perioden mellan Kunskapspropo-
sitionens reform och nästa stora förändringsinitiativ som resulterar i den 
senare tillbakadragna reformen i mitten på 2000-talet.29 Trots beskriv-
ningarna av ett systemskifte argumenterar jag i kapitlet för att vi också måste 
se de kontinuiteter som återkommer och reproduceras och att skiftet snarare 
sker i form av förskjutningar än tydliga brott.  

För att kunna sätta in den dominerande utbildningsdiskursen i ett 
sammanhang behövs först en kort kontextualisering. Under perioden 
genomgår Sverige ett antal regeringsskiften.30 1991 års gymnasiereform 
beslutas exempelvis under ett socialdemokratiskt minoritetsstyre medan 
förändringarna i läroplanerna och betygssystemet beslutas under ett 

                                                             
29 För analyserat material under perioden 1990-2005 se kapitel 2 avsnitt 5.  
30 Hösten 1991 tar den borgerliga koalitionsregeringen bestående av Moderata samlingspartiet, Folkpartiet 
liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokratiska samhällspartiet och med Carl Bildt som statsminister över 
makten från den sittande socialdemokratiska minoritetsregeringen ledd av Ingvar Carlsson. Hösten 1994 sker 
ett nytt skifte och en ny socialdemokratisk minoritetsregering tar över även denna gång ledd av statsminister 
Ingvar Carlsson. Socialdemokraterna regerar i minoritet först med stöd av Vänsterpartiet som sedan bryter 
samarbetet i början av 1995 och sedan med stöd av Centerpartiet (Hadenius 2003, s 201-214). 1998 är det val 
igen och Socialdemokraterna fortsätter sitt minoritetsstyre med Persson som statsminister, nu med stöd av 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ett samarbete som också sträcker sig över valet 2002 (Hadenius 2003, s 229-
238) 
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borgerligt koalitionsstyre. Utbildningspolitiken uppvisar dock en relativ 
samstämmighet över partipolitiska gränser (Jarl & Rönnberg 2010). 
Omvälvningarna och demokratiseringsvågen i Östeuropa under 1990-talet 
medför också att möjligheterna för Sveriges utrikespolitik förändras. En 
annan fråga som förändrar politiken är den ökade flyktinginvandringen från 
krigets Jugoslavien och behovet av ett annat mottagande. Både rasistiska och 
anti-rasistiska strömningar cirkulerar i opinionen (Ålund 1997; Hadenius 
2003). Vid valet 1991 får också det mer främlingsfientliga partiet Ny 
Demokrati representation i riksdagen. Partiet förespråkar en restriktivare 
invandringspolitik och anses ha påverkat övriga partiers invandringspolitik. 
Ny demokrati mister sedan sin representation i riksdagen vid valet 1994. Vid 
valet 1991 får också Kristdemokratiska samhällspartiet representation 
medan Miljöpartiet förlorar sina mandat men återfår representation vid 
nästa val 1994 (Hadenius 2003). 

Sverige genomgår också en kraftig ekonomisk kris, valutakris och djup 
lågkonjunktur mellan 1991-1994 med kraftig arbetslöshet som följd 
(Hadenius 2003; Schön 2007). Stora besparingar genomförs för att möta 
den omfattande statsskulden och en ökad arbetslöshet. Visserligen vänder 
konjunkturen något redan 1993/1994 men det är krisen som upptar debatter 
och åtgärder i början och mitten på 1990-talet. Efter de första saneringarna 
av statsfinanserna avgår Ingvar Carlsson som statsminister och efter 
ifrågasättandet av Mona Sahlins ”lämplighet” bildar Göran Persson ny 
minoritetsregering med stöd av Centerpartiet 1996. Konjunkturen vänder 
under de Socialdemokratiska regeringarna Carlsson och Persson men de 
omfattande neddragningarna drabbar i hög grad deras egna väljare 
(Hadenius 2003; Möller 2007). 

Förutom den ekonomiska krisen debatteras EU-medlemskapet under 
perioden, dels i samband med folkomröstningen 1994 och medlemskapet 
1995, dels i samband med ordförandeskapet 2001 och de så kallade 
”Göteborgskravallerna”. EU diskuteras också inför folkomröstningen om 
EMU-samarbetet som leder till ett nej 2003. Folkomröstningen till EMU 
sker också strax efter att utrikesminister Anna Lindh mördas 11 september 
2003, två år efter terrorattentaten i New York (Hadenius 2003; Möller 
2007). Inrikespolitiskt debatteras i slutet av 1990-talet och början av 2000-
talet det nya pensionssystemet och att allt färre måste försörja allt fler, men 
också ökningen och omfattningen av sjukskrivningstalen (Hadenius 2003).  
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4.2  Översikt av reformer 1990-2005 

Försöksverksamheterna med en treårig yrkesinriktad utbildning som inleds i 
slutet på 1980-talet utvärderas och blir en del av underlaget för reforme-
ringen av gymnasieskolan i början på 1990-talet (SOU 1989:90 ; SOU 
1990:75 ; SOU 1992:25). Propositionen Växa med kunskaper (Prop. 
1990/91:85), den så kallade Kunskapspropositionen, blir starten på en 
genomgripande förändring av gymnasieskolan som successivt genomförs 
under början och mitten av 1990-talet. Propositionen föreslår att 16 natio-
nella treåriga program31 ska införas och att programmen i andra årskursen 
kan delas upp i nationella eller lokala grenar. Gymnasieskolan ska vara 
kursutformad i likhet med den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) 
och dimensionerad efter elevernas val. Dessutom införs individuella 
program (IV) och i ett senare beslut också möjligheten till specialutformade 
program (ett program som ska vara likvärdigt de nationella men med en 
speciell inriktning). Alla program ska också innehålla vissa gemensamma 
ämnen, så kallade kärnämnen, som ger alla oavsett program allmän 
behörighet till studier på högskolan. Kärnämnena utgörs av svenska, 
engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, estetisk verksamhet 
samt idrott och hälsa. Gemensamt är också möjligheten till individuella 
tillval och specialarbete. De mer yrkesinriktade programmen ska innehålla 
minst 15 veckor arbetsplatsförlagd utbildning (APU) medan eleverna i de 
studieförberedande programmen kan erbjudas praktik. Varje kommun är 
också skyldig att erbjuda alla ungdomar gymnasieutbildning i form av ett 
allsidigt utbud av program i den egna kommunen eller genom samarbete 
med annan kommuns skola.  

Med en reformerad gymnasieskola, reformer på grundskolenivå och en 
förändrad styrning av skolan till en mål- och resultatorienterad styrning med 
större utrymme för lokal frihet inleds också ett utredningsarbete för nya 
läroplaner, både för grundskolan som för gymnasiet och för vuxen-
utbildningen (Prop. 1992/93:230 ; Prop. 1988/89:4 ; Prop. 1991/92:95). 
Läroplanskommittén (SOU 1992:94) föreslår en gemensam läroplan för 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen som innehåller mål och riktlinjer, 
skolans värdegrund, elevernas inflytande och ansvar samt skolans ansvar. 
Läroplanen anges vara en del av en deltagande målstyrning av skolan där 
arbetssätt, timplaner och innehåll i kurser inte anges lika detaljerat som i 
tidigare läroplaner. Parallellt med Läroplanskommittén tillsätts också 
Betygsberedningen (SOU 1992:86) som föreslår ett nytt mål- och 

                                                             
31 De 16 program som föreslås är: Barn- och fritidsprogrammet, Byggprogrammet, Elprogrammet, Energi-
programmet, Estetiska programmet, Fordonsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, 
Hantverksprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet, Industriprogrammet, Livsmedelsprogrammet, 
Medieprogrammet, Naturbruksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet och 
Samhällsvetenskapsprogrammet (Prop. 1990/91:85). 



 

123 

kunskapsrelaterat betygssystem till skillnad från det då gällande relativa 
betygssystemet. Lindensjö och Lundgren menar att Betygsberedningen 
snarare förespråkade ett hierarkiskt kunskapsbegrepp medan den 
expertledda Läroplanskommittén företrädde olika former av kunskap 
(Lindensjö & Lundgren 2000). Ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem 
införs med en fyrgradig skala för att vidareutveckla övergången till en mer 
kursutformad gymnasieskola. Betygssystemet medför att elever kan bli 
underkända med betyget icke-godkänd (Prop. 1992/93:250). 

Gymnasiereformen och dess genomförande följs upp under senare delen 
av 1990-talet där frågor om utbyggnaden, elevers val, betygssystemet, 
undervisningen i kärnämnen, ökade antal elever på IV, lokala grenar och 
specialutformade program diskuteras och problematiseras (Ds 1997:78 ; Skr. 
1996/97:112 ; SOU 1997:107). Det inre arbetet i skolan är också föremål för 
utredning i Skolkommittén där den pedagogiska utvecklingen behöver 
stimuleras (SOU 1997:121). Utvecklingen av det individuella programmet 
utreds också och förslag lämnas på möjligheten att inrätta ett praktik-
program och förbättrad APU inom IV (Ds 1998:27). Utredningarna syftar till 
att utvärdera och vidareutveckla gymnasieskolan i enlighet med de 
ambitioner som läggs fast i Kunskapspropositionen (Prop. 1990/91:85). Alla 
program ges exempelvis samma poängstruktur, programmens grenar byts 
till inriktningar för ökad flexibilitet, ett nytt studie- och yrkesförberedande 
teknikprogram införs samt ett programinriktat alternativ inom IV (PRIV) 
(Prop. 1997/98:169). I övrigt är frågorna om en gymnasieexamen, lärlings-
utbildning, olika varianter av projekt- examens- eller gymnasiearbeten och 
samverkan med arbetslivet genom programråd uppe för förslag, men 
behöver utredas vidare (Richardson 2004). De små och ständiga 
förändringarna som följer av utredningarna avser utgöra en kontinuerlig 
utveckling och följsam anpassning av gymnasieskolan till ett samhälle och en 
arbetsmarknad stadd i snabb förändring. Det förekommer dock en viss 
kritik, främst från lärarfackligt håll, mot detta sätt att arbeta. Det uppfattas 
som politisk klåfingrighet och en brist på planmässighet som inte tillåter 
skolan arbetsro (Richardsson 2010).  

En försöksverksamhet inleds också med lärlingsutbildning där nationella 
yrkesförberedande program kan avslutas med ett extra lärlingsår på en 
arbetsplats med handledd praktik med start 1997. Efter ett lågt intresse från 
både skolor och arbetsliv för försöksverksamheten med lärlingsutbildning så 
förändras strukturen och försöksverksamheten förlängs ytterligare några år 
under beteckningen LIA, lärande i arbetslivet. Den nya varianten av 
lärlingsutbildning ska genomföras på tre år och ska vara ett alternativ till 
skolförlagd yrkesförberedande utbildning. Den ska vara sökbar och inte 
medföra en annan nivå än skolförlagd yrkesutbildning och även vara öppen 
för specialutformade program (Skr. 1998/99:121 ; Ds 2000:62; Prop. 
1999/2000:68). 
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Vid sekelskiftet tas återigen initiativ till en större reformering av 
gymnasieskolan för mer generella kunskaper, färre utbildningsvägar och ett 
livslångt lärande (Dir. 2000:35). Gymnasiekommittén (SOU 2002:120) 
föreslår åtta ingångsvägar till gymnasieskolan32 som syftar till att minska 
skillnaderna mellan studie- och yrkesförberedande utbildning där successiv 
specialisering ska ske genom tre block: sektorsblock, inriktningsblock och 
fördjupningsblock samt individuellt val och gymnasiearbete. Andra förslag 
är återigen att införa en gymnasieexamen samt ett nytt kärnämne, historia, 
men också att bibehålla kursbetyg och att avskaffa IV (SOU 2002:120). Även 
i denna utredning återfinns gymnasieskolans problematiska förhållande till 
arbetslivet och samhällets förändring. Enligt Bergström (2003) uppvisar inte 
Gymnasiekommitténs betänkande den optimism som kännetecknat tidigare 
skolreformer. 

Remissyttrandena till följd av utredningen är både positiva och negativa 
till Gymnasiekommitténs förslag. Den aviserade propositionen blir försenad 
vilket tolkades som ett tecken på departementets tveksamheter i vissa frågor 
samt förmågan att vinna parlamentariskt stöd för förslaget (Richardson 
2004). Den reform som beslutas om är långt mindre omfattande och 
genomgripande och avviker från Gymnasiekommitténs förslag. Exempelvis 
ska det individuella programmet behållas och ämnesbetyg införas istället för 
kursbetyg (Prop. 2003/04:140). Reformen utgår från delar av förslagen som 
redan tidigare varit föremål för diskussion, såsom att införa en gymnasie-
examen, obligatoriska samråd mellan arbetsliv och skola på yrkesprogram-
men, en fortsatt men förbättrad lärlingsutbildning, ett gymnasiearbete och 
det nya kärnämnet historia, medan det övergripande strukturförslaget om 
åtta ingångsvägar slopas. Dessutom föreslås att lokala kurser ska kvalitets-
säkras av Skolverket (Prop. 2003/04:140). Den politiska oppositionen har 
inga större invändningar mot det nedbantade förslaget och reformen ska 
genomföras hösten 2007. Det omfattande utredandet resulterar inte i några 
mer genomgripande förändringar, vilket av den politiska oppositionen 
uttrycks genom ”det bidde en tumme!” (Richardson 2004, s 200-201).  

Efter denna inledande kontextualisering ägnas resterande del av kapitlet 
åt analysen av texterna som representerar en viss vision om skolan under 
perioden 1990-2005. I avsnittet om visionen om skolan presenteras de mer 
övergripande dominerande målen samt de övergripande tolkningarna av 
samhället. Visionen är det som knyter samman olika problem och lösningar, 
om det önskvärda och det icke-önskvärda, vilket presenteras under avsnitten 
om olika problemrepresentationer. Dispositionen av problemrepresentatio-
nerna följer en indelning av problem och subjekt som tilltalas i förhållande 
till dessa problem och avslutas med angivna förslag på åtgärder och 
                                                             
32 De åtta ingångsvägarna som föreslås är: Servicesektorn, Individ- och samhällssektorn, Kultur och 
kommunikationssektorn, Ekonomi- och samhällssektorn, Bygg- och fastighetssektorn, Natur- och samhälls-
sektorn, Teknik- och produktionssektorn samt Teknik- och designsektorn (SOU 2002:120). 



 

125 

lösningar. Under dessa avsnitt analyseras också de centrala tecken som blir 
betydelsebärande för den dominerande diskursen i texterna. Kapitlet 
avslutas sedan med hur medborgarskapet temporärt fixeras och vilken 
betydelse det får för olika subjekts möjligheter till inkludering.  

4.3  Visionen om en skola för livslångt lärande  

Texterna uttycker vissa mål, syften och uppdrag för gymnasieskolan. Det 
som framställs som önskvärt med utbildningen, vad den ska bidra till och 
förbereda för analyserar jag som en viss vision om skolan. Visionen om en 
skola för alla gör sig fortfarande gällande under perioden där utsagor från 
tidigare texter reproduceras, som att utvecklingen går mot en tillvalsskola 
istället för en urvalsskola där utbildningen breddats och når ”nya sociala 
skikt” (Prop. 1990/91:85, s 42). Kunskap och bildning anges som de främsta 
medlen för att främja välståndet, välfärden och tillväxten. Reproduceras görs 
också utbildningen som en fråga om ”fördelningspolitik och rättvisa” (Prop. 
1997/98:169, s 15). Något som återkommer och reproduceras men också 
förstärks och betonas alltmer är den återkommande utbildningen i tecknet 
livslångt lärande. I utvecklingen mot ett ”lärande samhälle” anger kun-
skapspropositionen att ”perspektivet för vår politik måste vara det livslånga 
lärandet och de enskilda människornas vilja att växa med kunskaper” (Prop. 
1990/91:85, s 42). Texterna under perioden beskriver skolans trefaldiga 
uppgift (Skr. 1996/97:112, s 70; Ds 1998:27, s 23; Prop. 1997/98:169, s 17; 
Skr. 1998/99:121, s 68).  

Gymnasieskolans uppgift är att kvalificera eleverna i tre avseenden för ett 
demokratiskt samhällsliv, för ett utvecklande arbetsliv och för vidare studier. Det går 
inte att planera i detalj för framtidens kompetensbehov eftersom prognosinstrum-
enten inte fungerar väl i en dynamisk och föränderlig värld. Utbildningssystemet 
måste därför ha till uppgift att ge en god och bred grund för livslångt lärande (Ds 
1997:78, s 16). 

Utsagorna från perioden 1971-1989 om en allt snabbare förändring av 
samhälle och arbetsmarknad reproduceras även i texterna från perioden 
1990-2005 (Prop. 1990/91:85 ; Prop. 1992/93:250 ; Skr. 1993/94:183; Ds 
1997:78, s 12; Skr. 1996/97:112, s 13; Prop. 1997/98:169 ; SOU 2002:120, s 
17). Kunskapspropositionen uttrycker samhällets ökade komplexitet med 
nya fakta och föråldrade data som en ”dramatisk kunskapsexplosion” (Prop. 
1990/91:85, s 43). 

Det finns inga indikatorer på att utvecklingstakten skall minska. Tvärtom pekar alla 
tecken på att framtiden kommer att innebära att individen får uppleva allt tätare 
förändringar och ställas inför än fler alternativ. Därmed ställs nya och högre krav på 
kunskaper och utbildning. En bred kunskapsbas är det viktigaste verktyget för att 
individen skall förmå att hantera en föränderlig verklighet (Ds 1997:78, s 11). 
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Utsagorna om snabba förändringar representerar en osäkerhet och 
instabilitet om hur framtiden kommer att gestalta sig. Jag menar att 
förändring också uttrycks som ett ofrånkomligt faktum som medborgarna 
helt enkelt måste acceptera och anpassa sig till. Förändringen blir 
okontrollerbar och detta okontrollerbara måste mötas med generella 
kunskaper och ett livslångt lärande. Med en minskad efterfrågan på 
lågutbildad arbetskraft framställs det livslånga lärandet som ”en hörnsten i 
kampen för ett gott samhälle och mot arbetslösheten” (Skr. 1996/97:112, s 
16). Utbildning beskrivs återigen som en investering för framtiden om 
Sverige ska bli en ”ledande kunskapsnation” och ”utbildningsnation” (Skr. 
1996/97:112, s 4; Skr. 1998/99:121, s 5). Att det är nationen som betonas kan 
tolkas som att det främst är investering och konkurrens i förhållande till 
”Andra nationer” som privilegieras och sätts i centrum. Att ”kunskap” sätts 
samman med beteckningen ”nation” och inte samhälle kan tolkas som ett 
tydliggörande att det är den svenska nationens och de tillhörande svenska 
medborgarnas intressen som står i centrum. Utbyggnaden av utbildnings-
väsendet anses nödvändigt för att kunna ”konkurrera med kunskap och 
kompetens och inte med låga löner” (Prop. 1997/98:169, s 15). Med betoning 
på nation förstärks också en konstruktion av en viss gemenskap och 
tillhörighet skild från andra gemenskaper (Lister 2003; Loomba 2005; Arnot 
2009).  

Utbildningssystemen ska byggas så de ger möjligheter till ”flera ingångar 
och utgångar, ger möjligheter till val och omval och lägger en grund för ett 
lärande genom hela livet (Prop. 1990/91:85, s 42). Visionen om en skola för 
ett livslångt lärande bygger också på utsagor i tidigare period om skolans mål 
för demokrati och jämlikhet. ”Utbildning är ett mycket viktigt redskap för att 
försvara och utveckla det demokratiska systemet” (Skr. 1998/99:121, s 5). 
Utbildningen ska bidra till ett aktiv deltagande i samhällets demokratiska 
processer och bidra till att minska den sociala snedrekryteringen (Prop. 
2003/04:140, s 12-13). ”Utbildningen utjämnar olikheter i fördelningen av 
välfärd, inflytande och ger människor ökade möjligheter att aktivt delta i alla 
delar av samhällslivet” (Skr. 2001/02:188, s 5). Paradoxen om utbildningens 
mål att både anpassa sig till förändring och att åstadkomma förändring är 
fortfarande framträdande. 

Förutom att förbereda eleverna för vidare studier, arbete och att verka i 
samhällslivet sker också en ökad betoning på målen att ”ge den enskilde 
eleven en chans att välja och att utvecklas” (Prop. 1992/93:250, s 9). Ett 
perspektiv som också ska föra samhället i en demokratisk riktning med 
större möjligheter för enskilda människor att välja och bestämma över sina 
liv (Prop. 1990/91:85, s 42). Visionen om en skola för livslångt lärande 
menar jag kan förstås som en utvidgning och en förskjutning av visionen om 
en skola för alla där vissa utsagor betonas mer, andra förskjuts och nya 
tillkommer (Laclau & Mouffe 2001; Howarth 2007). Visionen om en skola 
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för livslångt lärande innefattar dels reproduktion av tidigare utsagor men 
också förstärkningar och skiftningar från den tidigare dominerande visionen 
om en skola för alla. Den dominerande diskursen under perioden benämns 
här som diskursen om en skola för livslångt lärande och de följande 
avsnitten med problemrepresentationer synliggör de betydelsebärande 
tecknen som strukturerar diskursen om en skola för livslångt lärande. 
Tecken som återkommer är tecken som demokrati, valfrihet, verklighet, 
jämställdhet, rättvisa, solidaritet och flexibilitet. Tecknet jämlikhet 
artikuleras fortfarande men ersätts snarare av tecknet likvärdighet. Tecknet 
mångkultur förskjuts också en del i tecknet mångfald och tecknet kvalitet 
gör sitt intåg i hegemoniseringen av diskursen om en skola för livslångt 
lärande.  

4.4  Alltför traditionell 

Vid decennieskiftet 1980-1990 framställs gymnasieskolan som alltför 
traditionell för att kunna ge alla nationens ungdomar de kunskaper de i allt 
större utsträckning anses vara i behov av i ett föränderligt samhälle. 
Utsagorna i texterna reproducerar framställningar om utbildningen som 
alltför traditionellt förmedlande från tidigare period. Undervisningen och 
utbildningen premierar inte kunskap som förståelse utan fokuserar snarare 
på faktainsamling och reproducerandet av minneskunskaper (SOU 1992:86).  

I utbildning, inte bara i skolan, har ofta enbart den första dimensionen – kunskap om 
– betonats och premierats. Det gäller framför allt s.k. kunskapsämnen. (…) Det kan 
bero på att den är lätt att ställa frågor på av typen när, vad, var, vem, vilka osv. 
Skillnader i resultat mellan individer handlar då om den mängd sakuppgifter som kan 
memoreras. Huruvida detta också speglar kvalitativa skillnader i förståelse framgår 
inte, eftersom den dimensionen inte efterfrågas. Det är också dimensionen kunskap 
om som ofta har utgjort underlaget för betygssättning (SOU 1992:86, s 54).   

Beteckningen bildning framträder med en bredare betoning på lärande för 
livet, något som representerar en viss förskjutning och förstärkning av 
tidigare utsagor om utbildning och undervisning för sammanhang, helhet 
och problemorientering (se kapitel 3). Läroplanskommittén diskuterar 
exempelvis hur skolan måste bli mer inriktad på bildning och anger att 
kunskap innefattar olika aspekter. Aspekterna vilka går under beteckningen 
fyra F, utgörs av fakta i form av kunskap som information, förståelse i form 
av kunskap som meningsskapande, färdigheter i form av kunskap som 
utförande och förtrogenhet i form av kunskap som omdöme (SOU 1992:94, s 
64-67). Den efterföljande propositionen anger att ”regeringens förslag 
handlar om bildning i dess djupaste och vidaste mening” (Prop. 
1992/93:250, s 17-18). Att det relativa betygssystemet leder till en onödig 
inriktning av undervisningen mot prov som avser mäta ”elevers förmåga att 
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samla och reproducera fakta”, reproduceras också (SOU 1992:86, s 38). 
Reproduktionen av behovet av sammanhang och helhet i kunskaperna 
förstärks också i relation till nya utsagor om den införda kursutformningens 
risker för splittring, där för mycket fokus sätts på enskilda delar i 
utbildningen (Skr. 1996/97:112, s 71; SOU 2002:120, s 136-137).  

Det är viktigt att utveckla undervisningen i gymnasieskolan i riktning mot en ökad 
helhetssyn. (…) Det finns en uppenbar fara att detta [kursutformning] leder till 
splittring och en brist på helhetssyn hos eleverna. För både lärare och elever kan 
målen i en enstaka kurs framstå som viktigare än läroplanen och programmålen (SOU 
1997:121, s 167).  

Korta kurser riskerar också en alltför traditionellt utformad undervisning 
(Ds 1997:78, s 36; Prop. 1997/98:169, s 33; Prop. 2003/04:140, s 13, 17, 32-
33, 38-39). ”I en kort kurs har läraren svårare att lära känna sina elever och 
behöver i högre grad ge eleverna ett prov för att kunna bedöma deras 
kunskaper” (SOU 1997:107, s 131-132). En kontinuitet blir synlig i utsagorna 
om en icke-önskvärd ”förmedlingspedagogik” där fakta lärs ut under 
traditionellt korta lektioner, istället för att eleverna själva tar ansvar för sitt 
lärande och att arbetssättet kännetecknas av fördjupning och verklighets-
anknytning (Skr. 1996/97:112, s 71). De tidigare utsagorna om problemen 
med en strikt uppdelning mellan teoretiskt kunnande, akademisk kultur och 
det praktiska hantverket i en yrkeskultur reproduceras också (SOU 1997:107, 
s 101; SOU 2002:120, s 303). Klassifikationen anses osynliggöra ”den 
variation av kunskaper och kunskapsformer som finns inom ämnena” (Prop. 
1992/93:250, s 18). 

Skolans inre arbete präglas av ensidighet. Ett visst sätt att undervisa går igen oavsett 
innehåll, en viss typ av verksamhet fyller skoldagarna. Elever gör på samma sätt 
lektion efter lektion. Kunskapssynen och ämnessynen kännetecknas ofta av ett 
betraktelsesätt som är övertaget från akademiska discipliner och dåligt anpassat för 
skolbruk. Alltför ofta går undervisningen rakt på de abstrakta begreppen och låter 
eleverna memorera och repetera till dess de kan upprepa vad de har tillägnat sig. 
Sådan undervisning ger inte upphov till vad man skulle kunna kalla för invändig 
kunskap, en förståelse som är integrerad i elevens värld och kopplad till tidigare 
erfarenheter (SOU 1997:121, s 246). 

Den skolförlagda yrkesutbildningen fungerar särskilt dåligt i att sätta 
samman de olika delarna till en helhet (Prop. 1997/98:169, s 47-49). 
Generella kompetenser lärs bäst i ”autentiska situationer” vilket reproduce-
rar utsagor om behovet av verklighetsanknytning och det betydelsebärande 
tecknet verklighet återkommer (Ds 2000:62, s 51). Följden av en 
kursplanestyrd arbetsplatsförlagd utbildning har enligt texterna blivit en 
begränsad möjlighet att tillföra ”yrkesutbildningen konkretion och auten-
ticitet” (Ds 2000:62, s 134). Men även de studieförberedande programmen 
framställs som alltför traditionella och splittrade. Samhällsvetenskapliga 
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programmet anses sakna en sammanhållande programidé där programmet 
”främst definieras som summan av de enskilda delarna” (Skr. 1998/99:121, s 
72). Då det Samhällsvetenskapliga och Naturvetenskapliga programmets 
främsta syfte av lärare och elever uppfattas som att kvalificera för nästa 
utbildning menar regeringen att det ”finns risk för att utbildningen blir snävt 
inriktad mot det enskilda ämnet och upplevs som splittrad och arbets-
krävande” (Skr. 1998/99:121, s 72). Utsagorna om det Samhällsvetenskapliga 
programmets splittring formuleras sedan om till en otydlighet i perioden 
2006-2011 (se kapitel 5). Problemrepresentationen förstärker tidigare 
periods utsagor och återartikulerar betydelsebärande tecken som verklighet 
men också flexibilitet i en betydelse av modernitet. 

En mångfald av elever 
Problemrepresentationen reproducerar också tidigare periods utsagor om att 
gymnasieskolan som en skola för alla tar emot ”nya” elever. Alla ungdomars 
rätt till gymnasieutbildning medför en mångfald av elever. Återigen 
problematiseras de som riskerar att misslyckas och de som avviker från det 
normala mönstret (Ds 1998:27, s 27). Att gymnasial utbildning framställs 
som ett minimikrav och att ungdomar inte längre har något val, trots 
gymnasieskolans formella frivillighet visar ytterligare på en viss kontinuitet 
(Skr. 1996/97:112, s 4, 66-70; Skr. 1998/99:121, s 5). I likhet med tidigare är 
det elever på yrkesprogram eller individuella program (IV) som tilltalas 
utifrån att de inte fullföljer och riskerar ”utanförskap” (Prop. 2003/04:140, s 
13). ”Skoltrötthet” blir åter en positionering i utsagorna om avhopp och 
skolsvårigheter som också synliggör tecknet verklighet. Skäl till avhopp 
beskrivs som ”vantrivsel” med lärarna, ”skoltrötthet” och en känsla av 
”meningslöshet” (Ds 1998:27, s 28).  

[E]leverna är trötta på skolan för att de måste sitta stilla och lyssna på läraren som 
oftast undervisar ur en bok timme efter timme, år ut och år in. De tycker inte att de lär 
sig något viktigt eller användbart (SOU 1997:121, s 104).   

När eleverna finner skolan meningslös är det inte bara eleverna som 
framställs som bristande utan också skolsystemet. Det är skolsystemet som 
ska anpassa sig till eleverna och inte tvärtom, bristen sitter inte hos eleverna 
utan i undervisningen, skolmiljön och skolans regler (SOU 1997:121, s 105; 
Ds 1998:27, s 28; Skr. 1998/99:121, s 35). Förutom tilltalet till elever på 
yrkesförberedande program och IV görs också nya utsagor om en överrepre-
sentation av elever med ”utländsk bakgrund” som inte fullföljer sina 
program (Ds 1998:27, s 27). De elever som inte fullföljer karaktäriseras som 
de som går i gymnasieskolan för att det ”inte finns några andra alternativ”. 
De anses också ha en ”låg motivation”, ”studiesvårigheter” och ”låga betyg”. I 
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likhet med tidigare utsagor är det främst ”arbetarklasspojkar” som har 
problem med utbildningen.  

De senaste årens betygsstatistik visar att flertalet icke godkända betyg finns på de 
yrkesförberedande programmen, särskilt de program som domineras av pojkar, och 
att kärnämnena är det stora problemet för dessa elever. Vissa menar dock att det inte 
är kraven inom dessa ämnen i sig som skapar svårigheter utan till betydande del 
arbetssättet och undervisningens inriktning (Skr. 1998/99:121, s 26). 

Som i tidigare utsagor är det inte ”arbetarklasspojkarna” som konstrueras 
som problem utan snarare anses problemet ligga hos lärarna och organi-
sationen med en föråldrad pedagogik och organisation. Men pojkarna antas 
också ha det betydligt svårare i en ”kvinnodominerad” skola då frånvaron av 
fäder och ”goda manliga förebilder” brister även utanför skolan (SOU 
1997:121, s 268-272). Problemrepresentationen artikulerar en ”feminiserad” 
gymnasieskola som med abstrakt undervisning missgynnar pojkar (Francis 
2006; Skelton & Francis 2009; Kimmel 2010). I jämförelse med hur skolans 
”medelklassnormer” i tidigare texter ansågs medföra en ”antiskolkultur” hos 
”arbetarklasspojkar” framställs problemet nu snarare vara en 
”kvinnokultur”. Men föreställningar om kön och klass genomskär varandra i 
positioneringen av de ”skoltrötta arbetarklasspojkarna” (de los Reyes, et al. 
2006a). Skillnader skrivs fram mellan två dikotoma kön varvid under-
visningen inte ensidigt kan lyfta fram det ena könets erfarenheter och 
intresseområden då det missgynnar det andra (SOU 1997:121, s 268-272). 
Det förekommer också nya utsagor om att eleverna oftare ger upp på grund 
av vad som anses normalt i skolan. ”Gymnasieskolan bedrivs fortfarande 
som om det skulle finnas en normal skolverksamhet som är anpassad till 
normala elever där de som inte passar in av olika skäl betraktas som 
avvikare” (Skr. 1998/99:121, s 25-26). Det som anses normalt kopplas också 
till kärnämnenas långa tradition på studieförberedande utbildningar vilket 
anses medföra risker för att det är utifrån denna tradition som kursplaner 
tolkas och undervisningen genomförs, vilket visar på kontinuitet från 
tidigare period (SOU 1997:121, s 147; Prop. 1997/98:169, s 44).  

Förutom ”eleverna på yrkesprogram” och elever ”med utländsk bakgrund” 
återkommer också utsagor från tidigare perioder om ”de med tidiga skol-
misslyckanden”. Dessa elever betecknas utifrån benämningar som elever 
med otillräckliga kunskaper från grundskolan och de som behöver ta ”sido-
vägar” och ”omvägar”. 

Till gruppen elever som vill men inte kan räknas … de motiverade eleverna som har 
störningar, t.ex. olika handikapp, dyslexi eller inlärningssvårigheter i olika ämnen. Till 
gruppen elever som kan men inte vill hör de som har förutsättningar men inte är 
intresserade; de tycker att skolan är meningslös; ser inte vad man kan använda den 
till; har andra och starkare intressen; här finns de omotiverade eleverna. Till gruppen 
elever som både kan och vill men är hindrade; ofta av brister som kan rättas till, t.ex. 
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invandrar- och flyktingelever som inte har tillräckliga kunskaper i svenska och som 
har en bristfällig skolgång; hit hör också elever med personliga problem, sociala 
svårigheter m.m. Till gruppen elever som varken kan eller vill men måste hör de som 
inte vill gå i gymnasieskolan men har ett tryck på sig att gå där, t.ex. från föräldrarna, 
genom ungdomsarbetslösheten m.m. Till gruppen elever som varken kan eller vill 
men inte heller måste hör de som inte söker sig till gymnasieskolan för att de redan 
från början har sådana brister i sin utbildning att de har ett allvarligt handikapp 
jämfört med andra elever (SOU 1997:107, s 150). 

Återigen konstrueras kön, klass och etnicitet som betydelsefulla skillnader i 
positioneringen av avvikarna och de i riskzonen utifrån beteckningar som 
”skoltrötta”, ”socialt omogna”, ”vilsna” och ”osäkra” inför fortsatta studier 
(Ds 1998:27, s 38).  

Modern pedagogik för flexibilitet, verklighet och likvärdighet 
Det är utvecklingen av en annan uppfattning av vad inlärning går ut på som 
artikuleras som eftersträvansvärt i problemrepresentationen alltför traditio-
nell. Att kunna förstå och att använda till skillnad från att mekaniskt lära in 
och reproducera privilegieras. Inlärning är inte något passivt, ingen kan lära 
eleverna någonting utan det krävs en aktiv insats av dem själva. Kunskaps-
propositionen ser det aktiva deltagandet som nödvändigt för att motverka en 
passiv elevroll (Prop. 1990/91:85). Även Läroplanskommitténs betänkande 
betonar en fördjupad inlärning till skillnad från en ytinlärning (SOU 
1992:94, s 77). 

Tyngdpunkten i undervisningen måste därför ligga på en strävan mot att eleverna 
själva utvecklar mönster och teorier som sätter in faktakunskaperna i ett 
sammanhang. I relation till diskussionen om kunskapsformer innebär detta en 
starkare betoning av kunskapers förståelseaspekt, men också förtrogenhet med 
kunskapande av olika slag (SOU 1992:94, s 76). 

Utsagorna reproducerar behovet av sammanhang och helheter men också en 
viss förskjutning och större betoning på elevernas ansvar (jmf. Dovemark 
2007).”När elever kommer till högskolan eller ut i arbete, avkrävs de genast 
ett betydligt större ansvar och de förväntas också med en gång klara av 
andra, mindre styrda arbetssätt” (Prop. 1990/91:85, s 97).  Självständighet 
och ansvarstagande blir centralt i ett arbetsliv som beskrivs ha en plattare 
organisering med självständiga och självstyrande grupper och avdelningar. 
Skolan kan därför inte präglas av en auktoritär och lärarstyrd undervisning 
(Prop. 1990/91:85, s 155; SOU 1992:94, s 291; Prop. 1992/93:250, s 13). Ett 
aktivt kunskapande som höjer motivationen och ambitionsnivån hos 
eleverna ska göras genom förändrade arbetssätt som projektarbeten, tema-
undervisning, koncentrationsstudier, arbete i lärarlag, praktik och arbets-
platsförlagd utbildning (APU) (Prop. 1990/91:85, s 156, 169). Även om andra 
arbetssätt som temaundervisning och koncentrationsstudier återartikuleras 
från tidigare period sker en förskjutning mot utsagor om elevens tid till eget 



 

132 

arbete samt processen och reflektioner kring lärande och kunskap (SOU 
1992:94, s 67-68). I förslagen om gymnasiearbete eller examensarbete anges 
att ”arbetsprocessen är lika viktig som slutprodukten” (Prop. 2003/04:140, s 
33). Värde tillskrivs själva arbetsprocessen och inte enbart det resultat som 
nås, vilket är något som inte innefattas i kunskapsbegreppet på samma sätt 
under senare delen av 2000-talet (jmf.  Nordin 2010).  

Det betydelsebärande tecknet verklighet framträder och reproduceras i 
relation till en undervisning som speglar ett modernt arbetsliv med 
övergripande arbetsuppgifter som kräver olika kunskaper i ett visst samman-
hang (Prop. 2003/04:140, s 61-62). Det framträder också i utsagorna om en 
modern pedagogik där gymnasiearbeten kan utgöras av autentiska projekt 
från något företag eller organisation (Prop. 2003/04:140, s 33-34).  

I reproduktionen av en önskvärd helhet och sammanhang i utbildningen 
framkommer också det betydelsebärande tecknet flexibilitet. Splittringen ska 
paradoxalt nog lösas med en flexibel studieuppläggning som utgår från 
programmålen i en ämnesövergripande undervisning (Ds 1997:78 , s 74-75; 
SOU 1997:107, s 53; SOU 1997:121, s 152; Prop. 2003/04:140, s 32-39). 
Utsagorna om konkretisering av programmål genom examensarbete medför 
också nya utsagor om tydligheten i utbildningens mål, vart den leder och 
vilka resultat som uppnåtts (Ds 1997:78, s 124; Prop. 2003/04:140, s 33). 
Som vi kommer se i nästa kapitel blir utsagor om en önskvärd tydlighet 
alltmer framträdande.  

Förändringar i betygssystemet mot ett kunskapsrelaterat system 
återkommer också från utsagorna i tidigare perioder men en viss förskjut-
ning sker mot betoningen på elevernas eget ansvar utifrån att betygen tydligt 
ska ange krav och mål. Tydligheten är särskilt viktig för ”svaga” elever som 
behöver självförtroende (SOU 1992:86, s 39-40).  

Ett viktigt skäl för förslaget är den pedagogiska kraft och vinst som följer av i förväg 
formulerade och kända kriterier för vad varje betygssteg representerar. Eleverna vet 
vad som krävs och vad deras arbete skall leda till. Föräldrar vet vad betygen står för, 
dvs. vad deras barn kan i varje ämne. Avnämare, vare sig det gäller arbetsliv eller 
studieinstanser, vet vad individen behärskar. (…) Ytterligare ett skäl är att det 
föreslagna betygssystemet – och de synliga kriterierna i synnerhet - gynnar alla elever. 
De elever som hittills misslyckats på högstadiet och i gymnasieskolan är i stor 
utsträckning de som aldrig förstått vad som förväntades och krävdes av dem (SOU 
1992:86, s 66).   

 
Förslagen om tydligare krav och kriterier menar jag lägger ett större ansvar 
på individen att uppnå vissa mål (jmf. Dovemark 2007). I slutet av perioden 
föreslås istället för kursbetyg, ämnesbetyg för nya arbetssätt och andra 
former av bedömningar än skriftliga prov. Ämnesbetygen ska bättre främja 
läroplanens kunskapssyn. ”De förändringar som regeringen nu föreslår 
syftar således till att motverka fragmentisering till förmån för helhet, att 
motverka ytliga kunskaper till förmån för djupa och att främja en bedömning 
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som premierar förståelse framför uppräknande av fakta” (Prop. 
2003/04:140,s 39). Den moderna pedagogiken som problembaserat lärande 
och övergripande tematiska studier som reproduceras från tidigare period 
tillförs också nya utsagor om att låta kärnämnesundervisningen präglas av 
den studieinriktning som eleven går, så kallad infärgning (SOU 1997:107, s 
158; Prop. 2003/04:140, s 17, 29-30). Något som ska göra undervisningen 
mer relevant för mångfalden av elever med olika bakgrund.  

En modell som börjat växa fram är samverkan med karaktärsämnen, ibland kallad 
infärgning. Lärarna arbetar i arbetslag och kärnämnen tar sin utgångspunkt i en 
konkret situation. Arbetsgruppen har sett flera exempel på hur undervisningen i 
kärnämnen flyttats ut och förlagts i nära anslutning till exempelvis de verkstäder där 
eleverna studerar karaktärsämnen (Ds 1998:27, s 51). 

För att få de ”skoltrötta” och ”omotiverade” på yrkesföreberedande program 
eller IV att se nyttan med kärnämnena bör undervisningen präglas av den 
valda yrkesprofilen (Skr. 1996/97:112, s 80; SOU 1997:107, s 104; SOU 
1997:121, s 147; Ds 1998:27, s 51; Prop. 1997/98:169, s 44). Trots att målen 
är gemensamma för alla elever så betyder det inte att undervisningens 
utformning ska vara likartad oavsett program, vilket framställs vara en miss-
uppfattning hos många lärare (Prop. 2003/04:140, s 17, 29-30). Ansvaret 
förläggs till lärarna som inte har tagit till sig systemet med en målinriktad 
undervisning och tecknet verklighet knyts samman med tecken som 
flexibilitet i meningen individuell anpassning.  

Det finns således inte en enda metod som kan tillämpas utan en pedagogisk mångfald i 
val av metoder och arbetssätt behövs. Det är därför viktigt att olika lösningar väljs med 
utgångspunkten att möta varje elevs förutsättningar, behov och intressen. (…) Det är 
viktigt att på ett individualiserat vis möta varje elevs behov av stöd för sin utveckling 
men med bibehållna gemensamma kursplaner (Prop. 2003/04:140, s 29-30). 

Från tidigare period reproduceras det betydelsebärande tecknet flexibilitet i 
meningen individuell anpassning för både mer eller mindre studie-
motiverade i en skola för alla. I likhet med tidigare knyts det också samman 
med betydelsen i tecknet jämlikhet i meningen olika sätt och olika lång tid 
att nå samma mål i en gymnasieskola för alla (SOU 1992:94, s 294; Prop. 
1992/93:250, s 37-38; SOU 1997:107, s 18). Men som vi kommer se senare i 
det här kapitlet uttrycks denna betydelse främst i den alltmer framträdande 
betecknaren likvärdighet. Kursutformningen och den organisatoriska 
friheten antas också lämna stora möjligheter till flexibla lösningar för 
stödundervisning och specialundervisning33 som inte alltid har utnyttjats 

                                                             
33 Med stöd- eller specialundervisning nämns sådant som att utöka undervisningstiden för hela utbildningen 
eller för vissa delar. Det finns också möjligheter att välja bort ämnen via ett reducerat program eller låta 
elevens intresse styra mer (Skr. 1998/99:121, s 68; SOU 1997:107, s 153). 
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(SOU 1997:107, s 154; SOU 2002:120, s 286-287; Prop. 2003/04:140, s 55-
56).  

För att utbildningsmålen skall nås behöver det lokala utvecklingsarbetet fortsätta på 
flera olika områden i gymnasieskolan. Eleverna behöver olika mycket stöd och olika 
lång tid för att nå målen. Det innebär att gymnasieskolan måste bli så flexibel, 
pedagogiskt och organisatoriskt, att den kan tillgodose elevernas olika behov (Skr. 
1998/99:121, s 26).  

Mångfalden av elever och betoningen på nya och moderna arbetssätt 
synliggör också tecknet jämställdhet från tidigare period i utsagor om en 
jämställd undervisning som en pedagogisk fråga om bemötande och 
bedömning men också en trygg inlärningsmiljö och demokrati. Hänsyn ska 
tas till ”flickor” och ”pojkars” olika erfarenheter (Ds 1997:78, s 52-55; SOU 
1997:107, s 13, 93; SOU 1997:121, 277; Prop. 1997/98:169, s 38-39). 
Exempelvis har de traditionella teknikutbildningarna varit för ”manligt 
inriktade” vilket orsakat avhopp och minskat antal sökanden. Nya och 
moderna inriktningar som är mer tvärvetenskapliga som miljö- och medie-
teknik ska intressera flickor (Ds 1997:78, s 57-58; Prop. 1997/98:169, s 38-
39). I likhet med tidigare homogeniseras ”flickors erfarenheter” samtidigt 
som deras intressen inte helt tycks kunna motsvara ”pojkarnas teknik-
intresse”. Samtidigt kan utsagorna också sägas lägga ansvaret på en viss 
struktur där flickor väljer bort förtryckande miljöer (Leathwood & Francis 
2006; Arnot 2009). ”Ett projektformat och probleminriktat arbetssätt där 
eleverna i hög utsträckning får ta eget ansvar för sitt lärande har visat sig 
framgångsrikt för att stimulera flickor till tekniska studier” (Ds 1997:78, s 
57-58). Om det probleminriktade lärandet ses som ett svar för vissa pojkars 
studiemotivation i meningen autenticitet så framställs det här som att flickor 
tendera att gynnas av ett lärande där ansvar ges i en mer projektutformad 
undervisning (Ds 1997:78, s 52-55; Prop. 1997/98:169, s 38-39). Det är 
lärarna som genom ett genusperspektiv i utbildningen ska åstadkomma 
förändring.  

Genom att integrera ett genusperspektiv i utbildningen ges eleverna bättre möjligheter 
att upptäcka och motverka diskriminerande och ojämställda förhållanden i samhället. 
Ett genusperspektiv i undervisningen kan synliggöra och motverka sådant som 
medverkar till att konservera otidsenliga föreställningar om vad som är kvinnligt 
respektive manligt. Det ger också en signal till skolan att reflektera över 
kunskapsinnehåll, hur undervisningen organiseras, vilka förväntningar som ställs på 
eleverna, bemötande i skolan m.m. (Prop. 2003/04:140, s 31). 

Den ökade betoningen på jämställdhet och genusperspektiv kan förstås 
utifrån en omgivande jämställdhetsdiskurs som blir mer framträdande i 
politiken i övrigt (Tollin 2011). Klassfrågorna är inte frånvarande men 
etnicitet blir mer framträdande.  
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[E]n könsneutral skola är en könsdiskriminerande skola. Vi [Skolkommittén] menar 
att man kan göra samma påstående om klass- och etnicitetsfrågor. En skenbar 
neutralitet, ett osynliggörande av köns- klass- och etnicitetsfrågor i skolan får oftast 
rakt motsatt effekt, dvs. att skolan verkar diskriminerande (SOU 1997:121, s 267). 

Lärarna är i behov av kunskap om olika kulturer, om kulturella skillnader 
och deras ursprung och om olika ”invandrarbarns” villkor och förutsätt-
ningar. Då gymnasiet framställs ta emot en större mångfald av elever måste 
skolan anpassa sig och sitt sätt att arbete efter dessa elever. Skolkommittén 
menar att ”det sätt att organisera och planera arbetet i skolan, och de arbets-
former och arbetsmetoder som är bra för barn med invandrarbakgrund, är 
bra för alla barn” (SOU 1997:121, s 265). I jämförelse med hur flickor och 
arbetarklasspojkar krävde en annan pedagogik i tidigare period är det nu 
istället ”invandrare” som kräver andra arbetssätt. Nya arbetsformer hänger 
samman med en framställning om att gymnasiet i allt högre grad tar emot 
”nya” och ”Andra” elevgrupper, som i den här perioden främst positioneras 
som ”invandrare”, med andra förutsättningar, förkunskaper och andra 
kulturer (SOU 1997:107, s 18; SOU 2002:120, s 284-285). Utsagorna om 
”nya” och ”Andra” elevgrupper reproduceras från den tidigare perioden. 
Lösningen handlar om pedagogisk utveckling och förnyelse där det är 
lärarna och undervisningssättet som måste förändras.  

Individuella program för flexibilitet 
I problemrepresentationen alltför traditionell reproduceras också visionen 
om en gymnasieskola för alla. Kunskapspropositionen (Prop. 1990/91:85) 
anger exempelvis att alla har rätt till utbildning och med den flexibla 
utformningen av den kursutformade gymnasieskolan föreslås ett individuellt 
program för de som inte har sökt, tagits in på något program eller avbrutit 
sin utbildning. Förslaget om individuella program menar jag kan relateras 
till tidigare utsagor om behovet av introduktionskurser och särskild uppfölj-
ningsverksamhet och tecknet flexibilitet som individuell anpassning. Med 
individuella program antas kommunerna få ett arbetsredskap för sina 
skyldigheter att erbjuda alla gymnasieutbildning. Det betonas att indivi-
duella program likväl som gymnasieskolan ska följa de allmänna målen som 
gäller för gymnasieskolan och byggas upp kring gymnasieskolans gemen-
samma kärna (Prop. 1990/91:85, s 64-65, 89-90). 

Motiven för de individuella programmen anges i Kunskapspropositionen 
(Prop. 1990/91:85) vara flera men här lyfts dock den kompensatoriska 
insatsen fram:  

Ett motiv är det kompensatoriska, dvs. elever, som saknar tillräckliga kunskaper för 
att kunna tillgodogöra sig en gymnasieutbildning, ges möjlighet att få motsvarande 
grundläggande kunskap. Ett annat motiv är att verka motivationsskapande och 
vägledande för omotiverade och studieobestämda elever. Ett ytterligare motiv ligger i 
att på olika sätt stödja de ungdomar som inte kommit in på sitt val till gymnasieskolan 
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och elever som avbrutit sin gymnasieutbildning. Ett fjärde motiv är att tillmötesgå 
önskemålen hos de mycket målinriktade ungdomarna som vill ha en individuell 
utbildning av ett slag som inte ryms inom de nationella programmen (Prop. 
1990/91:85, s 89).  

Med så olika motiv och behov hos ungdomarna beskrivs de individuella 
programmen bestå av en mängd olika varianter, som exempelvis en 
preparandkurs för de med ”låga förkunskaper” men de kan också bestå av 
arbete på ungdomsplats och vägledande åtgärder som anses viktiga för att 
stärka ungdomarnas självkänsla och motivation och ge dem en introduktion 
i arbetslivet (Prop. 1990/91:85, s 90). Även om vissa målinriktade ungdoms-
grupper nämns så framställs de individuella programmen som en lösning 
och åtgärd för de ungdomar som inte annars får en gymnasieutbildning och 
riskerar ”utslagning”. Den möjliga elevgruppen positioneras främst som de 
”omotiverade”, ”skoltrötta” och ”med låg självkänsla”. Trots variationen i 
förutsättningar så menar regeringen i slutet på perioden att eleverna oftast 
betraktas utifrån en gemensam nämnare. 

Elever med individuella program betraktas alltför ofta utifrån det som förenar dem, 
nämligen att de saknar behörighet eller inte varit motiverade att påbörja ett program, 
medan det som skiljer dem åt sinsemellan i form av studieförutsättningar, stödbehov, 
funktionshinder, intressen m.m. inte tillräckligt beaktas. Med hänsyn till alla de olika 
individerna i elevgruppen kan, och måste, den individuella uppläggningen av 
elevernas studiegång se mycket olika ut från elev till elev (Prop. 2003/04:140, s 53).  

De individuella programmen artikulerar det betydelsebärande tecknet 
flexibilitet, men också likvärdighet i meningen individuell anpassning, vilket 
inte uppnås med ett snävt utbud av alternativ, samma mängd undervisning 
och en praktik som inte är relaterad till utbildningen (SOU 1997:107, s 156; 
Ds 1998:27, s 67-70; Prop. 1997/98:169, s 40-41; Skr. 2001/02:188. s 48).  

APU, LIA och samverkan för flexibilitet och verklighet 
Även i texterna från perioden 1990-2005 återkommer utsagorna om behovet 
av verklighetsanknytning i form av praktik under beteckningen arbets-
platsförlagd utbildning (SOU 1989:90 ; SOU 1990:75 ; Prop. 1990/91:85).34 
Behoven av praktik för alla, även för de studieförberedande programmen, 
reproduceras också från tidigare periods utsagor för att även dessa elever ska 
få erfarenheter av arbetslivet i enlighet med principen om utjämning och 
förberedelse för både yrkesliv och vidare studier (Prop. 1990/91:85, s 95; 
SOU 2002:120, s 321). Skolkommittén anger exempelvis att studieförbere-
dande program särskilt behöver arbetsplatsförläggas då deras utbildning är 
ännu mer abstrakt och behöver konkretiseras (SOU 1997:121, s 259).  

                                                             
34 Det föreslås att den arbetsplatsförlagda tiden för yrkesförberedande program ska uppgå till 15 % av den 
totala studietiden då förutsättningarna skiftar mellan kommuner och yrkesområden (Prop. 1990/91:85, s 
103).   
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Alla elever behöver få inblick i det moderna arbetslivet krav och funktionssätt. De 
måste träna t.ex. problemlösnings- och samverkansförmåga, flexibilitet och förmåga 
att ta ett ökat medansvar. Ur ett avnämarperspektiv måste därför samverkan mellan 
skola och arbetslivet i framtiden i större omfattning även omfatta dessa program (SP, 
NV, ES). Detta är inte minst angeläget mot bakgrund av att samhällsvetenskaps-
programmet är det program vars elever fördelas mellan flest sektorer på 
arbetsmarknaden (Ds 2000:62, s 90).  

En mindre traditionell utbildning med mer flexibilitet och variation i form av 
olika arbetslivskontakter och att delta i många olika verksamheter med olika 
konventioner för lärande ska göra skolarbetet roligare och medföra att 
eleverna lär sig mer (SOU 1997:121, s 246-247). Utsagorna reproducerar 
utsagor från tidigare period om att sätta in kunskaperna i ett verkligt 
sammanhang, förena teori och praktik och få tillgång till ”verkliga miljöer” 
för att öka intresset (Ds 1997:78, s 18; SOU 1997:121, s 253-254; SOU 
2002:120, s 310). Utsagorna om APU synliggör de betydelsebärande tecknen 
verklighet och flexibilitet där APU ska medföra förmågor som samarbete, 
initiativ, problemlösning och förändringsbenägenhet viktiga för det livslånga 
lärandet (Ds 1997:78, s 105; Prop. 1997/98:169, s 47-49). Möjligheterna att 
underlätta anställning genom APU reproduceras men nu främst för 
ungdomar tillskrivna ”utländsk bakgrund”.  

En ökad samverkan mellan skolan och arbetslivet, som bl.a. innebär ett ökat inslag av 
lärande i arbete kan ha stor betydelse för dessa ungdomars [med utländsk bakgrund] 
möjligheter att gå från skola till arbetsliv. (…) Ungdomarna får också en chans att visa 
sin förmåga för en eventuell arbetsgivare samtidigt som det ger arbetsgivaren en 
möjlighet att utveckla sin kulturella kompetens (Ds 2000:62, s 28).  

Vad som är underförstått i denna representation är att arbetsgivaren 
förutsätts vara ”etnisk svensk” som i stor utsträckning också diskriminerar 
ungdomar med ”utländsk bakgrund”. Ansvaret blir individens att visa och 
bevisa sin duglighet, kompetens och förmåga att passa in trots en förmodad 
avvikelse (Skeggs 2004). Etnicitet görs också till betydelsefulla skillnader i 
utsagorna om en utvecklad internationell APU. ”Elever som genomför 
praktikperioder utomlands har goda möjligheter till yrkesmässig, språklig, 
kulturell och personlig utveckling” (SOU 2002:120, s 311). Här är det dock 
underförstått att det snarare är ”etniska svenskar” som genom internationell 
APU kan få en kulturell kompetens som de inte anses kunna få i Sverige trots 
en betoning på att Sverige nu är ett mångkulturellt land (se avsnitt 4.6) 
(Ålund 1997; de los Reyes, et al. 2006b).  

Det betydelsebärande tecknet flexibilitet reproduceras också i meningen 
anpassning till förändringar i samhälle och arbetsliv vilket synliggörs i 
utsagorna om behovet av lärlingsutbildning. 
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Framtiden kommer att kräva stor flexibilitet och en ökad förmåga hos utbildningen att 
snabbt reagera på nya utbildningsbehov. (…) En större del av yrkesutbildningen 
kommer sannolikt att behöva förläggas till företag och andra organisationer utanför de 
traditionella utbildningsinstitutionerna (Ds 2000:62, s 51). 

Under beteckningen lärande i arbetslivet (LIA) betonas att lärlingsutbildning 
ska utgå från ett perspektiv av livslångt lärande som minst ska ge grund-
läggande behörighet till högskolan och inte innebära en långtgående 
färdigutbildning utan en bred allmän utbildning vilket reproduceras från 
tidigare utsagor (Ds 2000:62, s 153, 167, 199-201). Det betydelsebärande 
tecknet flexibilitet i meningen anpassning till arbetsmarknaden reproduce-
ras också i utsagor om ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. I början 
och mitten på 2000-talet betonas samverkan med arbetslivet alltmer (Ds 
2000:62, s 87; Prop. 2003/04:140, s 69-70). 

Ett viktigt kvalitetsinslag i yrkesutbildningen är också kravet på lokalt samråd, som 
regeringen föreslår skall bli obligatoriskt för kommunen.35 Genom arbetslivets 
medverkan i planering och genomförande av den grundläggande yrkesutbildningen 
inklusive gymnasiearbetet, säkras utbildningens aktualitet och legitimitet – viktiga 
kvalitetsbegrepp för att elever och föräldrar skall uppfatta de yrkesinriktade 
studievägarna som attraktiva val i gymnasieskolan (Prop. 2003/04:140, s 62). 

Lokala samråd i form av programråd ska förtydliga det gemensamma 
ansvaret för att genomföra och kvalitetssäkra yrkesutbildningen (Ds 1997:78, 
s 106-107; Ds 2000:62, s 68).36 Även nationella råd föreslås för att 
kontinuerligt diskutera utvecklingen av främst yrkesutbildningen mot 
bakgrund av samhällets och arbetsmarknadens förändringar (Ds 2000:62, s 
106).37 I utsagorna om samverkan tillkommer ett nytt betydelsebärande 
tecken, kvalitet, som blir än mer framträdande i perioden 2006-2011. Den 
ökade betoningen på samverkan med arbetslivet skiftar en del av 
problemlösandet från lärarna till avnämarna (jmf. Nordin 2010; Nylund 
2010; Sjöberg 2010b).  

I likhet med utsagor om praktik i perioden 1971-1989 framställs 
lärlingsutbildning som lämplig för de ungdomar som har problem med en 
abstrakt teoretisk undervisning och istället behöver konkreta erfarenheter 
och praktiska referensramar. Det ska minska klyftorna i samhället, främja 

                                                             
35 Att en stor del av gymnasieskolorna bedrivs av andra huvudmän än kommuner är minst sagt frånvarande i 
texterna från den undersökta perioden vilket kan tyckas anmärkningsvärt särskilt mot mitten av 2000-talet. 
Det tycks finnas en viss tystnad kring friskolornas ansvar i en del frågor som exempelvis denna som dock blir 
tydligare i nästa period. 
36 Samverkan framställs som viktigt inom områden som inrättandet av program och inriktningar, 
erbjudanden om valbara kurser, behov av lokala kurser, uppläggning och genomförande av APU, utformning 
och bedömning av projektarbeten och utveckling av innehåll och arbetsformer (Ds 2000:62, s 87-88; SOU 
1997:107, s 106, 120). 
37 Analyser bör göras av programmål och programstrukturer samt åtgärder och analyser angående regional 
fördelning, dimensionering, internationaliseringsfrågor samt kopplingar mellan gymnasieutbildning och 
eftergymnasial yrkesutbildning och arbetsmarknadsutbildning (Ds 2000:62, s 106). 
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social sammanhållning och personlig utveckling i likhet med tidigare periods 
utsagor om jämlikhet. Lärlingsutbildning ska vara till för de ”omotiverade” 
och ”skoltrötta” (Ds 1997:78, s 100-103). En lärlingsutbildning ska också 
minska den svikande rekryteringen till verkstadsindustrin, ”attrahera ung 
arbetskraft samt öka vissa ungdomars svaga studiemotivation” (Ds 1998:27, 
s 18). Artikuleringen av verkstadsindustrins rekryteringsbehov samt tilltalet 
till vissa ungdomars svaga studiemotivation kan tolkas som ett under-
liggande antagande att det är ”pojkar från en viss klassbakgrund” som 
utsagorna riktar sig emot.  

En motsägelse är dock närvarande i en av texterna. Utvärderingen av 
försöksverksamheten visar att den faktiska deltagargruppen är ”motiverade” 
och ”framgångsrika” elever som presterar på en god eller hög nivå och att det 
inte finns stöd för att lärlingsutbildning är ett lämpligt alternativ för de 
”skoltrötta” (Ds 2000:62, s 187). Från tidigare periods utsagor reproduceras 
det arbetsplatsförlagda lärandets betydelse för insikter om hur man bör 
uppträda på en arbetsplats (Ds 1997:78, s 104-105). Med betoning på skolans 
värdegrund (se avsnitt 4.6) förstärks behovet av en viss socialisering i början 
på 2000-talet. Ungdomar bli introducerade i en social omgivning och genom 
överföringen av tysta kunskaper kan en socialisation och identifikation med 
ett yrke utvecklas som inte är möjligt i ett klassrum. Socialisationen skrivs 
fram som viktig, att tillhöra en social gemenskap som bidrar till personlig 
mognad (Ds 2000:62, s 39, 52). Identitet ska formas genom yrket som en del 
i en föreställd gemenskap och vi-känsla (Anderson 1993; Mouffe 2005; 
Yuval-Davies 2011). 

En ökad integration mellan arbete och lärande kan utöver den kognitiva aspekten att 
förvärva kunskaper och färdigheter inom yrkesområdet, även bidra till en fortsatt 
socialiseringsprocess och skapa motivation för och realism i den aktuella utbildningen 
hos eleverna (SOU 2002:120, s 300). 

Det är dialogen mellan handledare och elev som bidrar till överföringen av 
omdömen, värden och normer. På detta sätt anses eleven bli del av en 
yrkeskultur och utveckla en yrkesidentitet, något som reproduceras från 
perioden 1971-1989 (Ds 2000:62, s 144). Det framhålls att APU eller lärande 
i arbetslivet ger unika bidrag till elevernas utveckling, bidrag som inte kan 
läras på annat sätt som social kompetens, känslan av att tillhöra en 
arbetsplats, känslan av att vara med, en vi-anda, att vara ute i verkligheten 
med krav på tidsanpassning, tempo och kvalitet, lära sig ta ansvar, lära sig 
vara medmänniska, lära sig hur människor beter sig (Ds 2000:62, s 153). 
Problemrepresentationen alltför traditionell knyter tecken som flexibilitet, 
verklighet och kvalitet, men också likvärdighet och jämställdhet till 
diskursen om en skola för livslångt lärande.  
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4.5  Alltför stelbent, segregerad och specialiserad 

Ett livslångt lärande ses som avgörande i ett föränderligt samhälle och 
gymnasieutbildningen framställs som alltför stelbent, segregerad och 
specialiserad för ett livslångt lärande. Från tidigare period återkommer 
utsagor om samhällets och arbetsmarknadens förändring där yrken kommer 
och går och gränserna mellan dem suddas ut. Utsagor om kunskaps- och 
informationssamhällets tekniska utveckling framställs nästan som överväl-
digande (Prop. 1992/93:250, s 10). Förändringarna i omvärlden med ökad 
globalisering, europeisering och politiska omvälvningar aktualiserar återigen 
utbildningens ”dubbla uppgifter” (Prop. 1990/91:85 ; SOU 1992:94, s 31-32). 
Enligt Läroplanskommittén måste det finnas en balans mellan ”å ena sidan 
att hos nästa generation återskapa värden, språk, kunskaper och färdigheter 
och å andra sidan att förbereda för framtiden” (SOU 1992:94, s 32). Frågan 
är ”i vilken utsträckning skolans mål och innehåll skall anpassas till en 
föränderlig värld och/eller vilken roll skolan har i att forma denna värld” 
(SOU 1992:94, s 32). Utsagorna reproducerar därmed tidigare periods 
paradox om anpassning eller förändring. Alltför ofta utformas yrkesutbild-
ningarna efter vad som passar det nuvarande eller det passerade arbetslivet 
och inte framtiden enligt Kunskapspropositionen.  

Många av dessa studievägar är mycket specialiserade och har därmed en snäv 
yrkesinriktning. En helt ny struktur är nödvändig med tanke på den föränderliga 
arbetsmarknaden som jag tidigare talat om (Prop. 1990/91:85, s 74).   

 
Texterna reproducerar problemrepresentationer om utbildningsvägarnas 
alltför specialiserade och snäva inriktning vilket inte gynnar en utveckling av 
beständiga kunskaper med förmåga att orientera sig och delta i ett komplext 
samhälle (SOU 1992:94, s 59). Specialiseringen riskerar en ökad utslagning 
och en ny social ”kunskapsunderklass” istället för fler högskoleutbildade (Ds 
1997:78, s 61-69). Texterna reproducerar också risken för en bristsituation 
av vissa kategorier av ingenjörer (Skr. 1996/97:112, s 72). Bristen på tekniskt 
utbildade anses vara ett problem eftersom Sverige då kommer att halka efter 
i teknikutbildningen som är så viktig för att kunna konkurrera inter-
nationellt. Återigen görs utsagor om flickors bristande intresse för teknik (Ds 
1997:78, s 57-58; Prop. 1997/98:169, s 38-39).  

Men gymnasieskolan reproduceras inte bara som för specialiserad som 
tidigare utan också som alltför centralstyrd, detaljreglerad och stelbent, 
något som inte gynnar en kontinuerlig förändring av utbildningen. Det 
betydelsebärande tecknet flexibilitet i meningen anpassning till arbetsmark-
naden visar på en kontinuitet från tidigare period men också tecknet 
valfrihet återkommer. Kunskapspropositionen anger att gymnasieutbild-
ningen behöver ”en struktur som ger incitament till förändringar och 
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garanterar flexibilitet och valfrihet” (Prop. 1990/91:85, s 51). Linjesystemet 
ses som alltför stelbent vilket inte lämnar utrymme för bredare utbildningar 
och nya kombinationsmöjligheter (Prop. 1990/91:85, s 51). Mot senare delen 
av perioden görs dock också utsagor om problemen med ett ökat antal 
specialutformade program, lokala grenar och lokala kurser som riskerar 
begränsa den nationella överblicken och påverka möjligheterna att jämföra 
kvalitet och likvärdighet mellan utbildningar (Ds 1997:78, s 59). Problemet 
med bristande likvärdighet i form av ett mer varierat program- och kurs-
utbud framställs som alltmer problematiskt vid sekelskiftet och liknar 
utsagor om det integrerade linjegymnasiet (Skr. 1998/99:121, s 77). 

Den specialiserade och stelbenta utbildningen är i likhet med tidigare 
representationer också alltför segregerad utifrån köns- och klassgränser och 
det betydelsebärande tecknet jämlikhet uttrycks dels explicit men också 
genom betecknaren likvärdighet. Trots en gemensam gymnasieskola anses 
det fortfarande finnas en betydande variation i de olika programmens 
uppbyggnad vilket inte främjar en likvärdig utbildning. Det bidrar snarare 
till att sociala och kulturella skillnader upprätthålls (Ds 1997:78, s 42).  

[S]kolan är en del av ett samhälle som riskerar att bli allt mer segregerat och ojämlikt. 
Klassklyftorna har vidgats i takt med att de ekonomiska problemen i samhället har 
förvärrats. Segregationen har tilltagit. (…) Idag finns bostadsområden och stadsdelar 
där huvuddelen av de boende är både politiskt och ekonomiskt fattiga, där 
arbetslöshet, socialbidragsberoende m.m. visar på betydande skillnader i människors 
livsvillkor. Den etniska segregationen har ökat i takt med att invandrarna har blivit 
fler i Sverige, framför allt i storstadsregionerna (Skr. 1996/97:112, s 21).  

Det som tillkommer i utsagorna om ett segregerat samhälle och en 
segregerad skola är aktualiseringen av den etniska segregeringen. Den 
etniska segregationen på gymnasieskolans olika program problematiseras i 
förhållande till den låga andelen elever med ”utländsk bakgrund” på Natur-
bruksprogrammet, medan Handels- och administrationsprogrammet, 
Fordonsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet och Hantverksprogrammet 
har en andel över genomsnittet. Många med ”utländsk bakgrund” tilltalas 
också som avhoppare från gymnasiet, något som i högre grad resulterar i 
arbetslöshet och inte gynnar Sveriges konkurrenskraft (Ds 2000:62, s 28). 
”Invandrare” positioneras som problem istället för den resurs de borde vara. 
Texterna reproducerar utsagor om den icke-önskvärda statusskillnaden som 
fortfarande råder mellan de olika programmen i slutet på 1990-talet trots 
kunskapspropositionens reformambitioner att minska de socialt betingade 
skillnaderna (Ds 1997:78, s 21; SOU 1997:107, s 18, 31-32).  

Också den tydliga uppdelningen på flick- och pojkprogram bör undvikas. Det finns en 
social snedrekrytering till gymnasieskolans mer studieförberedande program, som 
också resulterar i en snedrekrytering till högskolan. (…) Det får därför betraktas som 
ett misslyckande att det trots reformarbetet på 1990-talet finns stora skillnader mellan 
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olika socialgrupper, i t.ex. matematikprestationer, vilka är avgörande för många högre 
studier (SOU 2002:120, s 23). 

Problemen med en ej uppnådd jämlikhet och jämställdhet i form av den 
tredelade gymnasieskolan reproduceras från tidigare period (se avsnitt 3.5) 
och klass benämns både explicit och i beteckningar som socio-ekonomiska 
skillnader och föräldrars studiebakgrund (SOU 1997:121, s 99; SOU 
2002:120, s 23; Prop. 2003/04:140, s 13).  

Att välja ”rätt” 
Texterna under perioden reproducerar utsagor om problematiska val för att 
uppnå målen om en mindre segregerad skola och arbetsmarknad, målen om 
jämlikhet och jämställdhet. Val grundade på vad kamrater väljer, påverkan 
från föräldrar samt social bakgrund och kön bidrar inte till en jämnare 
fördelning, med fler som gör så kallade otraditionella val (Ds 1997:78, s 51; 
SOU 1997:107, s 13). Återigen framställs det låga sökantalet till natur- och 
tekniskt inriktade utbildningar som ett ”allvarligt hot mot Sveriges 
långsiktiga möjligheter till industriell återhämtning och tillväxt”(Prop. 
1992/93:250, s 12). Produktiva områden med maskulin prägel värderas 
återigen högre än andra sysslor och intressen (Bacchi 1999). Intresset för 
teknik måste höjas, särskilt hos flickor.  

Hur man på arbetsplatsen behandlar flickor under praktik och utbildning samt 
kvinnor anställda i industritekniska yrken har stor betydelse för om de 
traditionsbundna valen skall kunna förändras och rekryteringen till industrin 
förbättras (Prop. 1992/93:250, s 12).   

 
Kommittén för gymnasieskolans utveckling menar att då arbetsmarknaden 
inte ser kvinnor som kompetent arbetskraft inom vissa yrken får de flickor 
som valt en ”traditionellt manlig utbildning” också svårt att bli anställda på 
grund av arbetsmarknadens förväntningar (SOU 1997:107, s 92-93). Medan 
pojkar framställs göra mer otraditionella val än flickor är det fortfarande 
flickor som avbryter traditionellt manliga utbildningar på grund av ”att de 
upplever ett bristande stöd” (SOU 1997:107, s 97). Problemet med att få 
flickor väljer ”otraditionellt” blir dels ett strukturellt problem där arbets-
platserna med anställda och arbetsgivare måste förändras men det är också 
studievägledarens (syons) uppgift att få både pojkar och flickor att välja 
annorlunda, att välja det de egentligen är intresserade av.  

[A]ll personal och därmed också syofunktionärerna [har] ett stort ansvar för att 
uppmuntra flickor som är intresserade av teknik att våga söka till utbildningar som 
inte traditionellt anses kvinnliga, och att uppmuntra pojkar som är intresserade av att 
arbeta med människor att söka sig till de traditionellt kvinnliga utbildningarna (Prop. 
1990/91:85, s 149).  
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Men även den kraftiga sociala segregationen ska motverkas vilket 
reproducerar tidigare periods utsagor där klassamhället ska utjämnas genom 
utbildning. Utsagorna representerar dock en skillnad gentemot tidigare när 
det även talas om ”invandrarungdomar”.  

Speciellt viktig är syon [studievägledaren] för att de elever som kommer från miljöer 
utan studietradition skall ges samma reella möjligheter till väl underbyggda val, som 
elever som har välinformerade och studiemotiverade föräldrar. Invandrarungdomarna 
tillhör också den grupp som är speciellt beroende av skolans vägledning. En bra 
vägledning kan minska den sociala snedrekryteringen till fortsatt utbildning (Prop. 
1990/91:85, s 149).  

 
På liknande sätt som i den tidigare dominerande diskursen konstrueras 
likheter mellan positioneringar som ”arbetarklass”, här betecknat som elever 
från miljöer utan studietradition, och ”invandrare”. Utsagorna positionerar 
subjekten som oförmögna att göra väl underbyggda val eftersom deras 
föräldrar inte anses vara välinformerade eller studiemotiverade (Leathwood 
& Francis 2006; Lundahl 2010). Att välja rätt framställs också som att från 
ett yrkesförberedande program välja högre utbildning. Även om flickorna 
från program som Omvårdnadsprogrammet och Barn- och fritidsprogram-
met positioneras utifrån ”rätt” val i deras intresse för högskoleutbildning 
återstår ändå problemet med att den sociala bakgrunden i så hög grad avgör 
vilka program som väljs i gymnasieskolan samt i vilken utsträckning 
eleverna senare söker sig till högre utbildning (SOU 1997:107, s 14, 95-96).  

Det är slöseri med mänskliga resurser att utbildningen fortfarande i stor utsträckning 
är både köns- och klassuppdelad. Det begränsar möjligheterna för var och en att 
utvecklas utifrån sina förutsättningar och intressen. (…) Ojämlikheten i arbetslivet 
förstärks av att den sociala snedrekryteringen är starkast på de längsta utbildningarna 
som leder till de bäst avlönade yrkena med störst möjlighet till personlig utveckling 
(Skr. 2001/02:188, s 6). 

Jämlikhet får därmed betydelsen likvärdiga möjligheter. Med en princip om 
meritokrati blir jämlikhet en rörlighet där den bäst lämpade oavsett klass, 
kön eller etnicitet innefattar en effektivitet och det mest ekonomiskt 
lönsamma. Jämlikhet innebär inte längre en omfördelning och en utjämning 
av skillnader utan rörlighet och belöning utifrån prestation med intakta 
hierarkier där människor fortfarande värderas olika och betecknaren 
likvärdighet blir alltmer framträdande.  

Även andra utsagor görs i förhållande till vad som är ett ”rätt” val. Att 
välja utifrån lust och intresse framställs som ett rätt val och ungdomarna 
antas också vara mer benägna att välja utbildningsväg efter lust och intresse 
än tidigare. Status, framtida lönenivåer och en planering inför framtiden är 
inte lika väsentligt längre. Det viktiga är att de får ett utbyte av vad de gör 
här och nu. (Ds 1997:78 , s 51-58). En förskjutning sker dock i vad som skrivs 
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fram som ett ”rätt” val mot slutet av perioden. ”I ett system med valfrihet 
kommer elever alltid att göra strategiska val. Dagens system med kursbetyg 
innebär att det kan vara till fördel för elever att välja bort kurser, där de 
bedömer att det kan vara svårt att få höga betyg” (Prop. 2003/04:140, s 43). 
Kursbetygen blir problematiska i förhållande till valfriheten men också i 
förhållande till konkurrenskomplettering och en ny prövning i underliggan-
de kurser för att höja tidigare betyg (Prop. 2003/04:140, s 14). Att eleverna 
gör strategiska val av ”lätta kurser” formuleras som ett problem och något 
icke-önskvärt, särskilt i relation till bortvalet av språk.  

Språkkunskaper i flera språk än engelska är avgörande för rörligheten i Europa, såväl 
för arbete och studier som för resor och handel. Språkkunskaper bidrar också till att 
utveckla förståelse, respekt och tolerans för andra språk och kulturer (Prop. 
2003/04:140, s 32). 

Elevers val börjar i diskursen om en skola för livslångt lärande också 
konstrueras som ett problem i förhållande till val av kurser som uppfattas 
som lättare. Det som inte förekommer är en problematisering av huruvida de 
väljer kurser som inte är relevanta för det valda programmets sammanhang 
och arbetsmarknadens behov bortsett från behovet av språk, något som 
förekommer i perioden 2006-2011.  

Bredd och kärnämnen för livslångt lärande och likvärdighet 
I diskursen om en skola för livslångt lärande reproduceras utsagorna om 
bredare och flexiblare gymnasieutbildningar för framtidens förändringar och 
för att förhindra återvändsgränder (Ds 1997:78 , s 69-70; Skr. 1996/97:112, s 
19-20). Med bred kompetens och grundläggande kunskaper förbereds för ett 
livslångt lärande och med mindre specialiserade kursplaner ges beredskap 
för successiva förändringar (Prop. 1990/91:85, s 99). För att ge alla möjlighet 
till ett livslångt lärande, med omlärning och nylärning utvecklas den 
gymnasiala utbildningen till att alla program ska omfatta tre år. Utsagorna 
om behovet av gemensamma allmänna ämnen för alla reproduceras under 
beteckningen kärnämnen38 (Prop. 1990/91:85, s 98). Även de yrkesförbere-
dande programmen ska ”ge en bred basutbildning inom ett yrkesområde” 
samt vara ”en bra grund för vidare studier genast efter gymnasieskolan eller 
senare i livet” (Prop. 1990/91:85, s 74).  

Goda kunskaper blir än mer nödvändiga för alla i en värld där kunskaperna ständigt 
förändras. En generell bas av solida kunskaper underlättar den specialisering och 
omspecialisering som kommer att bli vanlig i arbetslivet. (…) Till gymnasiet har valts 
en struktur som prioriterar bredd i kompetensen framför smal specialisering och som 
ger möjlighet till förändring och flexibilitet i förhållande till nya krav. Förändringar 

                                                             
38 Kärnämnena består av svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, idrott och hälsa, 
estetisk verksamhet, individuellt val och specialarbete (Prop. 1990/91:85, s 98). 
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sker allt snabbare i samhället och gymnasieskolan måste kunna möta dem (SOU 
1997:107 1997, s 169). 

Att alla program görs treåriga med en kärna av allmänna ämnen repro-
ducerar också tidigare periods utsagor om att gränsdragningen mellan 
yrkesförberedelser och högskoleförberedelser bör minska (SOU 1992:94 
1992, s 295; Prop. 1992/93:250, s 51). Att ett fullföljt treårigt program 
inklusive kärnämnen ska leda till grundläggande behörighet till högskole-
studier förstärker utsagorna. ”En av grundtankarna bakom den nya 
gymnasieskolans struktur är att öppna vägen för alla gymnasiestuderande att 
gå vidare till högre studier” (Prop. 1990/91:85, s 164). Det betydelsebärande 
tecknet jämlikhet återkommer men under beteckningen likvärdighet i 
meningen gemensamma mål (SOU 1992:94, s 159).  

Likvärdigheten tillgodoses främst genom att alla program får ett antal gemensamma 
ämnen eller verksamheter. De utgör gymnasieskolans kärna och skall vara 
obligatoriska för alla elever och därmed tvingande för huvudmännen att anordna 
(Prop. 1990/91:85, s 96).  

Även om jämlikhet artikuleras explicit i vissa sammanhang är det snarare 
beteckningen likvärdighet som blir det betydelsebärande tecknet under 
perioden som i vissa fall ges samma betydelse som beteckningen jämlikhet 
(jmf. Bergström 1995; Lindensjö & Lundgren 2000; Englund 2005a; 
Englund & Quennerstedt 2008b). I diskursen om en skola för livslångt 
lärande är det tecknet likvärdighet som motiverar att en skola för alla måste 
ge möjligheter till alla, även när ”nya” kategorier elever finns i systemet 
(Prop. 1990/91:85).  

Ingen får ställas åt sidan eller sorteras bort från vidare utbildning på ett tidigt 
stadium. Regeringens grundinställning är att alla kan lära mer, men också att alla är 
olika, har olika sätt att lära eller lär sig i olika takt (Skr. 2001/02:188, s 4).   

 
Kvalitet framträder som ett nytt betydelsebärande tecken och ges betydelsen 
en likvärdig och bredare utbildning. Men som vi kommer se i nästa kapitel 
framställs denna bredd snarast som något icke-önskvärt och ett problem. 
Förändringarna i början på 1990-talet leder mot en önskvärd bredd på 
utbildningarna och att eleverna får jobb inom andra yrkesområden än de 
utbildat sig inom ses som en kvalitetsaspekt.  

De omfattande kärnämnena och programmålens betoning av generella kompetenser 
borgar för att alla elever får en viss bredd i sin utbildning. Att en rätt stor andel av 
gymnasieskolans elever får jobb inom något annat yrkesområde än det som är deras 
målområde för utbildningen visar enligt kommitténs uppfattning att utbildningen har 
en viss bredd (SOU 2002:120, s 185).   
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Men det framställs ändå som att en fortsatt breddning i likhet med förslagen 
från 1976 års gymnasieutredning är önskvärd för att främja det livslånga 
lärandet (Ds 1997:78, s 61-69; Skr. 1998/99:121, s 78; Ds 2000:62, s 43).  

Mycket talar således för att ungdomarna blir bättre förberedda för en föränderlig 
omvärld om de har en bredare utbildning än de får i dag och att den mest 
specialiserade utbildningen sker efter gymnasieskolan, i eftergymnasial utbildning 
eller i en anställning. Genom en bred grundutbildning har ungdomar fler 
valmöjligheter inledningsvis och en möjlighet att vid behov byta verksamhetsfält (SOU 
2002:120, s 53). 

I slutet på perioden sker dock vad som skulle kunna beskrivas som en 
dislokation, en viss rubbning av utsagorna om breddade utbildningsvägar 
och ingångar. Propositionen uttrycker en förändring där specialistkunska-
perna börjar betonas alltmer och inte ses som en motsats till generella 
kompetenser. Det är fortfarande viktigt att motverka en segregerad utbild-
ning och bredda rekryteringen till högskolan (Prop. 2003/04:140, s 61).  

En grundläggande yrkesutbildning med hög kvalitet måste således dels utveckla 
generella nyckelkompetenser, dels leda till specialistkunskaper av en sådan 
omfattning att elevens kompetens svarar mot arbetslivets krav för anställning eller 
verksamhet i eget företag. Den måste också ha en sådan utformning att den utgör en 
utgångspunkt eller plattform för fortsatt lärande under hela yrkeslivet (Prop. 
2003/04:140, s 61-62). 

Ytterligare förskjutningar blir framträdande i utsagor om ”verksamhet i eget 
företag” men också utsagor om behovet av den generella kompetensen 
”entreprenörskap” (Ds 1997:78, s 69).  En profilerad yrkesutbildning anses 
ge generella nyckelkompetenser användbara inom andra områden som 
”Förmågan att planera och genomföra en arbetsuppgift, vara lyhörd för 
kund- och kvalitetskrav, fungera i lagarbete etc.” (Prop. 2003/04:140, s 61). 
Kompetenserna framställs som viktiga eftersom många arbetar inom 
områden de inte inriktat sig mot (Prop. 2003/04:140, s 61). De som vill 
specialisera sig ska få möjlighet till detta genom olika val av inriktningar, 
valbara kurser, individuella val och gymnasiearbete. ”Möjlighet till en hög 
grad av specialisering är ett mått på kvalitet i yrkesutbildningen” (Prop. 
2003/04:140, s 61). Möjligheterna till specialisering ska dock inte medföra 
en minskning av kärnämnena (Prop. 2003/04:140, s 29).  

Regeringen har starkt stöd från arbetslivets företrädare när det gäller synen på 
behovet av såväl generella yrkeskompetenser som goda kunskaper i kärnämnena för 
alla elever. Dessa kunskaper är en förutsättning för deltagande i det livslånga och 
livsvida lärandet. Därmed är de avgörande för att individen skall få och behålla ett 
arbete under sitt yrkesliv eller att kunna byta verksamhetsområde. Kärnämnena är 
därför av central betydelse för sysselsättningen och ett högt arbetskraftsutbud (Prop. 
2003/04:140, s 62). 
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Förskjutningar görs därmed i slutet av perioden där det betydelsebärande 
tecknet kvalitet snarare får betydelse i förhållande till specialisering och inte 
bredd vilket till viss del rubbar diskursen om en skola för livslångt lärande. 
Att det fortfarande är diskursen om en skola för livslångt lärande som domi-
nerar synliggörs av den fortsatta betoningen på förändringsbarheten och den 
återkommande utbildningen i samband med utsagorna om likvärdighet och 
demokrati.  

Successiva val för likvärdighet, kvalitet och mångfald 
Från tidigare perioder reproduceras också utsagorna om behovet av att 
skjuta upp val för att inte återskapa en köns- och klassegregerad utbildning 
och arbetsmarknad. Utsagorna om svårigheterna med att välja vid ung ålder 
reproduceras exempelvis i valet av gren i programmen. ”Inte heller finner jag 
det lämpligt att kräva av alla elever att de redan från början skall bestämma 
sig för en viss gren, på vilken de i så fall skulle kunna tas in redan första 
läsåret i gymnasieskolan” (Prop. 1990/91:85, s 62). En jämnare fördelning 
på gymnasieprogrammen ska bidra till kvalitet, ökad trivsel och ge alla 
likvärdiga möjligheter. Kvalitet och likvärdighet blir betydelsebärande 
tecken för diskursen om en skola för livslångt lärande. Förutsättningen för 
en jämnare könsfördelning anses vara utformningen av både utbildningen 
och yrken. Genom att utforma utbildningarna tematiskt utifrån elevernas 
intressen anses den socialt sneda rekryteringen minska och skapa friare 
utbildningsval för flickor och pojkar, arbetarklass och medelklass (SOU 
1997:107, s 92-93; Skr. 1998/99:121, s 78). Eftersom alla program ger 
grundläggande behörighet till högskolan anses gymnasieskolan vara en 
utbildning utan återvändsgränder. Valet till utbildning i gymnasiet fram-
ställs därmed som mindre betydelsefullt och elever behöver inte göra 
avgörande val i slutet på grundskolan (Skr. 1998/99:121, s 70). Valen 
behöver dock skjutas upp än mer för att förhindra ”fel” val utifrån något 
annat än intresse (SOU 2002:120, s 23, 187). Successiva val förespråkas av 
Gymnasiekommittén. Genom att ha färre och bredare sektorer att välja 
mellan i det första valet till gymnasieskolan kommer val utifrån ”social 
bakgrund”, ”utländsk bakgrund” och ”kön” att minska till förmån för 
välövervägda och ”rätta” val (SOU 2002:120, s 23, 187).  

Successiva val är också att föredra ur ett elevperspektiv. Många elever vet inte från 
början vad de vill ägna sig åt utan behöver en viss tid i början av gymnasie-
utbildningen för att närmare lära känna ett område. Att successivt ta ställning till olika 
alternativ är också främjande för elevernas personliga utveckling. Att göra 
välöverlagda val är i sig en kompetens (SOU 2002:120, s 187).  

Frågor om likvärdighet och jämställdhet legitimerar en utbildning som 
senarelägger betydelsen av olika val samt en bredare och mer allmän 
gymnasieutbildning. Att eleverna gör ”fel” val utifrån faktorer som social 
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bakgrund, kön och etnicitet motiverar att dessa val skjuts upp samt att valen 
till gymnasieskolan ska bli färre i ett inledande skede och att utbildning inte 
ska leda till några återvändsgränder. Även om propositionen kunskap och 
kvalitet inte förespråkar färre valmöjligheter i ett inledande val till gymnasie-
skolan betonas gymnasieskolans kompensatoriska uppgift om att främja 
allas möjlighet till högre utbildning och ett livslångt lärande. Vad som 
reproduceras är en ökad möjlighet att kunna byta utbildningsväg men också 
förändringen mot tillgången till en variation av olika inriktningar inom 
programmen för att möta elevers intressen och möjliggöra val av intresse och 
fallenhet. 

För att uppnå bredd och möjlighet att successivt förändra inriktningen på studierna 
krävs fler än en inriktning inom många program. Det bör också vara möjligt för en elev 
att byta från en mer yrkesinriktad inriktning till en mer studieförberedande och 
tvärtom. Detta är en viktig princip när det gäller gymnasieskolans uppdrag att 
kompensera för val som görs utifrån betyg och social bakgrund, snarare än intresse 
och fallenhet. Ett allsidigt urval av inriktningar är alltså viktigt för att elever som 
successivt kommer till insikt om sin intresseinriktning skall få goda möjligheter att 
byta inriktning (Prop. 2003/04:140, s 21).  

De betydelsebärande tecknen kvalitet och likvärdighet knyts också samman 
med det betydelsebärande tecknet mångfald. Mångfalden avser främst en 
mer etnisk mångfald som blir en del både av att erbjuda likvärdiga möjlig-
heter men främst som en kvalitetsaspekt i form av ett resursutnyttjande för 
internationell konkurrenskraft. 

Heterogena arbetsgrupper har rikare erfarenheter och främjar kreativitet och 
innovation. Människor med olika bakgrund kan ge nya perspektiv på hur problem kan 
lösas. Flexibiliteten ökar. Tvåspråkighet kan bidra till att öppna nya marknader och ge 
nya kunskaper. En organisationskultur som utvecklas i riktning mot mångfald 
påverkar även ledningssystemet. Benägenheten ökar att lyssna till olika idéer och att 
öppna sig för nya metoder. Man har bättre beredskap inför osäkra omständigheter (Ds 
2000:62, s 28).  

Skillnader framställs som positivt om dessa skillnader leder till önskvärda 
mål och värden om vinst, innovation, konkurrens och flexibilitet. På samma 
sätt som resursargumentet varit centralt för utsagor och argument för 
jämställdhet och en jämn fördelning av kvinnor och män blir det också 
centralt för utsagorna om mångfald (Hernes 1982).  

Kursutformning och lokal frihet för flexibilitet, valfrihet, kvalitet 
Från tidigare period återkommer förslagen om en moduluppdelad 
gymnasieskola under beteckningen ett kursutformat programgymnasium. 
Programstrukturen ger en viss stabilitet medan kursutformningen medför 
att enskilda kurser kan förändras och bytas ut utan att systemet som helhet 
påverkas (Prop. 1990/91:85 ; Prop. 1992/93:250). Återigen reproduceras det 
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betydelsebärande tecknet flexibilitet som en del av en modernisering och 
anpassning till ett föränderligt arbetsliv (Massey 1994, 2005). Flexibilitet ges 
också betydelsen gränsöverskridande kombinationer av teori och praktik och 
återkommer också från tidigare utsagor.  

[F]ramför allt handlar det om flexibiliteten i meningen att erbjuda en mångfald av 
kombinationer av ämnen och mellan teori och praktik. Programstrukturen ger mycket 
större möjligheter till detta än de tidigare linjerna och specialkurserna. Samtidigt är 
det viktigt att se till att programmen blir ramar och inte nya hinder för gränsöver-
skridande kombinationer. (…) Inte minst viktigt är det att ta ytterligare steg för att 
bryta upp tidigare vattentäta skott mellan gymnasieskolans studieförberedande och 
yrkesförberedande roller. En sådan strikt uppdelning har inte någon motsvarighet i 
verkligheten utanför skolan (Prop. 1992/93:250, s 10).    

Flexibiliteten i form av kombinationsmöjligheter ska också bredda utbudet 
av utbildningsvägar för flickor. Med en flexiblare struktur ska nya utbild-
ningar lättare kunna anordnas inom områden som domineras av kvinnor 
som information, reklam, personalvård och turism (Prop. 1990/91:85, s 51). 
Kön görs till en strukturerande faktor för vilka nya arbeten som inte 
representeras i gymnasieskolan och också en legitimerande faktor för ett mer 
flexibelt system (jmf. Tollin 2011).  

Även om en viss lokal frihet för lärare och skolor artikuleras i texterna 
från den tidigare perioden förskjuts betydelsen av flexibilitet alltmer mot 
lokal frihet (Prop. 1990/91:85, s 45). 

Ett utrymme ges för en flexibilitet och känslighet för förändringar i omvärlden som 
inte ryms inom ett centralt fastlagt system. Ett utrymme ges för de naturliga 
engagemang som finns i lokalsamhällets krav och behov. Det lokala ansvaret att 
utforma och planera utbildningen ger dessutom förutsättningar för bättre anpassning 
till ungdomars behov och intressen (Prop. 1990/91:85, s 53).   

Den lokala friheten ska också stärkas genom att kommunerna ska kunna 
erbjuda andra kombinationsmöjligheter än de nationella programmen under 
vad som benämns som specialutformade program39 (Prop. 1992/93:250, s 
35). Flexibilitet i meningen lokal frihet framkommer också i läroplans-
förslaget. ”Läroplanen skall ange de nationella målen, men den skall, till 
skillnad från tidigare, inte ge anvisningar om hur målen skall nås, dvs. val av 
stoff, arbetssätt och arbetsmetod” (SOU 1992:94, s 141). Den lokala friheten 
knyter också an till flexibilitet i meningen individuell anpassning. Val av 
stoff, arbetssätt och arbetsmetod anses tillhöra det professionella arbetet och 
regleringen ska istället ge så stort utrymme för lokal frihet som möjligt (SOU 
1992:94, s 17, 124-125; Prop. 1992/93:250, s 44; Skr. 1993/94:183, s 24-25). 
Det anses viktigt att ”lärarna får en större frihet än tidigare när det gäller att 

                                                             
39 Det kvalitetskrav som ställs är att de specialutformade programmen ska innehålla samma omfattning av 
kärnämnen och att det ska finnas programmål (Prop. 1992/93:250, s 35). 



 

150 

utforma sitt arbete - och större möjligheter att konkretisera nationellt 
uppställda mål” (SOU 1992:94, s 124). Ansvaret förläggs till lärarna vilket 
betonar en viss professionalism. Men den professionalism som betonas 
under perioden begränsas dock senare (jmf. Sjöberg 2010b). Den lokala 
friheten knyter också samman de betydelsebärande tecknen demokrati och 
likvärdighet. Likvärdighet får betydelse i relation till flexibilitet som en 
individuell anpassning och olika sätt att nå samma mål. Jämställdhet och 
likvärdighet uppnås inte genom lika undervisning eller lika behandling 
vilket reproducerar utsagor från tidigare period. 

Skolan skall verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Undervisningen skall 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Alla skall oberoende av kön, 
boendeort, sociala och ekonomiska förhållanden ha lika tillgång till utbildning i det 
offentliga skolväsendet. Utbildningen inom varje skolform skall oavsett var i landet 
den anordnas vara likvärdig. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationellt 
fastställda målen. Men likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen varhelst 
den erbjuds skall utformas på samma sätt. Hänsyn skall tas till elevers olika 
förutsättningar. Det finns också olika vägar att nå målen. Med dessa utgångspunkter 
kan undervisningen aldrig bli lika för alla (SOU 1992:94, s 162).  

Återigen formuleras jämlikhet i form av likvärdighet och främst i form av 
likvärdiga resultat (jmf. Englund 2005a; Englund & Quennerstedt 2008b). 
Målen i kursplanerna ska skapa ”förutsättningar för likvärdighet” samtidigt 
som de ger ”ett frirum till den lokala nivån” (Prop. 1992/93:250, s 43). Ett 
stort utrymme för lärarnas professionalitet ska också bidra till en kvalitets-
höjning (Prop. 1990/91:85, s 42). Den nationella likvärdigheten kan dock 
riskeras med en omfattande lokal frihet och det betydelsebärande tecknet 
kvalitet knyts till likvärdighet och flexibilitet. I ett alltmer varierat program- 
och kursutbud ska likvärdigheten främjas så att eleverna gör ”rätt” val 
genom kvalitetssäkring.   

Vissa lokala kurser håller låg kvalitet. En del elever har kunnat välja lokala kurser med 
låga krav av taktiska skäl för att få goda meriter med låg ansträngning. För att kunna 
bibehålla en stor valfrihet och ha kvar en möjlighet till lokalt anpassat utbildnings-
utbud är det därför nödvändigt att de lokala kurserna kvalitetssäkras. Enbart sådana 
lokala kurser vars innehåll prövats och fastställts av Skolverket skall få förekomma i 
gymnasieskolan så att göra kurserna blir nationellt likvärdiga för eleverna (Prop. 
2003/04:140, s 17).  

Den lokala friheten ska kontrolleras och därigenom upprätthållas. De 
målutformade kursplanerna lämnar också stora möjligheter till att anpassa 
innehåll och undervisning utan att skapa nya lokala kurser (Prop. 
2003/04:140, s 34). Även om elevernas val framställs som problematiska ur 
aspekter som kvalitet på kurserna betonas ändå dimensioneringen av utbild-
ningen i enlighet med elevernas intressen och val och valfrihet artikuleras. 
Utsagorna reproducerar tidigare periods utsagor om det problematiska i att 
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elevernas val styrs utifrån vilka möjligheter till anställning som finns efter 
gymnasieutbildningen (Ds 1997:78, s 59).  

[V]isar ändock ganska tydligt att arbetsmarknaden på fem år har genomgått radikala 
förändringar. Svårigheter att förutsäga arbetsmarknadens behov av utbildade inom 
olika yrken är ett motiv för att uppmana ungdomarna att välja utbildning efter egna 
intressen och inte enbart låta sig vägledas av arbetsmarknadsprognoser (SOU 
1997:107, s 82). 

Dimensioneringen bör baseras på ungdomarnas intressen eftersom det visat 
sig att deras val av utbildningar inte har varit ”något sämre prognosinstru-
ment än de arbetsmarknadsprognoser som görs årligen i syfte att kartlägga 
framtida rekryteringsbehov” (SOU 2002:120, s 94). Elevernas intressen och 
val ses som en hörnsten i den gemensamma gymnasieskolan. Visserligen 
ifrågasätts ungdomarnas förmåga att göra välunderbyggda val där eleverna 
görs ansvariga för ”rätta val” men det konstrueras också som ett ansvar för 
kommunerna att erbjuda relevanta utbildningar och ett ansvar för arbets-
marknaden att informera om arbetslivet (Skr. 1998/99:121, s 70).  

Det är viktigt att dagens elever känner att det framtida arbetslivet bygger på deras 
medverkan. Det är ingen färdig struktur de ska anpassa sig till. Det är en struktur i 
ständig omvandling. Vilka jobb som kommer att finnas i framtiden bestäms av många 
faktorer. Men en faktor är eleverna själva, deras kreativitet, ansvarskänsla och 
samarbetsförmåga. Det är bl.a. detta som den senaste tidens diskussion om 
entreprenörskap och skola handlar om (SOU 1997:121, s 250).  

Även om utsagorna betonar medborgarnas påverkan på samhället och 
arbetsmarknaden i likhet med utsagor från tidigare period 1971-1989 så 
uttrycker det också medborgarnas ansvar för att skapa sina egna arbeten och 
sina egna arbetstillfällen. Rätten till arbete betecknas mer som rätten att 
skapa sig arbete och därmed också skyldigheten att själv åstadkomma 
sysselsättning och inte passivt förvänta sig att arbete erbjuds (Rose 1999; 
Ong 2006).  

4.6 Alltför odemokratisk - brist på valfrihet 

I diskursen om en skola för livslångt lärande framställs den demokratiska 
utvecklingen i landet vara utsatt för vissa utmaningar. I likhet med utsagor i 
tidigare texter representeras problemet som en alltför odemokratisk skola 
när unga människor upplever ett svagt inflytande på många områden, 
framförallt inom skolan. Skillnaden är att demokratin nu snarare utmanas 
och behöver upprätthållas istället för att fördjupas och utvecklas (SOU 
1992:94, s 104; Skr. 2001/02:188, s 41). 
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Många elever misstror den formella demokratiska beslutsgången i skolan. Deras 
misstro visar sig i attityderna gentemot den representativa demokratin i samhället. 
För att unga människor ska känna ett engagemang för demokratin och omfatta 
demokratiska värden måste de ges reella möjligheter till inflytande, få påverka och ta 
ansvar för sitt arbete och skolans verksamhet och inte minst mötas med respekt för 
sina åsikter (Skr. 2001/02:188, s 41). 

Det som betonas är att det finns en risk att det enda inflytande eleverna har 
är valet av kurs men inte utformningen av den (Prop. 1992/93:250, s 20; 
SOU 1997:107, s 18). Vad som främst brister artikuleras som elevernas 
inflytande över undervisningens innehåll och form, utsagor som reprodu-
cerar det betydelsebärande tecknet demokrati i meningen inflytande, 
påverkan och deltagande (Skr. 1996/97:112, s 28; SOU 1997:107, s 157; SOU 
1997:121, s 7).  

Elevernas inflytande måste utvecklas inte endast av demokratiska skäl men också för 
att delaktighet är en viktig förutsättning för lärande. Hur undervisning läggs upp och 
bedrivs har stor betydelse för såväl flickors som pojkars delaktighet och engagemang. 
Ungdomar har rätt att bli tagna på allvar och känna sig delaktiga. Demokratin får inte 
reduceras till en innehållslös formalitet. I skolan skall demokrati och människovärde 
realiseras, respekteras och utvecklas (Prop. 1997/98:169, s 19). 

Förändring representeras i ungdomarnas sjunkande valdeltagande och deras 
låga förtroende för politiker. Distansen mellan de som beskrivs som unga 
medborgare och politiker har ökat, främst i och med att massmedier har fått 
ett större inflytande på informationsflödet. Trots att ungdomarnas intresse 
för politiken tycks ha minskat upplevs det ändå finnas ett större samhälls-
engagemang men då främst för specifika områden och sakfrågor (SOU 
1992:94, s 104).  

Det största hotet mot en fungerande demokrati är medborgare som inte kan eller 
finner det mödan värt att engagera sig i samhällsfrågor. Skolan förbereder för ett 
aktivt deltagande i samhällslivet. Målet är att alla ska lämna skolan med goda 
kunskaper och färdigheter, självförtroende, en vilja att lära mer och delta i 
samhällslivet (Skr. 2001/02:188, s 5). 

Texterna reproducerar utsagor om utbildning som en rättvise- och demo-
kratifråga som genom det kompensatoriska uppdraget ska undvika 
uppkomsten av kunskapsklyftor. Skolans roll framställs som att skapa 
likvärdiga förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet (Prop. 
1990/91:85, s 42; SOU 1992:94, s 103; Skr. 1996/97:112, s 10-11).  

En bristfällig utbildning riskerar att bli ett allt större handikapp ju längre vi går in i 
kunskapssamhället. Inte minst i samhällsdebatten. Förutsättningarna för att påverka, 
göra sin röst hörd och ta ställning i viktiga samhällsfrågor är förknippade med 
medborgarnas kunskaper. För ett aktivt samhällsliv och ett livslångt lärande behöver 
alla goda grundläggande kunskaper liksom en vilja att och förmåga att lära mer (Skr. 
1996/97:112, s 9). 
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Det ställs krav på medborgarens eget deltagande, individuella engagemang 
och att kunna hävda sina intressen. Att självständigt kunna sortera, välja, ta 
till sig, använda, tolka och kritiskt värdera information anses bli allt viktigare 
för att aktivt kunna delta (Skr. 1996/97:112, s 10-11; Skr. 2001/02:188, s 5). 
Det är av vikt att ”varje elev har förutsättningar för att delta i demokratiska 
beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv; har förmåga att kritiskt granska 
och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta 
ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor” (Ds 1997:78, s 76).  

Utbildning anses därför vara ett viktigt redskap för att förmedla, försvara 
och upprätthålla det demokratiska systemet, dess vanor och förhållningssätt 
(SOU 1992:94, s 106; Skr. 1998/99:121, s 5). Den gemensamma värde-
grunden blir avgörande i en skola som inte ska vara värderingsfri och neutral 
”utan står för fundamentala principer såsom människors lika värde, respekt 
för olikhet och för allas rätt att uttrycka sig och respekteras för sina åsikter” 
(Skr. 2001/02:188, s 4). Den offentliga debatten och ansvarsutkrävandet 
riskerar att försvagas med ökad internationalisering som medför elitisering, 
anonymisering och informalisering (SOU 1992:94, s 105). Internationaliser-
ingen med ökade kontakter med andra folk och andra kulturer, dels genom 
in- och utvandring men också genom förbättrade kommunikationer och 
beroendet av andra länder i fråga om ekonomi och handel skrivs fram som 
en utav de mest utmärkande samhällsförändringarna (Prop. 1990/91:85, s 
43; SOU 1992:94). Internationaliseringen utgör både hot och nya möjlig-
heter i kunskapssamhället. Medborgarna måste därför ”rustas att fånga 
dessa möjligheter och hantera problemen (SOU 1992:94, s 89). Utsagorna 
om den ökade kulturella mångfalden som reproduceras från tidigare period 
lyfter fram värdegrunden som avgörande för att främja fostrandet av 
demokratiska medborgare (jmf. Runfors 2006; Dahlstedt 2009a). Det 
handlar om ”det kulturarv som är gemensamt för oss alla – det kitt som 
håller samman vårt samhälle och som gör det möjligt för oss att få vara olika 
och att få utveckla vår egen identitet” (Skr. 1998/99:121, s 7-8). Den egna 
identiteten och den egna kulturen skrivs fram när den kulturella mångfalden 
skapar ett ”behov av en egen kulturell identitet för att förstå andras” (SOU 
1992:94, s 89). Det ställs krav på ”en fast förankring i den egna kulturen, 
historien och språket” (SOU 1992:94, s 89). Texterna talar återigen till en 
viss gemenskap, den ”svenska”, till vilken ”invandraren” exkluderas.   

I tid och rum vistas vi allt oftare på utländsk ort samtidigt som vi dagligen möter 
människor som invandrat eller flytt till vårt land. Sverige har blivit ett både 
mångnationellt och ett mångkulturellt samhälle. Men när vårt intresse för folk och 
länder runt om i världen ökar, faller det sig naturligt att också ställa frågan om vår 
egen nationella identitet och vår historia och det bidrag vi kan ge till den kulturella 
mångfalden i världen. Kunskaper om den egna kulturen och historien är viktiga för att 
förstå andra folk och kulturer (Prop. 1990/91:85, s 43).  
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Utsagorna kan tolkas som att den inhemska kulturen och identiteten är 
hotad i ett alltmer internationaliserat och mångkulturellt samhälle och det 
betydelsebärande tecknet mångkultur reproduceras men förskjuts mot 
bevarandet av det egna i betecknaren mångfald (Mouffe 2005).  

”Invandraren” och mångfalden 
Förutom de betydelsebärande tecknen demokrati framträder också det 
betydelsebärande tecknet mångfald vilket strukturerar diskursen om en 
skola för livslångt lärande (Skr. 1996/97:112, s 22). Mångfalden i fråga om 
olikheter synliggörs där de tidigare olikheterna inte har setts hota 
gemenskapen (Mouffe 2005). 

Möjligen … har den ökade invandringen till Sverige gjort att mångfalden framträder 
tydligare. Men det har alltid funnits skillnader mellan stad och land, mellan 
människor av olika kön och från skilda sociala miljöer, mellan olika generationer 
mellan människor med olika livserfarenhet och värdesystem. Det har också alltid 
funnits inhemska minoriteter med delvis andra förutsättningar än ”vanliga” svenskar. 
De ökade kontakterna och stora folkomflyttningar har gjort att olikheterna har 
kommit i fokus. Det krävs av alla människor en ökad förmåga att leva med kulturell 
mångfald. I en skola för alla möts olika kulturer. Där finns också förutsättningar för ett 
jämställt möte där ömsesidigheten är grunden som förutsätter en respekt och en vilja 
att överskrida gränser och låta sig påverkas – för att tillsammans utveckla en ny 
kulturell mening. Då får inte majoritetskulturen representera normen och minoritets-
kulturerna undantagen som ska anpassa sig (SOU 1997:121, s 262-263).  

Den gemensamma skolan, en skola för alla, gör sig synlig i utsagorna om 
mångfalden och det som ska forma en framtida kulturell gemenskap (Yuval-
Davies 2011). Internationaliseringen och mångfalden sätter inte bara värde-
grunden i centrum utan också språkfrågan. Svenskämnet blir centralt för ett 
deltagande i samhället men också för att ge ”kunskaper om människor från 
olika kulturer och tider, självförståelse och upplevelser” (SOU 1992:94, s 
303).  Även andra språk blir centrala när en önskvärd internationalisering 
och mobilitet över nationella gränser uttrycks hos framtida medborgare. 

En internationalisering av utbildningen rymmer flera aspekter. Svenska studerande 
kommer t.ex. att i allt högre utsträckning kombinera studier i Sverige med studier 
utomlands, liksom studerande från andra länder kommer att studera i Sverige. Det 
kommer också att ställas ökade krav på våra färdigheter i att kunna uttrycka oss på 
främmande språk liksom på ökade kunskaper om internationella frågor, andra 
kulturer och globala förhållanden i övrigt (Prop. 1990/91:85, s 158-159).   

Språk skrivs fram som avgörande för kommunikation, kontakter och den 
personliga rörligheten i fråga om arbete, studier och semesterresor i andra 
länder (SOU 1992:94, s 91). Utsagorna om rörligheten menar jag 
representera en förändring i förhållande till tidigare periods utsagor. I 
relation till ett internationellt konkurrenskraftigt samhälle och den 
europeiska integrationen ställs krav på bredare och djupare språkkunskaper. 
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Vad som främst betonas är ett ökat intresse hos ”icke-invandrade ungdomar” 
för andra stora europeiska språk än engelska, såsom tyska, franska och 
spanska. Det är de ”stora europeiska” språken som privilegieras för de 
”svenska” ungdomarna (SOU 1992:94; Prop. 1992/93:250, s 21-22). För de 
”invandrade” ungdomarna i Sverige betonas istället deras hemspråk som 
något ”icke-europeiskt” (Hall 1997; Loomba 2005). De positioneras delvis 
både i Läroplanskommitténs betänkande och i Kunskapspropositionen som 
en resurs i fråga om att de representerar ett annat ”hemspråk” och då ett 
annat språk än engelska, tyska och franska, språkkunskaper som behöver tas 
till vara (SOU 1992:94, s 92). Jag menar att från ett postkolonialt perspektiv 
konstruerar de generella och universella utsagorna om behovet av språk 
skillnader mellan normen och det privilegierade förlagd till ett europeiskt 
centrum och det avvikande förlagt till något ”icke-europeiskt” (Said 2004; 
Massey 2005). Det centrala för de ”invandrade” ungdomarna är inte deras 
hemspråk utan snarare deras förhållande till det svenska språket och 
därmed brister som ska åtgärdas (Skr. 1993/94:183, s 33-34).  

En grundläggande förutsättning för invandrarnas integration i det svenska samhället 
är att de får en god och effektiv undervisning i svenska. Invandrarungdomarnas 
kontakter med svenska språket i skolan och på arbetsplatser har avgörande betydelse 
för deras språkutveckling och för deras möjligheter att genomföra gymnasiala studier. 
En ungdomsplats i kombination med främst språkundervisning kan därför fylla en 
viktig funktion (Prop. 1990/91:85, s 91).   

Även om ”svenska” betonas kritiseras förklaringar som bristande kunskaper 
i svenska språket på en diskriminerande arbetsmarknad. Regeringen menar 
istället att det ”handlar om ett krav på att inte avvika från det ’typiskt 
svenska’” (Skr. 1996/97:112, s 23-24). Positioneringen ”invandrare” skrivs 
fram som resurs i förhållande till konkurrensens villkor för att öka tillväxten 
hos enskilda företag men också hos nationen som helhet.   

Om svenska arbetsgivare ska kunna rekrytera och behålla den mest kompetenta 
arbetskraften måste de söka brett bland människor med olika bakgrund. (…) 
Marknaden av tänkbara konsumenter är betydligt mer heterogen idag och de företag 
som har ett mångfaldsklimat kan lättare anpassa produkter och tjänster till en blandad 
kundbas (Ds 2000:62, s 26). 

Subjektspositionen invandrare positioneras dock inte som ett aktivt och 
rörligt subjekt utåt mot det internationella samhället. Paradoxalt nog 
positioneras ”invandrare” som orörliga (jmf. Olson 2008).  

Valfrihet för demokrati och kvalitet 
Det betydelsebärande tecknet valfrihet som framträder i den tidigare 
perioden betonas alltmer i diskursen om en skola för livslångt lärande. Den 
påbörjade decentraliseringen behöver en annan typ av styrning där de som 



 

156 

berörs av besluten ska ha ett större inflytande (jmf. Wahlström 2002). Med 
decentraliseringen ges ett större lokalt ansvar och lokal frihet från stat till 
kommun vilket också behöver motsvaras av en decentralisering från 
kommun till enskilda skolor. En frihet som ska ge utrymme för kreativitet, 
förnyelse och mångfald (Prop. 1992/93:250, s 3; Skr. 1993/94:183, s 3). Den 
lokala friheten anses viktig i ett demokratiskt utvecklat samhälle där 
medborgarna kräver ett högre inflytande.  

Den kunskapsuppbyggnad som följer med utbildningssamhällets framväxt driver 
samhällsutvecklingen i demokratisk riktning. I kraft av sina egna önskade kunskaper 
och växande kompetens vill de enskilda människorna själva ha större möjligheter att 
välja och själva bestämma över sina näraliggande omständigheter (Prop. 1990/91:85, s 
42).   

Då medborgaren framställs som mer utbildad är den också kapabel att själv 
styra över sitt liv och sin omgivning. Ansvaret förläggs till individen och 
legitimeras med ökad demokratiskt deltagande i form av valfrihet och 
inflytande. Beslut och ansvar för beslut fattas bäst av de som verkar och 
arbetar i skolan (Prop. 1990/91:85, s 45). Valmöjligheterna och valfriheten 
skrivs fram både för elever och för kommuner. 

Regeringen finner det angeläget att i högre grad öka valmöjligheterna både för de 
enskilda eleverna och för kommunerna. Vi vill också ge avnämarna, dvs. arbetsliv samt 
universitet och högskolor, större möjligheter att påverka gymnasieskolan. Vi kommer i 
denna proposition att föreslå en utveckling av reglerna för specialutformat program 
för att underlätta både för enskilda elever som vill studera efter egna studieprogram 
och för kommuner som, efter lokala eller regionala behov, vill sätta samman program 
och erbjuda eleverna att söka till dem (Prop. 1992/93:250, s 7).   

 
Valfriheten betonas i ett ökat utrymme för personliga val gällande skola, 
program, gren och kurs (Prop. 1990/91:85, s 96). Inom varje program utökas 
också valmöjligheter genom den uppsättning valbara kurser som program-
men ska innehålla. Eleverna beskrivs på så sätt få ett större inflytande över 
sin utbildning (Prop. 1990/91:85, s 96). En utveckling av elevinflytandet ska 
stärka ungdomars intresse och ansvar för sin egen utbildning och därigenom 
också deras motivation att fullfölja gymnasiet (SOU 1997:107, s 75). Valfrihet 
får betydelse i meningen valmöjlighet men också inflytande och knyts 
samman med tecknet demokrati. Elevernas val beskrivs som en radikal 
förändring av elevinflytandet. Valen blir en viktig faktor för att kontinuerligt 
förnya gymnasieutbildningen genom att huvudmännen får en signal om de 
studerandes önskemål och kan anpassa utbudet (Prop. 1990/91:85, s 156; 
Prop. 1992/93:250, s 34; Skr. 1993/94:183, s 29). Som vi sett i föregående 
problemrepresentation blir en del av kvaliteten att utbildningen dimen-
sioneras efter elevernas önskemål, här för ett ökat ansvar och intresse, en 
utsaga som också förekom i diskursen om en skola för alla. 



 

157 

I linje med min strävan att utveckla elevinflytandet och därmed att också stärka 
ungdomarnas intresse och ansvar för sin gymnasieutbildning ligger förslaget att 
fördelningen av platser mellan olika program och grenar skall anpassas efter elevernas 
önskemål. (…) Principen bör emellertid vara klar, det skall vara elevernas studieval 
som skall styra utvecklingen inte andra hänsyn från kommunens sida (Prop. 
1990/91:85, s 58).   

Större valmöjligheter anses också ge eleverna större möjligheter att ändra 
sina planer under studiernas gång och valfrihetens betydelse för studie-
motivationen och att fullfölja reproduceras från tidigare period. Inflytandet i 
form av valfriheten betecknas också som en kvalitetshöjande faktor och det 
betydelsebärande tecknet kvalitet blir alltmer framträdande.  

Den framträdande plats eleverna fått i förslaget till nya läroplaner motiveras av det 
krav på brukarinflytande och delaktighet i den egna utbildningssituationen som ett 
mål- och resultatstyrt system innebär. Tanken är också att ett ökat engagemang från 
elevernas sida i sig innebär att utbildningens kvalitet kan höjas (SOU 1992:94, s 126).   

 
Men det är inte bara valfriheten som behöver förbättras för bättre kvalitet 
och demokrati utan också det reella inflytandet. 

Arbetsformer och inflytande för demokrati och kvalitet 
Det talas inte längre om medbestämmande som i den tidigare perioden 1971-
1989 utan istället betecknas det som reellt inflytande vilket ger mening åt 
tecknet demokrati. I texterna argumenteras genomgående för ett demokra-
tiskt arbetssätt i gymnasieskolan. Det ska främja att eleverna får ett reellt 
inflytande som kan medverka till ett upprätthållande av demokratin och ett 
förtroende för systemet.  

Ett sätt att till de studerande förmedla demokratiska värderingar är självfallet att i 
utbildningen använda sig av ett demokratiskt arbetssätt, där de studerande ges ett 
reellt inflytande. Aktning och respekt för individen främjas också om han eller hon ges 
möjligheter att i olika sammanhang komma till tals och få delta i en demokratisk 
process kring besluten om den egna utbildningen. Gymnasieskolan skall således fostra 
till demokrati och ansvarstagande (Prop. 1990/91:85, s 155).    

Från tidigare period reproduceras utsagor om att delta i formellt besluts-
fattande, t.ex. i styrelser, klassråd och arbetsgrupper men också elevinfly-
tande i form av val (Skr. 1996/97:112, s 28; SOU 1997:107, s 157; SOU 
1997:121, s 7, 27). Ett verkligt utvecklande av demokratiska medborgare 
måste innefatta en faktisk träning, praktisering och utövande av demokrati. 

För att hävda de demokratiska värden som samhället vilar på räcker det inte att med 
eleverna tala om och undervisa om det väsentliga i dessa värden. De kunskaper 
eleverna fått i dessa frågor har alltför ofta varit ensidigt koncentrerade till de formella 
sidorna, styrelseskick, m.m. För att kunna delta som aktiva samhällsmedborgare i ett 
mer komplext samhälle krävs bl.a. ett kritiskt analyserande förhållningssätt (SOU 
1992:94, s 106).  
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Undervisningen ska bedrivas enligt ”demokratiska principer och i 
demokratiska arbetsformer” (SOU 1992:94, s 162-163). Utsagorna om 
inflytande reproduceras visserligen från tidigare period men betoningen på 
medbestämmande i arbetslivet är inte lika uttalat även om påverkan betonas 
generellt. ”Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvars-
kännande människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhälls-
livet” (SOU 1992:94, s 162-163). Inflytandet avser förutom valfriheten främst 
en delaktighet i utformningen av undervisningen. 

Väsentligt är dock att detta inte enbart sker genom att elevernas möjligheter att välja 
kurser blir större än i det nuvarande systemet, utan också – vilket kanske är minst lika 
viktigt – får möjlighet att tillsammans med sina lärare planera innehållet i och 
uppläggningen av kurserna inom de ramar som fastlagts (Prop. 1990/91:85, s 53).  

Med en betoning både på inflytande och mänskliga rättigheter men också på 
valfrihet reproduceras utsagorna om elevernas myndighet under gymnasie-
studierna från tidigare period och ansvar görs centralt (Prop. 1990/91:85, s 
99; SOU 1997:107, s 43). 

Gymnasieskolans elever är eller blir snart myndiga. Gymnasieskolan är och skall förbli 
en frivillig skola. Det innebär att eleven frivilligt avstår av sin tid för att få en 
utbildning. Eleven måste därför rimligen ha en stor rätt att forma sin utbildning efter 
egna önskemål och ett eget stort ansvar för resultatet (Prop. 1992/93:250, s 9).  

Alla elever oavsett kön, social och kulturell bakgrund måste få ett reellt 
inflytande och faktiskt tillsammans med lärarna planera och utvärdera 
innehåll och arbetssätt i undervisningen (SOU 1992:94, s 167). Kvalitet 
framträder återigen som ett betydelsebärande tecken i meningen ansvar, 
inflytande och demokrati. ”Att eleverna kan utöva ett reellt ansvar och 
inflytande är enligt vår mening av grundläggande betydelse både för utveck-
lingen av demokratiska förhållningssätt och för kvaliteten på utbildningen” 
(SOU 1992:94, s 106). Att alla elever påverkar, deltar och tar ansvar för sin 
utbildning genom att planera och få inflytande över både innehåll och 
arbetsformer artikuleras som bärande principer för utbildningen och 
återknyter därmed till tidigare periods diskurs om en skola för alla (SOU 
1992:94, s 166). Med ett ökat inflytande i skolan antas eleverna fostras till 
bättre demokrater. 

Det handlar också om en demokratisk fostran; demokratin måste ständigt erövras på 
nytt. Om barn och ungdomar vänjer sig vid att vuxna tar dem på allvar i skolan, att de 
är delaktiga i de beslut som fattas och får var med och ta ansvar för verksamheten 
kommer de att ställa krav på delaktighet när de har lämnat skolan och vara beredda 
att ta sin del av ansvaret. De kommer också ha erfarenheter av hur man samarbetar 
och fattar beslut (SOU 1997:121, s 97-98).  
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I en förändrad socialisationsprocess kan skolan, enligt Skolkommittén, inte 
längre ses som en förberedelse för något kommande. Skolan blir inte något 
som ska förbereda och fostra för ett framtida demokratiskt medborgarskap, 
eleverna är redan medborgare och som sådana måste deras tillvaro i skolan 
vara meningsfull i nuet.   

Skolan är inte bara en förberedelse för livet, den är livet självt för de barn och 
ungdomar som går där varje dag år ut och år in. Elever kan inte betrakta allt de gör i 
skolan som en förberedelse för någonting annat som ska komma sedan. Livet pågår nu 
(SOU 1997:121, s 30). 

Inflytande, deltagande och ansvar ger betydelse åt tecknen demokrati och 
valfrihet men också kvalitet.  

Kulturarv och värdegrund för demokrati och mångfald 
I problemrepresentationen framträder det betydelsebärande tecknet 
mångfald som strukturerar diskursen om en skola för livslångt lärande. 
Delvis reproduceras utsagorna om kulturkunskap från tidigare period 1971-
1989 men också behovet av en gemensam utbildning och undervisning, en 
skola för alla. För att utveckla demokratin och kunna leva med kulturell 
mångfald ska skolan vara en skola för alla där alla studerar tillsammans. 
”Starkare” elever hindras inte av att studera med elever som är ”svagare” 
(SOU 1997:121, s 23). Det framhålls att den sociala gemenskapen riskerar att 
fragmenteras om skolan utnyttjar alltför individualiserade och segregerande 
arbetsmetoder där elever skiljs ut. Det anses bidra till att det sociala 
sammanhanget och gemenskapen som behövs som grund för lärandet, 
jämlikheten och demokratin slås sönder (SOU 1997:121, s 24). 

Skolan måste vara på sin vakt mot segregerande tendenser i den egna verksamheten. 
T.ex. kan en alltför långt driven individualisering i undervisningen skilja eleverna från 
varandra, så att var och en isoleras i sin egen utbildningsgång utan kontakt med 
kamrater, andra uppfattningar, erfarenheter och kunskaper. Då begränsas lärandets 
kontext och man öppnar för en privatisering av läroprocesserna som försvårar 
möjligheterna att byta perspektiv. Elever måste lära sig att byta perspektiv. Förmåga 
till perspektivbyte är nödvändigt i en demokrati. Att se med andras ögon, att leva sig in 
i andras situation och att förstå andras argument är förutsättningar för att kunna 
känna solidaritet (Skr. 1996/97:112, s 21). 

Den gemensamma skolan artikulerar en önskvärd mångfald. ”Mångfalden 
blir en tillgång i samhället om människor får möjlighet att mötas och ta del 
av varandras erfarenheter och om dessa möten präglas av en ömsesidig 
respekt” (SOU 1997:121, s 262). I ett mångkulturellt samhälle blir en 
gemensam skola nödvändig. Globaliseringen medför nya möjligheter att 
möta andra kulturer och människor inte minst i Sverige där olika bakgrund 
och erfarenheter innebär viktiga kvaliteter i utbildningen för att lära känna 
och förstå olika kulturer (Skr. 2001/02:188, s 5-7). Ett internationellt 
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perspektiv och en interkulturell kompetens efterfrågas. Dels krävs det att 
utveckla en internationell solidaritet och dels att utveckla förståelsen för den 
kulturella mångfalden inom landet och se denna som en resurs (Skr. 
1998/99:121, s 63-67; Prop. 2003/04:140, s 32). ”Solidaritet, tolerans, 
respekt och demokrati får konkret innebörd när människor med olika 
bakgrund, kunskaper och erfarenheter ska arbeta tillsammans mot gemen-
samma mål” (Skr. 1998/99:121, s 67). Även om mångfalden uttrycks som 
något önskvärt och positivt och som ett utvecklande av demokrati med 
perspektivbyten och solidaritet framställs det också som ett problem för 
demokratin, gemenskapen och identiteten (Prop. 1992/93:250, s 22). 
Betoning förskjuts till identitetsformering och en fast förankring i det egna i 
relation till ”det Andra” (Mouffe 2005). 

Kunskaper om det svenska kulturarvet liksom respekt för andras rätt att hålla sitt eget 
kulturarv levande måste genomsyra utbildningen. En fast förankring i det egna 
kulturarvet skapar goda förutsättningar att förstå både främmande kulturer och det 
egna samhället (Prop. 1990/91:85, s 158-159).  

Texterna anger att en specifikt ”svensk” identitet också relaterar till och 
innefattar en ”nordisk”, ”europeisk” och ”global” identitet (SOU 1992:94, s 
89; Prop. 1992/93:250, s 22). Människor förutsätts ha flera identiteter som 
inte nödvändigtvis står i motsats till varandra. Här lyfts exempelvis fram att 
en identitet som ”svensk” eller ”kvinna” inte står i motsats till en identitet 
som ”europé”. Kulturarvet i meningen vissa gemensamma levande eller 
förlorade traditioner och värden blir avgörande för identiteten (SOU 
1992:94, s 89). ”Förankringen i det egna kulturarvet är en förutsättning för 
och skall inte ses i motsättning till internationell solidaritet och förståelse 
och respekt för andra folk och kulturer” (SOU 1992:94, s 89). Även om 
mångfald i meningen identitet och kultur representeras som solidaritet, 
förståelse och respekt samt betoningen på olika kulturer och identiteter 
uttrycks en utmaning mot rådande värderingar (Mouffe 2005). Traditionella 
värden ses inte längre som självklara och den ökade internationaliseringen 
tycks medföra ett behov av att ”värna den egna kulturen, den egna gruppens 
språk och livsmönster” (SOU 1992:94, s 89-90). Läroplansförslaget anger att 
det ska finnas en särskild strävan i gymnasieskolan mot att eleven ”har en 
god insikt i centrala delar av det svenska och västerländska kulturarvet” 
(SOU 1992:94, s 165). Det ”svenska” och det ”västerländska” kulturarvet 
beskrivs bygga på demokratiska traditioner som behöver upprätthållas 
genom värdegrunden (SOU 1992:94, s 93). I det nya direktivet till Läroplans-
kommittén anges att: 

Skolans verksamhet är inte, och skall inte vara, värderingsmässigt neutral. Den bör 
liksom tidigare bygga på de etiska normer, såsom människolivets okränkbarhet, 
individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta, respekt för den enskilda 
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människans särart och integritet och allas lika värde, vilka genom kristen etik och 
västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land (SOU 1992:94, s 330).  

Att dessa värden har sina rötter i kristen etik och västerländsk humanism 
som anges i tilläggsdirektivet till Läroplanskommittén skapar ett intryck av 
att de betydelsebärande tecknen demokrati, jämlikhet och rättvisa endast 
har sin grund i en kristen etik och inte förekommer i någon annan 
trosuppfattning. Bilden av den kristna etiken med respekt för människans 
egenvärde och okränkbarhet är inte entydig genom historien vilket 
problematiseras i bilagan till Läroplanskommittén. I läroplansförslaget 
infogas dock ett ”bland annat” vilket tonar ned sammanlänkningen med 
kristendomen och det västerländska (SOU 1992:94, s 161-162). Det är dock 
fortfarande ett västerländskt perspektiv som länkar ”det svenska” till en 
”västerländsk” överordnad position (Hall 1997; Loomba 2005; Massey 
2005).  

De grundläggande värden som dagens samhälle vilar på är inte en gång för alla givna. 
De måste förstås, förankras, försvaras och utvecklas. De normer skolans verksamhet 
skall bygga på; såsom respekt för människans egenvärde och integritet, individens 
frihet, livets okränkbarhet, omsorgen om den som har det svårt, det personliga 
ansvaret, har en djup förankring i vårt land och vår kultur. Det är normer som således 
har djupa rötter i vår historiska utveckling; antikens kulturbidrag, kristen etik, 
humanism och upplysning (SOU 1992:94, s 111). 

Etiska normer framställs som viktiga att förmedla för att skapa en gemen-
sam vi-känsla och tillhörande i en globaliserad värld och ett mångkulturellt 
samhälle (Yuval-Davies 2011). Artikulationer om ”västerländsk humanism” 
kan utifrån ett postkolonialt perspektiv tolkas som att de västerländska 
normerna är de som lyfter fram det humana, det mänskliga, det civiliserade. 
Till skillnad från det ociviliserade, det primitiva, och outvecklade som 
snarast representeras av de ”invandrades kulturer” utan vilka det inte blir 
möjligt att bestämma ett ”svenskt” kulturarv (Said 2004; Loomba 2005). 
Medborgarna (”invandrarna” och ”de svenska” som riskerar att påverkas av 
andra värderingar som mångkulturen för med sig) ska skolas och odla goda 
egenskaper genom bildning och uppfostran till ett civiliserat beteende med 
rättskänsla och självbehärskning.   

Principerna om öppenhet och respekt för människor med olika värderingar och 
ursprung hör till grunderna för demokratin. (…) Fientlighet mot eller avståndstagande 
från det som är annorlunda måste i skolan bemötas med kunskap, öppen diskussion 
och medmänsklighet som främsta vapen. Genom internationaliseringen och en stor 
rörlighet över gränserna ställs höga krav på förmågan att leva med kulturell mångfald 
och se den som en positiv kraft. (…) Medvetenheten och kunskapen om kulturarvet – 
såväl det svenska som från den vidare kulturkrets vi tillhör – och en trygg identitet är 
viktiga att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 
och värderingsgrunder (SOU 1992:94, s 162).  
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I de senare texterna skrivs behovet av en gemensam kunskapsbas och 
kulturell referensram samman med behovet av historia som nytt kärnämne. 
Genom att känna till sin egen historia och kultur anses det lättare att 
respektera andra kulturer (SOU 2002:120, s 24-25; Prop. 2003/04:140, s 
16). 

I ett samhälle där många kulturer möts ökar också behovet av kunskap och 
kommunikation. I ett mångkulturellt samhälle har dessutom medborgarna rötter i 
olika delar av världen. En gemensam bildningskärna, med historisk kunskap som en 
viktig del, är fundamental i ett mångkulturellt samhälle och i en globaliserad värld. 
Det mångkulturella samhället kräver kunskap om demokrati, demokratiska värden 
mänskliga rättigheter och om olika trosuppfattningar. Vårt mångkulturella samhälle 
kräver kunskap om Sverige och världens utveckling såväl ur ett historiskt som ur ett 
samtidsperspektiv. (…) Regeringen anser därför att den historiska dimensionen är 
nödvändig för att ge alla elever en gemensam referensram och kärnkompetens i vårt 
demokratiska samhälle (Skr. 2001/02:188, s 37).  

För att respektera ”Andra kulturer” anses det krävas kunskaper om demo-
krati och mänskliga rättigheter som denna mångfald i någon mån tycks hota 
eller åtminstone kräva. Trots att mångfalden framställs som en resurs ses 
den också som ett problem i ett samhälle där olikheter inte varit lika 
framträdande. Historiska kunskaper och en förmåga att kunna hantera nya 
kulturer ses som av avgörande betydelse för att främja social enhet, 
tillhörighet, identitet och lojalitet. Historiska kunskaper ska bevara och 
skapa en föreställd gemenskap (Anderson 1993). Historia anses också stärka 
elevernas möjligheter att kunna delta i samhällsliv och samhällsdebatt (Prop. 
2003/04:140, s 31). I problemrepresentationen artikuleras de betydelse-
bärande tecknen demokrati, mångfald, valfrihet och kvalitet som knyts 
samman och strukturerar diskursen om en skola för livslångt lärande.  

4.7  Mot ett livslångt lärande och aktiva medborgare 

Under perioden 1990-2005 representerar texterna en dominerande diskurs 
om en skola för livslångt lärande. Jag menar att diskursen om en skola för 
livslångt lärande kan förstås som en utvidgning och en viss förskjutning av 
den tidigare diskursen om en skola för alla. Visionen om en skola för alla 
med målen om jämlikhet, välfärd och demokrati är fortfarande närvarande 
och uttrycks dels explicit men också i utsagor om målet med livslångt 
lärande. Visionen om det livslånga lärandet betonar dock än mer den 
återkommande utbildningen under beteckningen livslångt lärande men 
också valfriheten som avgörande för demokratiska mål. Diskursen om en 
skola för livslångt lärande representerar därmed både kontinuiteter och 
skiftningar där vissa förskjutningar också sker under perioden. Dessa 
kontinuiteter och skiftningar blir tydliga i de problem som representeras och 
åtföljande lösningsförslag (alltför traditionell, alltför stelbent, segregerad och 
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specialiserad samt alltför odemokratisk) för att uppnå målen om livslångt 
lärande (Bacchi 1999, Foucault 2002; Howarth & Glynos 2007). Kontinuiten 
och skiftningarna blir också synliga i förhållande till de centrala betydelse-
bärande tecknen som knyts samman i diskursen, tecken som likvärdighet, 
jämställdhet, valfrihet, demokrati, flexibilitet, verklighet och mångfald, 
men också kvalitet (Laclau & Mouffe 2001). Dessa tecken får en viss 
betydelse då de artikuleras och knyts till varandra utifrån en konstruktion av 
likhet men också i deras skillnad gentemot det icke-önskvärda (Laclau & 
Mouffe 2001). Periodens artikulationer menar jag temporärt hegemoniserar 
tidigare dominerade utsagor men också utvidgar den vilket medför vissa 
skiftningar i betydelse. Beteckningen en skola för livslångt lärande kan 
också ses som en tom signifikant som hegemoniseras i enlighet med en viss 
meningsförståelse om skolan och medborgarskapet (Laclau 1996; Howarth 
2007). Där ”en skola för livslångt lärande” artikuleras är ”en skola för ett 
begränsat lärande” alltid närvarande som det icke-önskvärda. Jag menar att 
diskursen kan ses som ett sätt att fylla den tomma signifikanten med mening 
i förhållande till en viss vision och vissa problemrepresentationer.  

Tecken som demokrati och valfrihet knyts liksom i tidigare period sam-
man i deras likhet genom betydelser som inflytande, påverkan, deltagande 
och förändring men också lika möjligheter och mångfald. Även om tecknet 
jämlikhet fortfarande artikuleras explicit blir istället tecknet likvärdighet 
mer framträdande. Likvärdighet får betydelse i relation till utsagor om en 
skola för alla, där alla ska ges möjlighet att nå de nationella målen i kurspla-
ner och därmed målen om högskolebehörighet genom en kärna av allmänna 
ämnen och förhindra återvändsgränder och inlåsningar. Likvärdighet länkas 
därmed tydligt samman med flexibilitet i form av individuell anpassning och 
olika undervisning och tid vilket visar på en kontinuitet från tidigare period. 
Englund och Quennerstedt (2008a) menar att likvärdighet får en allt 
snävare betydelse av att alla ska nå målen om godkänt i slutet på 1990-talet 
och början av 2000-talet. I likhet med Englund och Quennerstedt visar även 
den här analysen att denna snävare betydelse av likvärdighet också är 
länkad till nationell kontroll och valfrihet. Att det är likvärdiga möjligheter 
som betonas marginaliserar också jämlikhet i betydelsen omfördelning. Men 
likvärdighet får också betydelse i relation till kvalitet som framträder som 
ett nytt centralt betydelsebärande tecken. ”Utan kvalitet är likvärdigheten 
tömd på innehåll och utan likvärdighet leder kvalitetsdiskussionen bort från 
målen om rättvisa och demokrati” (Skr. 1996/97:112, s 8). Englund och 
Quennerstedt (2008a) menar att likvärdighetsbegreppet alltmer ersatts av 
kvalitetsbegreppet vilket också Bergh (2008) argumenterar för. Kvalitet får 
under perioden betydelse i relation till likvärdighet och jämställdhet som en 
kvalitetsaspekt av rättvisa, demokrati och mångfald. I relation till demo-
krati får kvalitet också betydelsen av inflytande och deltagande. Kvalitet blir 
också en aspekt av en gemensam skola med minskade statusskillnader och 
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minskad social differentiering vilket också tydligt knyts till målen om 
livslångt lärande. Men i slutet på perioden förskjuts också betydelsen av 
kvalitet till att inte bara innefatta bredd utan också specialisering. En viss 
rubbning av diskursen gör sig synlig. Kvalitet knyts också samman med 
tecken som flexibilitet och valfrihet i betydelsen lokal frihet för skolhuvud-
män och för lärares professionalitet men också ”valfrihet” för eleverna men 
tonas sedan ner något mot slutet av perioden när likvärdighet och kvalitet 
också får betydelsen av nationell kontroll. Förutom att flexibilitet åter-
kommer i meningen individuell anpassning återkommer också flexibilitet för 
att anpassa utbildningarna dels efter elevernas val som en del i inflytandet, 
deltagandet och demokratin men också för att anpassa till lokala arbets-
marknadsbehov genom samverkan och lokal frihet. 

Andra tecken knyts samman och tillfogas dominerande visioner och 
problem om gymnasieutbildningen. Nya artikuleringar framträder också i 
slutet på perioden som jag menar belyser början på en rubbning av 
dominerande förståelser (Laclau 1990). Vad som bara några år tidigare inte 
sågs som möjligt att säga finner en öppning. Jag tolkar dessa artikuleringar 
som ett tillfogande till den dominerande diskursen om ett livslångt lärande 
som en del i en olikhetslogik (Laclau & Mouffe 2001). Exempelvis menar jag 
att specialisering men också begränsningar av valfriheten artikuleras i 
samband med och legitimeras av ett livslångt lärande knutet till demokrati. 

Diskursen om en skola för livslångt lärande kan ses i relation till tids-
periodens ökade individualisering men också internationalisering där 
tillväxten börjar betonas mer än välfärden för att inte halka efter i den 
internationella konkurrensen. Det livslånga lärandet framställs som 
avgörande för en kunskapsnation. I förhållande till utbildning framträder 
återigen det önskvärda medborgarskapet främst som en fråga om 
deltagande, aktivitet och därmed medborgarskap som en del av en praktik 
(Lister et al. 2007). Frågan är hur betydelsen av det aktiva medborgarskapet 
och konstruktionen av framtida medborgare skiljer sig åt eller reproduceras i 
den utvidgade diskursen om en skola för livslångt lärande i jämförelse med 
hur det konstrueras i diskursen om en skola för alla.  

Flexibilitet och förändringsberedskap 
Från tidigare period reproduceras konstruktionen av framtida medborgare 
med en omställningsförmåga. Vad som betonas mer än tidigare är anpass-
ningsbarheten när medborgarna hela tiden ställs inför tätare förändringar 
och allt fler valalternativ. I ett globaliserat och föränderligt samhälle måste 
medborgarna kunna hantera denna föränderlighet, acceptera den, anpassa 
sig och lära sig att leva i en osäker och instabil omvärld. En ständig 
beredskap för förändring betonas och hanteringen av oförutsägbara 
situationer framställs som oundvikliga (Ds 1997:78, s  11; Skr. 1996/97:112, s 
13-15).  Ny teknik och komplexa arbetsuppgifter ”ställer krav på förändrings-
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benägenhet hos människor och deras förmåga att pröva och sätta sig in i nya 
situationer” (Ds 1997:78, s 90). Den framtida medborgaren är den 
medborgare som innehar en hög grad av flexibilitet i den avsikten att den 
snabbt kan sätta sig in i nya situationer och inte är rädd för nya utmaningar. 
”De skall få en sådan grund för ett livslångt lärande att de har beredskap för 
den omställning som krävs när betingelser i arbetsliv och samhällsliv 
förändras” (SOU 1992:94, s 163). ”Allt fler kommer också att byta yrke och 
därmed kompetensbehov både en och flera gånger under sin yrkesaktiva tid” 
(Prop. 1992/93:250, s 11).  Beredskapen för förändring och ett kontinuerligt 
lärande formuleras som ett krav på att lära om och lära nytt, där en större 
betoning sker på individens ansvar för anpassningsbarheten än i föregående 
period (Skr. 1996/97:112, s 15). Arbetslivet framställs vara alltmer ”beroende 
av enskilda människors kunskaper och deras förmåga att lära nytt” (SOU 
1992:94, s 107-108). Det personliga ansvaret att ständigt förnya sig själv, att 
involvera sig själv i en konstant uppgradering och självförbättring konstrue-
rar ett ideal av en yrkesgränslös och geografiskt gränslös medborgare med 
rätt inställning till omlärning och nyinlärning. En diskurs som överskrider 
nationella gränser (Blackmore 2006). Det ökade europeiska samarbetet i 
samband med inträdet i EU menar jag påverkar också den svenska kontexten 
och konstruerandet av vissa medborgare som bidrar till både en nationell 
och en europeisk tillväxt på en konkurrensutsatt global marknad (Nicoll 
2006; Fairclough & Wodak 2008). Även om konstruktionerna av framtida 
medborgare avser en styrning mot en anpassningsbarhet har förändrings-
beredskapens möjligheter för påverkan inte tystats helt.  

De frivilliga utbildningsformerna har en vidare uppgift, nämligen att hos eleverna 
skapa en beredskap för ett föränderligt yrkesliv och för att själv kunna påverka både 
arbetsliv och samhällsliv (Prop. 1992/93:250, s 18).   

Vissa generella kompetenser och färdigheter som kreativitet, förändrings-
beredskap, kommunikativ förmåga, språkfärdighet och social kompetens 
skrivs fram som viktiga för ett föränderligt arbetsliv och som en allmän 
medborgarkomptetens (Skr. 1996/97:112, s 15). Men utsagor om goda 
grundkunskaper från tidigare reproduceras också även om förmågan att lära 
om och nytt sätts i centrum.  

Kommunikations- och observationsförmåga, analytisk förmåga och förmåga att ta 
initiativ och arbeta i lag blir allt viktigare än faktakunskaper med kort livslängd. Det 
gäller att i högre grad veta hur man söker data och fakta från informations- och 
databaser. De ökade kraven på omkvalificering, att lära för nya uppgifter, kan 
uppfattas som ett allmänt krav på att kunna anpassa sig till nya situationer. Vad det 
främst handlar om är dock att ha goda grundkunskaper, en tillit till sin kompetens och 
en förmåga att samarbeta, så att om- och nylärande blir en naturlig utveckling i yrket 
för den enskilde (SOU 1992:94, s 108).   
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Konstruktionen av framtida medborgare som flexibla under perioden kan ses 
i en mer internationell relation där utbildning formuleras som ett sätt att 
tillfredsställa den globala ekonomiska marknaden med flexibla och livslångt 
lärande individer som kan hantera risker och vara till marknadens för-
fogande (Rose 1999; Nicoll 2006; Arnot 2009). Flexibiliteten i meningen 
anpassning till marknadens förfogande innefattar krav på en viss rörlighet 
på arbetsmarknaden, att under sin produktiva tid byta yrken och arbets-
platser. Den livslånga anställningen har gått i graven för att aldrig åter-
komma. Medborgarna behöver och ska själv vilja byta arbete flera gånger 
under sin livstid och ska lätt kunna och vilja förflytta sig mellan yrken, 
yrkesområden och geografiska avstånd (Foucault 1991; Hultqvist & Peterson 
1995; Dean 2010). Människor ses inte heller som stabila och fasta i 
förhållande till platser, identiteter och relationer. ”Människan har fötter inte 
rötter” (SOU 1997:121, s 34). Det självreglerande subjektet är flexibelt på 
arbetsmarknaden för sin egen som för nationens tillväxt och välfärd. 
Medborgarna görs därmed ansvariga för sin egen anställning i den meningen 
att kravet på flexibilitet blir ett krav på att förnya sig själv och sina 
kunskaper och att genom livet vara aktiv i sin egen investering (Rose 1999). 
De nyliberala tankegångarna kan sägas göra sitt intåg i artikuleringen av det 
personliga ansvaret för ett livslångt lärande. Ansvaret blir att förnya sig själv, 
något som också innefattar konkurrens, prestation och personlig strävan 
men också att anpassa sig och foga sig till att leva i en värld av osäkerheter 
som ett naturligt tillstånd (Rose 1999). Trygghet som något önskvärt och 
privilegierat marginaliseras och tystas helt. Det är osäkerheten som måste 
kunna hanteras genom självdisciplinering och självkontroll, att se 
flexibiliteten som frihet och inte tvång (Foucault 1991; Dean 2010). Det 
livslånga lärandet konstruerar innovativa, autonoma och självreglerande 
subjekt. Anpassningen är inte en passiv anpassning utan framställs också 
som en aktiv handling och en frivillig handling där subjekt och kroppar styrs 
till en vilja av aktivt omlärande och nylärande.   

Förmåga att ta ställning 
I diskursen om en skola för livslångt lärande återkommer också konstruk-
tioner av framtida medborgare som demokratiska medborgare. Även här 
återkommer också kravet på en aktivitet, ett aktivt deltagande där strävan i 
skolan uttrycks vara att eleverna ”utvecklar sitt kunnande om och sin vilja att 
aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv” (SOU 
1992:94, s 166-167). Det aktiva deltagandet får innebörden av att medbor-
garen är engagerad, kan göra sin röst hörd, tar ställning, kritiskt värderar, 
kan påverka och utöva inflytande (Skr. 1996/97:112, s 70; Skr. 2001/02:188, 
s 5). För att kunna delta i den demokratiska processen och i samhälls-
debatten ställs krav på förmågor som att kunna sortera, välja, ta till sig, 
använda, tolka och kritiskt granska och värdera information för att kunna 
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bilda sig en uppfattning och kunna ta ställning till komplicerade politiska 
frågor. Det aktiva deltagandet länkar inte bara till demokrati utan också till 
jämlikhet i medborgarnas förmåga att tillvarata sina rättigheter och kunna 
hävda sina intressen och för att förhindra nya klyftor i samhället. Det aktiva 
engagemanget och förmågan att ta ställning innefattar en vilja att kollektivt 
ta ansvar, samarbeta och fatta beslut (SOU 1992:94, s 105; Skr. 1996/97:112, 
s 9-11; Skr. 1998/99:121, s 5; Skr. 2001/02:188, s 4-5). 

Dessa förhållanden utgör i sig en grund för utveckling och fördjupning av demokratin. 
Denna förutsätter medborgare som kan ta ställning på grundval av såväl personliga 
värderingar som sakunderlag och orientering om omvärlden. Den förutsätter också en 
”kultur” som är öppen för motsättningar, uppmuntrar till debatt och till att 
kontroversiella frågor luftas i vardagliga sammanhang (SOU 1992:94, s 104).   

Skolan ska bidra till fostrandet av ansvarsfulla människor och samhälls-
medlemmar (SOU 1997:121, s 130). Även om det kollektiva till viss del 
betonas i likhet med tidigare periods konstruktion av medborgarskapet sätts 
individens ställningstagande än mer i centrum när den kritiska förmågan 
och att forma ståndpunkter skrivs fram.  

 [A]tt utveckla en vana att grunda sina ståndpunkter på kunskaper och 
förnuftsmässiga övertygelser snarare än på något av auktoriteter föreskrivet eller på 
tradition. Detta är i djupaste mening att vara en kunskapande person, något som blir 
en allt viktigare förutsättning för deltagande i ett demokratiskt samhällsliv (SOU 
1992:94, s 61).   

Det individuella ställningstagandet är dock villkorat då ett kollektivt ställ-
ningstagande för en viss gemenskap ska uppnås i värdegrunden. Eleverna 
ska självständigt ta ställning medan lärarna ska ta ställning för värde-
grunden (Prop. 1992/93:250, s 77). Artikuleringarna ställer krav på en 
aktivitet, att aktivt ta ställning för ”svenska” demokratiska värderingar.  

Välövervägda val för identitetsbildning - att bli någon/t 
I diskursen om en skola för livslångt lärande återkommer också förmågan att 
göra välövervägda val, att aktivt och medvetet ta ställning till olika val och 
alternativ. Krav ställs på att eleverna utvecklar förmågan att göra alltfler val. 
De behöver utveckla sin självkännedom och förmåga att ta ställning till olika 
val utifrån samlade erfarenheter, kunskaper och aktuell information istället 
för kön och social bakgrund. Deras förmåga måste öka att kunna analysera 
olika valmöjligheter och bedöma konsekvenser av dessa val (SOU 1992:94, s 
167). Framtida medborgare ska fostras till rationella medborgare som väger 
fördelar och nackdelar mot varandra och rangordnar alternativen enligt en 
nyliberal marknadslogik utifrån vad som utgör en investering i sin egen 
identitet (jmf. Rose 1999). Valfriheten framträder som en hörnsten i 
gymnasieskolan och de rationella valen ska göras utifrån intressen och 
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fallenheter. Det aktiva valet blir ett val som inte ska anpassas till rådande 
arbetsmarknad utan ett val som snarare ska forma och skapa den framtida 
arbetsmarknaden genom medborgarnas kreativitet, ansvar och samarbeten 
(Ds 1997:78, s 59; SOU 1997:107, s 82; SOU 1997:121, s 250; Skr. 
1998/99:121, s 70; SOU 2002:120, s 94). Diskursen om en skola för livslångt 
lärande konstruerar framtida medborgare med egenskapen att göra väl 
underbyggda val som ger ungdomarna ett utbyte här och nu. Utbildning blir 
ett investeringsprojekt i den egna identiteten och personen (Rose 1999). 
Motivationen ska präglas av det närvarande nuet och inte en förberedelse för 
framtiden, framtida lön eller status (Ds 1997:78, s 51-58). De välövervägda 
valen får under perioden en betydelse av att ”bli någon” i likhet med tidigare 
period och det blir ett individuellt ansvar att uppnå detta någon (jmf. 
Johansson 2007). 

Även om perioden konstruerar framtida medborgare som konsumenter i 
förmågan att göra fria och medvetna val framställs vissa val inte alltid som 
ett ”rätt” val. Elevernas strategiska och aktiva val att välja kurser av lägre 
kvalitet för att få högre betyg samt bortvalet av språk konstrueras som ”fel” 
val utifrån minsta möjliga ansträngning (Prop. 2003/04:140, s 32, 43).  

Detta förutsätter samtidigt en väl fungerande studie- och yrkesvägledning som kan ge 
ungdomarna tillräckliga förutsättningar för att göra så väl underbyggda val som 
möjligt (SOU 2002:120, s 94) 

Konstruktionerna av ”fel” val menar jag synliggör hur självreglerandet till ett 
visst önskvärt val har misslyckats. Det som framställs är att elever gör 
strategiska val som inte gynnar deras livslånga lärande och därmed är ”fel” 
val. För att styra valen ”rätt” ökar betoningen på lösningar som ökad 
information och studievägledning men också begränsningar av vilka val som 
görs möjliga (Dean 2010).  

Ansvar och social kompetens 
Det aktiva medborgarskapet i diskursen om en skola för alla ställer också 
krav på ansvarsfullhet och social kompetens. Även om ansvar också 
artikulerades i tidigare period blir det individuella ansvaret framträdande 
under perioden 1990-2005 (jmf. Dovemark 2007). Här avses i första hand 
förmågan att ta ansvar för en själv, att ta ansvar för sin egen inlärning, sitt 
eget kunskapande och sin egen framtid. I utsagorna framkommer en 
önskvärd autonom och självständig individ där personliga egenskaper eller 
generella kompetenser som helhetsperspektiv, ansvarsförmåga, sam-
arbetsförmåga och social kompetens skrivs fram (Ds 1997:78, s 69; Skr. 
1996/97:112, s 13-15; SOU 2002:120, s 17). Ett självständigt arbetssätt 
förutsätts, att kunna tänka och lösa problem självständigt genom en djupare 
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bildning och förståelse. Den autonoma individen måste ta ett eget ansvar för 
sitt livslånga lärande.  

För att elevernas självständighet och kreativitet skall utvecklas måste de vidare 
successivt tränas i ett alltmer självständigt sätt att arbeta. Att söka i olika källor, att 
värdera insamlat material och att självständigt läsa litteratur lägger en grund för 
högre utbildning och det livslånga lärandet (Prop. 1992/93:250, s 13-14).   

 
Självständiga och ansvarstagande medborgare är det som ska fostras genom 
en självständig aktiv inlärning och aktivt sökande efter kunskap (Prop. 
1990/91:85, s 169). Den djupare kunskapen i form av bildning och förståelse 
ska ge ”självständighet, analysförmåga, kreativitet och förmåga att kommu-
nicera och samarbeta är väsentliga krav i såväl arbetsliv som högskole-
studier” (SOU 1992:94, s 296). Eleverna måste ta ett allt större ansvar för 
sina studier och utvecklas i ett alltmer vetenskapligt sätt att arbeta och 
tänka. 

Att sovra i och värdera material, att söka i olika källor inom och utanför skolan, att på 
egen hand eller i grupp ta ansvar för större uppgifter, självständig läsning av större 
litterära eller andra verk, är vägar att träna det arbetssätt och förhållningssätt som 
förbereder för högskolestudier men också för de krav som ett förändrat arbetsliv 
ställer (SOU 1992:94, s 295).   

De anställda måste kunna arbeta självständigt, tänka själva, ta eget ansvar 
och lösa problem på egen hand eller tillsammans med andra. Den sociala 
kompetensen betonas i form av samverkan med avnämare och målgrupper 
men också en helhetssyn över sin egen och andras kompetenser (SOU 
1992:94, s 108).  Från tidigare utsagor reproduceras också den sociala för-
mågan att fungera i grupp såväl i skola som i arbetsliv.  

I diskursen om en skola för livslångt lärande där framtida medborgare 
konstrueras som aktiva ansvarsfulla deltagare blir styrningen av vissa 
beteenden intimt sammanlänkat med utsagor om valfrihet, likvärdighet och 
demokrati. Självständigheten, ansvaret och ställningstagandet positionerar 
medborgaren som den autonoma men också den anpassningsbara som inte 
bara har förmågan utan också viljan att lära om och lära nytt. Kraven riktas 
mot vissa subjekt och vissa kroppar som bristande och i avsaknad av dessa 
beteenden och egenskaper. För att styra beteenden måste kunskap skapas 
om olika objekt och subjekt och problemen representeras genom 
identifieringen och tilltalet till olika subjekt (Hultqvist & Peterson 1995; 
Cruikshank 1999).  

Inkludering och exkludering i ett aktivt medborgarskap 
I diskursen om en skola för livslångt lärande och konstruktionerna av 
framtida medborgare görs kön, klass och etnicitet till betydelsefulla 
skillnader. Klass uttrycks fortfarande explicit med beteckningar som klass, 
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studieovan bakgrund och social bakgrund men också implicit i utsagor om 
mångfalden av elever och breddad rekrytering. Flexibiliteten och anpass-
ningsbarheten skrivs visserligen fram som gällande alla men jag menar att 
när vissa subjekt tilltalas som problem och i avsaknad av önskvärda egen-
skaper hos framtida medborgare skapas en kunskap om subjekten som får 
olika konsekvenser för olika människor (Cruikshank 1999; Hultqvist & 
Peterson 1995). Trots att artikuleringar om livslångt lärande och flexibilitet 
uttrycks som något som öppnar upp möjligheter, i exempelvis tillträde till 
utbildning, formell avsaknad av återvändsgränder, och valfrihet är det inte 
bara en mobilitet i klassamhället som framträder. Rörlighet eller mobilitet 
har associerats med frihet, emancipation, självbestämmande, makt och 
modernitet men också maskulinitet och en kropp som tillskrivs som man. De 
kroppar som tillskrivs kvinnligt kön har setts som stationära, orörliga och 
tillhörande det privata (Hanson 2007; Priya Uteng 2009). I likhet med vad 
Brine (2006b, s 31-34) synliggör i EU:s policytexter ägnas texterna åt att 
identifiera de i ”riskzonen”, de som inte är flexibla och mobila. Flexibiliteten 
och rörligheten formuleras olika för olika subjekt där också förutsättningar-
na för olika kroppars rörlighet skiljer sig åt.  

Flexibiliteten och rörligheten över yrken och yrkesområden konstrueras 
främst som ett problem för de elever som går mer yrkesförberedande 
utbildningsvägar men också eleverna på IV. Oförmågan att göra sig själv 
flexibel och anpassningsbar för arbetsmarknaden tillskrivs de ”omotiverade” 
och de ”skoltrötta”. En oförmåga till flexibilitet, rörlighet och omspecialise-
ring positionerar de som ”hoppar av”, ”inte fullföljer”, och ”utan generella 
kunskaper” som själva risken för samhället. I likhet med kraven på omställ-
ningsförmåga i diskursen om en skola för alla görs en situering av klass och 
kön till en betydelsefull skillnad när ”arbetarklasspojkar” positioneras som 
”skoltrötta”. De tilltalas utifrån att lärlingsutbildning och APL ska medföra 
självreglerande förmågor till föränderlighet, anpassning och en hantering av 
nya och osäkra situationer. Den tystnad som förekommer i texterna kring 
eleverna på studieförberedande program tolkar jag som att de redan besitter 
den självreglerande förmågan och viljan till flexibilitet där möjligheter, 
framsteg och valfrihet knyts samman (Prop. 1990/91:85 ; SOU 1992:94). 
Även en geografisk rörlighet, där en kropp flyttas från en plats till en annan 
(Hanson 2007; Priya Uteng 2009), åsyftas i artikuleringarna av flexibilitet. 
Vad som blir tydligt är hur kraven på flexibilitet blir en frivillighet för vissa 
medan det snarare blir ett tvång för andra. En tvingande rörlighet som blir 
individens ansvar kan inte sägas utgöra frihet, emancipation, självbestäm-
mande och makt. Rörligheten är inte enbart individuell utan alltid 
kontextuell utifrån familjeförhållande, relationer, normer och samhälle.   

Men klass uttrycks och positioneras också alltmer i gränser mot etnicitet 
och kultur. Under perioden blir just etnicitet mer framträdande som en 
betydelsefull skillnad. Explicit tilltalas exempelvis ”invandrare” och de med 
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”utländsk bakgrund” men implicit görs också utsagor om kultur, mångfald. 
Olson synliggör i sin avhandling hur ”kunden” (den i innanförskap etniskt 
svenska tjänstemannen) åtskiljs från ”navigatören” (den i utanförskap 
invandrare eller fabriksarbetaren oavsett uppfattad etnisk härkomst) i dess 
förmåga till frivillig rörlighet istället för påtvingad anpassning. Även 
”turisten” (den rika och mätta individen från väst/norr) särskiljs från 
”vagabonden” (den fattiga och hungriga från öst/syd) i deras materiella, 
politiska och kulturella resurser för ett behagfullt liv. I likhet med Olson 
menar jag att gränsdragningar görs mellan de självklara ”vi” som ska göras 
internationellt rörliga i en globaliserad värld, exempelvis genom betoning 
främst på europeiska språk men också praktik och examen (Prop. 
1990/91:85, s 158-159; SOU 1992:94; Prop. 1992/93:250, s 21-22). Flexi-
biliteten för de som knappt benämns, ”svenskar”, får meningen av en 
rörlighet över gränser för att utveckla tolerans och respekt för ”Andra 
kulturer”, något det mångkulturella samhället i Sverige tydligen inte kan ge 
dem. Trots artikuleringar av ett mångkulturellt samhälle marginaliseras och 
tystas det i förhållande till behovet av geografisk rörlighet över nationella 
gränser. Förståelse och kunskap om ”Andra kulturer” kan tolkas som ett sätt 
att stärka den nationella gemenskapen (Lawson 2001; Bhabha 2004). Vilka 
dessa självklara ”vi” är osynliggörs men framträder istället tydligt när ”de 
Andra” identifieras och problematiseras. ”Invandrare”, eller de ”med 
utländsk bakgrund” positioneras som stationära. Immobilitet blir synlig i 
talet om ”icke-europeiska hemspråk” och behovet av ”svenskt språk”. Rörlig-
heten för de som tilltalas som ”invandrare” sträcker sig till en regional 
rörlighet och en rörlighet över yrkesgränser. Som resurs positioneras de i 
betydelsen av att de kan öppna nya marknader genom sin kulturella och 
språkliga kompetens (Prop. 1990/91:85, s 91; SOU 1992:94, s 92).  

Konstruktionen av medborgarskap som en viss tillhörighet och en viss 
gemenskap som involverar både inkludering och exkludering där etnicitet 
görs till en betydelsefull skillnad framträder också i förhållande till förmågan 
att ta ställning (Lister 2003; Bhabha 2004; Loomba 2005; Siim & Squires 
2008). I artikuleringen av tecken som demokrati och mångfald tilltalar 
texterna underförstått en viss gemenskap som den svenska i motsatts till 
”det Andra”.   

Skolan har en viktig roll i att ge medborgerlig bildning. Detta innebär bl.a. att kunna 
välja och våga använda det talade och skrivna språket, ha förmåga till kritisk 
granskning och att kunna möta och värdera argument. Det innebär också en vana i att 
fungera i demokratiska former och en delaktighet i vårt kulturarv i vid mening (SOU 
1992:94, s 14).  

 
Med beteckningen ”vårt kulturarv” riktar texterna sig tydligt till en viss 
läsare som ”svensk” där gränser dras mellan ”vi”, ”vårt inhemska svenska 
kulturarv” som framstår som självklart till skillnad mot ”de Andra” och ett 
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”utländskt kulturarv”. Den fasta förankringen i ”vårt kulturarv” för att skapa 
en trygg identitet artikuleras i skillnad mot en kunskap om ”de Andra” för att 
skapa en gemensam ”vi-känsla” och ett tillhörande (SOU 1992:94, s 162). 
Med artikulationer som en fast förankring i ”vårt” eller det ”egna” kultur-
arvet som också beskrivs som ”svenskt” tilltalar texterna de som identifierar 
sig som ”svenskar” men också de som kan passera som ”svenskar” (Butler 
1993; Skeggs 2000). Det osynliga ”vi” är redan positionerade som ”svenskar” 
där en mer nordisk, europeisk och global identitet ska tillfogas.  

Den ”svenska” identiteten, tillhörigheten och lojaliteten hotas och måste 
formas och läras in (Mouffe 2005). Positionering av ”det Andra” kan tolkas 
som en mindre utvecklad kultur där ståndpunkter inte grundas på förnuft 
utan känsla och tradition vilket också kan ses som en könad konstruktion 
där känsla ses som ett kvinnligt beteende medan förnuftet knyts till män 
maskulinitet och västerländska värden (Wendt Höjer & Åse 1999; de los 
Reyes et al. 2006b). Att ta personlig ställning utifrån kunskap och rationella 
argument istället för utifrån tradition och auktoriteter drar återigen upp 
gränser mellan vad som är ett västerländskt rationellt agerande till skillnad 
från ett emotionellt agerande. ”Vårt kulturarv” sammanlänkas med ”svenskt” 
men också ”västerländskt” då eleverna ”har en god insikt i centrala delar av 
det svenska och västerländska kulturarvet” (SOU 1992:94, s 165) och positio-
neras som överordnat ”Andra kulturarv”. Till det svenska och västerländska 
kulturarvet knyts också ett europeiskt kulturarv (SOU 1992:94, s 89-90). Jag 
menar att det antyder att det är det ”västeuropeiska” kulturarvet som avses 
när ”svensk”, ”västerländsk” och ”europeisk” knyts samman. ”Vårt” 
kulturarvs sammanlänkning med demokrati konstruerar skillnad och 
gränsdragningar mot ”det Andra” ett ”odemokratiskt, ”icke-västerländskt” 
och ”icke-europeiskt” kulturarv. Artikulationer om västerländsk humanism 
kan också tolkas som att de västerländska normerna är de som lyfter fram 
det humana, det mänskliga, det civiliserade och moderna till skillnad från 
det ociviliserade, det outvecklade, bakåtsträvande och traditionella som 
snarast representeras av det ”icke-västerländska” och det ”icke-europeiska”, 
de ”nya” invandrarnas kulturer utan vilka det inte blir möjligt att bestämma 
ett ”svenskt” kulturarv (Hall 1997; Said 2004; Loomba 2005; Mouffe 2005).  

Den demokratiska kompetensen och det aktiva ställningstagandet är både 
etnifierat och könat. Det är en konstruktion av medborgaren som aktivt tar 
ansvar för upprätthållandet av demokratin och bevarandet av ett ”svenskt” 
kulturarv som synliggörs. Det mångkulturella Sverige artikuleras också som 
en utmaning där krav ställs på en kunskap, insikt och förtrogenhet med de 
demokratiska värdena. En gemensam syn på demokrati, solidaritet, respekt 
för andra, tolerans och jämställdhet är något som måste försvaras mot ett 
hot om en splittrad och odemokratisk nation (Skr. 2001/02:188, s 41). I 
skapandet av likhet konstruerar texterna också skillnader mellan en 
homogen ”svensk” kultur och ”en Annan kultur” och kan sägas utgöra 
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andrafierande praktiker (Hall 1997; McLeod 2000; Loomba 2005). 
Förmågan att leva i ett mångkulturellt samhälle innefattar en förmåga att 
engagera sig i och ta ställning för de demokratiska värdena. En förmåga till 
perspektivbyte, att kunna se med andras ögon, leva sig in i andras situation 
och förstå andras argument blir avgörande och något som kopplas samman 
med tecknen mångfald och demokrati (Skr. 1996/97:112, s 21). Mångfald 
betecknar här behovet av en gemensam skola för alla oavsett social och 
kulturell bakgrund. Ansvaret för fördjupningen av svensk demokrati i ett 
mångkulturellt land läggs på individen i dess förmåga att kunna bemöta och 
hantera olika åsikter.  

Särskiljandet och likheter konstrueras också i behovet av en gemenskap 
och tillhörandet till ”det demokratiskt svenska”. Framställning av historie-
kunskaperna som en nödvändighet i ett mångkulturellt samhälle synliggör 
kravet på ett nationsbyggande (Anderson 1993; Bhabha 2004). En gemen-
sam historia är något som positionerar vissa grupper i behov av att känna 
tillhörighet och därmed ett ökat främjande av deltagande.  

I förhållande till utsagor om misstron mot det representativa demokra-
tiska systemet tilltalas också vissa subjekt som risken för demokratins 
bevarande. I avsaknad av engagemang och ställningstagande positioneras de 
som ”hoppar av” och de ”med en ofullständig utbildning”, främst elever på 
pojkdominerade yrkesförberedande program och elever på IV. ”Pojkar”, 
”arbetarklass” och ”invandrare” blir en risk om de inte kan, vill eller finner 
det mödan värt att engagera sig (Skr. 2001/02:188, s 4-5). 

Vad som återkommer från tidigare diskurs om en skola för alla är 
konstruktionen av framtida medborgares förmåga att göra aktiva, rationella 
och välövervägda val utifrån sina egna intressen, val som inte styrs av den 
gällande arbetsmarknaden men inte heller val som styrs av kön, social 
bakgrund eller etnicitet. Socialisationen skrivs fram som alltmer individuell 
och inte kollektiv. Den kollektiva identiteten är något att frigöra sig från. 
Friheten från yttre förväntningar positionerar medborgaren som individuellt 
ansvarig för att välja och skapa sig själv bortom köns- och klassnormer. Det 
är ett könat rationellt beteende som positioneras som önskvärt, att kunna 
analysera och bedöma konsekvenser av olika val och inte välja utifrån 
känslor och tradition utan att välja ”rätt” som en investering i ens egen 
identitet. Det otraditionella valet blir ett ”rätt” val utifrån intresse och 
fallenhet där ”flickor” delvis positioneras som ansvariga för deras ”felval” 
men även arbetsmarknaden och skolan görs ansvariga för ”felvalen” på 
grund av diskriminerande kulturer, normer och attityder till kvinnor som 
arbetskraft inom olika yrkesområden. Även om orsaken till felvalen fram-
ställs som normerna i samhället om kvinnors och mäns olika egenskaper och 
lämpligheter reproduceras också olikheter mellan två dikotoma kön i utsagor 
om ”flickors speciella behov av stöd” och gränsdragningar mellan ”kvinnligt” 
och ”manligt” i form av intressen, inlärning och arbetssätt.  
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Att välja ”rätt” i ett samhälle där det livslånga lärandet framställs som 
nyckeln till framgång och välstånd blir också att välja vidare och högre 
utbildning. Intresset för högskolestudier tillskriver flickors val, och då 
särskilt flickor med yrkesförberedande utbildningar, som ”rätt” val. Pojkarna 
på de yrkesförberedande programmen väljer inte högre utbildning och deras 
val positioneras som ett val utifrån social bakgrund, ett val som inte bidrar 
till att den sociala snedrekryteringen till högskolan minskar (SOU 1997:107 
1997, s 95-96; Skr. 2001/02:188, s 6). De som positioneras utifrån ”fel” val är 
de som gör passiva val och oreflekterat väljer enligt påverkan från föräldrar, 
social bakgrund, kompisar och kön. Väl underbyggda val är val som inte 
påverkas av faktorer som social bakgrund, kön, etnicitet eller arbetsmark-
nadsprognoser.  

Kön görs också till en betydelsefull skillnad i framställningen av 
önskvärda kompetenser som neutrala och universella. Kompetenser och 
egenskaper som kommunikationsförmåga, service och samarbetsförmåga 
associeras som kvinnliga egenskaper. Att tillskrivas ett visst kön medför 
olika konsekvenser då det ”nya” arbetslivet ställer högre krav på samarbets- 
och kommunikationsförmåga. Den ”arbetande kvinnan” antas därmed inte 
bara behöva inhämta egenskaper som social kompetens utan förutsätts 
redan inneha dem i form av kvinnlig karaktäristika (Skeggs 2004, s 73-74). 
Det är inte bara den sociala kompetensen som eleverna brister i utan också 
manligt kodade egenskaper och kompetenser som förmågan att ta initiativ, 
vara kreativ, att kunna planera, att vara handlingskraftig och förutseende 
(Prop. 2003/04:140, s 33-34, 61-62). Dessa kompetenser knyts mot mitten 
av 2000-talet främst till entreprenörskap vilket liknar beskrivningar av ett 
aktivt medborgarskap. 

Gymnasieskolans utbildningar bör förmedla kunskap som förbereder för såväl 
anställning som eget företagande och ett aktivt samhällsdeltagande. En kompetens 
som ofta efterfrågas är entreprenörskap i meningen förmåga att initiera och 
genomföra olika aktiviteter och projekt. Genom ett entreprenörskapsperspektiv kan 
elevernas initiativförmåga, kreativitet och företagsamhet stimuleras (Prop. 
2003/04:140, s 31-32).   

Mot slutet av perioden är det inte bara en förberedelse för aktivt samhällsliv 
och arbetsliv som blir en del av gymnasieskolans uppgift utan också 
förberedelserna för eget företagande vilket vi kommer se betonas än mer i 
nästa kapitel. Men även om entreprenörskap skrivs fram är det den sociala 
kompetensen som brister för ”pojkarna” och då inte bara i form av egen-
skaper som samarbets- och kommunikationsförmåga utan också förmågan 
att ”passa in” vilket visar på en kontinuitet från diskursen om en skola för 
alla. Att anpassa sig till de sociala normerna i samhället och på arbetsplatsen 
reproduceras från den tidigare perioden. Social kompetens definieras i 
Gymnasiekommitténs betänkande som: 
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[F]örmåga till samarbete, att passa in i arbetslaget, ansvarstagande, kunna umgås med 
kunder, inge förtroende samt vara utåtriktad och serviceinriktad. Idag uppfattar 
kommittén att man allt oftare talar om vikten av kommunikationsförmåga samt 
behovet av att rekrytera “hela människor” för att arbetsplatsen skall fungera (SOU 
2002:120, s 99).  

De ”skoltrötta” och ”omotiverade” och ”socialt omogna” (pojkar, arbetarklass 
och invandrare) ska genom lärlingsutbildning eller lärande i arbetslivet 
(LIA) utveckla en social kompetens, en känsla av att vara med, en vi-anda. 
Att tillhöra en arbetsplats ute i verkligheten ställer krav på tidsanpassning, 
tempo och kvalitet, att kunna ta ansvar och vara medmänniska och lära sig 
hur människor beter sig. De med ”utländsk bakgrund” positioneras särskilt 
som i behov av ett autentiskt och verklighetsförankrat lärande (SOU 
1997:121, s 248-249; Ds 2000:62, s 144, 153, 28). Socialisationen blir extra 
viktig för de ”skoltrötta” och de ”omotiverade”. Dessa elever behöver 
introduceras i en social omgivning där de kan identifiera sig med ett yrke, 
utveckla personlig mognad och få en överföring av tysta kunskaper (Ds 
2000:62, s 39, 52). 

I diskursen om en skola för livslångt lärande konstrueras ett medborgar-
skap utifrån en nationell gemenskap vilande på vissa västerländska värden 
om demokrati, jämställdhet, solidaritet. Framtida medborgare konstrueras 
som aktiva i sitt medborgarskap, där medborgaren genom självreglering 
skapar sin tillhörighet i gemenskapen genom, en positiv inställning till att 
lära om och lära nytt och att anpassa sig till arbetsmarknaden; en förmåga 
att göra aktiva, rationella val för att bli någon bortanför känslor och 
tradition; en förmåga att ta ställning för vissa värden och en förmåga att ta 
ansvar för sin egen inlärning, omställningsförmåga, sina egna val och 
samhället och arbetslivets utveckling men också ett eget ansvar att ”passa in” 
i denna gemenskap.  
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Nya reformer – en skola för 
arbetsmarknaden (2006-2011) 

5.1  Inledning  

Den beslutade reformen Gy07 som jag redogjorde för i föregående kapitel 
rivs upp och ersätts med en ny utredning i samband med regeringsskiftet 
2006. Statsminister Fredrik Reinfeldt och den borgerliga Alliansen40 som tar 
över regeringsmakten har en omfattande skolpolitisk agenda.41 Exempelvis 
menar regeringen att en mer omfattande och djupgående förändring av 
gymnasieskolan är nödvändig för att komma till rätta med vad som kallas 
den socialdemokratiska ”flumskolan” (Björklund 2006; Prop. 2006/07:1).  
Förutom en ny reformering av gymnasieskolan utreds och beslutas det också 
om en ny läroplan för grundskolan, ett nytt betygsystem, en ny lärarutbild-
ning och ökad kvalitetssäkring i form av nationella prov och inspektioner.42 I 
det här kapitlet analyserar jag de offentliga utsagorna gällande gymnasie-
skolan i en intensiv period av skolreformer mellan 2006-2011, en period som 
kan liknas vid perioden i början på 1990-talet.43 Återigen framställs skolan 
vara i kris.44 Under tidsperioden debatteras exempelvis elevernas bristande 
resultat och svenska elevers försämrade position på internationella ranking-
listor.45 Konkurrensen om eleverna på skolmarknaden debatteras också 
utifrån social segregering och att skolorna sätter högre betyg för att uppvisa 
bra resultat. Med hjälp av sanktioner från tillsynsmyndigheten Skolinspek-
tionen, som inrättades 2008 efter att ha övertagit tillsynsuppgifterna från 
Skolverket, ska önskebetyg förhindras och kvaliteten säkras. Kvalititeten ska 

                                                             
40 Den borgerliga alliansen bestående av Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna 
bildas inför valet 2006 som ett alternativ till ett socialdemokratiskt minoritetsstyre. 
41 Det är främst Folkpartiet med Lars Leijonborg och Jan Björklund som tar sig an skolfrågorna och 
utbildningspolitiken. Lars Leijonborg avgår dock som partiledare för Folkpartiet 2007 och Jan Björklund tar 
över som utbildningsminister och departementschef för utbildningsdepartementet 
42 Även en ny läroplan för gymnasiet har utarbetats men inte varit föremål för analys. Se kapitel 2 avsnitt 5 
för diskussion kring urval av material. 
43 För urval och diskussion kring material som analyserats se kapitel 2 avsnitt 5. 
44 Se exempelvis Maciej Zarembas artikelserie ”Hem till skolan” i Dagens nyheter samt efterföljande debatt 
under våren 2011. Se även Sveriges Radios temaserie ”Den orättvisa skolan” som sändes under november 
månad 2011(www.sverigesradio.se/denorattvisaskolan).   
45 Exempelvis i internationella studier som TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 
och PISA (Programme for International Student Assessment). 2009 genomförs den fjärde PISA-under-
sökningen i Sverige. PISA som drivs av OECD jämför femtonåringars kunskaper inom de olika områdena 
läsförståelse, naturvetenskap och matematik och genomförs vart tredje år. Sverige deltog första gången 2000. 
Vid 2006 års undersökning deltog 57 länder och vid 2009 års undersökning 66 länder, både OECD och icke-
OECD-länder (Skolverket 2011). 2006 presterar svenska elever på en genomsnittsnivå i naturvetenskap 
jämfört med andra OECD-länder samt även på en genomsnittlig nivå gällande matematik. I läsförståelse 
presterar de svenska eleverna istället över genomsnittet (Skolverket 2010a). 2009 anges att svenska elevers 
resultat i både läsförståelse och matematik har försämrats där en genomsnittlig nivå uppnås i en 
internationell jämförelse. Kunskaperna i naturvetenskap ligger dock under det internationella genomsnittet 
(Skolverket 2010b). 
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också säkras genom en lärarlegitimation som säkerställer lärarens undervis-
ningsbehörighet. Till följd av avreglering, decentralisering, privatisering och 
marknadisering har en omfattande friskolesektor vuxit fram på både 
grundskole- och gymnasienivå. Den växande friskolesektorn med stora 
vinstdrivande utbildningskoncerner medför också debatter om möjlig-
heterna till vinstuttag (Erixon Arreman & Holm 2011). Dessutom debatteras 
kommunaliseringen av skolan och utsagor görs om ett återförstatligande.  

Vid regeringsskiftet 2006 bedöms det ekonomiska läget som bra men 
kritik riktas mot att ungdomsarbetslösheten alltsedan krisen i början på 
1990-talet fortfarande är hög trots en viss högkonjunktur. 2008 vänder dock 
det ekonomiska läget i samband med den så kallade ”finanskrisen” som 
sprider sig i världen (Bergström 2009). Den svenska ekonomin återhämtar 
sig sedan relativt snabbt och farhågorna om en långvarig lågkonjunktur 
minskar inför valet 2010. Alliansen behåller regeringsmakten men nu i 
minoritet då det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna når över 
riksdagsspärren med 5,7 procent av rösterna, ungefär lika många som 
Vänsterpartiet och Kristdemokraterna (Valmyndigheten 2010). Det 
rödgröna samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljö-
partiet som fanns inför valet spricker. Med de senaste valnederlagen 
porträtteras också Socialdemokraterna som ett parti i kris.   

Den ekonomiska krisen är dock inte över och eurosamarbetets framtid 
debatteras när statsskulderna i flera EU-länder och euro-länder skjuter i 
höjden. Även den svenska ekonomiska återhämtningen mattas av och 
osäkerheten för lågkonjunktur återkommer under 2011. En ny demokratise-
ringsvåg, den ”arabiska våren”, visar också på den fortsatta globaliseringen 
av kommunikationen genom sociala medier men också på betydelsen av 
människors kollektiva kamp för förändring. Tidsandan kan annars beskrivas 
som en fortsatt individualisering men också en juridifiering där individens 
juridiska rättigheter ska skyddas och politiken blir det pragmatiskt effektiva.  

5.2  Översikt av reformer 2006-2011 

Återkommande under perioden är diskussioner kring samverkan mellan 
skola och arbetsliv för att underlätta och tidigarelägga ungas etablering på 
arbetsmarknaden och minska vad som beskrivs som en hög ungdoms-
arbetslöshet (SOU 2006:102; SOU 2008:27). Utredningen om just samver-
kan mellan skola och arbetsliv menar att kvaliteten i form av information till 
unga, samverkan och APU är det som behöver förbättras (SOU 2006:102). 
Betänkandet från Gymnasieutredningen 2007 (SOU 2008:27) föreslår en 
reform som till stor del bryter mot tidigare mål och snarare representerar en 
återgång till utbildningsstrukturen innan det integrerade gymnasiet 
(Lundahl, et al. 2010). En tydligare differentiering mellan yrkesprogram och 
högskoleförberedande program med olika behörighetskrav samt olika 
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examen föreslås. Den grundläggande behörigheten till högskolestudier på 
alla program som tidigare framställdes som avgörande tas bort. Kärnämnena 
benämns istället gymnasiegemensamma ämnen som ska variera till innehåll 
och omfattning beroende på utbildningsväg. Yrkesprogram ska också kunna 
genomföras i form av lärlingsutbildning och leda till en yrkesexamen. Fler 
nationella program och fler nationella inriktningar46 ska ersätta de special-
utformade programmen och de lokala inriktningarna som tidigare varit 
möjliga att inrätta för skolhuvudmännen. Även lokala kurser ska tas bort. 
Initiativ till nya kurser eller inriktningar utifrån arbetsmarknadsbehov ska 
istället först kvalitetsgranskas av Skolverket. APL ska göras obligatoriskt på 
yrkesprogrammen och en ökad samverkan med arbetslivet ska också 
regleras. Både nationella och lokala råd med arbetsmarknadens parter och 
avnämare ska införas för att öka arbetslivets inflytande över utbildningen. 
Det individuella programmet ska också avskaffas för att ersättas med 
preparandutbildning under ett år i grundskolans regi samt individuella 
alternativ och programintroduktion för nyanlända invandrare (SOU 
2008:27).  

Reformförslagen genomförs hösten 2011 med vissa smärre förändringar i 
antalet program (främst fler högskoleförberedande program) och vissa 
programnamn.47 En större möjlighet till lokal frihet än i utredningens förslag 
ska också behållas genom att särskilda program ska kunna inrättas om de 
kvalitetssäkras av Skolverket och motsvarar ett nationellt, regionalt eller 
lokalt arbetsmarknadsbehov (Prop. 2008/09:199). Efter en utredning 
inrättas också möjligheterna till ett fjärde tekniskt år för gymnasie-
ingenjörsexamen. Det individuella programmet (IV) ska också avskaffas till 
förmån för fem särskilda program för obehöriga - preparandår förlagt till 
gymnasiet, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt 
alternativ samt språkintroduktion. Skärpta men också flexibla behörighets-
krav till yrkesprogrammen föreslås med åtta godkända ämnen inklusive 
svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska där ett visst 

                                                             
46 Yrkesprogram: Programmet för Bygg- och Anläggningsteknik, Programmet för Djurhållning och 
Naturbruk, Programmet för El- och Energiteknik, Programmet för Flygteknik, Programmet för Fordon och 
Transporter, Programmet för Handel och Administrativ service, Programmet för Hantverk, Programmet för 
Hotell och Turism, Programmet för Industriell teknik, Programmet för Ledarskap och friskvård, Programmet 
för Restaurang och Livsmedel, Programmet för Sjöfartsteknik, Programmet för VVS-, klimat- och 
Fastighetsteknik, Programmet för Vård och Omsorg.  
Högskoleförberedanden program: Programmet för Ekonomi, Programmet för Samhällsvetenskap och Media, 
Programmet för Naturvetenskap, Programmet för Teknik.  
Samtliga program har nationella inriktningar med för inriktningen gemensamma karaktärsämnen samt 
programfördjupning med möjlighet till snävare profilering (SOU 2008:27). 
47 Yrkesprogram: Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogram-
met, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, 
Hotell- och turismprogrammet, Industritekniska programmet, Naturbruksprogrammet, Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.  
Högskoleförberedande program: Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiska programmet, 
Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet samt Teknikprogrammet (Prop. 
2008/09:199).  
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undantag kan ges för engelska vid synnerliga skäl (Prom. U2008/7831/G ; 
Prom. U2009/5552/G ; Prom. U2010/1388/G).  

En ny försöksverksamhet med lärlingsutbildning skild från de tidigare 
försöksverksamheterna inleds också hösten 2008 som en förberedelse inför 
en permanent lärlingsutbildning i samband med implementeringen av den 
reformerade gymnasieskolan hösten 2011. Försöksverksamheten följs upp 
och utvärderas där förslag lämnas på bland annat tydligare struktur där 
skolan har det övergripande ansvaret, behovet av handledarutbildning, 
etablering av ett nationellt lärlingsråd, nationellt kvalitetssäkringssystem för 
yrkesutbildningen, mer inflytande för arbetsmarknads- och branschorgani-
sationer men också mer initiativ från dessa, ersättning till företag, förbättrat 
lärlingsråd samt ökad regional samverkan (SOU 2009:85; SOU 2010:75). 
Utbildningskontrakt ska därför upprättas för att förtydliga ansvar och 
innehåll. Ett nationellt lärlingsråd anses vara överflödigt då nationella 
programråd inrättas. Ingen vidare reglering föreslås heller för formerna för 
regional eller lokal samverkan (Prop. 2010/11:104).  

Efter den här inledande kontextualiseringen övergår jag till analysen av 
texterna som representerar en annan vision om skolan under perioden 
2006-2011. I avsnittet om visionen om skolan presenteras de mer övergri-
pande dominerande målen samt de övergripande tolkningarna av samhället. 
Texterna uttycker vissa mål, syften och uppdrag för gymnasieskolan. Det 
som framställs som önskvärt med utbildningen, vad den ska bidra till och 
förbereda för analyserar jag som en viss vision om skolan. Visionen är det 
som knyter samman olika problem och lösningar, om det önskvärda och det 
icke-önskvärda, som presenteras under avsnitten om olika problemrepre-
sentationer. Dispositionen av problemrepresentationerna följer en indelning 
av problem och subjekt som tilltalas i förhållande till dessa problem och 
avslutas med angivna förslag på åtgärder och lösningar. Under dessa avsnitt 
analyseras också de centrala tecken som blir betydelsebärande för den 
dominerande diskursen i texterna. Kapitlet avslutas sedan med hur 
medborgarskapet temporärt fixeras och vilken betydelse det får för olika 
subjekts möjligheter till inkludering.  

5.3  Visionen om en skola för arbetsmarknaden 
 
De tidigare periodernas utsagor om visionen för skolan, vilken jag i kapitel 
tre benämner en skola för alla och som i kapitel fyra förskjuts något till en 
skola för livslångt lärande har nu återigen förskjutits. Visserligen reprodu-
ceras en del av de tidigare utsagorna som t ex att ”människor växer med 
kunskaper” och att ”utbildning är en mänsklig rättighet som ger individen 
möjlighet att öppna nya dörrar, se nya perspektiv och ökar individens 
valmöjligheter” (Prop. 2008/09:199, s 35). Även den tredelade uppgiften för 
gymnasieskolan om utbildning för vidare studier, arbete och demokratiskt 
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samhällsliv är utsagor som återkommer. I propositionen om kvalitet i 
gymnasial lärlingsutbildning återartikuleras behovet av att kunna hävda sig 
globalt som ”kunskaps- och industrination” samt att fler måste nå målen och 
kunskaperna som krävs för ”personlig utveckling, aktivt deltagande i 
samhälls- och arbetsliv, vidare studier och livslångt lärande” (Prop. 
2010/11:104, s 7).  

Utbildningen framställs återigen som en investering i landets framtid för 
att kunna hävda sig i en alltmer globaliserad värld med hårdare konkurrens 
och kunskapsintensiv produktion och gymnasieskolans frivillighet blir också 
en absolut nödvändighet för etablering på arbetsmarknaden eller vidare 
studier. ”För att Sverige ska kunna hävda sig som kunskaps- och industri-
nation måste fler ungdomar slutföra en gymnasieutbildning med godkända 
resultat” (Prop. 2008/09:199, s 36). Att det önskvärda inte längre enbart 
betecknas som en ”kunskapsnation” kan tolkas som att de tidigare utsagorna 
om ett kunskapssamhälle och tjänstesamhälle har fått en mindre betydelse 
och det snarare sker en större betoning på industrins utveckling för tillväxt. 
Men fortfarande förstärker nationsbegreppet en viss gemenskap och 
tillhörighet skild från andra gemenskaper (Anderson 1993; Bhabha 2004). 
Artikuleringarna om en kunskaps- och industrination länkas här till skillnad 
från tidigare perioder främst ihop med tecken som kompetensförsörjning 
och anställningsbarhet istället för demokrati och livslångt lärande (SOU 
2009:85, s 15, 41; SOU 2010:75, s 59). Precis som under föregående perioder 
så framställs samhället genomgå snabba förändringar där yrken försvinner 
och nya tillkommer (SOU 2009:85, s 106). De tidigare utsagorna om 
omöjligheten i att förutspå utvecklingen på arbetsmarknaden marginaliseras 
dock under perioden.48 Förändringarna problematiseras istället utifrån 
kraftiga svängningar i demografin där ”en miljon 40-talister ska bytas ut på 
den svenska arbetsmarknaden under perioden 2005-2015” (SOU 2006:102, 
s 50). I utsagorna framkommer kompetensförsörjningen som den viktigaste 
uppgiften för gymnasieskolan i följden av generationsväxlingen (SOU 
2008:27, s 317).  

Jag hoppas att den gymnasieskola jag föreslår kommer att medverka till en positiv 
utveckling för ungas anställningsbarhet och att den i dag alltför höga etableringsåldern 
härigenom kan sänkas. Den här utvecklingen visar också tydligt på att det är 
nödvändigt att se gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning som en del av en 
nationell och regional kompetensförsörjning (SOU 2008:27, s 179).  

                                                             
48 Betänkandet från den nationella koordinatorn för unga till arbete, artikulerar dock att det i princip är 
omöjligt att förutspå utvecklingen på arbetsmarknaden, något som inte benämns i de senare texterna (SOU 
2006:102, s 48).   
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Till följd av demografiska förändringar och den framtida kompetensförsörj-
ningen problematiseras särskilt yrkesutbildningen och dess svaga genom-
strömning samt dess betydelse för ungas etablering på arbetsmarknaden 
(SOU 2008:27, s 378-379).  

En ökad global konkurrens, demografiska förändringar och en snabb teknisk 
utveckling har gjort att kompetenskraven ökar inom i stort sett alla delar av 
arbetsmarknaden. Därmed blir framtidens kompetensförsörjning en allt viktigare 
fråga. En väl fungerande grundläggande yrkesutbildning är viktigt för både samhället 
och individen. Inom flera branscher råder det i dag brist på yrkesutbildad arbetskraft. 
Stora pensionsavgångar och minskade ungdomskullar understryker den gymnasiala 
yrkesutbildningens avgörande betydelse för landets kompetensförsörjning (Prop. 
2008/09:199, s 53-54).   

I texterna från perioden framträder en annan vision om skolan, en vision om 
en skola för arbetsmarknaden. Diskursen om en skola för arbetsmarknaden 
tar form i sammanlänkningen av centrala betydelsebärande tecken som 
anställningsbarhet, kompetensförsörjning, effektivitet, differentiering, 
entreprenörskap men också kvalitet, valfrihet, flexibilitet, likvärdighet och 
jämställdhet. Dessa tecken blir centrala i hur problemen representeras för 
den ännu icke uppnådda visionen om en skola för arbetsmarknaden och 
tidigare centrala tecken som demokrati i meningen deltagande, inflytande 
och påverkan tystas.   

5.4  Alltför otydlig 

I diskursen om en skola för arbetsmarknaden görs utsagor som direkt 
motsäger tidigare perioders utsagor om programmens behov av bredd och 
förberedelse för både yrkesarbete och vidare studier. I texterna formuleras 
problemrepresentationen att de olika programmen är alldeles för otydliga. 
Otydligheten gäller huruvida programmen förbereder eleverna för fortsatta 
studier eller för ett specifikt yrkesområde. Det är ”inte tydligt vad som idag 
menas med yrkesförberedande program respektive studieförberedande 
program” (SOU 2008:27, s 235). Vissa program tycks förbereda för både och 
men misslyckas istället i att förbereda för något alls (SOU 2008:27, s. 234-
235). Visserligen kan utsagorna liknas vid utsagorna i perioden 1971-1989 
om Ko-linjen och dess problem och är därmed inte helt nya. Skillnaden är att 
här kritiseras i princip alla program för deras dubbla uppgifter. ”Enligt 
programmålen förbereder samtliga program, utom Naturvetenskaps-
programmet (NV) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), såväl för yrkes-
livet som för vidare studier” (SOU 2008:27, s 234). Innehållet, målen och 
möjliga framtida yrken i de olika programmen är oklara och förvirrar 
arbetsgivare.    
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Arbetsgivare anser ofta att det är otydligt vad en utbildning på ett yrkesförberedande 
program leder till och de har svårt att utifrån programbeskrivningar och styrdokument 
förstå vad eleverna förväntas kunna (SOU 2008:27, s 279-280). 

Otydligheten i kunskaper och kompetenser uttrycktes i tidigare periods 
texter i kritiken av det relativa betygssystemet där det mål- och resultat-
relaterade betygssystem skulle bidra med en ökad tydlighet (se kapitel 4). 
Tydligheten tycks inte ha uppnåtts utan snarare förvärrats när karaktärs-
ämnen och kursutformningen kritiseras för dess otydlighet. ”[A]vnämarna 
har uppenbara problem att översätta ämnena och kurserna till de 
kompetensbeskrivningar som används och är begripliga för branschen” 
(SOU 2008:27, s 240). Att eleverna inte heller får något specifikt examens-
bevis bidrar enligt Gymnasieutredningen ytterligare till otydligheten i 
innehåll men också på vilken nivå kompetenserna ligger (SOU 2008:27, s 
393, 534). ”[S]vensk gymnasieutbildning i dag saknar ett tydligt slutmål som 
också är användbart som resultatmått” (SOU 2008:27, s 532).  

Ett annat problem som hör samman med att utbildningarna är för 
otydliga är att genomströmningen är dålig. Genomströmning definieras av 
Gymnasieutredningen som ”att en elev börjar en utbildning på ett nationellt 
program och slutför den inom stipulerad tid, tre år, med grundläggande 
högskolebehörighet och utan att göra avbrott”(SOU 2008:27, s 309). 
Genomströmning anges vara ett mått på utbildningens effektivitet som 
framställs som ett problem. Även om studieavbrott och skolmisslyckanden 
problematiserats tidigare så betonas nu studieavbrotten i termer av ett nytt 
betydelsebärande tecken, effektivitet, i utsagor om genomströmning, 
arbetsmarknadsetablering och måluppfyllelse. ”Måluppfyllelsen i gymnasie-
skolan i dag är inte på en tillräckligt hög nivå och det är särskilt inom 
yrkesutbildningen som de problemen finns” (SOU 2008:27, s 177). Från 
direktivet till Gymnasieutredningen anges att även om de flesta går vidare 
till gymnasieskolan är det långt ifrån alla som fullföljer utbildningen.  

Det måste ses som ett allvarligt misslyckande att en av fyra pojkar respektive en av 
fem flickor inte får slutbetyg inom fyra år, trots att utbildningen är treårig. Av eleverna 
i år 1 den 15 oktober 2004 hade 13 procent bytt studieväg ett år senare och drygt sju 
procent i år 1 hade gjort studieavbrott. Framförallt är andelen elever som inte fått 
slutbetyg från de yrkesinriktade programmen omfattande. (…) Sammantaget bidrar 
detta till allt senare inträde på arbetsmarknaden (SOU 2008:27, s 674).  

Elevgruppen på individuella programmet (IV) är alltför heterogen och 
andelen alldeles för hög (7 procent) där för många inte heller uppnår 
slutbetyg (SOU 2008:27, s 568-569, 674). Gymnasieutredningen menar att 
IV är alltför otydligt. ”Sammanfattningsvis följer elever individuella program 
av olika orsaker och de individuella programmen har i praktiken blivit något 
som ska svara mot en mängd olika behov” (SOU 2008:27, s 259). Å andra 
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sidan menar Gymnasieutredningen att det övergripande målet med IV är för 
begränsat (SOU 2008:27, s 259).  

Det övergripande uppdraget IV har är att förbereda eleven för övergång till ett 
nationellt program. Det är en – enligt min mening – för snäv definition av uppdraget 
som rymmer stor komplexitet (SOU 2008:27, s 568-569).   

Till utsagorna om gymnasieskolans otydlighet, artikuleras vissa program 
som mer otydliga än andra och utgör problem för vissa subjekt. 

Problematiska program 
Även om alla program framställs som otydliga är det vissa program som blir 
mer otydliga än andra i deras inriktning mot studieförberedelse eller yrkes-
förberedelse (SOU 2008:27, s 253-255). I utsagorna om otydliga program 
framträder det betydelsebärande tecknet anställningsbarhet där kön och 
klass görs till betydelsefulla skillnader. I beskrivningen av programmen är de 
särskilt de ”kvinnodominerade yrkesprogrammen”, som framställs som 
problem (SOU 2008:27, s 235). Problematiseringen av just kvinnodomine-
rande yrkesprogram återkommer därmed från perioden 1971-1989 när linjer 
som Ko och Social service linje framställs som problem. I perioden 2006-
2011 framställs exempelvis omvårdnadsprogrammet som ”otydligt” eftersom 
“det inte leder till en yrkesutgång direkt efter gymnasieskolan” (SOU 
2008:27, s 465). Omvårdnadsprogrammet förbereder inte tillräckligt väl för 
arbete då var fjärde elev studerar vidare. ”Att denna andel är så hög kan 
bland annat bero på att eleverna inte kommer tillräckligt långt i sin utbild-
ning så att de kan börja arbeta efter avslutade studier” (SOU 2008:27, s 
465). Utsagorna osynliggör att det krävs högre utbildning för ett vårdyrke 
som exempelvis sjuksköterska. Utsagorna representerar motsatta utsagor i 
relation till tidigare perioder där det istället framställs som positivt och 
önskvärt att eleverna går vidare till högre utbildning från mer yrkesförbere-
dande program.  

Däremot reproduceras utsagor från perioden 1971-1989 om att många 
”flickdominerade linjer” inte leder till arbete. Att program som väljs av 
många flickor inte leder till tydliga yrkesutgångar artikuleras även i 
förhållande till Handels- och administrationsprogrammet där särskilt den 
administrativa delen är otydlig och inte tillräckligt attraktiv varken av 
avnämare eller av elever (SOU 2008:27, s 425-426). Barn- och fritids-
programmet framställs också som otydligt och precis som Omvårdnads-
programmet problematiseras den höga andelen som går vidare till högre 
studier. En av fem elever väljer att gå vidare till högre studier som ett 
resultat av programmets oförmåga att utbilda för specifika yrken direkt efter 
gymnasieskolan (SOU 2008:27, s 446). Programmets benämning är också 
problematisk enligt Gymnasieutredningen.  
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Ett annat problem är att det nuvarande Barn- och fritidsprogrammet har ett namn 
som antyder att programmet uteslutande handlar om arbete med barn, när det 
egentligen handlar om arbete med människor i alla åldrar. Dessutom är 
könsfördelningen på dagens program sned vilket också anges ovan [ca 73 procent av 
eleverna är kvinnor] (SOU 2008:27, s 446).  

Den feminina kodningen på programmet med dess fokus på vad som 
betraktas som ”traditionellt kvinnliga” egenskaper som barnomsorg och dess 
”problematiska” överrepresentation av kvinnor identifieras som otillfreds-
ställande vilket värderar det lägre än ”manliga” sysslor (Wendt Höjer & Åse 
1999; Arnot 2009). Till problemrepresentationen alltför otydlig betecknas 
subjektspositionen ”flickor” eller ”unga kvinnor” som en utsatt och 
problematisk grupp men utifrån ett annat beteende än tidigare. Otydligheten 
medför att de inte väljer och handlar enligt ett önskvärt beteende. De väljer 
vad som egentligen borde vara yrkesförberedande program men går vidare 
till högre utbildning istället för arbete direkt efter gymnasieutbildningen. 

Även det studieförberedande samhällsvetenskapsprogrammet artikuleras 
som otydligt där dess många olika specialutformade program anses vittna 
om att det inte fungerar särskilt väl. Det ”uppfattas som ’allmän[t]’, som 
något av en förlängd grundskola och som profillöst”(SOU 2008:27, s 486).  
Programmet anses vara till för ”de osäkra”.  

Regeringen delar utredarens bedömning att dagens samhällsvetenskapsprogram inte 
tillräckligt väl förbereder för fortsatta studier i högskolan och att programmet i alltför 
hög grad har blivit ett program för elever som ännu inte riktigt vet vad de vill bli och 
därför omfattar en stor och heterogen grupp (Prop. 2008/09:199, s 75).  

Samhällsvetenskapsprogrammet kan därmed tolkas som att det främst är en 
uppsamlingsplats för ”de osäkra” vilket kan jämföras med utsagorna om de 
tvååriga icke-yrkesförberedande linjerna men också vissa yrkeslinjer inom 
vård och omsorgssektorn som blir föremål för problematisering under 1970- 
och 1980-talet. Jag menar att utsagorna om samhällsvetenskapliga program-
met kan tolkas utifrån att det positionerar vissa subjekt, ”osäkra och 
omotiverade flickor från en viss social bakgrund” som icke-önskvärda på 
programmet (Skeggs 2000). Programmet framställs som alltför allmänt och 
som inte leder någon vart, varken till något yrke eller till vidare studier. 
Alltför få anses gå vidare till högre utbildning från samhällsvetenskaps-
programmet, trots dess studieförberedande karaktär. De ”osäkra” väljer ett 
alldeles för ”allmänt” program men går inte vidare till högre utbildning. 
Utsagorna om att inte veta vad man vill bli förstärker en bild av att ett arbete 
är hela ens identitet, yrket är det som definierar ”vem du är” och inte ”vad du 
vill göra”, att ”bli” istället för ”att arbeta med” (jmf. Ulfsdotter Eriksson & 
Flisbäck 2011). Även om arbete tidigare uttryckts som väsentligt för att 
känna sig behövd och en tillhörighet förstärks nu arbetet som den väsentliga 
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identitetsformeringen (se även avsnitt 5.5). De ”osäkra” framställs också 
utgöra en risk för misslyckande. 

”Obehöriga”, ”väntare”, ”bytare” och ”avbrytare” 
Otydligheten orsakar problem med måluppfyllelse och genomströmning. För 
få lämnar utbildningen inom avsedd tid med slutbetyg och det betydelse-
bärande tecknet effektivitet aktualiseras. Dessutom görs utsagor som 
framställer byten som något icke-önskvärt och negativt eftersom det leder till 
en förlängd studietid till skillnad från tidigare där byten blir avgörande för 
att motverka val utifrån social bakgrund och kön (se kapitel 3 och 4) (SOU 
2006:102; SOU 2008:27; Prop. 2008/09:199).  

Nära hälften av de elever som har en utländsk bakgrund och en lika stor andel av de 
med lågutbildade föräldrar avbryter sina studier i gymnasieskolan som helhet. Svagast 
är resultaten för dem som började på individuella program (Prom. U2009/5552/G, s 
38).  

Utsagor om studieavbrott återkommer under hela tidsperiden 1971-2011. 
Vissa subjekt positioneras ständigt som avvikare, de på yrkesprogram, de på 
individuella program eller i uppföljning, men också de med ”utländsk 
bakgrund” eller de från ”arbetarklassen”, här under benämningen de med 
lågutbildade föräldrar (SOU 2008:27, s 257; Prom. U2009/5552/G, s 35). I 
positioneringen av de som ”misslyckas”, de som är ”obehöriga”, ”byter” eller 
”avbryter” utgör både klass, kön och etnicitet strukturerande faktorer (de los 
Reyes, et al. 2006a). IV anges ha en ”överrepresentation av elever med 
utländsk bakgrund och män som avbryter mer frekvent än kvinnor” (SOU 
2006:102, s 73). Elevgruppen på IV beskrivs som heterogen. Många av dessa 
elever hör inte höra hemma där (SOU 2008:27, s 256).  

Ambitiösa elever som saknar ett fåtal behörighetsgivande betyg blandas med elever 
som är omotiverade för utbildningsinsatser. Behöriga elever som hoppat av en 
utbildning finns på IV istället för att vara kvar på sitt nationella program eller tas in på 
det önskade programmet. Dessa elever är studiemotiverade men kan under tiden på 
IV tappa motivationen och ges inte en bra start för nya studier. På IV finns också 
elever med invandrarbakgrund som i huvudsak har goda förutsättningar och skulle 
kunna följa en gymnasieutbildning men saknar kunskaper i svenska språket (SOU 
2008:27, s 569).    

De som egentligen är behöriga benämns och tilltalas som ”väntare”, de som 
väntar på att komma in på önskat program. ”Bytare” är de som har hoppat av 
ett program och vill byta till ett annat medan ”avbrytare” är de som hoppat 
av och inte vet vad de ska göra (SOU 2008:27, s 257). Dessa behöriga elever 
positioneras nästan utgöra mer problem än de obehöriga till gymnasie-
studier (SOU 2008:27, s 258-259). ”Elever som kommer till ett individuellt 
program från grundskolan avbryter studierna i mindre utsträckning än 
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elever som kommer till individuella program efter att ha avbrutit ett 
nationellt program” (Prom. U2009/5552/G, s 38). De ”behöriga” eleverna på 
IV positioneras som avvaktande med en förlängd studietid och en förlorad 
tid (SOU 2008:27, s 257).  

Det som reproduceras är orsaken till de ”behörigas” avhopp från natio-
nella program i form av felaktiga föreställningar om yrkesutbildningarnas 
svårighetsgrad. ”Det är också tydligt att de många som studerat yrkes-
förberedande utbildningar gjort det i tron att det ska vara lättare att klara av, 
och först i efterhand insett att det även här gäller att prestera väl” (SOU 
2006:102, s 43). Otillräckliga förkunskaper ses bidra till misslyckanden.  

I extremfall har elever som påbörjar ett nationellt program endast engelska, 
matematik och svenska/svenska som andraspråk som godkända ämnen. Att börja på 
en utbildning som man har dåliga förutsättningar att genomföra med framgång är 
problematiskt. Det har visat sig att elever som avbryter sin gymnasieutbildning är en 
mycket sårbar grupp på arbetsmarknaden (SOU 2008:27, s 550).  

Elever som precis klarat gränsen för godkänt och behörighet benämns som 
en grupp elever som ”i hög grad misslyckas med gymnasiestudier” (SOU 
2008:27, s 554). De positioneras utifrån otillräckliga kunskaper och en 
oförmåga att genomföra gymnasiestudier vilket senare resulterar i miss-
lyckanden, avhopp, arbetslöshet och utanförskap (SOU 2006:102, s 73-74; 
SOU 2008:27, s 282; Prom. U2009/5552/G, s 32). Utsagorna om avhoppen 
reproducerar utsagor om den onda cirkeln som avhopp kan leda till. Även 
om avhoppen och den bristande genomströmningen på yrkesprogrammen 
framställs som de mest aktuella problemen är ”svaga förkunskaper” på ett 
studieförberedande program om möjligt ännu värre.  

Det finns i dag relativt många elever med svaga förkunskaper som tas emot på de 
huvudsakligen studieförberedande programmen Samhällsvetenskapsprogrammet, 
Teknikprogrammet och Estetiska programmet. Dessa elever misslyckas, enligt 
Skolverkets för utredningen särskilt framtagna statistik, i de allra flesta fall med 
gymnasiestudierna (SOU 2008:27, s 556).   

I förhållande till utsagor om förstahandsvalets betydelse framträder, i likhet 
med tidigare dominerande diskurser, tecknet valfrihet (se kapitel 3 och 4). 
Valfriheten ges här betydelse i positioneringen av ”väntarna” som förlorar tid 
(SOU 2006:102, s 43). De individuella programmen beskrivs som en 
samlingsplats för de som inte får sina önskemål i form av förstahandsval, 
tillgodosedda (Prom. U2009/5552/G, s 39-40). 

En bristande överensstämmelse mellan elevernas önskemål och programutbudet ökar 
antalet behöriga elever inom individuella program. Den höga andelen behöriga elever 
inom individuella program beror också på att dessa elevers stödbehov inte 
identifierats i tid eller att stödet är otillräckligt och inte tillräckligt individanpassat 
(Prom. U2009/5552/G, s 39).   
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En motsägelse blir synlig när dimensioneringen kritiseras utifrån elevernas 
önskemål och att denna borde förbättras för att minska antalet elever som 
”väntar”. Som vi kommer se i avsnitt 5.6 måste dimensioneringen mer 
anpassas efter arbetsmarknadens behov och inte elevernas önskemål. Den 
bristande måluppfyllelsen från IV - övergång till ett nationellt program - och 
genomströmningen med slutbetyg från ett nationellt program anses också ha 
flera orsaker. Bland annat artikuleras att uppdraget att förbereda för ett 
nationellt eller specialutformat program är för snävt och medför fel fokus för 
många elever.  

Många elever inom de nuvarande individuella programmen behöver inte en utbildning 
som i första hand fokuserar på att eleverna ska bli behöriga till nationellt program, 
utan snarare en utbildning som syftar till att de ska få en individuellt anpassad 
utbildning, som bidrar till deras möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och en 
så god grund för fortsatt utbildning som möjligt (Prom. U2009/5552/G, s 39).  

I utsagorna om IV menar jag att den tidigare visionen om en gymnasieskola 
för alla marginaliseras och bryts upp. Jag menar att det kan tolkas som att 
gymnasieskolan i meningen nationella program inte ska vara till för alla. 
Förberedelsen för en övergång kritiseras då ”ett antal elever aldrig är 
aktuella för dessa alternativ” (SOU 2008:27, s 259; Prop. 2008/09:199, s 
126). Samma kollektiva lösning tar inte hänsyn till elevers olika behov 
(Prom. U2009/5552/G, s 39). I utsagorna framkommer därmed en 
reproduktion av det betydelsebärande tecknet flexibilitet i meningen 
individuell anpassning, men denna anpassning ska inte leda till samma mål 
för alla. I Gymnasieutredningen betecknas de obehöriga som de ”i behov av 
särskilt stöd”, de med ”diagnostiserade problem”, ”sociala problem” men 
också de som tillhör ”särskolans målgrupp”. Beteckningarna av dessa 
obehöriga elever konstruerar åtskillnader mellan normalitet och önskvärda 
elever respektive de avvikande och icke-önskvärda eleverna (Laclau & 
Mouffe 2001). Men de ”obehöriga” betecknas även som de som egentligen 
har kapacitet att uppnå behörighetskraven och genomföra en gymnasie-
utbildning till skillnad från de ovanstående (SOU 2008:27, s 257; Prom. 
U2009/5552/G, s 35-36). ”Det kan till exempel röra sig om omotiverade 
elever som halkat efter i grundskolan eller elever som invandrat till Sverige 
sent under grundskoletiden” (SOU 2008:27, s 257). Om diskursen om en 
gymnasieskola för alla och diskursen om en gymnasieskola för livslångt 
lärande betonade den gemensamma skolan och de gemensamma målen, 
betonas nu istället den differentierade skolan med olika mål där elever 
positioneras in på olika platser och förutsätts stanna där.  

Även om avhopp från gymnasieskolan tidigare framställts som ett 
problem för individen i form av arbetslöshet och för samhället blir i den här 
periodens texter individen alltmer ansvarig för samhällets kostnader. 
Kostnaderna framställs som höga när dessa individer blir beroende av social 
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välfärd, eller förlänger sin tid i utbildning, genom att gå direkt vidare till 
vuxenutbildningen (Prop. 2008/09:199, s 39).  

Avhopp i gymnasieskolan innebär en hög risk för att eleven inte slutför sin 
gymnasieutbildning. Unga vuxna som saknar en fullgjord gymnasieutbildning är 
överrepresenterade i gruppen som är bidragsberoende och långvarigt arbetslösa. 
Dessa personer kan få en svår situation på arbetsmarknaden och generera höga 
kostnader i form av socialbidrag och arbetslöshetsersättning m.m. (SOU 2008:27, s 
310).  

Avhopparna framställs som en belastning på samhället då de inte bidrar med 
produktiv tillväxt. Dessa ”avhoppare” positioneras inte bara som i riskzonen 
utan också som själva risken för samhällets tillväxt och konkurrensförmåga 
genom beteckningar som ”bidragsberoende” (Rose 1999; Lister 2003; 
Dahlstedt 2009a).  

Skilda utgångar, examen och behörighet för anställningsbarhet 
I diskursen om en skola för arbetsmarknaden framställs lösningen på 
problemet med otydligheten vara ett klargörande av var en utbildning leder 
genom att tydliga yrkesutgångar tillfogas olika program och inriktningar. Det 
betydelsebärande tecknet anställningsbarhet får en mening i relation till 
tecknet differentiering som en form av specialisering. Tydliga skillnader och 
uppdelningar måste göras mellan program som syftar till ett yrke direkt efter 
gymnasieskolan och program som syftar till högre utbildning. Elever ska 
göras anställningsbara direkt efter gymnasieskolan eller bli väl förberedda 
för vidare studier, antingen eller istället för både och (Prop. 2008/09:199, s 
50-51). Gymnasieutredningen anger att ”det ska vara tydligt vad en 
utbildning innehåller, vart den leder och att den ska hålla vad den lovar” 
(SOU 2008:27, s 186). Yrkesutgångarna som ska följa med den nya program-
strukturen ”motsvarar det yrke för vilket eleven är anställningsbar direkt 
efter genomförd gymnasieutbildning” till skillnad från tidigare utsagor om 
bredd och yrkesområden snarare än snäva yrken (SOU 2008:27, s 392). 
Tydliga yrkesutgångar argumenteras också utifrån att det höjer status på 
”kvinnodominerade yrken” och förbättrar ”kvinnors anställningsbarhet”. 

I dag leder många program, särskilt program som väljs av många pojkar, till en 
yrkesutgång direkt efter gymnasieskolan. Jag anser att även program som förmodligen 
kommer att väljas av många flickor, t.ex. Programmet för Vård och Omsorg, ska leda 
till en yrkesutgång, direkt efter gymnasieskolan. Med mitt förslag till det nya 
Programmet för Vård och Omsorg vill jag markera att de yrkesområden som 
programmet leder mot är kvalificerade och kräver utbildad personal. Dessutom finns 
ett stort arbetsmarknadsbehov av gymnasieutbildade inom vård- och omsorgssektorn, 
t. ex inom äldreomsorgen (SOU 2008:27, s 466).  
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Barn- och fritidsprogrammet ska också tydliggöras i dess yrkesutgångar och 
för att förbättra kvinnors anställningsbarhet bör ett större fokus i program-
met ligga på friskvård och ledarskap och därmed på omsorg om människor i 
alla åldrar. Ett namnbyte, till programmet för ledarskap och friskvård, 
framställs därför som nödvändigt av Gymnasieutredningen49. Med denna 
förändring förväntas också fler män attraheras av programmet med dess 
fokus på ledarskap och sport snarare än barn. ”Min bedömning är att det nya 
programmet, med en tydliggjord social inriktning och en ny inriktning mot 
idrott, hälsa och friskvård, kommer att intressera såväl pojkar som flickor” 
(SOU 2008:27, s 447). Det tidigare centrala tecknet jämställdhet får också 
här mening i form av jämn fördelning. Utsagorna om förändringen av 
programnamnet menar jag också synliggör hur män, maskulinitet och det 
män gör och antas vara bra på konstrueras som mer positivt och önskvärt 
vilket privilegierar det framför kvinnor, femininitet, det kvinnor gör och 
antas vara bra på (Wendt Höjer & Åse 1999; de Beauvoir 2002; Arnot 2009)   

För att öka tydligheten och anställningsbarheten krävs också ett tydligt 
slutmål och resultatmått i form av en examen (SOU 2008:27, s 532; Prop. 
2008/09:199, s 112). Även om en examen föreslås tidigare (se kapitel 4) får 
examen här betydelse i relation till centrala tecken som effektivitet och 
likvärdighet. Med examen och nationella examensmål ges en tydlig målnivå. 
”Examen inom tre år blir också ett tydligt mått på måluppfyllelse för hur 
huvudmännen för gymnasieskolan lyckas med uppdraget och hur eleven 
lyckas med sina studier” (SOU 2008:27, s 320). Särskilda examensmål ska 
också ersätta de otydliga och ej använda programmålen för att öka tydlig-
heten för elever, föräldrar och avnämare men också bidra till ett holistiskt 
perspektiv på programmen och vad de syftar till (SOU 2008:27, s 532-534; 
Prop. 2008/09:199, s 117). Utsagorna om examensmål reproducerar därmed 
utsagor från perioden 1990-2005 om behovet av helhet och sammanhang i 
utbildningen men skillnaden består i att det inte längre avser en kombina-
tion av studie- och yrkesförberedelse samt kombinationer av teoretiska och 
praktiska ämnen. Examensmålen ”ska ha en betydligt tydligare styrfunktion 
än dagens programmål” (SOU 2008:27, s 534). Gymnasieexamen ska också 
vara differentierad (Prop. 2008/09:199, s 111-112).  

Yrkesprogrammen ska leda till en yrkesexamen. Enligt min uppfattning bidrar en 
yrkesexamen till en ökad kvalitet i yrkesutbildningen. Med en yrkesexamen kommer 
de arbetsgivare som tar emot eleven efter slutförd gymnasieutbildning att få ett kvitto 
på att eleven har uppnått de krav som ställs för att hon eller han ska vara väl förberedd 
för yrket (SOU 2008:27, s 393).  

                                                             
49 Förändringen av namnet på Barn- och fritidsprogrammet är dock inget som efterföljande proposition 
följer. Att behålla programnamnen argumenteras utifrån deras inarbetade förståelse hos både avnämare och 
elever men också att ledarskap ses som en kvalifikation som kräver vidare utbildning. Någon hänvisning till 
ovanstående om dess förändrade inriktning för att locka fler män artikuleras inte (Prop. 2008/09:199, 56).   
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En yrkesexamen ska öka ”elevernas motivation för att genomföra och 
fullfölja utbildningen med goda resultat” (Prop. 2008/09:199, s 112-114). 
Utsagorna om en differentierad examen är i princip spegelvända från 
tidigare utsagor om ökad bredd, allmänna kompetenser och behovet av 
grundläggande högskolebehörighet för alla. Kraven för yrkesexamen ska inte 
vara desamma som för högskoleförberedande program utan värderas utifrån 
en god gymnasial utbildning för arbetslivet som inte leder till en grund-
läggande högskolebehörighet eftersom ”det inte är rimligt att en så hög andel 
av eleverna tvingas misslyckas med sin gymnasieutbildning”(SOU 2008:27, s 
394).50 En högskoleförberedande examen ska istället motsvara kraven för 
grundläggande behörighet till högskoleutbildningar vilket skärps i förhållan-
de till svenska och engelska.51 Målen blir därmed inte gemensamma och de 
tidigare utsagorna om behovet av en ökad och breddad rekrytering till 
högskolan tystas.  

De otydliga programmen ska också lösas med skärpta och olika behörig-
hetskrav till yrkesförberedande respektive högskoleförberedande gymnasie-
program för att åstadkomma visionen om en skola för arbetsmarknaden 
(SOU 2008:27, s 548-549).52 Tecknet differentiering framträder igen vilket 
betonar skillnader och positionerar elever i förhållande till olika platser och 
förmågor. De ska veta sin förmåga och plats och hålla sig till dessa vilket jag 
menar kan relateras till nykonservativa diskurser (Brown 2006). Utsagorna 
om behörighetskrav skiljer sig från tidigare perioders allmänna behörigheter 
och betonar en skild skola istället för en gemensam. Differentieringen i 
behörighetskrav argumenteras utifrån att skilda förkunskaper krävs för de 
olika inriktningarna på programmen (Prop. 2008/09:199, s 104). Tydligare 
och skärpta krav kommer att förhindra att ”de med otillräckliga 
förkunskaper” misslyckas genom att förhindra deras antagning till program 
de har små möjligheter att klara av (SOU 2008:27, s 556; Prom. 
U2009/5552/G, s 26-27; Prop. 2008/09:199, s 98-104).  

[D]e nya reglerna kommer att ge en tydligare information om vilka förkunskaper som 
krävs på den sökta utbildningen jämfört med i dag och att det i de flesta fall bör betyda 
att eleverna som antas har goda förutsättningar att med framgång genomföra den 
sökta utbildningen. (…) Jag anser att sådana misslyckanden bör förebyggas. Jag anser 

                                                             
50 En yrkesexamen ska omfatta betyg från ett nationellt yrkesprogram med godkända betyg i minst 2250 av 
2500 poäng. I de godkända betygen ska svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik om 100 
poäng i varje samt ett godkänt gymnasiearbete ingå (Prop. 2008/09:199, s 112-114).  
51 En högskoleförberedande examen ska innefatta godkända betyg i minst 2250 poäng av 2500. I dessa 
godkända betyg ska svenska eller svenska som andraspråk omfattande minst 300 poäng, engelska omfattande 
minst 200 poäng, matematik omfattande minst 100 poäng samt ett godkänt gymnasiearbete inkluderas (SOU 
2008:27 2008, s 534; Prop. 2008/09:199, s 114-116). 
52 För de högskoleförberedande programmen ska eleven ha godkänt i tolv ämnen inklusive godkänt i svenska 
eller svenska som andraspråk, engelska och matematik (SOU 2008:27, s 551; Prop. 2008/09:199, s 103-104). 
För behörighet till yrkesprogram i gymnasieskolan krävs åtta ämnen inklusive svenska eller svenska som 
andraspråk, matematik och engelska (med ett visst undantag för engelska i särskilda fall). 
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att de av mig föreslagna skärpningarna av behörighetsreglerna bör kunna innebära att 
så sker (SOU 2008:27, s 556).  

Avhopp likställs med ett misslyckande men också en ineffektivitet. 
Gymnasieutredningen menar vidare att de ”med låga meritpoäng” oftast har 
studerat under andra villkor som t.ex. i små grupper och fått extra stöd i 
grundskolan eller på IV när de uppnått sin behörighet. Med skärpta 
behörighetskrav förebyggs misslyckanden av dessa elever när de möter nya 
villkor (SOU 2008:27, s 554-555). Anställningsbarhet knyts samman med 
tecken som differentiering och effektivitet. 

Särskilda program och stöd för flexibilitet och effektivitet 
Framställningarna av att gymnasieskolan måste anpassas till mångfalden av 
behov hos de ”nya” eleverna i de tidigare dominerande diskurserna återkom-
mer även i dessa texter i talet om den heterogena gruppen av ”obehöriga 
elever”. Flexibilitet i meningen individuell anpassning reproduceras och 
visar på en viss kontinuitet. ”Detta ställer krav på att de alternativ som 
erbjuds dessa ungdomar är tydliga men samtidigt flexibla och möjliga att 
individanpassa” (Prom. U2009/5552/G, s 45). Lösningen blir att ta bort IV 
för att istället erbjuda olika typer av tydliga insatser som ytterligare betonar 
differentiering och uppdelning av olika subjekt (SOU 2008:27, s 569-572). 
Differentiering länkas samman med flexibilitet i meningen individuell 
anpassning men också effektivitet i meningen att inte förlora tid. 

De olika varianterna av tydliga insatser i form av särskilda program 
benämns som en preparandutbildning för de som är ”motiverade” och har 
”kapacitet” att bli behöriga inom ett år och genomföra en gymnasie-
utbildning (SOU 2008:27, s 569-572; Prom. U2009/5552/G, s 49-50).53 Ett 
annat alternativ är programinriktat individuellt val för de som har en 
”godtagbar allmän förmåga” och vissa förkunskaper.54 De ska endast inrikta 
sig mot yrkesprogram som ger möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden 
eftersom eleverna då antas lyckas bättre i skolan (Prom. U2009/5552/G, s 
54). Det tredje alternativet, yrkesintroduktion, ska istället rikta sig till elever 
som är obehöriga och som vill ha en flexibel yrkesinriktad utbildning. 
Utsagorna visar på en viss kontinuitet i det centrala tecknet flexibilitet i 
meningen individuell anpassning för olika behov och förutsättningar (Prom. 
U2009/5552/G, s 57-60).  

                                                             
53 Preparandutbildning ska vara en rättighet för obehöriga elever, men också en rättighet för elever som är 
behöriga till yrkesprogram men inte till högskoleförberedande program (Prom. U2009/5552/G, s 46-52). 
54 Förkunskaperna kräver godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska eller matematik 
och minst fyra andra ämnen. Men även för de som är godkända i svenska eller svenska som andraspråk, 
engelska, matematik och i minst tre andra ämnen (Prom. U2009/5552/G, s 54). 
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Det kan röra sig om elever som av olika anledningar valde att inte gå preparand-
utbildningen, elever som inte uppfyllde förkunskapskraven eller blev antagna på ett 
programinriktat individuellt val och vilkas resultat befann sig nära kraven för 
behörighet till ett nationellt program. Andra elever kommer att ha sådana bristande 
kunskaper från grundskolan och sådana särskilda behov att de sannolikt kommer att 
gå på yrkesintroduktion under hela sin gymnasietid (Prom. U2009/5552/G, s 60).   

Det individuella alternativet är istället till för de ”i behov av särskilt stöd” 
(SOU 2008:27, s 575).55 Men det individuellt alternativ kan också tolkas vara 
till för de ”osäkra” och de med ”svag motivation” liknande utsagor som 
tidigare gjordes om uppföljningen men också Ko-linjen (se kapitel 3).  

Individuellt alternativ är avsett för ungdomar som är obehöriga till ett nationellt 
program inom gymnasieskolan och som behöver ytterligare kunskaper och vägledning 
för att kunna gå vidare i sin kunskapsutveckling. Det programinriktade individuella 
valet och den yrkesintroduktion som tidigare föreslagits är avsett för ungdomar som 
önskar en yrkesinriktad utbildning. Dessa program fångar inte in de ungdomar som 
önskar gå en utbildning inom gymnasieskolan som är av en mer generell karaktär. Det 
kan t.ex. vara ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som 
förberedelse till annan fortsatt utbildning eller som har stora kunskapsbrister och svag 
motivation och som behöver en grundläggande och motivationsskapande utbildning 
(Prom. U2009/5552/G, s 64).   

Det femte särskilda alternativet är språkintroduktion för de ”nyligen anlända 
ungdomarna” där kunskaper ska valideras och det svenska språket läras för 
vidare utbildningsinsatser så att de inte förlorar tid (SOU 2008:27, s 575-
576; Prom. U2009/5552/G, s 67-68). Utsagorna om de som här betecknas 
som ”nyligen anlända” visar på en kontinuitet i betoningen på det svenska 
språket (Prom. U2009/5552/G, s 67).  Gemensamt för de olika alternativen 
är betydelsen av flexibilitet som en individuell anpassning för olika behov 
och olika mål men också för att inte ”förlora tid” (Prom. U2009/5552/G, s 
46-56).  

För de elever som egentligen inte borde finnas inom IV, de så kallade 
”väntarna”, ”bytarna” och ”avhopparna”, ska andra insatser göras. De fem 
särskilda programmen är inte avsedda för dessa elever. För väntarna och 
andra som inte vill gå i gymnasieskolan ska kommunen erbjuda insatser 
inom informationsansvaret och jobbgarantin (SOU 2008:27, s 577-578; 
Prom. U2009/5552/G, s 69-71). För de som vill byta ska en ny studieplan 
upprättas där ett anpassat program, utökat eller reducerat kan utformas och 
erbjudas för att tillgodoräkna sig godkända kurser och inte förlora tid (Prom. 
U2009/5552/G, s 49-50; Prop. 2008/09:199, s 125).  

                                                             
55 Ett individuellt alternativ, enligt promemorian, syftar till att eleverna ska gå vidare antingen till yrkes-
introduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Den ska vara högt individualiserad efter 
elevernas olika behov (Prom. U2009/5552/G, s 62-64). 
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Allt för att underlätta att eleven kommer vidare och inte tappar fart i avvaktan på att 
han eller hon kommer in på önskad utbildning eller hittar ett lämpligt arbete. Eleven 
kan till exempel erbjudas ett reducerat program och åtminstone få poäng i några 
kurser i avvaktan på att han eller hon kommer in på önskat program (SOU 2008:27, s 
577).   

Studieavbrott ska förhindras i största möjliga mån och flexibla lösningar 
med stöd och reducerade program ska möjliggöra att de med ”studie-
svårigheter” kan nå så många gymnasiepoäng som möjligt (SOU 2008:27, s 
577; Prop. 2008/09:199, s 122). En reducering innebär dock att eleven inte 
kan få ut en examen (Prop. 2008/09:199, s 124). Utsagorna om de fem 
särskilda programmen, stöd och reducerade program synliggör de betydelse-
bärande tecknen differentiering, effektivitet och flexibilitet som formar 
diskursen om en gymnasieskola för arbetsmarknaden. Effektivitetsvinster 
ska uppstå då genomströmningen antas öka. Fler elever ska snabbare antas 
och fullfölja nationella program och den sammanlagda studietiden ska 
därmed förkortas. Dessutom ska antalet elever inom de särskilda 
programmen minska eftersom de elever som är behöriga inte längre ska 
befinna sig på IV.  

Men även tecknet jämställdhet artikuleras i meningen en jämn 
könsfördelning. Enligt promemorian ska förslagen om de fem särskilda 
programmen inte ha någon effekt på jämställdheten och bedöms inte heller 
påverka könsfördelningen inom studievägarna jämfört med IV (Prom. 
U2009/5552/G, s 73-74). Jämställdhetsanalysen som presenteras i 
promemorian kan tolkas som att inget i alla fall blir sämre. Att det benämns 
som att det inte får några effekter kan också tolkas som att dagens situation 
på jämställdhetsområdet är tillfredsställande och att de könssegregerade 
studievägarna inte är något egentligt problem. Klass artikuleras också i form 
av utsagor om social bakgrund och skolans kompensatoriska roll reprodu-
ceras också men snarare i meningen av en anställningsbarhet som individua-
liseras för att motverka ”bidragsberoendet” (jmf. Rose 1999; Lister 2003). 
Till skillnad från problematiseringen av övergången mellan grundskola och 
gymnasieskola under 1970- och 1980-talet är nu problemet övergången 
mellan skola och arbetsliv.  

En fullföljd yrkesutbildning har en avgörande betydelse för de ungas etablering på 
arbetsmarknaden, den bidrar till att kompensera för skillnader i social bakgrund och 
till att reducera olika sociala risker som ekonomisk inaktivitet och långvarigt 
bidragsberoende. En annan slutsats är att tydliga, profilerade yrkesutbildningar som 
svarar mot branschkraven ger förutsättningar för en snabbare övergång från skola till 
arbetsliv. En ökad rekrytering, en ökad genomströmning och en ökad tydlighet har 
varit viktiga faktorer vid mina överväganden och förslag avseende den gymnasiala 
yrkesutbildningen (SOU 2008:27, s 379). 
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I problemrepresentationen alltför otydlig blir de betydelsebärande tecknen 
flexibilitet, differentiering, effektivitet och anställningsbarhet framträdan-
de. Dessa tecken blir också centrala i problemrepresentationen alltför 
likriktad och teoretisk. 

5.5  Alltför likriktad och teoretisk 

Till skillnad från tidigare utsagor om en alltför specialiserad gymnasieskola 
(se kapitel 3 och 4) representeras nu utbildningarna som alltför likriktade 
och teoretiska. ”Gymnasieskolans utbildningar har blivit alltmer homogena. 
Skillnaderna mellan olika program har minskat och omfattningen av 
teoretiska kurser har ökat” (SOU 2008:27, s 675).  Vidare är ”den nuvarande 
gymnasieskolan alltför likformig” (Prop. 2008/09:199, s 37). Även om det 
tidigare gjorts utsagor om att utbildningen på vissa program/linjer varit för 
abstrakt har inte de gemensamma målen kritiserats, endast undervisningens 
former. Likriktningen gäller även programmålen som är för generella med 
för stora likheter mellan olika program (SOU 2008:27, s 263). Utsagorna om 
likriktningen motsäger till viss del andra utsagor om utbildningens 
fragmentering som jag diskuterar senare i kapitlet (se avsnitt 5.7). 

Den nuvarande gymnasieskolan är i alltför hög grad likformig. Det innebär att 
yrkesutbildningarna är för teoretiserade och att många elever har svårt att fullfölja 
utbildningen. Det innebär också att de studieförberedande utbildningarna inte 
tillräckligt väl förbereder för framgångsrika vidare högskolestudier (SOU 2008:27, s 
371). 

Även om de högskoleförberedande programmen representeras som problem 
utifrån en bristande teoretisering så är det främst de yrkesförberedande 
programmen som blir föremål för utsagor. Eleverna har svårt att nå målen i 
kärnämnena och de upplevde också undervisningen som ”abstrakt och 
teoretisk” och hade svårt att förstå nyttan med ämnena. Utsagorna visar 
återigen på en kontinuitet men också en skiftning när den tredjedel av 
utbildningstiden som läggs på kärnämnen och ska leda till grundläggande 
högskolebehörighet framställs som alltför mycket tid på bekostnad av 
yrkesämnen (SOU 2008:27, s 237). Direktivet benämner detta som ett tvång 
alla elever måste följa. ”Alla elever på nationella och specialutformade 
program tvingas läsa in grundläggande behörighet till högskolan, oberoende 
av vilka mål, talanger och intressen den enskilda eleven har” (SOU 2008:27, 
s 675). Yrkesutbildningarnas struktur är inte anpassad efter arbetsmark-
naden. 

I ivern att anpassa utbildningen till högskolebehörighet, har utbildningsplaneringen 
dessutom släppt på den relativt nära anknytningen till arbetslivet som en gång funnits. 
(…) Det innebär bland annat att näringslivets inflytande över utbildningen måste öka 
och yrkesutbildningen ”avskolifieras” (SOU 2010:75, s 62).  
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Utsagorna ger en bild av att utbildningen i dess arbetsmarknadsanknytning 
var bättre förr men som vi sett i tidigare kapitel har närheten till arbets-
marknaden och den så kallade verklighetsanknytningen konstant framställts 
som ett problem. Det betydelsebärande tecknet verklighet reproduceras men 
förstärks också under perioden. Även utsagor om karaktärsämnenas 
”anpassning till den akademiska traditionen” och att kursmålen ofta 
skymmer programmålen återkommer (SOU 2008:27, s 241). Teoretiseringen 
anses orsaka höga avhoppsfrekvenser och utsagor om genomströmningen 
artikulerar det för perioden nya betydelsebärande tecknet effektivitet (SOU 
2008:27, s 237, 379-380). En viss paradox visar sig dock i näringslivets krav 
på yrkesspecifik respektive teoretisk utbildning. ”Utbildningen kritiseras för 
att inte vara tillräckligt yrkesspecifik samtidigt som många arbetsgivare 
föredrar elever från de studieförberedande programmen för att de teoretiska 
delarna bedöms som viktigast” (SOU 2006:102, s 78-79). Problemrepresen-
tationen alltför likriktad och teoretisk framställs som rakt motsatt tidigare 
problemrepresentationer om en alltför specialiserad utbildning även om 
vissa kontinuiteter också förekommer.  

För teoretiskt – pojkar vs flickor  
I utsagorna om en alltför likriktad och teoretisk utbildning konstrueras också 
föreställningar om kön och klass som visar på en kontinuitet till tidigare 
perioders utsagor om svårigheter med att se nödvändigheten i vissa ämnen 
(SOU 2008:27, s 237, 379-380). Gymnasieskolan representeras som alltför 
likriktad och teoretisk för de ”omotiverade” och ”skoltrötta” eleverna, vilka 
riskerar misslyckande, avhopp, förlängd utbildningstid, förlorad tid, sen 
etablering, arbetslöshet och utanförskap på grund av den tvingande 
högskolebehörigheten (SOU 2006:102, s 12-24, 41-42; SOU 2008:27). Dessa 
”skoltrötta” och ”omotiverade” ungdomar positioneras i likhet med tidigare 
främst som ”pojkar”. Gymnasieutredningen citerar en utbildningsforskare, 
Margreth Hill, som anger att en stor del av tonårspojkarna inte anser att 
skolan är till för dem.  

Mycket av det skolan erbjuder dem kan de inte se att de behöver/…/ [Gymnasie-
utredningens utelämnande] Kunskaperna i sig finner de inte att de har nytta av, om de 
inte skall bli högskoleingenjörer, och det har de ju inte tänkt sig. Så ’förlorare’ står inte 
för ’vi som har misslyckats i skolsystemet’ utan mer för ’vi som inte har någon skola 
som passar oss’. Att komma ut och tjäna pengar hägrar. Att flytta hemifrån och leva 
självständigt likaså (SOU 2008:27, s 250).  

Problemet för ”unga pojkar” representeras som ett utbildningsystem som 
inte passar dem eftersom det är alldeles för teoretiskt och akademiskt vilket 
orsakar avhopp och risk för arbetslöshet. Problemet är därmed inte pojkarna 
utan skolan. Den teoretiska meningslösheten som i tidigare texter knöts 
samman med en viss medelklasskultur och en viss feminisering görs återigen 
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aktuell (Francis 2006a; Skelton & Francis 2009; Kimmel 2010). Till skillnad 
från problemen för pojkarna är problemen för ”flickorna” att de över huvud 
taget inte tycks ha några väl fungerande yrkesprogram som leder till 
anställningsbarhet. Det anses orsaka att de istället väljer det mer 
studieförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet (SOU 2008:27, s 315). I 
förhållande till ”kvinnors anställningsbarhet” är utbildningen alltför 
likriktad och teoretisk på ett annat sätt. Teoretiseringen medför inte att de 
misslyckas och hoppar av, istället förlängs deras tid i studier. Eftersom det 
inte anses finnas några bra praktiskt inriktade yrkesprogram som förbereder 
för anställning direkt efter gymnasieskolan framställs kvinnorna tvingas att 
vända sig till mer teoretisk utbildning men också högre utbildning efter 
yrkesförberedande program (SOU 2008:27, s 611-612). Utsagorna om få 
attraktiva utbildningar som leder till arbete för kvinnor reartikuleras från 
perioden 1971-1989 och diskursen om en skola för alla.  

Alternativet att välja attraktiva yrkesförberedande program som leder till goda 
arbetslivskontakter och en anställningsbarhet finns för män men i betydligt mindre 
grad för kvinnor. Detta är troligen också en anledning till att det i dag är en ökande 
andel kvinnor som går högskoleutbildningar (SOU 2008:27, s 315-316). 

I likhet med problemrepresentationen alltför otydlig representeras de 
kvinnodominerande programmen som problem vilket leder till att alltfler går 
vidare till högre utbildning (något som tidigare framställdes som positivt och 
önskvärt) istället för till arbete som nu blir det önskvärda. Utsagorna menar 
jag ger ett intryck av att vissa, ”flickor från en viss social bakgrund”, inte ska 
välja studieförberedande program för att sedan inte läsa vidare eller befinna 
sig på yrkesförberedande program och sedan läsa vidare (Francis 2006b; 
Johansson 2009). Det är inte bara skolan och skolans struktur som blir 
problem för ”flickorna” utan de positioneras mer än ”pojkarna” som ansva-
riga för sin förlängda utbildningstid och anställningsbarhet. En motsägelse 
förekommer också i utsagorna om programmen och vilka konsekvenser det 
får för pojkar och flickor. I positioneringen av flickors problem med anställ-
ningsbarheten finns det ett antagande att yrkesprogram som domineras av 
pojkar, och då ”pojkar från en viss social bakgrund”, är väl fungerande och 
leder till anställningsbarhet. Det motsäger andra utsagor om att yrkes-
programmen är alltför teoretiska med en påtvingad högskolebehörighet i 
form av akademiska kärnämnen men också teoretiserade karaktärsämnen 
som leder till ”pojkars misslyckande”.  

Det finns också en motsägelse i att Barn- och fritidsprogrammet samt 
Omvårdnadsprogrammet problematiseras utifrån deras oförmåga att göra 
eleverna anställningsbara direkt efter gymnasieskolan och att de behöver 
mer kontakter och arbetslivserfarenhet. Men dessa program är de som bäst 
når målen om 15 veckors APU. Ett av programmen som visar upp sämst 
resultat i förhållande till målen om 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning 
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är istället Elprogrammet, ett pojkdominerat program med tydlig yrkes-
inriktning som antas leda till anställningsbarhet (SOU 2010:75, s 44). 
Föreställningar om kön men också föreställningar och värderingar av 
offentlig respektive privat sektor privilegierar och värderar den ”maskulina” 
och privata sektorn högre. Det betydelsebärande tecknet anställningsbarhet 
länkas återigen samman med differentiering i form av åtskillnaden och 
värderandet av män/kvinnor, privat/offentligt. 

Skilda ämnen för differentiering, effektivitet och valfrihet 
Representationen av problemet som ett problem av en alltför likriktad, 
homogen och teoretisk utbildning legitimerar en lösning där yrkesprogram 
och högskoleförberedande program differentieras och tecknet differentie-
ring blir centralt (Prop. 2008/09:199, s 37).  Eleverna på yrkesprogrammen 
ska inte tvingas läsa in grundläggande högskolebehörighet (SOU 2008:27, s 
394). Differentieringen innefattar ett avskaffande av kärnämnen vilket 
ersätts med vad som istället benämns gymnasiegemensamma ämnen56 
(Prop. 2008/09:199, s 78). Dessa ämnen ska till skillnad från kärnämnen 
variera i omfattning och innehåll på de olika programmen. Med en variation 
i omfattning och innehåll som ska anpassas till programmets mål, 
utbildningens helhet och yrkesutgång bedöms fler elever, ”de skoltrötta”, ”de 
med misslyckanden”, ”de omotiverade” och ”de som inte vill bli akade-
miker”, framgångsrikt kunna genomföra ämnena med ökad motivation och 
förståelse av ämnenas betydelse (SOU 2008:27, s 340; Prop. 2008/09:199, s 
80-81). En viss kontinuitet framställs i betoningen på utbildningarnas helhet 
men skillnaden består i att det nu snarare är olika mål som betonas för olika 
elever och olika medborgare.  

Medan de gemensamma ämnena ökas för de högskoleförberedande 
programmen anses yrkesutbildningen inte kunna ha ett alltför omfattande 
allmänt innehåll.57 ”En avvägning måste göras mellan hur stor andel av 
undervisningen som ska upptas av ämnen som är angelägna i ett 
medborgarperspektiv och hur stor andel som ska användas till programmets 
specifika karaktär” (Prop. 2008/09:199, s 79). Genom att minska mängden 
kärnämnen, ämnen beskrivna som viktiga för medborgarperspektivet, ska 
utrymmet för karaktärsämnen öka och eleverna nå längre i sitt 
yrkeskunnande (SOU 2008:27, s 340, 379-380; Prop. 2008/09:199, s 37-
39). Det är fördjupning i meningen specialisering som betonas.  

                                                             
56 Till de gymnasiegemensamma ämnena inkluderas de tidigare kärnämnen, svenska eller svenska som 
andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap, idrott och hälsa, men 
också det nya ämnet historia medan estetisk verksamhet tas bort (Prop. 2008/09:199, s 78). 
57 I yrkesprogrammen minskas ämnet svenska med 100 poäng, samhällskunskap med 50 poäng och estetisk 
verksamhet utgår (Prop. 2008/09:199, s 78-80). I de högskoleförberedande programmen som ska nå längre i 
sin förberedelse för högskolestudier, utökas istället ämnen som svenska och engelska (Prop. 2008/09:199, s 
81). 
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I den gymnasieskola jag föreslår kan alla yrkesutbildningar leda till en yrkesutgång. 
Eleverna inom yrkesutbildningen ska kunna fördjupa sig mer inom de ämnen som ger 
programmet dess karaktär. Det kommer, enligt min bedömning, att leda till bättre 
yrkesutbildningar av högre kvalitet, öka genomströmningen av elever och göra 
eleverna anställningsbara efter genomförd gymnasieutbildning (SOU 2008:27, s 371).  

De centrala tecknen differentiering, anställningsbarhet och effektivitet 
knyts samman och strukturerar diskursen om en skola för arbetsmarknaden 
(Laclau & Mouffe 2001). Det ytliga yrkeskunnandet ska motverkas med ökat 
utrymme för programfördjupning som inriktas mot programmets 
yrkesområde (SOU 2008:27, s 380, 392; Prop. 2008/09:199, s 51). ”Alla 
yrkesprogram ska ge kunskaper, kompetenser och förmågor som leder till 
anställningsbarhet eller eget företagande” (Prop. 2008/09:199, s 37). I 
perioden artikuleras tecken som anställningsbarhet, ett tecken som inte har 
varit framträdande i tidigare perioder även om snarlika betydelser artikule-
rats. Att programmen ska leda till eget företagande är också artikuleringar 
som skiljer sig från tidigare perioder. Behovet av eget företagande blir en 
kontrast till behovet av fackliga kunskaper i diskursen om en skola för alla. 
Genom bättre möjligheter till specialisering genom valbara programfördjup-
ningar ska motivationen också öka (Prop. 2008/09:199, s 38, 84).  

Istället för de tidigare periodernas utsagor om behovet av bredd i 
utbildningen är det snarare specialisering som gör sig gällande. Det tidigare 
centrala tecknet valfrihet knyts här till specialisering och en ”frivillig” 
grundläggande högskolebehörighet genom elevernas aktiva val. Utrymmet 
för dessa val ska ges i det individuella valet eller i ett utökat program (SOU 
2008:27, s 394).58 Men texterna visar också på en viss kontinuitet i 
utsagorna om icke-önskvärda återvändsgränder, något jag menar synliggör 
hur vissa tidigare utsagor inte kan tystas helt utan också styr vad som är 
möjligt att säga (Laclau & Mouffe 2001; Ball 2006b).  

Genom att eleverna på yrkesprogrammen garanteras möjlighet att läsa in 
grundläggande behörighet för högskolestudier skapas inga återvändsgränder i 
gymnasieskolan. Regeringen bedömer att det sannolikt också i framtiden kommer 
vara en betydande övergång från vissa yrkesprogram till högskolestudier. De elever 
som så önskar kommer således att kunna få både ett fördjupat yrkeskunnande jämfört 
med i dag och samtidigt möjlighet till högskolestudier (Prop. 2008/09:199, s 51).  

Vissa program, så som Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- 
och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet (Programmet för 
Ledarskap och Friskvård), samt Vård- och omsorgsprogrammet, kommer 
enligt texterna troligen innefatta fler gymnasiegemensamma ämnen, 
exempelvis svenska, som karaktärsämneskurser (SOU 2008:27, s 342; Prop. 
2008/09:199, s 80-81). Även inom programfördjupningen kan kurser för 

                                                             
58 En garanti för möjligheten att uppnå grundläggande högskolebehörighet ska också ges i den kommunala 
vuxenutbildningen (SOU 2008:27, s 586). 
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grundläggande eller särskild behörighet inkluderas. ”Därigenom undviks 
återvändsgränder och förlängd studietid för elever som är motiverade att 
fortsätta till högskolan efter gymnasieutbildningen”(Prop. 2008/09:199, s 
85). Utsagorna om återvändsgränder ges mening genom de betydelse-
bärande tecknen valfrihet men också flexibilitet och effektivitet i meningen 
att inte förlora tid. De benämnda programmen som aktualiseras för utökade 
kurser i gymnasiegemensamma ämnen problematiseras i Gymnasie-
utredningen utifrån deras höga andel kvinnor. Återigen framkommer 
paradoxen om en alltför teoretiserad utbildning. De benämnda ”kvinno-
dominerade programmen” föreslås även i fortsättningen att innefatta ämnen 
som leder till grundläggande högskolebehörighet. Det motsäger utsagorna 
om tydligare yrkesutgångar, förbättrad anställningsbarhet och direkt 
övergång till arbetslivet, problem som särskilt har angetts gälla kvinnodomi-
nerade program. Jag menar att det förstärker positioneringen av de 
”skoltrötta pojkarna”.  

Medan samhällskunskap generellt sett minskas i yrkesprogrammen så 
införs istället ett nytt ämne som räknas till de gymnasiegemensamma 
ämnena, historia (SOU 2008:27, s 356; Prop. 2008/09:199, 82). Historia 
som nytt kärnämne föreslogs också i tidigare texter (se kapitel 4). Skillnaden 
var då att det inte skulle innebära någon förändring av de övriga kärn-
ämnena. Behovet av dess införande har dock inte förändrats. Nödvändig-
heten av en gemensam kulturell referensram i ett mångkulturellt samhälle 
reproduceras och återkommer även i den här perioden.   

Historia införs som gymnasiegemensamt ämne. Det är angeläget, inte minst i ett 
mångkulturellt samhälle som vårt, att förstå hur samhällen, kulturer och olika 
ideologier har växt fram och hur samhällsutvecklingen kan påverkas nationellt och 
globalt. Ämnet stärker elevernas möjlighet att förstå skeenden i vår egen tid och i vår 
omvärld och därmed också förmågan att delta i samhällsliv och samhällsdebatt (Prop. 
2008/09:199, s 82). 

Införandet av historia diskuteras inte särskilt utförligt under denna period. 
Inte heller blir tecknet mångfald centralt. Det kan tolkas som att närmare 
argumentation för dess införande anses vara överflödig och något som det 
redan finns ett konsensus kring. Ytterligare skäl än de som tidigare angivits 
under föregående period ses därmed inte som nödvändigt. Denna tystnad 
kan tolkas som att den tidigare periodens utsagor kring nödvändigheten av 
en gemensam kulturell referensram inte behöver uttalas utan är självklar 
(Laclau & Mouffe 2001). Ett mångkulturellt samhälle behöver en enande 
historisk förståelse (Anderson 1993; Yuval-Davies 1997; Bhabha 2004). 
Historia kan sägas utgöra den nya kulturkunskapen som artikulerades under 
perioden 1971-1989. 
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APL för verklighet, kvalitet och anställningsbarhet 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) framställs som viktigt för att motverka 
teoretiseringen och för att ge djup, kvalitet, verklighetsförankring och stärka 
elevernas framtida anställningsbarhet (Prop. 2008/09:199, s 63). Utsagorna 
om att utbildning på arbetsplatser bidrar till att öka motivationen och 
förhindra avhopp visar på en kontinuitet under hela tidsperioden 1971-2011. 
Men till skillnad från tidigare är det anställningsbarheten och företagandets 
villkor som den verklighetsnära miljön ska bidra med och inte längre fackliga 
kunskaper och arbetstagares rättigheter (SOU 2010:75, s 159).  

Därför kan ett väl fungerande samarbete med arbetslivet både bidra till att öka 
yrkesutbildningens attraktionskraft och till att elever i större utsträckning fullföljer sin 
utbildning. APL ger också eleven en god inblick i företagandets villkor och innebär en 
möjlighet för elever att bygga upp ett nätverk av potentiella framtida arbetsgivare, 
vilket kan underlätta etableringen på arbetsmarknaden (Prop. 2008/09:199, s 63).  

Arbetsplatser ses utgöra starka lärandemiljöer som erbjuder modern 
utrustning och insyn i arbetets organisering. ”Det innebär att man tillägnar 
sig både ”hårda” och ”mjuka” kvalifikationer på ett sätt som är omöjligt i en 
artificiell utbildningsmiljö” (SOU 2010:75, s 160). Det centrala tecknet om 
verklighet förstärks i perioden. Utbildning som skolförlagts artikuleras som 
”artificiell”, icke-önskvärd, till skillnad från utbildning i det ”verkliga” livet. 
APU, arbetsplatsförlagd utbildning, anses dock stå för ett alldeles för snävt 
begrepp som enbart åsyftar utbildning enligt en viss kursplan. APL, 
arbetsplatsförlagt lärande, framställs istället som ett bredare begrepp som 
innefattar mycket mer (SOU 2008:27, s 385; SOU 2009:85, s 38).  

Begreppet arbetsplatsförlagt lärande infångar på ett bättre sätt de olika dimensionerna 
i den lärprocess som kan erhållas på en arbetsplats. Här sker lärandet i en realistisk 
miljö under överinseende av en yrkeskunnig handledare och här kan eleven tillägna 
sig den mångfacetterade yrkeskoden i ett reellt socialt sammanhang. I ett 
arbetsplatsförlagt lärande ges eleven möjlighet att erfara hur de olika 
kunskapsområdena i karaktärsämneskurserna utgör delar i ett helgjutet 
yrkeskunnande (SOU 2008:27, s 385).  

I likhet med tidigare utsagor i diskursen om en skola för alla är APL 
avgörande för en viss socialisering. En viktig del av en utbildning på en 
arbetsplats anses vara att bli en del av en inre gemenskap. Yrkesidentiteten 
artikuleras och i likhet med föregående problemrepresentation så kan 
utsagorna tolkas som att yrket är det som definierar ens identitet. Att bli och 
vara ett yrke. 

Regeringen anser att yrkesutbildning handlar om mer än yrkeskunskaper. Det handlar 
också om att förstå yrkeskulturen och att bli en del av yrkesgemenskapen på en 
arbetsplats för att utveckla en yrkesidentitet. Därför anser regeringen att den 
nuvarande benämningen arbetsplatsförlagd utbildning bör bytas mot 
arbetsplatsförlagt lärande (Prop. 2008/09:199, s 63).    



 

201 

Som tidigare diskuterats framträder vikten av att bli ett yrke och inte bara 
arbeta med något (jmf. Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck 2011). ”Att lära sig 
ett yrke är inte bara att lära sig det som yrket formellt består av. Det innebär 
också att bli medlem av en praxisgemenskap, som till stor del är socialt 
konstruerad och att tillägna sig en yrkesidentitet” (SOU 2009:85, s 61). 
Möjligheten att komma in i arbetsplatsens inre gemenskap och utveckla en 
yrkesidentitet blir än större vid lärlingsutbildning än vid enbart APL (SOU 
2009:85, s 39).  

Lärlingsutbildning för effektivitet, verklighet och flexibilitet 
Som jag redogjorde för i föregående kapitel föreslogs en lärlingsutbildning 
för ökad verklighetsanknytning och måluppfyllelse. Skillnaden i utsagorna 
om lärlingsutbildning i den här perioden är att förslaget betonar det 
önskvärda i olika mål och en fast förankring i ett visst yrke till skillnad från 
gemensamma mål och flexibilitet i den tidigare diskursen om en skola för 
livslångt lärande. Lärlingsutbildningen legitimeras utifrån att alla inte vill bli 
”akademiker” och att människor har olika sätt att lära. I Lärlingskommitténs 
första delbetänkande citeras ett pressmeddelande från utbildnings-
departementet.  

Alla vill inte bli akademiker men vill ändå ha en kvalitativ utbildning. Vi bör liksom 
många andra länder matcha ungdomarna ut i arbetslivet och genom att 
arbetsplatsförlägga stor del av utbildningen garantera moderna yrkeskunskaper (SOU 
2009:85, s 57).  

En lärlingsutbildning ska genom en annan miljö bättre kunna anpassa 
utbildningen efter individers olika kunskaps- och färdighetsnivåer än en 
skolförlagd utbildning och tecknet flexibilitet blir åter centralt (SOU 
2010:75, s 160). Lärlingsutbildning ska därmed förbättra effektiviteten, 
genomströmningen, minska misslyckandena, och förhindra de många 
avhoppen från de teoretiska yrkesprogrammen som resulterar i en hög 
ungdomsarbetslöshet och ett ”verkligt socialt problem” (SOU 2009:85, s 61-
62).  

Många elever hoppar av gymnasiets program på grund av skoltrötthet. 
Lärlingsutbildning med en stor del av utbildningen förlagd till en arbetsplats kan ge 
eleven bättre stimulans än ytterligare år i skolan (SOU 2009:85, s 64).  

Ett lågt intresse i slutet på 1990-talet tycks inte minska framställningen av 
lärlingsutbildningen som en utav de främsta lösningarna på en bättre 
övergång mellan skola och arbetsliv. Lärlingsutbildning framställs i likhet 
med tidigare utsagor som ett positivt alternativ för de ”skoltrötta” eleverna 
som har svårt att fullfölja ett nationellt eller specialutformat program (se 
kapitel 4) (SOU 2009:85, s 91). Gymnasieutredningen refererar till andra 
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undersökningar och menar att lärlingsutbildning är särskilt bra för dessa 
”skoltrötta” elever, som snarast tvingats in i utbildning utan någon vidare 
motivation (SOU 2008:27, s 250, 475). Förslaget om lärlingsutbildning 
länkar samman tecken som flexibilitet, verklighet och effektivitet men också 
anställningsbarhet (Laclau & Mouffe 2001). Lärlingsutbildning ska motivera 
”skoltrötta” elever genom ett realistiskt, verklighetsbaserat och produktions-
nära lärande som leder till anställningsbarhet (Prop. 2008/09:199, s 65). 
Utsagorna visar också på en kontinuitet från 1970- och 1980-talet om 
behovet av en nystart i form av att en tidig placering på en arbetsplats 
artikuleras som ”viktig för motivationen och för att markera att det är en 
annan utbildning än den skolförlagda” (SOU 2009:85, s 73). Lärlingsutbild-
ningen ska ha samma behörighetskrav och leda till samma kompetens som 
ett skolförlagt yrkesprogram och en yrkesexamen (SOU 2008:27, s 372; 
Prop. 2008/09:199, s 65).59 Även om lärlingsutbildning lyfts fram för de 
”skoltrötta” och ”omotiverade” i många texter så finns det också utsagor om 
att lärlingsutbildning snarare är mer krävande, särskilt i fråga om motivation 
och förmåga att ta ansvar (SOU 2010:75, s 160, 168). 

En gängse uppfattning är att de mindre studiemotiverade eleverna skulle vara 
huvudmålgrupp för lärlingsspåret. Studerar vi vår omvärld är förhållandena ibland 
helt motsatta. I många länder går de mest studiemotiverade yrkeseleverna på 
lärlingsspåret medan den skolförlagda utbildningen får de svagare. En anledning är att 
lärlingsspåret lättare leder till fortsatt anställning (SOU 2009:85, s 94).   

Vissa negativa erfarenheter från lärlingsförsöket beskrivs också utifrån att 
”elever har låg studiemotivation” och att det funnits problem med avhopp. 
Ca 15 procent avbröt lärlingsförsökets första år (SOU 2009:85, s 63; SOU 
2010:75, s 139). Avhoppen sker då eleverna inte har ”förstått att arbetslivet 
snarare är en mer krävande miljö än skolan, fast i praktisk form”(SOU 
2010:75 2010, s 91-92). Eleverna anses inte ”vara vana vid de krav som ställs 
på en arbetsplats” (SOU 2010:75, s 16-17). Det sägs att lärlingsutbildningen 
lockar många ”skoltrötta” som tror att det är en ”lättare väg till gymnasie-
kompetens” och att lärlingsutbildningen riskerar att betraktas som en B-
utbildning (SOU 2010:75, s 92). Att färre elever deltar i försöksverksamheten 
det andra läsåret anges delvis utifrån att det är ”svårt att få elever, föräldrar 
att förstå att lärlingsutbildning inte främst handlar om ett alternativ för 
omotiverade elever” (SOU 2010:75, s 77). Utsagorna menar jag positionerar 
eleverna utifrån önskvärda och icke-önskvärda, där det flexibla alternativet 
med lärlingsutbildning ska skapa just de önskvärda kraven på engagemang, 

                                                             
59 Betänkandena från lärlingskommittén artikulerar dock att många elever i lärlingsförsöket väljer att utöka 
antalet kärnämnen för att fortfarande få grundläggande högskolebehörighet. Betänkandena menar att många 
inom försöket trycker hårt på högskolebehörigheten och att inga nya återvändsgränder får skapas med 
införandet av lärlingsutbildning (SOU 2009:85, s 68-69, 88; SOU 2010:75, s 75, 155-156).  
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ansvar och motivation, men som uppfattas som redan inneboende 
egenskaper (Skeggs 2004). 

I sammanhanget bör understrykas att den gymnasiala lärlingsutbildningen kan ställa 
högre krav på elevens engagemang och förmåga att ta eget ansvar jämfört med vad 
som krävs för annan gymnasieutbildning. Möjligheten att genomföra huvuddelen av 
sin gymnasieutbildning i en annan miljö än skolmiljön kan skapa just ett sådant ökat 
engagemang. Den gymnasiala lärlingsutbildningen kan också ge större möjligheter att 
individanpassa utbildningen jämfört med den skolförlagda utbildningen eftersom det 
krävs att varje elev får individualiserad planering av utbildningens olika delar vid 
lärlingsutbildning (Prop. 2010/11:104, s 10-11).   

I problemrepresentationen alltför likriktad och teoretisk knyts betydelse-
bärande tecken som effektivitet, differentiering, anställningsbarhet och 
verklighet samman med tecken som valfrihet och kvalitet. 

5.6  Alltför dålig arbetsmarknadsmatchning  
 

I diskursen om en skola för arbetsmarknaden återkommer och förstärks det 
betydelsebärande tecknet flexibilitet i meningen anpassning till arbets-
marknaden vilket blir centralt i problemrepresentationen alltför dålig arbets-
marknadsmatchning. Gymnasieutbildningen framställs som en strategisk 
tillväxtfråga för näringspolitiken i en kommun, region och nationen som 
helhet (SOU 2008:27, s 327-328; Prop. 2008/09:199, s 44). Det är särskilt 
matchningen som uttrycks som problem. ”Många branschorganisationer ser 
ett betydande matchningsproblem, då olika huvudmän utbildar fler elever än 
vad branschen kan anställa” (SOU 2009:85 2009, s 21). Förutom en 
överetablering av vissa utbildningar är det brist på arbetskraft inom andra 
områden där alldeles för få utbildas. Dessutom anordnas utbildningar som 
inte alls motsvarar behov på arbetsmarknaden (Prop. 2008/09:199, s 8; 
SOU 2010:75, s 19-20; Prop. 2010/11:104 2011, s 8).   

Ett viktigt mått på kvalitet är om eleverna får arbete eller startar företag inom det 
område de är utbildade för. För att fler elever ska få ett arbete krävs att 
utbildningsutbudet svarar mot arbetsmarknadens behov. (…) Minst lika viktigt som 
utbudet av yrkesprogram är det att innehållet i de olika programmen stämmer överens 
med yrkeskraven inom den bransch som programmet utbildar för (Prop. 
2008/09:199, s 54).  

Utsagorna under perioden 2006-2011 är i vissa fall motsatser till utsagor 
gjorda tidigare. Exempelvis blir det centrala tecknet kvalitet här en fråga om 
arbete inom det område som studerats till skillnad från att kvalitet blir 
desamma som möjligheten att få arbete inom ett annat område än det som 
studerats (se kapitel 4). Betydelsen av tecknet kvalitet rubbas och förändras.  

Gapet mellan skola och arbetsliv är för stort. Utbildningen når inte upp till 
arbetslivets krav och behov eftersom utbildningen är alltför skolstyrd med 
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kvalifikationssystem som saknar trovärdighet i arbetslivet (SOU 2010:75, s 
47). Samverkansområdena, särskilt gällande yrkesutbildning, anses också 
vara alltför små, vilket riskerar överetablering och sämre dimensionering av 
utbud (SOU 2006:102, s 80; SOU 2009:85, s 16; SOU 2010:75, s 20). ”Oftast 
är den enskilde kommunen för liten att ge en överblick för det arbets-
marknadsläget och dess kompetensbehov som ofta utgör hela/delar av en 
region, vilket försvårar matchningen mellan utbildningsutbud samt 
efterfrågan” (SOU 2010:75, s 97). Texterna uppvisar också en kontinuitet i 
utsagorna om brister i samverkan för möjligheterna att förändra utbild-
ningen i takt med utvecklingen på arbetsmarknaden (SOU 2010:75, s 19-20). 
”Sverige behöver utveckla en starkare mekanism som gör det möjligt för 
utbildningssystemet att fånga upp förändringarna i behoven på arbets-
marknaden”(Prop. 2010/11:104, s 9).   

Ett område som särskilt skrivs fram med ett matchningsproblem är 
teknikområdet. Med stora pensionsavgångar av ingenjörer med kort 
utbildning artikuleras en brist som anses ha funnits länge och varit en 
tillväxthämmande faktor. Det omfattande arbetskraftsbehovet anses ha 
orsakats av att den fyraåriga tekniska linjen avskaffades (Prop. 2008/09:199, 
s 76; Prom. U2010/1388/G, s 3-4). Utsagorna skriver fram en bild av att det 
var bättre förr med en fyraårig teknisk linje men som jag visar i kapitel tre 
har den låga andelen tekniskt utbildade konstant framställts som ett 
problem. Under 40 år har den låga andelen tekniskt utbildade antagits bidra 
till minskad tillväxt. Medan den tekniska utbildningen har svårigheter att 
rekrytera och snarare framställs som en underetablering så är det istället 
tydligt kvinnodominerade branscher som representeras som överetablerade, 
som t.ex. frisörer.  

[H]ar uttryckt en oro för att frisörbranschen har problem med överetablering, vilket 
sägs leda till arbetslöshet och förekomst av svart arbetskraft. Regeringens bedömning 
är dock att de tydligare kraven för arbetsplatsförlagt lärande kommer leda till en 
bättre dimensionering av frisörutbildningen (Prop. 2008/09:199, s 59).   

I problemrepresentationen blir tecken som flexibilitet, kvalitet och kompe-
tensförsörjning centrala vilket positionerar vissa subjekt som oproduktiva 
vid en sen etablering och förlorad tid.  

Den sena etableringen och förlorad tid 
Problemet med en alltför sen etablering på arbetsmarknaden synliggör 
centrala tecken som effektivitet och anställningsbarhet. Byten, avhopp, och 
ej godkända betyg, främst från yrkesprogrammen resulterar i ”ett allt senare 
inträde på arbetsmarknaden” vilket även synliggjorts i föregående problem-
representationer (se avsnitt 5.4 och 5.5) (Prop. 2008/09:199, s 38-39). 
Ungdomsarbetslösheten framställs som hög i förhållande till andra nordiska 
länder och de utan gymnasieutbildning är de som har svårast att etablera sig 
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när gymnasiekompetens har blivit det lägsta kravet för anställning (Prop. 
2008/09:199, s 54).   

I vissa branscher anställs ungdomar som har en allmän gymnasial kompetens, men 
som saknar en specifik yrkesutbildning. Det kan bero på att arbetsuppgifterna inte 
kräver särskilda förkunskaper. Det kan också bero på brist på yrkesutbildad personal 
(Prop. 2008/09:199, s 54). 

Utsagorna om den svåra övergången mellan skola och arbetsliv liknar 
utsagorna om den svåra övergången från grundskola till gymnasieskola 
under 1970- och 1980-talet. Något som riskerar leda till arbetslöshet, 
passivisering och utanförskap (SOU 2006:102, 12-24). Ungdomarnas 
arbetslöshet har karaktären av ett flöde in och ett flöde ut ur arbetslöshet. 
Något som både beskrivs som ett problem och något önskvärt.  

Detta kan ses som ett resultat av ungas jojo-etablering, in och ut från arbetsmarknad, 
utbildning och arbetslöshet. Det kan också tolkas som att rörligheten bland unga är 
hög, och att de provar sig fram, jobb-shoppar eller kanske jobb-hoppar (SOU 
2006:102, s 35).   

Att ”jobb-shoppa” har en positiv underton där ett rationellt beteende med en 
underliggande marknadslogik artikuleras. Ungdomen antas medvetet testa 
på olika yrken för att finna sig till rätta. I jobb-shoppandet framträder en viss 
önskvärd rörlighet och valfrihet som vissa har större möjligheter än andra 
att uppfylla genom att ha resurser för att vänta på nästa tillfälle (jmf. Olson 
2008). Jag menar att ”jobb-hoppandet” inte har samma positiva betoning 
även om det kan tolkas som utbytbara beskrivningar. ”Jobb-hoppandet” kan 
nämligen tolkas som ungdomar som avbryter jobb på grund av att de inte är 
motiverade och egentligen inte vill jobba. Det är dock problemet med ”jojo-
etableringen”, vilket har en minst sagt negativ anspelning, utan fast förank-
ring som betonas. ”Jag [den nationella koordinatorn för unga till arbete] ser 
en stor risk för att många unga på det här sättet etablerar sig i arbetslöshet 
istället för i arbete” (SOU 2006:102, s 42). Rörligheten kan därmed bli 
villkorad en viss positionering där jobb-shoppandet hos ”medelklassens 
ungdomar” inte är ett problem utan ses som önskvärt medan den fasta 
etableringen i ett yrke premieras för de i ”riskzonen”. Den önskvärda 
flexibiliteten i tidigare diskurser blir endast marginellt artikulerad och då 
förbehållen vissa subjekt tillskrivna en högre klasspositionering. 

Att många ungdomar har gått en generell utbildning eller en yrkesutbild-
ning de inte längre är intresserade av, och därmed saknar yrkestillhörighet, 
kan också tolkas som att de har valt fel; valt en studieväg de inte borde ta och 
där de inte hör hemma (SOU 2006:102, s 41). ”Fler och fler unga har idag en 
generell utbildning från gymnasiet, och har i ringa grad funderat på vad som 
kan vara en bra ingång i arbetslivet för dem” (SOU 2006:102, s 44). Utsagor 
visar på en kontinuitet från 1970- och 1980-talets utsagor om icke-önskvärda 
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val utifrån slump. Många unga som är arbetslösa saknar kontakter och 
arbetslivserfarenheter. Den sena etableringstiden har delvis sin orsak i 
skolan där få har fått träffat företrädare för arbetslivet utanför praktikplatser 
(SOU 2006:102, s 43). Etableringsåldern, när en fast förankring på arbets-
marknaden uppnåtts, anges som 28 år för kvinnor och något lägre för män. 
Den sena etableringen framställs vara ett extra stort problem för kvinnorna.  

Den förlängda utbildningen innebär att en stor andel av de unga är äldre än tidigare, 
närmare trettio år, då de etablerar sig på arbetsmarknaden. Det innebär framför allt 
för kvinnor att de etablerar sig i samband med familjebildande, vilket innebär att unga 
kvinnor inte kan ersätta de äldre kvinnor som ska gå i pension. Huvudsakligen är 
nämligen arbetskraften åldrad i offentlig sektor och där arbetar framför allt kvinnor. 
Detta ger en möjlighet att förändra könsfördelningen inom bl.a. omsorgssektorn (SOU 
2006:102, s 51).   

Generationsväxlingen framställs i utsagorna ovan som en möjlighet att 
förändra den rådande könsarbetsdelningen inom omsorgsektorn. Jag menar 
dock att dessa kan tolkas som en underliggande heteronormativ förståelse 
om att familjebildande sker när två personer av olika kön får barn tillsam-
mans, där det naturliga är att kvinnan är den som sköter omsorgsarbetet i 
hemmet och därför inte kan delta i det offentliga omsorgsarbetet, en syssla 
och ett yrke som är högst feminiserat (Butler 1999). Det är också inom den 
offentliga sektorn som generationsväxlingen antas vara störst och där en risk 
för arbetskraftsbrist kommer råda med ökad efterfrågan och begränsad 
produktivitetsökning (SOU 2006:102, s 52). I problematiseringen av 
matchningen artikuleras också den könssegregerade utbildningen och 
arbetsmarknaden samt vad som betecknas som könstraditionella val och 
jämställdhet görs till ett centralt betydelsebärande tecken i diskursen om en 
skola för arbetsmarknaden.  

Könssegregerad utbildning och könstraditionella val 
Utsagorna om den segregerade utbildningen återkommer även i diskursen 
om en skola för arbetsmarknaden men en skillnad förekommer då klassegre-
geringen inte blir lika framträdande. Klass benämns inte explicit utan i 
termer av ”föräldrars utbildningsbakgrund” och ”studieovan bakgrund”. 
Segregeringen utifrån klass eller för den delen etnicitet och den tidigare 
önskvärda breddade rekryteringen till högskolan marginaliseras. Istället är 
det fördelningar utifrån kön som blir föremål för diskussion och tecknet 
jämställdhet som betonas istället för det frånvarande tecknet jämlikhet. 
Gymnasieskolan beskrivs erbjuda en utbildning för kvinnor och en utbild-
ning för män. Könssegregationen i gymnasieskolan framställs främst som 
orsakad av en uppdelad arbetsmarknad (SOU 2008:27, s 314-316, 382, 611-
612; Prop. 2008/09:199, s 39). Den ojämna fördelningen problematiseras 
främst i relation till program där andelen kvinnor är hög (se diskussionen 
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om exempelvis Barn- och fritidsprogrammet i föregående avsnitt). Den låga 
andelen kvinnor på de än mer mansdominerade programmen artikuleras 
inte som ett problem, förutom gällande teknikprogrammet (SOU 2008:27, s 
396-468; Prom. U2010/1388/G, s 4). Risken för brist på ingenjörer ska 
mötas med en kortare (3 år) respektive en längre väg (4 år) till arbets-
marknadsetablering efter teknikprogrammet. Den erkända och utvecklings-
bara kompetensnivån under begreppet gymnasieingenjör kan därmed 
återigen etableras. Rekryteringen, särskilt av flickor, ska förbättras med en 
utbildning som motsvarar den tidigare populära fyraåriga tekniska linjen 
(Prom. U2010/1388/G, s 7-9). Återigen reproduceras ”flickors otraditionella 
val” som ett val av teknik i tillväxtens tjänst. 

Även om klass inte benämns explicit menar jag att problematiseringen av 
den ojämna fördelningen som skrivs fram i förhållande till de mer yrkes-
förberedande programmen också konstrueras i relation till klass. Att den 
könssegregerade yrkesutbildningen artikuleras som problem kan tolkas som 
att den mer ”jämställda” högskoleförberedande utbildningen med elever 
främst från en högre social bakgrund privilegieras och framställs som 
önskvärd och modern till skillnad från den fortfarande bakåtsträvande 
yrkesutbildningen och ”arbetarklassen” där den svenska självbilden av 
jämställdhet inte uppnåtts (Bredström 2006; Carbin 2010; Tollin 2011). 
Problematiseringen kan också tolkas som att den gällande femininiteten och 
maskuliniteten inte på samma sätt kan överbryggas och brytas inom 
områden där kön och egenskaper som tillskrivs olika kön ger ett visst kapital 
och status (Skeggs 2000, 2004).  

Utsagorna om risken med att bryta vissa könsmönster återkommer i mer 
generella termer istället för under beteckningar som flickor och pojkar. 
”Elever som gör otraditionella val med avseende på kön, avbryter 
utbildningen i större utsträckning än andra elever” (Prop. 2010/11:104, s 9). 
De anses också riskera sin framtida anställningsbarhet eftersom de möter 
motstånd efter gymnasiestudierna. (SOU 2008:27, s 314, 382). Att välja så 
kallat ”otraditionellt” positionerar subjektet som ett problem eftersom det 
riskerar motstånd, avhopp och arbetslöshet utan möjlighet att etablera sig i 
det otraditionella yrket.  

Samma könsmönster som uppträder i gymnasieskolan uppträder också i 
lärlingsförsöket där majoriteten av lärlingarna är män på yrkesprogram 
dominerade av män som fordon, el, energi och industri medan de färre 
kvinnorna är flest på program som omvårdnad, barn- och fritid samt natur-
bruk (SOU 2009:85, s 62-63; SOU 2010:75, s 73-74). Lärlingskommitténs 
uppdrag att värdera lärlingsförsöket ur ett jämställdhetsperspektiv riktar 
främst in sig på ”i vilken mån verksamheten bidrar till att minska 
könsstereotypa utbildningsval” (SOU 2010:75, s 153). Det motiveras utifrån 
att utbildningsväsendets uppdrag är att ”skapa förutsättningar för en 
likvärdig utbildning i perspektiven socialisation och genus” samt att ”män 
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och kvinnor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter” (SOU 
2010:75, s 153). Både män och kvinnor ska ha möjlighet till ekonomiskt 
oberoende där makt och inflytande fördelas jämt mellan könen (SOU 
2009:85, s 85-86; SOU 2010:75, s 153). Utsagorna synliggör att tecknet 
jämställdhet får betydelse i relation till tecknet likvärdighet.  

Avnämarinflytande för flexibilitet och kompetensförsörjning 
Även om anpassningen till arbetsmarknaden och samverkan med avnämare 
varit föremål för tidigare utsagor blir skolans uppdrag som kompetens-
försörjare mer explicit och ett betydelsebärande tecken för diskursen om en 
skola för arbetsmarknaden.  

Därför föreslår jag att gymnasieskolans uppdrag att tillgodose kompetens-
försörjningsbehov för arbetsliv och högskolesektor ska förtydligas i skollagen. Det 
innebär också att jag föreslår att avnämare, dvs. arbetslivet och högskolesektorn, får 
en tydlig roll när det gäller att ställa krav på vilka mål utbildningen ska leda till (SOU 
2008:27, s 328). 

För att säkerställa uppdraget om kompetensförsörjning är det ”viktigt att 
avnämarna får ett större inflytande över såväl utbildningens innehåll och 
mål som tillgången på utbildning i landet” (SOU 2010:75, s 19). Det krävs en 
samverkan för en utbildning med ”aktualitet” och av ”hög kvalitet” som leder 
till kompetensförsörjning (SOU 2008:27, s 180; Prop. 2008/09:199, s 39; 
Prop. 2010/11:104, s 9). Utsagorna om behovet av samverkan för ett flexibelt 
system för utveckling och förändring så att utbildningen kan anpassa sig 
efter arbetsmarknadens behov reproduceras (SOU 2006:102, s 78). I motsats 
till tidigare utsagor framstår det dock som att framtida behov och krav hos 
arbetsmarknaden är enkla att förutspå och uppfylla så länge arbetslivet har 
ett stort inflytande (jmf. Bjereld och Demker 2008).60 En stark samverkan 
framställs vara framgångsfaktorn för en tidigare etablering (SOU 2006:102, 
s 72; Prop. 2008/09:199, s 46). Behovet av samverkan i nationella och lokala 
råd som föreslogs i Gy07 förstärks i diskursen om en skola för arbets-
marknaden (SOU 2008:27, s 321).  

Med ett nationellt råd med representation från avnämare skulle det vara möjligt att 
fånga utvecklingsbehov och tillgodose kommande behov inom framtidsbranscher som 
i dag saknar etablerade mönster för samverkan. Härvid skulle det vara möjligt att 
kontinuerligt förnya gymnasieskolan och se till att angelägna utvecklingsbehov 
tillgodoses (SOU 2008:27, s 329).   

                                                             
60 I betänkandet från den nationella koordinatorn för unga till arbete finns det visserligen spår av tidigare 
perioders utsagor angående svårigheterna med att kunna förutspå krav som ställs på arbetskraften och att 
denna utmaning bäst tillgodoses med ökad breddutbildning (SOU 2006:102, s 72). 
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Nationella råd ska inrättas för att ”bl.a. matcha utbildningsutbudet med en 
efterfrågan på arbetsmarknaden och för att underlätta ungdomars övergång 
från yrkesutbildning till arbetsliv” (Prop. 2010/11:104, s 9). Ett flexibelt och 
lyhört system för avnämarnas behov ska åstadkommas genom både 
nationella och lokala programråd för samverkan kring yrkesutbildningen 
(Prop. 2008/09:199, s 46-47, 87). De nationella råden ska ha inflytande över 
formuleringar av examensmål, krav på examensuppgifter, krav på arbets-
platsförlagt lärande, att ta fram nationella prov, informationsfrågor samt 
utvecklingsbehov och kvalitetskrav (SOU 2008:27, s 321, 592; Prop. 
2008/09:199, s 46-47). Uppgifterna för de lokala programråden anges vara 
att bistå vid anskaffandet av APL-platser och bistå i bedömningen av om de 
motsvarar de nationella målen för utbildningen, om APL-platser svarar mot 
krav som ställs i läroplan, ämnesplan eller andra styrdokument, om 
arbetsplatserna har kompetenta handledare samt om APL tillsammans med 
det skolförlagda lärandet leder till en helhet i yrkeskunnandet och en 
yrkesexamen. De ska också ha inflytande över yrkesprovens utformning 
(SOU 2008:27, s 387-388; Prop. 2008/09:199, s 48-49).61 Genom avnämar-
nas inflytande säkras den nationella, regionala och lokala kompetens-
försörjningen och flexibiliteten i meningen anpassning till arbetsmarknaden 
(SOU 2008:27, s 532).  

Samverkan och lärlingsutbildning för jämställdhet 
Enligt Gymnasieutredningen kan inte rådande könssegregering förändras 
genom utbildningsreformer och konstruktionen av program eftersom 
gymnasieskolan är ”en spegel av den arbetsmarknad eleverna utbildas för” 
(SOU 2008:27, s 612). Ansvaret är arbetsmarknadens och avnämarnas och 
utbildningens möjligheter att förändra rådande samhällsordning som var 
närvarande i visionen om en skola för alla marginaliseras. ”Om könsför-
delningen ska påverkas positivt så kräver det att arbetsmarknadens parter 
mycket tydligt visar vägen” (SOU 2008:27, s 612). Även i fråga om att 
förhindra avhopp hos elever som gör otraditionella val förläggs ansvaret till 
arbetsmarknaden (Prop. 2010/11:104, s 9).  

Därför anser jag att arbetsmarknadens branscher har ett stort ansvar för att rekrytera 
fler kvinnor till mansdominerade arbeten och vice versa. Vid mina skolbesök har jag 
sett goda exempel där arbetslivet gått in och mycket tydligt markerat att de är 
intresserade av att anställa det underrepresenterade könet. Det har även fått positiva 
konsekvenser för könsfördelningen på programmen. För att höja kvaliteten på 
yrkesutbildningen anser jag att jämställdhetsfrågan måste hanteras i samverkan 
mellan arbetsliv och skola (SOU 2008:27, s 382).   

                                                             
61 Hur de lokala programråden ska organiseras, ett eller flera yrkesprogram, en eller flera gymnasieskolor, 
ska dock inte regleras centralt utan vara flexibelt och avgöras av lokala förutsättningar och förhållanden. 
Propositionen ställer inte upp något absolut krav på lokal samverkan pga varierade förutsättningar (SOU 
2008:27, s 387-388; Prop. 2008/09:199, s 48-49).  
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Avnämarinflytandet konstrueras som en lösning. ”Enligt regeringens 
bedömning är det angeläget att rådens arbete bidrar till att minska den 
starka könsuppdelning som karaktäriserar dagens gymnasieskola” (Prop. 
2008/09:199, s 47). Det framhålls också att gymnasieskolan har ett visst 
ansvar i att stödja ”de elever som gör otraditionella val av yrkesprogram” 
(Prop. 2008/09:199, s 47). Med förslagen om samråd för alla yrkesprogram 
ska både män och kvinnor ges lika möjligheter till anställningsbarhet då det 
för närvarande finns en bättre samverkan och tydliga yrkesprogram som 
domineras av män (Prop. 2008/09:199, s 47). Exempelvis måste samverkan 
mellan omvårdnadsprogrammet och äldreomsorgen förbättras för att öka 
rekrytering av både pojkar och flickor och säkra kompetensförsörjningen i 
samband med generationsväxlingen (SOU 2006:102, s 80-81). Att få söker 
sig till äldreomsorgen på grund av dåliga arbetsförhållanden tystas när 
problemet representeras som för lite samverkan och arbetsmarknads-
inflytande. Det centrala tecknet jämställdhet får betydelsen jämn fördelning 
av två dikotoma kön och de tidigare utsagorna om genusperspektiv, 
jämställd pedagogik samt förändringar av arbetsplatser och arbetsvillkor 
tystas. 

Jämställdhet blir också ett centralt tecken i utsagorna och legitimeringen 
av lärlingsutbildning. Det anses redan finnas en stark lärlingstradition inom 
de program som är dominerade av pojkar, en tradition som inte finns inom 
program dominerade av flickor som Barn- och fritidsprogrammet Omvård-
nadsprogrammet eller Handel och administrationsprogrammet. ”Kvinnors 
anställningsbarhet” ska förbättras genom obligatorisk undervisning förlagd 
till en arbetsplats (SOU 2008:27, s 85, 612; SOU 2009:85, s 98; SOU 
2010:75, s 169).  

Jag ser det som en väsentlig del av en mer jämställd gymnasieskola att även de 
kvinnodominerade yrkesutbildningarna får tillgång till gymnasial lärlingsutbildning. 
Även för lärlingsutbildningen inom de traditionellt mansdominerade yrkesområdena 
bedömer jag att det finns goda förutsättningar för att på ett medvetet sätt arbeta med 
jämställdhetsfrågor och en ökad rekrytering av unga kvinnor. Detta görs, enligt min 
uppfattning, genom en samverkan mellan skolhuvudmän och avnämare. Den mycket 
täta samverkan som här fordras ger goda förutsättningar för en dialog med syfte att 
åstadkomma ett förändrat rekryteringsmönster. Utifrån de kontakter utredningen haft 
bedömer jag att det finns en växande sådan vilja hos avnämarna (SOU 2008:27, s 
612).  

I sammanlänkningen med tecknet anställningsbarhet som ett centralt 
tecken blir jämställdhet också desamma som likvärdiga möjligheter att bli 
anställningsbar vilket ska gynna flickor eftersom de framställs som mindre 
anställningsbara än pojkar. ”Den starkt växande tjänste- och servicesektorn 
lämpar sig också väl för lärlingsutbildning inom många områden, det gäller 
t. ex inom städ och servicebranschen” (SOU 2010:75, s 169). Jämställdhet 
blir ett centralt tecken för att legitimera ett visst förslag och en viss lösning 
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(jmf. Tollin 2011). Lärlingsutbildning ska också möjliggöra otraditionella val 
(SOU 2008:27, s 472; SOU 2009:85, s 86-87). 

Det verkar som om lärlingsutbildning är en form av yrkesutbildning som har 
inneboende möjligheter till att bryta genusmönster genom att eleverna får lättare att 
göra val av yrkesutbildning som inte kopplas till grupp av jämnåriga (SOU 2009:85, s 
87).   

Läringsutbildningen framställs nästan som universallösningen på alla 
skolans problem, inte bara anställningsbarheten, utan också fostran och 
jämställdhet. Lärlingsutbildning kan också tolkas som en historisk nostalgi 
och en önskan om en tillbakagång till en tid och ett samhälle som var bättre. 
Utsagorna kan därför relateras till nykonservativa diskurser (Brown 2006).  

Lärlingsutbildning, APL för kompetensförsörjning och kvalitet  
För att gymnasieutbildningen och särskilt yrkesutbildningen ska svara mot 
arbetsmarknadens behov behöver det arbetsplatsförlagda lärandet stärkas 
och tecken som flexibilitet i meningen anpassning till arbetsmarknaden 
knyts till tecken som verklighet, kvalitet och kompetensförsörjning (Prop. 
2010/11:104, s 8-9). ”[A]tt skärpa kraven på APL för att skapa en bättre 
överensstämmelse mellan utbudet av yrkesutbildning och efterfrågan på 
arbetsmarknaden” framställs som absolut nödvändigt (Prop. 2008/09:199, s 
63). ”APL är avgörande för att yrkesutbildningen ska få sådan kvalitet, djup 
och verklighetsförankring att eleverna blir anställningsbara” (Prop. 
2008/09:199, s 63). Kontakt med arbetsgivare via praktik, APL, eller andra 
inslag ska underlätta övergången från skola till arbetsliv. ”Sedan tidigare vet 
vi att etableringen på arbetsmarknaden är enklare och snabbare för dem som 
gått utbildningar med praktikinslag” (SOU 2006:102, s 38).  Som exempel 
nämns det pojkdominerade fordonsprogrammet som framställs som ett väl 
fungerande program i förhållande till anställningsbarhet. En lärlingsutbild-
ning framstår som svaret på kompetensförsörjningen, den höga etablerings-
åldern och den höga ungdomsarbetslösheten (Prop. 2008/09:199, s 40; SOU 
2009:85, s 41; SOU 2010:75, s 161; Prop. 2010/11:104, s 10).  

Den traditionella skolförlagda formen av yrkesutbildning behöver kompletteras med 
ett flexibelt arbetsplatsförlagt alternativ som kan inspirera elever, arbetsgivare och 
huvudmän att pröva nya vägar för att trygga den framtida kompetensförsörjningen 
(Prop. 2008/09:199, s 39-40).  

Den avgörande fördelen med lärlingsutbildning är att en anpassning mer 
naturligt sker till arbetsmarknadens behov (Prop. 2010/11:104, s 10).  Före-
tagen menar att de ”får möjlighet att forma morgondagens arbetskraft” men 
också en utbildning som motsvarar arbetslivets krav (SOU 2010:75, s 107). 
Lärlingsutbildning förutsätts utgöra:  
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[E]n garanti för att utbildningen orienteras mot områden på arbetsmarknaden där det 
finns en påtaglig efterfrågan på arbetskraft. Då arbetsgivarnas vilja att ta emot 
lärlingar relativt väl kan förväntas svara mot deras rekryteringsbehov kommer antalet 
lärlingar hela tiden att anpassas till arbetslivets efterfrågan (SOU 2010:75, s 159).   

En lärlingsutbildning anses också kunna ”fungera som en effektiv metod för 
arbetsgivare att urskilja de individer som man önskar knyta till företaget” 
(SOU 2010:75, s 161). Lärlingsutbildning är därmed ett sätt att rekrytera ny 
personal vilket jag menar positionerar medborgarna i lämpliga och 
önskvärda respektive icke-lämpliga och icke-önskvärda arbetare utifrån 
inneboende egenskaper och fallenheter (Skeggs 2004; Johansson 2009).  

Det handlar om att få en bild av olika personers arbetsförmåga och pålitlighet, givet de 
olika krav och påfrestningar som kan finnas på en arbetsplats och inom ett särskilt 
yrke. Lärlingsutbildning ger arbetsgivaren större möjlighet att pröva en individs 
arbetsförmåga, men naturligtvis också att utrusta individen med de kvalifikationer 
som är särskilt önskvärda inom det aktuella företaget (SOU 2010:75, s 160).   

Lärlingsutbildning och APL legitimeras också utifrån att det särskilt ska 
gynna vissa ungdomar. ”Praktik torde dessutom vara ett särskilt stöd för 
dem som inte har kontakter eller ett nätverk som underlättar etablering” 
(SOU 2006:102, s 39).  Lärlingsutbildning förutsätts gynna ungdomar som 
tillskrivs som ”invandrare” och/eller från en ”arbetarklassbakgrund” efter-
som nätverk och goda förbindelser ses knutna till vissa familjeförhållanden 
relaterade till klass och etnicitet (jmf. Olofsson 2007; Hertzberg 2008). Om 
eleverna själva var tvungna att ordna sin lärlings- eller praktikplats skulle 
dessa istället missgynnas (SOU 2010:75, s 94).  

I likhet med utsagor i tidigare perioder (se kapitel 3 och 4) anses det också 
finnas en risk för att lärlingsutbildning utvecklas till en alltför snäv 
utbildning inriktat på ett specifikt yrke, främst artikulerat i Lärlings-
kommitténs betänkanden. Med snabba förändringar kan ett yrke som finns 
idag försvinna imorgon och ungdomarna måste i lärlingsutbildningen ges 
förutsättningar att lära nytt och utvecklas och inte låsas fast (SOU 2009:85, s 
13, 17; SOU 2010:75, s 162). Från tidigare perioder återkommer därmed 
artikuleringen om inlåsning och behovet av en viss bredd i utbildningen. 
Även artikuleringar om att yrkesutbildningen i gymnasieskolan är en 
grundläggande utbildning som i vissa branscher kan kräva ytterligare 
utbildning eller färdighetsträning återkommer. ”Även om det i vissa 
avseenden vore idealiskt är det utopiskt att tro att kraven från skola och 
arbetsliv helt skulle kunna sammanfalla” (SOU 2010:75, s 167-168). 
Utsagorna i Lärlingskommitténs betänkande menar jag delvis destabiliserar 
diskursen om en skola för arbetsmarknaden genom att de tidigare utsagorna 
från diskursen om en skola för livslångt lärande fortfarande aktualiseras. 
Utsagorna synliggör sprickor, att ingenting är givet men också att utsagor 
hela tiden förhåller sig till tidigare utsagor och den kontinuitet som 
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förekommer (Laclau & Mouffe 2001; Ball 2006b). De betydelsebärande 
tecknen kompetensförsörjning, flexibilitet, anställningsbarhet, verklighet, 
kvalitet men också jämställdhet blir centrala i problemrepresentationen 
alltför dålig arbetsmarknadsmatchning.  

5.7  Alltför fragmenterad 

I likhet med hur linjegymnasiet problematiserades under 1970- och 1980-
talet görs också i perioden 2006-2011 utsagor om att gymnasiet liknar det 
gamla ”linjegymnasiet” med ett oöverskådligt och fragmenterat utbud (SOU 
2006:102, s 76).  

I dag kan gymnasieutbildningen upplevas som alltför fragmentiserad. Det stora 
smörgåsbord av utbildningsvägar som erbjuds eleverna och det stora kursutbud som, 
åtminstone i teorin, finns att välja på leder till oöverskådlighet (Prop. 2008/09:199, s 
117).   

Något som illustrerar detta problem anses vara att endast två av tre elever 
studerar på ett nationellt program. De specialutformade programmen 
kritiseras också utifrån att det är svårt att avgöra vad utbildningarna 
innehåller och om de kan jämföras med nationella program (SOU 2006:102, 
s 75-76). Med specialutformade program minskar också utrymmet för 
individuella val inom programmen (SOU 2006:102, s 76; SOU 2008:27, s 
364). I likhet med utsagor från senare delen av 1990-talet och början av 
2000-talet blir likvärdighet ett centralt tecken i utsagorna.  

De specialutformade programmen för en grupp elever är framför allt problematiska 
därför att de inte alltid svarar upp mot innehåll, mål och krav i nationella program, 
vilket sätter den nationella likvärdigheten ur spel. Enligt min uppfattning inrättas de 
ofta i konkurrenssyfte för att locka till sig elever och eftersom de inte alltid motsvarar 
ett nationellt program får eleverna svårigheter att nå en nationellt erkänd nivå (SOU 
2008:27, s 519). 

Gymnasieskolan artikuleras som alltmer diversifierad där skolor, även 
friskolor, i stor utsträckning skapat egna utbildningar (Prop. 2008/09:199, s 
41). Införandet av friskolor och benämningen av friskolor är inte särskilt 
explicit, varken i denna periods texter eller i den föregående. Explicit 
benämns friskolor i samband med att samma regler och lagar ska gälla alla 
huvudmän, kommunala som fristående. Friskolornas existens förekommer 
främst i underförstådda antaganden när konkurrens, lokal frihet, flexibilitet 
och pedagogisk förnyelse artikuleras. Kvaliteten i meningen en god 
förberedelse för högskolestudier ifrågasätts när många av de specialutfor-
made programmen är olika varianter av samhällsvetenskapsprogrammet 
(Prop. 2008/09:199, s 71). I likhet med tidigare utsagor kritiseras också de 
lokala kurserna eftersom de sällan svarar mot behov som inte de nationella 
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kurserna kan tillgodose (Prop. 2008/09:199, s 111). Även möjligheten att 
inrätta lokala inriktningar och profilera sig i konkurrensen om elever 
kritiseras utifrån samma utgångspunkter (SOU 2008:27, s 523). Skillnaden 
från föregående period är att anställningsbarhet och kompetensförsörjning 
blir centrala tecken.  

Utredningen har sett exempel på att konkurrensaspekten har större betydelse när en 
attraktiv lokal inriktning skapas i en kommun än att den lokala inriktningen verkligen 
svarar mot ett regionalt eller lokalt behov. Detta kan skapa problem bl.a. eftersom en 
sådan lokal inriktning på ett yrkesförberedande program saknar förankring i det 
lokala arbetslivet och leder i värsta fall inte till anställningsbarhet för eleven (SOU 
2008:27, s 272-273).  

I sammanlänkningen med likvärdighet får det centrala tecknet valfrihet en 
mindre positiv betydelse än tidigare. Gymnasieutredningen ”ser problem 
med dagens långtgående lokala frihet som har lett till en starkt diversifierad 
gymnasieutbildning också inom de nationella programmen” (SOU 2008:27, 
s 179). De valbara kurserna är oftast inte kopplade till programmålen och 
utgör inte någon fördjupning i karaktärsämnen (SOU 2008:27, s 363). Att 
programmålen är så pass generella anses inte heller ge tillräckligt bra 
underlag för att styra vilka kurser som ska erbjudas som valbara kurser inom 
olika program (SOU 2008:27, s 167). I likhet med föregående periods 
utsagor anses också valmöjligheterna och kursplanernas struktur medföra 
att den minsta beståndsdelen – kursen – betonas istället för de övergripande 
målen som helhet (SOU 2008:27, s 588; Prop. 2008/09:199, s 108). Även 
om utbildningens helhet betonats i tidigare period framställs det här främst 
som ett problem utifrån specialisering, fördjupning och arbetsmarknads-
behov. Det är för mycket frihet och flexibilitet för skolorna att anordna lokala 
kurser, specialutformade program och profileringar. Denna frihet och 
flexibilitet artikuleras som problem eftersom kurserna och programmen inte 
är relevanta för den utbildningsväg eleven valt eller för arbetsmarknadens 
behov (SOU 2008:27, s 179).  

[I] praktiken innebär dagens situation en mycket stark producentstyrning istället för 
att gymnasieskolan ska genomföra ett uppdrag som formuleras av den statliga, 
politiska nivån så som det beskrevs när reformen presenterades i början av 1990-talet. 
(…) Den utveckling mot allt mer av en profilering i konkurrens om elever svarar inte 
mot deras [avnämarnas] behov. De önskar istället se en uppstramning och en tydlig 
definierad nivå på utbildningen som gör att de rätt kan värdera den. (…) Jag anser det 
självklart viktigt att även fortsättningsvis kunna tillgodose lokala behov och kunna 
utforma profiler, men den utvecklingen har gått i en riktning som inte gynnar varken 
avnämare eller elever (SOU 2008:27, s 304-305).  

Att gymnasieskolan representeras som alltför fragmenterad kan verka 
motsäga representationen av en alltför likriktad utbildning i behov av 
differentiering. Men i likhet med utsagorna om en alltför likriktad utbildning 
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så bidrar inte fragmenteringen till en utbildning antingen för arbetslivets 
eller för högskolans behov. Problemen med valfriheten tycks i vissa fall 
överväga fördelarna om ökad motivation och måluppfyllelse.  

Dock anser jag att den omfattande valfrihet som finns i dag skapar stora problem när 
det gäller: elevernas rätt till en god utbildning; elevernas rättssäkerhet; utbild-
ningarnas kvalitet; avnämarnas behov och kostnader för gymnasieutbildningen (SOU 
2008:27, s 362). 

Under perioden förskjuts därmed betydelsen av valfriheten mot anställ-
ningsbarhet, likvärdighet och effektivitet som mått på kvalitet. 

Valfrihetens könade och klassrelaterade ”felval”  
Även i den här perioden blir elevernas val föremål för utsagor. Skillnaden 
mot tidigare perioder är att i diskursen om en skola för arbetsmarknaden blir 
”felvalen” främst val som inte leder till anställningsbarhet eller val som leder 
till en förlängd, dvs en onödigt lång utbildningstid, i alla fall för vissa elever. 
Gymnasieutbildningen representeras som alltför fragmenterad med för 
många valmöjligheter för skolor och elever. Dessa valmöjligheter innefattar 
utbildningsvägar, program och inriktningar, specialutformade program, val 
av karaktärsämnen, och individuella val som blir oöverskådligt och leder till 
att eleverna gör så kallade ”felval”, val som inte leder till anställningsbarhet 
direkt efter gymnasieskolan. Valen leder också till omval och omvägar som 
medför en förlorad tid, en minskad effektivitet (SOU 2008:27, s 581). 
Elevernas inflytande över utbudet och valmöjligheterna anses ha gott för 
långt och är något som inte längre gynnar vare sig elever eller arbetsmark-
nadens behov.  

Liksom det i dagens gymnasieskola finns stora valmöjligheter för elever finns det en 
stor flexibilitet för skolor att profilera sin utbildning. Jag anser dock att denna 
flexibilitet och elevernas valmöjligheter har lett för långt. Systemet har blivit svårt att 
överblicka och det är mycket kostnadsdrivande. Elever får inte heller alltid sina val 
tillgodosedda, dvs. de förespeglade valmöjligheterna genomförs inte alltid i realiteten. 
Det finns också en stor risk att elever lockas att välja studievägar och kurser som inte 
leder till anställningsbarhet eller god förberedelse för vidare högskolestudier (SOU 
2008:27, s 266). 

Den fragmenterade utbildningen leder till att ungdomar har svårt att göra 
välövervägda val som leder till anställningsbarhet. Programinformationen 
som ges till ungdomarna beskrivs som en ”glättad marknadsföring” snarare 
än som värdefull information inför ungdomarnas val av utbildningsinrikt-
ning (SOU 2006:102, s 76).  
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I väldigt liten utsträckning hade unga reflekterat över hur arbetsmarknaden ser ut, till 
exempel vilka som är de vanligaste jobben. (…) Att byta program i årskurs 2 eller 3 
innebär ofta att börja om helt från början, det finns sällan enkla lösningar för den som 
valt fel. Valet till gymnasieskolan har ofta baserats på information om skolan och 
studieorten men i ringa grad på arbetslivet (SOU 2006:102, s 43).   

Till viss del reproduceras utsagor om ungdomarnas bristande kunskap om 
arbetslivet men utsagorna motsäger också tidigare periods utsagor om att 
valen inte bör baseras på nuvarande arbetsliv (se kapitel 4). Vad ett 
välövervägt val är förskjuts därmed till ett val som inte främst baseras på 
intresse, skola och miljö utan på möjlig anställning. Kunskap om och 
erfarenhet av arbetslivet är nödvändigt för valen eftersom ”all utbildning 
ytterst syftar till inträde på arbetsmarknaden”(SOU 2010:75, s 94). I 
utsagorna om behovet av information och vägledning för att förhindra felval 
hos unga som saknar kontakter med arbetsmarknaden konstrueras också 
föreställningar om klass (SOU 2006:102, s 72). 

[B]ehoven av saklig och kunnig vägledning är större än någonsin genom det växande 
utbudet av gymnasieutbildningar som unga kan välja mellan. Det drabbar, enligt 
Skolverket, främst unga som kommer från en studieovan miljö där kunskapen om de 
valbara alternativen saknas (SOU 2008:27, s 280-281).  

Men det är inte bara kunskap om utbudet av studievägar som saknas utan 
också kunskap om arbetsmarknaden och möjliga yrken efter högskole-
studier. ”Det bäddar för att unga gör traditionella val och förstärker kanske 
därigenom en social segregation” (SOU 2008:27, s 177). Positionen ”arbetar-
klass” tillskrivs icke-rationella val, val utan eftertanke och konsekvensanalys. 
Elitens traditionella val benämns och problematiseras däremot inte 
(Lidegran 2009). Att inte få kontakt med arbetslivet genom exempelvis APL 
under gymnasietiden medför att ungdomarna inte heller kan ”känna om 
valet av utbildning var ’rätt’” (SOU 2006:102, s 79). De kan inte heller få 
”självupplevda insikter i de krav som ställs inom olika yrken och på olika 
arbetsplatser” (SOU 2009:85, s 41-42). Förutom att valen konstrueras som 
problem för de ”från en studieovan miljö”, ett annat sätt att benämna klass, 
tycks problemen även vara könade (de los Reyes et al. 2006b). ”Flickors” val 
till utbildning framställs som ett problem och återkommer därmed under 
hela perioden 1971-2011. Här representeras flickors val av utbildning främst 
som ett problem i förhållande till deras anställningsbarhet (Prop. 
2008/09:199, s 59).  

Dimensioneringen av dagens gymnasieskola bygger på att utbudet av nationella 
program och inriktningar ska anpassas efter elevernas önskemål. Detta är en viktig 
princip som dock inte är helt oproblematisk. Den innebär att vissa program och 
inriktningar blir översökta. Ett sådant exempel är frisörutbildningen. Eftersom 
utbudet anpassas efter elevernas önskemål är det inte säkert att dimensioneringen 
stämmer överens med arbetslivets behov av arbetskraft (SOU 2008:27, s 266).  
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Elevernas, vilket främst är flickor i det här fallet, val och intressen kan här 
tolkas som att de konstrueras som ”felval”. Att flickor väljer utifrån intresse 
och medför en överetablering blir ett felval, något som inte anses gynna dem 
själva eller arbetsmarknaden. De borde snarare välja något annat som leder 
till anställningsbarhet (Prop. 2008/09:199, s 59). En annan utbildning som 
också ses som ett problematiskt felval och främst väljs av flickor är val som 
smådjurs- eller hästinriktningar på Naturbruksprogrammet. Inriktningar 
och specialiseringar som inte motsvarar det arbetskraftsbehov som 
branschen har. Att endast 22 procent av kvinnorna efter tre år arbetade inom 
programmets målyrken i jämförelse med 66 procent av männen positionerar 
ytterligare kvinnors val som ”felval” och som icke-anställningsbara. De 
problematiska inriktningarna på Naturbruksprogrammet ställs mot skogs-
bruk, som betydligt bättre motsvarar arbetsmarknadens behov, leder till 
anställningsbarhet och domineras av pojkar och män (SOU 2008:27, s 403-
404). Återigen privilegieras och värderas ”män” och ”manliga” områden 
högre. Flickors val, precis som val utifrån klass, artikuleras delvis som icke-
rationella val. Visserligen kan intresset vara starkt och valet ett medvetet val 
men då valen riskerar att inte leda till anställningsbarhet, utan omvägar och 
nya studier, framställs valen som icke-rationella val.  

Kontrollerat utbud för valfrihet, kvalitet och likvärdighet 
Det centrala tecknet valfrihet blir fortfarande betydelsebärande och önskvärt 
men valen behöver styras bättre. Ungas intressen och val framställs 
fortfarande som viktigt. I texterna reproduceras behovet av att erbjuda ett 
utbildningsutbud som motsvarar ungas intressen och fallenhet för att öka 
motivationen och ”genomströmningen” (SOU 2006:102, s 71; Prop. 
2008/09:199, s 83-84). Ett allsidigt urval av program och inriktningar ska 
erbjudas alla behöriga ungdomar. Så långt det är möjligt ska också antalet 
platser anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål (Prop. 
2008/09:199, s 44-45). Men valen måste också styras.  

Samtidigt är det, enligt regeringens mening, viktigt att studierna i gymnasieskolan 
leder till att eleverna bättre kan etablera sig på arbetsmarknaden, respektive bli mer 
framgångsrika i sina fortsatta studier. De val som elever gör ska därför i högre grad än 
vad som hittills varit fallet inriktas mot dessa mål. (…) Regeringens förslag till ny 
gymnasieskola ger även fortsättningsvis utrymme för egna val och möjligheter att 
påverka utbildningens innehåll. Eleverna får tillgång till fler nationella program än i 
dag liksom till fler nationella inriktningar och möjligheter till ytterligare specialisering 
inom programmens ram (Prop. 2008/09:199, s 83-84).  

Fler nationella program och fler nationella inriktningar föreslås vilket ska 
minska behovet av specialutformade program och lokala inriktningar till 
förmån för nationell likvärdighet (Prop. 2008/09:199, s 71). En möjlighet till 
specialisering och val ska istället ges inom programmen och inriktningarna i 
det som benämns programfördjupning, det tidigare utbudet av valbara 
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kurser. För att förstärka utrymmet för programfördjupningen minskas det 
individuella valet med en tredjedel. Den begränsade lokala friheten och 
valfriheten för eleverna ska styras rätt för att motsvara programmets mål 
och arbetsmarknadens behov (SOU 2008:27, s 365; Prop. 2008/09:199, s 
83-87).  

Mitt förslag är att Skolverket efter samråd med avnämare för vart och ett av de 
nationella programmen, inom ramen för de nationella programråden, fastställer vilka 
karaktärsämnen som ska få fungera som programfördjupning. Dessa karaktärsämnen 
ska motsvara en fördjupning av programmets gemensamma ämnen och inriktnings-
ämnen. (…) Utifrån det nya regelverket måste restriktivitet tillämpas när Skolverket 
fastställer vilka karaktärsämnen som ska få erbjudas som programfördjupning på vart 
och ett av de nationella programmen (SOU 2008:27, s 363). 

Den lokala friheten ska begränsas för att upprätthålla nationell likvärdighet 
och kvalitet (Prop. 2008/09:199, s 85-87). Skolhuvudmännen och eleverna 
ska därmed uppmuntras att göra val som fördjupar kunnandet i karaktärs-
ämnen och därmed programmets mål och yrkesutgångar. Valfrihet för 
eleverna får betydelsen tillgodosedda förstahandsval av program och inrikt-
ning medan valfriheten inom programmen begränsas (SOU 2008:27, s 362). 
Tidigare utsagor om behovet av flexibilitet och anpassning till lokala behov 
återkommer dock i utsagor om att programfördjupningen inte får vara för 
omfattande (Prop. 2008/09:199, s 85). Med en viss inbyggd flexibilitet ska 
den positiva konkurrensen om elever mellan skolor kunna fortsätta (Prop. 
2008/09:199, s 40-41).62 Problemrepresentationen ger betydelse åt de 
centrala tecknen valfrihet, likvärdighet, kvalitet och flexibilitet i diskursen 
om en skola för arbetsmarknaden och det är en ökad nationell kontroll som 
ska åstadkomma kvalitet och likvärdighet.  

Kvalitetssäkring för likvärdighet och flexibilitet 
För att motverka fragmenteringen ska möjligheten att inrätta specialutfor-
made program utgå ur gymnasieskolan. ”Den nationella likvärdigheten bör 
väga tyngre än dagens långtgående möjlighet att inrätta bl. a. lokala kurser 
och specialutformade program” (SOU 2008:27, s 179). 

Med de nya nationella programmen och examen följer en kvalitetsgaranti som innebär 
att eleven är väl förberedd för arbete eller vidare studier. Denna garanti ska, enligt min 
uppfattning, komma alla elever till godo. Därför är det viktigt att samtliga elever följer 
ett nationellt program med en tydlig struktur och tydliga utgångar samt nationellt 
fastställda examenskrav (SOU 2008:27, s 519). 

                                                             
62 Konkurrensen förutsätter dock likvärdiga villkor mellan kommunala och fristående skolor varför kraven på 
gymnasieutbildning ska vara desamma oavsett huvudman (Prop. 2008/09:199, s 40-41). 
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Av samma anledning som specialutformade program ska utgå så ska lokala 
kurser inte heller få förekomma i gymnasieskolan. I likhet med tidigare 
periods utsagor ska en viss flexibilitet behållas genom att lokalt initierade 
kurser ska kunna utgöra nationella kurser efter en kvalitetsgranskning av 
Skolverket (SOU 2008:27, s 366; Prop. 2008/09:199, s 91).  

Jag är dock av uppfattningen att nya kurser ska kvalitetssäkras nationellt. En 
kvalitetssäkring ska grunda sig på fastställda principer och utföras av Skolverket. Vid 
en sådan kvalitetssäkring ska den nya kursen bedömas utifrån vilka nationella ämnen 
och kurser som finns i gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen. Om 
den nya kursen svarar mot ett dokumenterat behov från avnämarna och dessutom av 
Skolverket bedöms ligga inom gymnasieskolans eller den gymnasiala vuxenutbild-
ningens uppdrag och som inte täcks av de nationella kurserna, kan den godkännas av 
Skolverket (SOU 2008:27, s 366).  

Det centrala tecknet kvalitet sätts samman med ”säkring” och det som ska 
säkras eller garanteras är att kurserna ska svara ”mot ett dokumenterat 
behov från avnämarna” (SOU 2008:27, s 366). Propositionen artikulerar 
precis som Gymnasieutredningen att det måste finnas ett nationellt, 
regionalt eller lokalt arbetsmarknadsbehov för kursen samt att ”Det är 
viktigt att de kurser som tillskapas håller en gymnasial nivå och inte är av 
hobbykaraktär” (Prop. 2008/09:199, s 111). Med en nationell kvalitets-
granskning av lokala initiativ ska både flexibiliteten för framtida föränd-
ringar på arbetsmarknaden och likvärdigheten för eleverna upprätthållas 
(SOU 2008:27, s 367). Kvalitet definieras som uppnådda nationella mål men 
också likvärdighet. ”Nationellt fastställda mål som kvalitetssäkras med stöd 
av avnämare bidrar till en likvärdighet, vilket är en annan aspekt av kvalitet” 
(Prop. 2008/09:199, s 44). Även om likvärdigheten genom en nationell 
kontrollfunktion med avnämarinflytande ska motverka fragmentering så är 
flexibilitet och lokal anpassning viktigt (Prop. 2008/09:199, s 86).  

Det måste finnas utrymme för förändring och förnyelse inom gymnasieskolan. 
Förändringar på arbetsmarknaden gör att det måste finnas former för att fånga upp 
nya utbildningsbehov och utveckla nya utbildningar. Utbildningar som är efterfrågade 
och av god kvalitet, men som inte helt ryms inom den nationella programstrukturen, 
måste kunna anordnas även fortsättningsvis. Det är också av vikt att lokala initiativ till 
utbildningar, som syftar till att svara mot ett lokalt eller regionalt behov, kan tas om 
hand (Prop. 2008/09:199, s 87).   

Det som föreslås är så kallade särskilda varianter som enligt regeringen är 
”en väl avvägd balans mellan å ena sidan behovet av flexibilitet och frihet för 
huvudmännen och å andra sidan överblickbarhet, kvalitetssäkring och 
trygghet för elever och avnämare” (Prop. 2008/09:199, s 89). Trygghet får 
här betydelsen av en utbildning som leder till anställningsbarhet eller högre 
studier (Prop. 2008/09:199, s 90). De särskilda varianterna ska kvalitets-
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säkras nationellt för att säkerställa att det är ett behov som behöver fyllas på 
arbetsmarknaden.  

En nationell kvalitetssäkring av utbildningen bidrar till att eleverna kan känna sig 
trygga i att det finns en efterfrågan på de kunskaper och färdigheter en utbildning ger. 
Regeringen föreslår därför att samtliga utbildningar prövas och godkänns av 
Skolverket och att möjligheten att lokalt besluta om att inrätta specialutformade 
program tas bort (Prop. 2008/09:199, s 90).   

Kontrollen över utbildningen ska placeras i statens händer, men i 
övervägande del också i avnämarnas händer, istället för skolornas och 
elevernas för att kunna möta arbetsmarknadens behov och säkra kompetens-
försörjningen (SOU 2008:27, s 304-305, 362).  

5.8  Mot en skola för arbetsmarknaden  
och anställningsbara medborgare 

Även om de dominerande diskurserna i tidigare perioder också innefattat ett 
mål om en utbildning för arbete menar jag att det sker en större rubbning 
från mitten på 2000-talet (Laclau 1990). Diskursen om en skola för 
arbetsmarknaden bryter tydligare mot tidigare både vad gäller vision, 
problemrepresentationer och konstruktionen av framtida medborgare. Även 
om jag betonar brottet mot tidigare utsagor vill jag understryka att diskursen 
samtidigt också representerar kontinuiteter. Utsagor relaterar både till 
utsagor i föregående period som till utsagor från perioden 1971-1989. 
Visionen som framträder uppvisar exempelvis en viss kontinuitet i målen om 
aktivt deltagande, vidare studier och att växa med kunskaper. Men visionen 
om skolans uppgift som kompetensförsörjare för en regional och nationell 
arbetsmarknad får en betydligt mer framträdande roll vilket också blir 
synligt i de problemrepresentationer som texterna uppvisar (alltför otydlig, 
alltför likriktad och teoretisk, alltför dålig arbetsmarknadsmatchning och 
alltför fragmenterad). I diskursen om en skola för arbetsmarknaden åter-
kommer vissa centralt betydelsebärande tecken som flexibilitet, verklighet, 
jämställdhet, likvärdighet, valfrihet och kvalitet. Dessa tecken kan beskrivas 
som flytande signifikanter då betydelserna förskjuts när de knyts samman 
med nya tecken som anställningsbarhet, kompetensförsörjning, effektivitet 
och differentiering. Tecken som demokrati, jämlikhet, mångfald och 
livslångt lärande marginaliseras istället när utbildning görs till ett verktyg 
för tillväxt och arbetsmarknadsanpassning men också ett bevarande och 
återgång till en tidigare rådande samhällsordning. Beteckningen en skola för 
arbetsmarknaden kan här ses som den tomma signifikanten som hegemo-
niseras i meningen kompetensförsörjning och anställningsbarhet som en 
förståelse om skolan och medborgarskapet (Laclau 1996; Howarth 2007). 
Där ”en skola för arbetsmarknaden” artikuleras är ”en skola för bildning och 
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sakens skull” alltid närvarande som det icke-önskvärda. Jag menar att 
diskursen kan ses som ett sätt att fylla den tomma signifikanten med mening 
i förhållande till en viss vision och vissa problemrepresentationer.  

Det återkommande tecknet flexibilitet får i likhet med tidigare perioder en 
betydelse i form av individuell anpassning. Skillnaden mot tidigare är att 
sammanlänkningen med tecknet anställningsbarhet och effektivitet ger den 
individuella anpassningen en betydelse av att inte ”förlora tid” istället för att 
som tidigare snarare innebära ”olika lång tid”. Tecknet flexibilitet fylls också 
med meningen anpassning till arbetsmarknadens behov i likhet med 
tidigare. Flexibiliteten ska nu ske mer i form av avnämarinflytande i form av 
samverkan och lärlingsutbildning till skillnad från kursutformning och 
elevinflytande. Texterna menar jag marginaliserar och tystar medborgarnas 
påverkan på samhällsutvecklingen till förmån för en anpassning. Vad som 
också tystas och marginaliseras i betydelsen av flexibilitet är smidiga byten 
utan krav på att läsa om vilket skapar inlåsningseffekter (SOU 1992:94, s 
292-293). Flexibiliteten i meningen att erbjuda ”gränsöverskridande 
kombinationer” mellan studie- och yrkesförberedande program utgör nu 
snarare något icke-önskvärt i sammanlänkningen med differentiering. 
Utsagor om den lokala anpassningen synliggör också sammanlänkningen av 
tecknen flexibilitet och valfrihet där förskjutningen sker mot en anpassning 
mot arbetsmarknadsbehov istället för elevers intressen. I avsaknaden av 
tecken som demokrati i meningen elevinflytande sätts arbetsmarknadens 
intressen före elevernas även om det formuleras som i elevernas intresse av 
anställningsbarhet.  

Tecknen valfrihet och flexibilitet får också betydelse genom sammanlänk-
ningen med tecknen kvalitet och likvärdighet. I likhet med hur likvärdighet 
och kvalitet sammanfogas i början på 2000-talet får likvärdighet en 
betydelse i meningen nationell kontroll och begränsade valmöjligheter (jmf. 
Englund & Quennerstedt 2008; Jarl & Rönnberg 2010). Likvärdighet ges 
meningen rätt uppnådda kravnivåer för skilda program vilket knyter likvär-
digheten till tecknet differentiering. En tystnad är betydelsen av likvärdighet 
som en skola för alla, där alla ska ges möjlighet att nå nationella mål som 
högskolebehörighet och förhindra återvändsgränder. Likvärdighet i form av 
gemensamma mål i en kärna av allmänna ämnen var tidigare också en del av 
tecknet jämlikhet som tystas i perioden.  

 Kvalitet ges också betydelse i relation till likvärdighet och anställnings-
barhet som en nationell kontroll av utbildningens arbetsmarknadsrelevans. 
”Kvalitet” sätts samman med ”säkring” och inte bara en nationell statlig 
kvalitetssäkring och kontroll utan främst en kvalitetssäkring och kontroll 
från avnämarnas sida. Kontrollen över utbildningen ska placeras i statens 
händer, men i övervägande del också i avnämarnas händer, genom 
samverkan mellan skola och arbetsliv, för att kunna möta arbetsmarknadens 
behov och säkra kompetensförsörjningen. Avnämarinflytande är det som 
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garanterar kvaliteten. Kvalitet knyts också samman med tecknet differen-
tiering när kvalitet får betydelsen av att vara väl förberedd för arbete eller 
vidare studier. Garantin ges genom differentierade examenskrav (SOU 
2008:27 2008, s 519). I perioden tystas istället betydelsen av kvalitet i form 
av mångfald, en gemensam skola och minskad differentiering mellan 
programmen men också i meningen elevinflytande. Kvalitet ges snarare 
betydelsen specialisering och fördjupning.  

Diskursen om en skola för arbetsmarknaden kan ses i relation till 
tidsperiodens ökade betoning på plikten att arbeta och inte vara en 
belastning på samhället genom ett ”bidragsberoende” (jmf. Rose 1999; 
Dahlstedt 2009a). Det kan också ses i relation till en ökad pragmatism och 
instrumentalism i politiken. Politiken som strider om olika värden, makt och 
intressen döljs när det framställs som frågor om enkel och självklar 
förvaltning och administration. Politiken juridifieras också genom retoriken 
om självklara individuella och mänskliga rättigheter som uttrycks neutralt 
och generellt. En politik som jag menar döljer maktaspekterna (Mouffe 
2005; Brown 2006). I förhållande till utbildning framträder det önskvärda 
medborgarskapet dels som en fråga om skyldigheter och dels som en viss 
form av deltagande och aktivitet (Lister, et al. 2007). Frågan är hur betydel-
sen av medborgarskapet och konstruktionen av framtida medborgare skiljer 
sig åt eller reproduceras i diskursen om en skola för arbetsmarknaden i 
jämförelse med den tidigare diskursen om en skola för alla och den 
utvidgade diskursen om en skola för livslångt lärande.  

Entreprenörskap 
Istället för kraven på flexibilitet och livslångt lärande som i tidigare diskurser 
sammanlänkats med betydelser som breddad och återkommande högre 
utbildning för alla framträder kravet på entreprenörskap. I sammanlänk-
ningen med anställningsbarhet kan entreprenörskap sägas ersätta kraven på 
flexibilitet som en avgörande förmåga för en inkludering i medborgarskapet. 
”Alla yrkesprogram ska ge kunskaper, kompetenser och förmågor som leder 
till anställningsbarhet eller eget företagande” (Prop. 2008/09:199, s 37). Att 
programmen ska leda till eget företagande är artikuleringar som skiljer sig 
från tidigare texter där det främst förekommer artikuleringar om att 
utbildningarna ska leda till arbete. Problematiserandet av att vara anställd 
formuleras om till individens förmåga att göra sig själv anställningsbar (jmf. 
Brine 2006b). ”Ett viktigt mått på kvalitet är om eleverna får arbete eller 
startar företag inom det område de är utbildade för” (Prop. 2008/09:199, s 
54). Den önskvärda medborgaren positioneras som en entreprenör och 
sammanlänkas med tecken som anställningsbarhet, flexibilitet och effekti-
vitet: 
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Ofta sätts likhetstecken mellan anställning och arbete och alltför få överväger ens 
tanken på att skapa sig en försörjning genom att starta ett eget företag. 
Entreprenöriella kompetenser ökar individens möjligheter att starta och driva företag. 
Kompetenser som att se möjligheter, att ta initiativ och att omsätta idéer i handling är 
även värdefulla för individen och samhället i vidare bemärkelse. Dessa kompetenser 
efterfrågas dessutom av arbetsgivare. Utbildning i entreprenörskap kan därför bidra 
till att unga lättare etablerar sig på arbetsmarknaden. Kompetenser som att lära sig att 
lösa problem, planera sitt arbete och att samarbeta med andra kan också bidra till att 
unga mer framgångsrikt genomför sina studier. Entreprenörskap ska mot denna 
bakgrund löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet (Prop. 2008/09:199, 
s 37). 

Entreprenörskap som önskvärd egenskap får betydelse som förmågan att 
starta eget företag och ta ansvar för sin egen försörjning men också betydel-
sen av vissa privilegierade förmågor som initiativförmåga, kreativitet och att 
vara handlingskraftig, kompetenser som alla framtida medborgare bör 
besitta för att bli anställningsbara. ”Entreprenörskap handlar för avnämarna 
om entreprenöriella förmågor likväl som att starta företag” (SOU 2009:85, s 
42). Entreprenörskap och företagande betonas särskilt som obligatoriskt på 
Ekonomiprogrammet, Hantverksprogrammet, Naturbruksprogrammet, 
Handel- och administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogram-
met. För de övriga programmen blir entreprenörskap ett ämne som görs 
tillgängligt för programfördjupningen samt olika inriktningar och 
individuellt val (Prop. 2008/09:199, s 58-72). Entreprenörskap är den av 
EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande som privilegieras medan 
tecknet livslångt lärande i sig marginaliseras (SOU 2008:27, s 373). 

En av de åtta nyckelkompetenserna handlar om initiativförmåga och företagaranda. 
En annan benämning för detta är entreprenörskap. Entreprenörskap innebär, enligt 
min uppfattning, huvudsakligen ett förhållningssätt och till en del mer specifika 
kunskaper som hur man startar eget företag etc. Jag anser därför att entreprenörskap 
nära hör samman med och är en del av de generella kompetenser som gymnasieskolan 
ska ge alla elever och som ska genomsyra all gymnasieutbildning (SOU 2008:27, s 
373).  

Även om entreprenörskap artikuleras i form av entreprenöriella egenskaper 
som är nödvändiga för alla arbeten så är det ändå specifikt företagande som 
betonas. Gymnasiearbetet ska exempelvis kunna utföras i ”företagsliknande 
former” (Prop. 2008/09:199, s 53). Entreprenörskap associeras också ofta 
till en marknadsaktivitet på en kapitalistisk marknad förknippad med 
ekonomisk utveckling, tillväxt och vinst (Ahl 2002; Leffler 2006). Entrepre-
nörskap precis som livslångt lärande menar jag har en konnotation av en 
”inneboende godhet” (jmf. Brine 2006b, s 39; Leathwood 2006, s 42). 
Entreprenörskap får betydelsen innovation, kreativitet, genialitet, ledarskap 
men också risktagande och förmåga att vara förutseende på en osäker 
marknad (Ahl 2002).  Medborgarna måste inte bara lära sig att starta 
företag, utan också att vilja starta eget (Foucault 1991; Dean 2010). 
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Regeringen anser att det behövs fler företag. Det är i dagens gymnasieskola som 
utbildningen av morgondagens företagare sker. Många yngre skulle kunna tänka sig 
att starta företag men tvekar eftersom de inte vet hur man gör eller för att de inte 
vågar satsa på en egen idé. Därför måste den gymnasiala yrkesutbildningen i större 
utsträckning bidra till att fler unga utvecklar sådana kunskaper som krävs för att starta 
och driva företag (Prop. 2008/09:199, s 55).    

Samtidigt som tillträdet till högre utbildning ska begränsas är det alltså fler 
företagare som ska fostras. Genom utsagor om att många ungdomar redan 
vill starta eget sker också en självreglerande styrning av ungdomarnas vilja 
till företagande som en del av valfriheten (Rose 1999). Inom försöks-
verksamheten för gymnasial lärlingsutbildning artikuleras också att eleverna 
ska få en bättre inblick i företagandets villkor och utveckla entreprenöriella 
förmågor (SOU 2009:85, s 42). Det är också den privata marknaden som 
premieras framför den offentliga sektorn där vinst och tillväxt inte har varit 
huvudsyftet. Att entreprenörskap premieras alltmer inom alla sektorer kan 
länkas samman med en ökad privatisering och marknadisering inom skola 
och vård som också ska leda till vinst. De ökade införandet av marknads-
mekanismer inom offentlig sektor menar jag bör ses i relation till utsagor om 
entreprenörskap som en egenskap hos framtida medborgare. Jag menar att 
kravet på entreprenörskap premierar vissa egenskaper och beteenden som 
ett individuellt risktagande för vinst och tillväxt på en kapitalistisk marknad, 
en självdisciplinering till ett företagsamt förhållande (jmf. Leffler 2006). 
Genom att entreprenörskap premieras undervärderas aktiviteter som inte 
leder till en försäljning på en marknad för vinstmaximering, aktiviteter som 
inte leder till kapitalackumulering, aktiviteter som är rutinbetonade, bevarar 
status quo, traditioner och vanor som konstrueras som motsatser till 
innovationens förbättring, framsteg och modernitet (Ahl 2002). 

Betoningen på entreprenörskap visar till viss del på en kontinuitet från 
tidigare period men utsagorna kring entreprenörskap är betydligt mer 
förstärkta i diskursen om en skola för arbetsmarknaden. Här görs inte 
samma utsagor om arbetslivets utformning i form av samarbeten och arbets-
lag. Istället läggs vikt vid egenskaper och förmågor som att initiera, vara 
kreativ och genomföra. Entreprenörskap medför ett krav på att medborgaren 
ska se och uppfatta möjligheter till egen försörjning snarare än hinder på 
arbetsmarknaden för en inkludering (Foucault 1991; Rose 1999; Dean 2010). 
Avgörande blir att inkludera sig själv genom entreprenöriella egenskaper. I 
likhet med kravet på omkvalificering, förändringsberedskap och flexibilitet 
positioneras den framtida medborgaren som individuellt ansvarig. Kravet på 
medborgarna är att bli entreprenörer, att ordna med sin egen anställning och 
sin egen försörjning genom att ”starta eget” och därmed inte riskera arbets-
löshet, utanförskap och beroende av staten. Rörligheten och förändrings-
beredskapen marginaliseras till förmån för företagsamhet medan det 
autonoma subjektet fortfarande privilegieras.  
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Välövervägda val för arbete 
I diskursen om en skola för arbetsmarknaden konstrueras framtida 
medborgare med en förmåga till välövervägda val. Vad dessa välövervägda 
val innefattar har dock en annan betydelse är tidigare. Valen blir även i den 
här perioden problematiska av en mängd olika anledningar. Anledningarna 
återkommer dock och länkas till bristen på anställningsbarhet. Välövervägda 
och rationella val är något som artikuleras som önskvärt, något som den 
ideala medborgaren måste behärska för att bli anställningsbar. Elevernas val 
måste grundas ”på verklig kunskap, insikt och förståelse” om arbetsmark-
naden och inte intresse och erfarenhet (SOU 2009:85, s 42; SOU 2010:75, s 
95).  

Det stora utbudet innebär att elever har stora svårigheter att överblicka hur 
alternativen ser ut. Den information som ges inför valet av gymnasieskola har många 
gånger mer karaktären av marknadsföring och ger inte alltid tydliga svar på vad en 
utbildning innehåller och vart den leder. Det är också många elever (12 procent) som 
byter program under årskurs 1 i gymnasieskolan. Avnämarna som tar emot elever från 
denna diversifierade gymnasieskola har svårt att bedöma vad eleven kan efter 
utbildningen och detta underlättar inte för elever att efter utbildningen få den första 
anställningen. Det finns också kritik mot att utbildningen inte håller rätt nivå (SOU 
2008:27, s 304-305).  

Förmågan till välövervägda val blir en del i artikuleringen av tecknen 
anställningsbarhet och effektivitet. Valen är inte väl övervägda om de leder 
till omval, förlorad tid och ett sent inträde på arbetsmarknaden. Bristfälliga 
förkunskaper och bristfällig information bidrar till ”ofrivilliga förseningar” 
och slöseri med tid när elever väljer fel och måste byta eller hoppa av (SOU 
2006:102, s 73-74). Att inte förlora tid gäller även vidare studier. ”Om du 
funderar på att fortsätta till högre utbildning, börja så fort du kan!” (SOU 
2006:102, s 26). Detta för att minska kostnaderna, både för individen i form 
av förlorad livsinkomst och sämre pension men också för staten i form av 
minskad produktivitet och tillväxt. Ett ”rätt val” är också att fullfölja 
utbildningen på utsatt tid och gärna ha ett extrajobb eller ett sommarjobb 
som ligger inom utbildningens områden. Förlora inte tid med onödiga 
anställningar. Här anges att det gäller att ha kontakter och det är föräldrar 
och vänner som ska bidra med dessa. Både tid och relationer ska utnyttjas 
till att skapa nätverk för framtida anställning (SOU 2006:121, s 25-26).  

Att göra rätt val, fatta ”kloka och rationella val som är livsavgörande” för 
att korta etableringstiden artikuleras tydligt i den nationella koordinatorn 
för unga till arbetes betänkande (SOU 2006:102, s 27). Betänkandet 
artikulerar att ett välövervägt och rationellt val innebär att eleven själv måste 
ta sitt ansvar. ”Inse, redan i grundskolan, att ingen annan kommer att ta 
ansvar för dina val av utbildning och yrke. Det får du göra själv” (SOU 
2006:121, s 26). Det gäller att själv söka information om arbetsmarknaden, 
villkor, arbetsuppgifter och utbildningsutbud. 
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Du måste själv se till att informera dig om hur utbudet ser ut och vad olika 
utbildningar ger dig för framtida yrkesmöjligheter. Välj en skola som ger dig möjlighet 
att ha kontakter med olika arbetsplatser och där du får din arbetsplatsförlagda 
utbildning på en riktig arbetsplats! (SOU 2006:102, s 26) 

Utsagorna om önskvärda beteenden och rationella val formuleras som råd 
för att sänka etableringsåldern och individualiserar ansvaret för medborgar-
nas framtida försörjning i form av anställningsbarhet. Men ansvaret förläggs 
också på vuxna för att ungdomar ska kunna göra rätt val utifrån andra 
aspekter än anställningsbarhet vilket visar på en viss kontinuitet från 
tidigare utsagor. 

Samtidigt vet vi att det är en omöjlighet att ställa sådana krav på unga individer. De 
utsätts redan i dag för stor press och den psykiska ohälsan hos de unga ökar (SOU 
2006:77). Unga vill och ska väga in många olika aspekter när de gör sina val. Arbete är 
en, men också vänner, fritid, och upplevelser måste få utrymme. Därför måste vuxna 
ta ett större ansvar för att underlätta ungas val! (SOU 2006:102, s 27)  

För att förhindra ”felval” är förbättrad information och vägledning 
avgörande men utbudet måste också begränsas och kontrolleras. Den 
ekonomiska marknadslogiken reproduceras och förstärks. Det framstår som 
att det inte finns något annat val än att stärka den nationella men framförallt 
avnämarnas kontroll för att säkra den nationella och regionala kompetens-
försörjningen och den framtida tillväxten. Tydligt är hur en ekonomiskt 
rationell marknadslogik privilegieras. Marknadslogiken om individuell 
valfrihet som varit framträdande inom utbildningspolitiken skiftar dock till 
att betona andra konsumenter än eleverna (jmf. Bunar 2008; Lund 2008; 
Olson 2008). Producentstyrningen där skolorna riktar sitt utbud mot 
eleverna, deras intressen och önskemål som konsumenter av en viss tjänst 
misslyckas i att uppfylla arbetsmarknadens önskemål, behov och intressen. 
Enligt den marknadslogik som nu betonas ska skolorna följa efterfrågan från 
arbetsmarknaden där arbetsgivare positioneras som konsumenter av en viss 
typ av arbetskraft och därmed en viss typ av arbetare. Istället för personlig 
valfrihet privilegieras kompetensförsörjning. Eleverna, ungdomarna positio-
neras inte längre som konsumenter utan snarare som produkter för 
kapitalets tillväxt.  

Artikuleringen av så kallade otraditionella val som rationella val är enbart 
rationella om det leder till anställningsbarhet. Eftersom många som väljer så 
kallat otraditionellt hoppar av, byter eller inte blir anställningsbara inom 
yrket framträder ett ”otraditionellt” val som irrationellt. Val som inte är 
övervägda utifrån anställningsbarhet eller högre studier omedelbart efter 
gymnasiestudier artikuleras också som irrationella. Självkännedomen och 
kunskap om fallenheter, förutsättningar men också den gällande arbets-
marknaden skrivs fram som viktigare än personliga intressen. Om 
medborgarna fortfarande positioneras som konsumenter är det inte 
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konsumenter som väljer efter intresse och önskvärd identitet utan 
konsumenter som väljer efter arbetsmarknadens behov och den identitet 
som tillskrivs dem lämplig utifrån fallenheter och förutsättningar. 

Den anställningsbare medborgaren positioneras som den som väljer rätt 
från början enligt ett framtida mål och inte tar sidovägar eller omvägar mot 
ett obestämt mål. Den anställningsbare medborgaren förlorar ingen tid utan 
väljer efter fallenhet, blir klar i tid och går direkt vidare till ett specifikt yrke 
eller vidare studier. Den anställningsbare medborgaren positioneras som en 
självständig, autonom och rationellt agerande medborgare som blir en 
tillgång för samhällets tillväxt i motsats till det exkluderade subjektet som 
blir ett problem med sitt ”beroende” av andra och samhället. Inaktiviteten i 
utanförskapet ses orsakad av ”fel val” för en investering i anställningsbarhet.    

Social kompetens – att ”passa in” och ta ansvar 
I likhet med tidigare perioder konstrueras framtida medborgare även i 
diskursen om en skola för arbetsmarknaden med en social förmåga. Den 
sociala kompetensen är något vissa redan tycks besitta medan andra utgör 
problem och de som behöver socialiseras för att bli anställningsbara (Bacchi 
1999; Skeggs 2004). Social kompetens lyfts särskilt fram i utsagor rörande 
APL och lärlingsutbildning. De ”skoltrötta” och de som annars ”misslyckas” 
ska genom APL och lärlingsutbildning ges vissa önskvärda generella 
kompetenser som social och kommunikativ kompetens, problemlösnings-
förmåga, serviceinställning och entreprenörskompetens (SOU 2008:27, s 
385; SOU 2009:85, s 38). Den sociala kompetensen är något som dessa 
elever inte tycks kunna få någon annanstans (SOU 2009:85, s 42).  

Ur inlärningssynpunkt är arbetsplatserna väsentliga för att levandegöra de teorier som 
förmedlas i skolans undervisning och för att utveckla problemlösningsförmåga i en 
verklighetsnära miljö samt för att fördjupa elevernas tekniska och sociala kompetens 
(SOU 2010:75, s 159).  

Social kompetens kan i dessa texter tolkas som förmågan att ta ansvar, vara 
motiverad, engagera sig, passa tider och att ”passa in”. Kompetenser som 
inte bara ska läras in utan redan förutsätts finnas. Att det krävs andra 
kompetenser för lärlingsutbildningen lyfts fram i Lärlingskommitténs 
betänkanden. ”Identifieringen av de kompetenser (ansvar, tidspassning, 
motivation etc.) som krävs för att bli lärling måste dock tydliggöras”(SOU 
2009:85, s 67). I delbetänkande två ställs kraven upp att eleven ska: ”vara 
motiverad för yrket/arbetet; vilja arbeta och ha egen drivkraft; vilja ta eget 
ansvar och kunna kommunicera; kunna passa tider samt kunna anpassa sig 
till arbetsplatsen krav” (SOU 2010:75, s 111). Återigen blir det individerna 
själva som görs ansvariga för sin anpassning och därmed sin anställ-
ningsbarhet. Med dessa krav på önskvärda kompetenser artikuleras att 
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”lärlingsutbildningen primärt inte är något för de mest omotiverade eleverna 
från grundskolan” (SOU 2010:75, s 111). 

Det finns dock många ungdomar som efterfrågar en alternativ uppläggning av sin 
utbildning efter grundskolan. Möjligheten att få genomföra huvuddelen av sin 
gymnasieutbildning i en annan miljö än skolan kan skapa ett ökat engagemang bland 
dem som av olika skäl är skoltrötta. Den gymnasiala lärlingsutbildningen ställer dock 
samma formella krav på förkunskaper och utbildningsmålen är desamma (SOU 
2010:75, s 112).   

I lärlingsförsöket anges att över hälften av företagen menar att elevernas 
engagemang och motivation utgör en utmaning. Lärlingen blir inte ”en i 
gänget” om inte hon eller han engagerar sig, visar intresse och ”bjuder till”. 
Det är därmed lärlingens personlighet och inställning som framställs som 
problem (SOU 2010:75, s 121-122). Även gällande APU är det personligheten, 
exempelvis ”om eleven kommer i tid, är artig eller är engagerad” som 
bedöms (SOU 2009:85, s 49). Bristande hos subjekten är inte yrkeskompe-
tenserna eller färdigheterna utan deras bristande socialisation. Den 
anställningsbare medborgaren ska besitta social kompetens i form av ansvar, 
engagemang, motivation, tidspassning men också förmågan att så att säga 
”passa in” i en viss gemenskap. Den sociala kompetensen uttrycks som en 
assimilering och en konstruktion av tillhörande genom likhet vilket motsäger 
tidigare periods utsagor om behoven av mångfald för tillväxt. I enlighet med 
visionen om en skola för arbetsmarknaden tilltalas elever utifrån vilka som 
anses ”passa” för olika yrken och arbetsgivarnas kontroll över vilka som 
antas till lärlingsutbildning för en matchning som liknar urvalsprocesserna 
på arbetsmarknaden (Prop. 2010/11:104, s 14).  

De elever som inte ”passar in” eller som inte anstränger sig för att anpassa sig bör nog 
rätt tidigt välja en annan bana. Några lärlingar har också slutat på sådana grunder. Det 
talas om att avhopp inte alltid behöver betraktas som något negativt. Skolan å andra 
sidan har ett bredare ansvar för eleven än vad arbetsplatsen har och får också ta 
konsekvenserna av om det inte går att få fram en lämplig arbetsplats eller om elever 
”inte passar in”. Här menar någon av arbetslivets företrädare att skolan har en alltför 
”slapp” attityd eftersom de vill försöka få eleven att stanna kvar så länge som möjligt 
på arbetsplatsen, något som kan spegla arbetslivets och skolans skilda roller och 
ansvar (SOU 2010:75, s 84).  

Mindre önskvärt är därmed att inte engagera sig, att inte försöka passa in 
och bli en i gänget. Subjekten ska styras till en aktiv anpassning och 
assimilering för en självreglerande inkludering i likhet. Formandet av en 
yrkesidentitet kan därmed sägas bli en del av den sociala kompetensen. Att 
anpassa sig och bli ett yrke och inte bara arbeta med något. ”Eleven har 
under lång tid utvecklats, bedömts och formats inom en skolkod och ska nu 
inlemmas i en yrkeskultur där en delvis ny identitet ska formas, vilket kan 
vara en stor omställning för många elever” (SOU 2010:75, s 85). Något som 
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vissa elever inte klarar av. Problem och mindre önskvärt är att de 
”skoltrötta” och ”omotiverade” brister i en förståelse för hur det är att vara 
på en arbetsplats med rutiner och ansvarstagande. De flesta är väldigt unga, 
16 år gamla och för många är det deras första kontakt med arbetslivet (SOU 
2010:75, s 121).  

I många sammanhang talas det om en ”praktikchock” när eleverna kommer ut på 
arbetsplatserna. Eleverna är t.ex. inte vana vid den jargong som dominerar och de 
krav som ställs på en arbetsplats. Att skiljas från jämnåriga för att ensam ingå i en 
miljö med övervägande äldre personer är inte heller alltid en lätt sak. För att motverka 
mönstret med många avhopp finns det anledning att betona betydelsen av en mer 
genomtänkt introduktion av lärlingarna, bland annat med en mer omfattande 
skolförlagd period i början av utbildningen (SOU 2010:75, s 39). 

Det som i dessa fall tystas är hur en viss jargong och hur vissa krav på 
anpassning kan uttrycka kränkande och diskriminerande aspekter. Det 
kanske snarare kan vara jargongen som är i behov av en förändring och inte 
eleven som sådan.  

I diskursen om en skola för arbetsmarknaden konstrueras framtida 
medborgare både utifrån en anpassning men också en aktivitet. Konstruk-
tionen av välövervägda val betonar en anpassning till arbetsmarknaden och 
rådande samhällsordning. Även den sociala kompetensen får en betydelse av 
anpassning och assimilering till rådande samhälle för ett tillhörande genom 
anställningsbarhet. Trots att aktivt deltagande i samhället artikuleras i 
texterna marginaliseras detta i dess sammanlänkning med utbildning för 
kompetensförsörjning, arbetsmarknadens behov och entreprenörskap (Prop. 
2008/09:199, s 35-36, 43). Att utbilda för aktivt deltagande blir snarare att 
utbilda för anställningsbarhet och företagande, där arbete framställs vara 
den viktigaste aspekten i livet. ”Samtidigt som sådana kompetenser som 
dessa mål uttrycker är väsentliga för att vara anställningsbar i det yrke man 
utbildas för och för att kunna genomföra högskolestudier, är de viktiga för 
ett aktivt deltagande i samhällslivet” (SOU 2008:27, s 540). Det aktiva 
deltagandet får istället betydelse av att starta företag och att vara aktiv i 
arbete, att inte bli en belastning på samhället utan en tillgång. Den 
anställningsbare medborgaren artikuleras under perioden främst som en 
anställd arbetare, någon med jobb eller egen företagare, entreprenören som 
skaffar sig ett eget jobb. ”Att förberedas för ett yrke och att förberedas för 
högskolestudier innebär också att man i hög grad förbereds för livet i 
samhället. Yrkesutövande och högskolestudier är delar av samhällslivet” 
(SOU 2008:27, s 540). Det aktiva deltagandet innefattar inte längre att aktivt 
delta i den demokratiska processen eller utvecklingen och fördjupningen av 
demokratin. Valfriheten blir inte en del av ett inflytande och ett medbestäm-
mande utan en valfrihet som ska styras rätt genom en självreglering till 
anställningsbarhet. De utan jobb blir inte fullvärdiga medlemmar utan 
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positioneras i utanförskap och som mindre värda i den nationella gemen-
skapen.  

Inkludering och exkludering i anställningsbarheten 
Till skillnad från föregående perioder är klass inte lika explicit uttryckt i 
diskursen om en skola för arbetsmarknaden. En del utsagor görs om klass 
under beteckningar som studieovan bakgrund men i övrigt framstår 
klassfrågan som en tystnad. Jag menar dock att klass fortfarande görs till en 
betydelsefull skillnad i exempelvis talet om förmågan att ”passa in”. Klass 
blir också tydligt i utsagorna kring differentiering och val. Etnicitet är inte 
heller lika explicit uttryckt som tidigare förutom vid utsagor kring 
”nyanlända” och behovet av språk och kunskapsvalidering. Men även 
etnicitet blir en maktaspekt i utsagorna om att ”passa in”. Kön däremot är 
den maktaspekt som återkommer mest explicit i relation till tecknet 
jämställdhet och talet om fördelningar på olika program, otraditionella val 
och konsekvensanalyser. De utsagor som tidigare gjordes om klass kan i 
diskursen om en skola för arbetsmarknaden uppfattas som utsagor som inte 
är möjliga att säga. Dessamma gäller vissa utsagor om ”invandrare” och 
kulturer (Laclau & Mouffe 2001; Ball 2006b). Istället framkommer en mer 
neutral språkanvändning där det talas om ungdomar, elever och mänskliga 
rättigheter som snarare döljer maktaspekter. De mer explicita utsagorna om 
kön kan istället förstås i relation till en stark jämställdhetsdiskurs i samhället 
och en självbild av den svenska nationen som den mest jämställda i världen 
(Jansson, et al. 2010). Utsagorna om jämställdhet, kön och genusperspektiv 
är dock betydligt mindre framträdande än tidigare.  

Även om det inte talas om kön, etnicitet och klass på samma sätt som 
tidigare medför konstruktionen av medborgarskapet föreställningar om kön, 
klass och etnicitet och får betydelse för olika människor.  Exempelvis menar 
jag att de önskvärda egenskaperna om entreprenörskap associeras till män 
och maskulinitet. Entreprenörskap får betydelsen innovation, kreativitet, 
genialitet, ledarskap men också risktagande och förmåga att vara förut-
seende på en osäker marknad. Egenskaper som också har maskulina 
associationer och där ”entreprenören” har konstruerats som man (Ahl 
2002). Hur medborgaskapet traditionellt skapats utifrån mannen som norm 
menar jag återskapas i den önskvärda entreprenören (Yuval-Davies 1997; 
Lister 2003; Eduards 2007). Hudson (2010a) visar också på att inom den 
regionala utvecklingspolitiken ses inte kvinnor som tillräckligt innovativa 
och kreativa, de tar inte tillräckligt stora risker och etablerar fel sorters 
företag i fel sektorer. Kvinnor som grupp blir ett problem i behov av 
särskilda insatser där rätt attityder och inställningar för företagsamhet ska 
skapas. Men de positioneras också som en outnyttjad resurs i en växande 
servicesektor på liknande sätt som ”invandrare” positioneras som en 
outnyttjad entreprenöriell resurs. På liknade sätt tolkar jag utsagor om 
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lärlingsutbildning inom vad som benämns som icke-traditionella lärlings-
sektorer (omsorgs- och servicesektorn) som en positionering av kvinnor som 
grupp som en outnyttjad entreprenöriell resurs samtidigt som entreprenör-
skap och ”entreprenören” fortfarande utgör en könad konstruktion med 
maskulina konnotationer och där kvinnor måste inta rätt attityd till 
företagande (Foucault 1991; Dean 2010). 

Ahl (2002, s 54) menar också att entreprenörskap implicerar en 
genussegregerad arbetsfördelning. Att uppfylla kraven på entreprenörskap 
förutsätter att någon annan tar ansvaret för reproduktionen i meningen 
familj, hushåll och relationer i det privata. Vanligtvis är denna någon annan 
en ”fru” eller ”sambo” eller kanske alltmer en ”betald hemhjälp”. I relation 
till debatten om ”rut-avdraget” menar jag att även reproduktionen får en 
betydelse som entreprenöriell, en syssla som ska generera tillväxt och en 
sektor för vissa subjekts (kvinnor tillskrivna en viss klass och en viss 
etnicitet) entreprenöriella egenskaper. Ett särskilt entreprenörskap för 
kvinnor vilka förutsätts inneha särskilt omsorgsgivande egenskaper. 
Entreprenören och entreprenörskap har varit och är fortfarande en könad 
konstruktion. Positiva egenskaper som tillskrivits och associerats med 
kvinnor och femininitet som samarbete, kommunikationsförmåga, relations-
skapande, medkänsla och liknade är inte lika önskvärda som de mer 
maskulint kodade egenskaperna förknippade med entreprenörskap (Wendt 
Höjer & Åse 1999; Ahl 2002). Även om entreprenörskap artikuleras som en 
generell egenskap av vikt för alla artikuleras brister hos vissa elever i vad 
som kan tolkas som manligt kodade egenskaper och kompetenser som 
förmågan att ta initiativ och att vara kreativ, att kunna planera och att vara 
handlingskraftig.  

Den sociala förmågan uttrycks fortfarande som en nödvändighet för 
inkluderingen i ett fullvärdigt medborgarskap och i enlighet med hur 
egenskaper som kommunikationsförmåga och samarbete har associerats 
med kvinnor och femininitet är det främst pojkarna som brister i deras 
medborgerliga kompetenser. Den sociala förmågan blir en förmåga att 
”passa in” och inte avvika från det självklara och normala. Jag menar att det 
synliggör en styrning av personliga attityder och egenskaper som att komma 
i tid, ta personligt ansvar, inte utmana den gemenskap och likhet som 
konstruerats, utan snarare att upprätthålla denna genom att foga sig till 
gällande normer som ofta reproducerar dominerande klassrelaterade och 
etnifierade konstruktioner av femininitet och maskulinitet (jmf. Leathwood 
2006, s 46-49). Betoningen på anpassning synliggör en konstruktion av ett 
önskvärt fogligt anställningsbart subjekt som passar in i existerande köns-, 
sexualitets- klass- och etnicitetsrelationer och upprätthåller föreställningar 
om kön, klass och ”vi svenskar” och ”de Andra med utländsk bakgrund”, 
snarare än en kritiskt tänkande medborgare. Det som premieras är en 
anpassning till skillnad från det som tystas, ett motstånd och förändring av 
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rådande jargonger som mycket väl kan uttrycka både sexistiska, rasistiska 
som heteronormativa antaganden. Anpassningen premierar konformitet 
snarare än kreativitet och förändring. Tidigare artikuleringar om medborgar-
nas påverkan på arbetslivet tystas och marginaliseras. Betoningen på 
anpassningen motsäger också tidigare utsagor om en negativ maskulinitets-
konstruktion enligt vissa arbetarklasskulturer (se kapitel 3). Konformiteten 
till en viss yrkesidentitet menar jag synliggörs än mer i diskussionen kring 
lärlingsutbildning och att lärlingsutbildning kanske inte är till för de 
”skoltrötta” och ”omotiverade” eftersom de upplever en ”praktikchock” och 
har svårt att anpassa sig till arbetsplatsen krav. Att ”passa in” och ”bli en i 
gänget” beror på lärlingens personlighet, inställning och engagemang (SOU 
2010:75, s 121-122).  

Artikuleringen av social kompetens i meningen att ”passa in” menar jag 
kan tolkas som en konformitet till vissa klassideal och maskulinitets-
konstruktioner (Butler 1993; Skeggs 2004). Det kan också tolkas som att 
konformiteten och fogligheten i meningen att inte ifrågasätta status quo är 
avgörande för vissa subjekt, eleverna på yrkesutbildningar eller IV, medan 
den kritiskt tänkande och kreativa medborgaren som ska åstadkomma 
förändring görs tillgänglig för eleverna som väljer studieförberedande 
program och går vidare till högre utbildning, i största utsträckning medel-
klasselever. Där ska eleverna fostras till en ”förmåga att uttrycka sig muntligt 
och skriftligt kring abstrakta ämnen, förmåga att kritiskt granska och 
värdera utsagor samt förmåga att strukturera tankar och reflektioner” (Prop. 
2008/09:199, s 71). Att socialiseras in i en viss yrkeskod och till en viss 
yrkesidentitet kan sägas vara viktigare för vissa subjekt än för andra och 
något jag menar sammanlänkas med de förändrade utsagorna om både en 
”kunskapsnation” och en ”industrination” (jmf. Olson 2008). Båda positio-
neringarna av subjekt för kunskapsnationen respektive för industrinationen 
inkluderas i en gemenskap av en konformitet och legitimering av ett ojämlikt 
samhälle och arbetsmarknad (jmf. Leathwood 2006, s 46-49).  

Från tidigare perioder återkommer också föreställningar om kön och klass 
i relation till välövervägda val. Val som inte är välövervägda antas leda till att 
elever väljer traditionellt, både utifrån klass och utifrån kön. Men 
otraditionella val konstrueras också som icke-rationella val när det leder till 
avhopp, byten, förlorad tid, sen etablering och arbetslöshet. Fel val gör också 
de skoltrötta och de som inte antas ha förutsättningar att klara kraven på 
utbildningarna och hoppar av, med andra ord de från en studieovan miljö, 
pojkar och de med utländsk bakgrund. Klass och etnicitet blir tillskrivelser 
som positionerar vissa som problem utifrån möjligheten att de inte har 
förmågan att skapa nätverk och kontakter för jobb. Att det skulle finnas 
andra problem som rasism, uttalas inte. Alldeles oavsett mängden kontakter 
kan det finnas andra hinder för sommarjobb och framtida möjligheter till 
jobb.  
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Men som bristande i förmågan till välövervägda val och som avvikare och de 
som måste välja annorlunda positioneras främst flickor. Val av utbildningar 
som inte leder till ett väldefinierat yrke eller anställningsbarhet ”tvingar 
flickor med en lägre socioekonomisk bakgrund” att vända sig till högre 
utbildning. En artikulering som jag menar speglar en föreställning om att 
just dessa ”flickor” inte borde vara där” (SOU 2008:27, s 315-316). Fel val 
gör därmed ”arbetarklassens flickor” som väljer studieförberedande program 
men inte går vidare till högre utbildning. Fel val gör också ”arbetarklass-
flickor” som väljer yrkesförberedandeprogram som inte leder till anställ-
ningsbarhet, och tvingas till högre studier fast de egentligen inte borde vara 
där. Vad som uppfattas som ett rätt och aktivt val är därmed beroende av 
tillskrivelser om vad som uppfattas som en lämplig maskulinitet eller 
femininitet i förhållande till klass, social bakgrund och framtida anställ-
ningsbarhet (jmf. Archer 2006; Francis 2006b; Lehtonen 2010).  

Även reproduktionen blir föremål för rationella och övervägda val. ”Tänk 
dig för innan du skaffar barn före eller under studierna då du kan tvingas till 
avbrott och det kan stå dig dyrt och försämra dina möjligheter att få jobb i 
konkurrens med andra!” (SOU 2006:102, s 26) Ett outtalat antagande i 
ovanstående citat är att det riktar sig till de som tillskrivs som kvinnor. De är 
dessa som främst kommer missgynnas av ett avbrott i studierna. De 
förlänger sin tid i utbildning och får ett ännu senare inträde på arbets-
marknaden. I konkurrens med andra, (läs män), kan då många redan ha 
etablerat sig och fått erfarenhet. Men de ska heller inte skaffa barn i 
samband med sin etableringsfas på arbetsmarknaden. Frånvaron från 
arbetsmarknaden leder till minskad livsinkomst och produktivitet.  

Vad som privilegieras är en fast förankring på arbetsmarknaden eller i 
högre studier direkt efter gymnasieutbildningen för att inte riskera 
arbetslöshet, dåligt självförtroende, låg motivation, passivisering och 
utanförskap (SOU 2006:102, 12-24, 35, 42-44). Artikuleringen av en sen 
etablering och förlängd utbildning har både könade, klassrelaterade och 
etnifierade aspekter. Exempelvis positioneras ungdomar, som jag menar kan 
tolkas som de med ”utländsk bakgrund”, ”flickor” och ”arbetarklass” utifrån 
de som antas välja fel, sakna yrkestillhörighet.  ”Fler och fler unga har idag 
en generell utbildning från gymnasiet, och har i ringa grad funderat på vad 
som kan vara en bra ingång i arbetslivet för dem” (SOU 2006:102 2006, s 
44). Utsagorna om en förlängd utbildningstid och dess implikationer på 
kvinnors anställningsbarhet reproducerar också heteronormativa och 
könsmässiga antaganden om egenskaper och arbetsfördelning (SOU 
2006:102, s 51).  

Även om de diskursivt ställda kraven på demokratisk förmåga i betydelsen 
att aktivt engagera sig, ta ställning, påverka och göra sin röst hörd 
marginaliseras i texterna under perioden visar analysen på en kontinuitet i 
artikuleringen av ett personligt ansvar. Ett personligt ansvar som får 
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betydelsen av att aktivt delta i arbete och försörja sig själv. ”Avhopparna”, de 
”skoltrötta”, de ”med misslyckanden” och utan fullföljd gymnasieutbildning 
positioneras som ”risken” för samhället när ”gymnasial kompetens numera 
är ett lägsta grundkrav för anställning” (Prop. 2008/09:199, s 54). Att 
försörja sig själv i form av lönearbete eller företagande är detsamma som att 
vara medborgare, att tillhöra och inkluderas i ett önskvärt medborgarskap. 
Yrkesverksamhet i form av lönearbete eller företagande positioneras snarare 
som en skyldighet än en rättighet till arbete.   

Den önskvärda medborgaren framträder som en yrkesverksam produktiv 
förvärvsarbetare, någon med anställning eller eget företag. De som inte är 
yrkesverksamma positioneras i utanförskap och ej som fullvärdiga med-
lemmar. Jag menar att utanförskap i texterna kan tolkas som arbetslöshet, 
att vara utanför den produktiva arbetskraften. Genom att vara arbetslös 
anses du automatiskt hamna i utanförskap då du inte aktivt kan delta i 
samhället genom din arbetskraft och tillförandet av en viss produktivitet och 
tillväxt. Produktiv yrkesverksamhet konstrueras därmed som det önskvärda 
deltagandet och beteendet för nationens medborgare vilket privilegierar det 
framför andra sysslor som bidrar till en kollektiv gemenskap, så som 
reproduktion och ideellt arbete. Betoningen på arbete och den produktiva 
yrkesverksamheten för en inkludering i gemenskapen medför en fortsatt 
konstruktion av medborgarskapet där normen är den yrkesarbetande 
mannen (Yuval-Davies 1997; Lister 2003; Jansson, et al. 2010). Att vara i 
utanförskap positionerar de som inte arbetar som beroende, en belastning 
men också som icke-tillhörande (Rose 1999; Lister 2003). Att vara i 
utanförskap är per definition att vara utanför. Andra former av deltagande i 
samhället är därmed inte tillräckligt för att bli upptagen i gemenskapen. För 
att inkluderas måste subjekten inkludera sig själva genom produktiv 
yrkesverksamhet (Blackmore 2006, s 11). 

Konstruktioner av utanförskap i betydelsen arbetslöshet är inte bara 
framträdande inom utbildningspolitiken i senare delen av 2000-talet utan 
också högst närvarande i den övriga politiska retoriken (Dahlstedt 2009a). I 
exempelvis integrationspolitiken framställs utanförskap och integration bli 
löst genom en etablering på arbetsmarknaden. Det personliga ansvaret och 
det aktiva deltagandet i form av yrkesverksamhet synliggörs också i 
förändringarna av arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetsersättningen, 
där beroende och passivitet ska åtgärdas med strängare ersättningskrav och 
istället incitament till arbete genom så kallade jobbskatteavdrag. Gränserna 
mellan önskvärda och icke-önskvärda beteenden, subjekt och medborgare 
framträder alltmer som gränser mellan de som positioneras som produktiva 
och de som istället utgör en belastning. Framtida önskvärda medborgare 
positioneras snarare som produkter än konsumenter och entreprenörer 
istället för flexibla och anpassningsbara.  
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Slutsatser och reflektioner 

 

6.1 Inledning 

Det här avslutande kapitlet avser att belysa kontinuiteter, glidningar, skiften 
och tystnader för att sammantaget besvara avhandlingens tvådelade syfte. 
Det första syftet handlade om att analysera och kritiskt diskutera diskursiv 
förändring och kontinuitet med avseende på hur gymnasieskolans problem, 
syften och mål representeras. Det andra syftet var att analysera och kritiskt 
diskutera hur medborgarskapet konstrueras och ges mening och på vilket 
sätt kön, etnicitet och klass görs i dessa konstruktioner. Syftet följdes av tre 
frågor och i de tidigare kapitlen så analyserade och diskuterade jag dels 
frågeställningen om hur gymnasieskolans syften, mål och problem konstrue-
ras och legitimeras i reformtexterna mellan 1971-2011. Dels analyserade och 
diskuterade jag frågan om hur vissa egenskaper och förmågor konstrueras 
som nödvändiga och önskvärda respektive icke-önskvärda hos framtida 
medborgare och på vilket sätt dessa konstruktioner är könade, etnifierade 
och klassrelaterade. Även om jag tidigare också gjort hänvisningar till 
diskursiva kontinuiteter och förändringar i de tidigare kapitlen så är det 
främst den tredje frågeställningen om vilka diskursiva förändringar och 
kontinuiteter som förekommer över tid och vad som marginaliseras och 
utesluts som står i fokus i det här avslutande kapitlet.  

Kapitlet inleds med en kritisk diskussion av konstruktionen av det goda 
medborgarskapet och framtida medborgare i diskursen om en skola för 
arbetsmarknaden och vad det får för betydelse för inkludering och 
exkludering. Avsnittet diskuterar de kontinuiteter, förskjutningar och 
förändringar som analysen blottlagt och relaterar det till en mer övergripan-
de diskussion om medborgarskapskonstruktioner i samtiden. Avsnittet 
diskuterar också artikuleringen av egenskaper, förmågor och beteenden som 
värderas som önskvärda, överordnade och nödvändiga för att tillhöra och 
inkluderas i medborgarskapet. Det görs under olika teman som belyser både 
förändring och kontinuitet genom en historisk tillbakablick på tidigare 
framställningar. Kapitlet avslutas sedan med reflektioner kring analysens 
möjligheter och begränsningar och prioriteringar för framtida forskning.   
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6.2  Problemen och medborgarna  
– kontinuitet och förändring 

 
Som analysen i de tidigare kapitlen visar representerar texterna både 
diskursiva förändringar och förskjutningar men också kontinuitet i 
framställningar av problem, syften och mål med gymnasieskolan. Diskursen 
om en skola för arbetsmarknaden som framträder i texter om gymnasie-
skolans reformering från 2006 kan ses som en förändring och ett skifte av 
tidigare visioner, problem och åtgärder (jmf. Lundahl, et al. 2010). Jag 
menar att skiftet kan förstås som en rubbning (Laclau 1990) av den tidigare 
inriktningen mot en alltmer breddad och allmän utbildning i en skola för 
alla. I många avseenden representerar diskursen om en skola för arbets-
marknaden helt motsatta utsagor och representationer av problem jämfört 
med tidigare så som en alltför otydlig, alltför likriktad och teoretisk, alltför 
fragmenterad och alltför dålig arbetsmarknadsmatchning. Det kan jämföras 
med de problem som representerades i diskursen om en skola för livslångt 
lärande om en alltför traditionell, alltför stelbent, segregerad och specialise-
rad och alltför odemokratisk utbildning. Diskursen om en skola för livslångt 
lärande kan ses som en utveckling och utvidgning av den tidigare diskursen 
om en skola för alla med representerade problem som en alltför statisk och 
svårföränderlig, en alltför segregerad och specialiserad samt en alltför 
odemokratisk utbildning.  

Åtgärderna i diskursen om en skola för arbetsmarknaden som ökad 
specialisering, differentiering och kontroll från avnämare och staten 
motsäger därmed åtgärder som tidigare representerats. Centrala tecken som 
knyts samman och blir betydelsebärande för diskursen utgörs exempelvis av 
just differentiering, effektivitet, anställningsbarhet och kompetensförsörj-
ning. Om visionen om skolan under 1970- och 1980-talet handlade om 
möjligheterna att förändra det rådande samhället handlar snarare visionen 
om skolan från 2006 och framåt om att bevara samhällsordningen, eller 
kanske snarare återgå till det tidigare när skolan uppfattades uppfylla sin roll 
som kompetensförsörjare (jmf Lindensjö & Lundgren 2000). Visionen 
handlar om att ställa allt till rätta igen efter misslyckade reformer (jmf 
Lundahl, et al. 2010). Exempelvis återupptas lösningar som ökad differen-
tiering, examen och fyraårig teknisk linje. Nya utspel som också förstärker 
bilden av en återgång är de senare förslagen om att den gymnasieexamen 
som genomförs ska utvecklas till att likna den studentexamen som fanns före 
1968, med oberoende externa granskare (Dagens Nyheter 2011). En återgång 
blir också synlig i utbildningsdepartementets utredning om en ett- eller 
tvåårig gymnasial yrkesutbildning i likhet med den yrkesutbildning som 
fanns innan integreringen av gymnasieskolan. En flexibel studietid med 
kortare yrkeskurser och möjligheter att avstå teoretiska ämnen ska stoppa de 
”skoltröttas” avhopp (Svenska Dagbladet 2012).  
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Medborgarskapet och framtida ideala medborgare konstrueras i diskursen 
om en skola för arbetsmarknaden främst som anställningsbara medborgare. 
Medborgarskapet formuleras inte som rättigheter, i meningen rätten till 
arbete och rätten till utbildning som en del av sociala rättigheter utan 
snarare som skyldigheter, i meningen plikten att arbeta (Marshall 1992; 
Lister 2003; Ong 2006). Ett fullvärdigt medborgarskap kan därmed bara 
uppnås genom full anställningsbarhet. Delaktighet och tillhörande i 
gemenskapen blir en delaktighet i arbete. I den mening som det aktiva 
medborgarskapet fortfarande artikuleras blir betydelsen av aktivt deltagande 
ett aktivt deltagande i lönearbete. Plikten, skyldigheten och ansvaret för sin 
egen försörjning och bidraget till nationens tillväxt är det som bestämmer 
värdet på enskilda medborgare och enskilda kroppar. ”Utanförskap” får 
betydelsen att inte delta i arbete, att vara en belastning på samhället istället 
för en tillgång (Rose 1999). Genom att vara arbetslös anses du automatiskt 
hamna i utanförskap då du inte aktivt kan delta i samhället genom din 
arbetskraft och tillföra en viss produktivitet och tillväxt. Produktiv yrkes-
verksamhet konstrueras därmed som det önskvärda deltagandet och 
beteendet för nationens medborgare vilket privilegierar det framför andra 
sysslor som bidrar till en kollektiv gemenskap, så som reproduktion och 
ideellt arbete. Att vara i utanförskap positionerar de som inte arbetar som 
beroende, en belastning men också som icke-tillhörande (Rose 1999; Lister 
2003). Andra former av deltagande som associerats med och utövats av 
kvinnor men också olika folkrörelser är inte tillräckligt för att bli upptagen i 
gemenskapen. Jag menar att det konstruerar medborgarskapet som ett 
könat manligt medborgarskap (Brown 1988; Yuval-Davis 1997; Lister 2003). 
Att inkludera de i utanförskap får betydelsen av att subjekten blir ansvariga 
för sitt eget deltagande i produktiv yrkesverksamhet och inte i en 
reproduktiv icke-vinstdrivande verksamhet. Som Blackmore uttrycker det: 
“Work and education/training (and therefore not being in work) increasingly 
define who we are and how we are valued” (Blackmore 2006, s 11). 

Att inte delta i arbete, att vara arbetslös, konstrueras också som en 
svikande moral. Dahlstedt (2009a) menar att utanförskapet inte endast 
formulerats som avsaknaden av arbete utan snarare att formuleringar som 
”bidragsberoende” skapar ”utanförskapet” som en bristande moral där den 
enskilde inte tar ansvar, passiviseras, åker snålskjuts och inte passar in. 
Beteckningen beroende hänvisar också till ett sjukdomstillstånd och ett 
okontrollerbart tillstånd där kroppen inte längre kan kontrolleras. Utsagor 
om bidragsberoende och utanförskap kan förstås som i enlighet med en viss 
governmentalitet. I relation till Foucaults begrepp ”bio-power” blir det ett 
sätt att kontrollera och styra kroppar till vissa moraliska värden om 
självkontroll och autonomi. Även utbildningspolitiken kan därmed sägas 
handla om att kontrollera vissa kroppar (Foucault 1991; Pillow 2003; Bacchi 
& Beasley 2002). På liknande sätt som kvinnor beskrivits som kontrollerade 
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av sina kroppar och av känslor oförmögna till förnuft och rationella 
överväganden måste också kroppar tillskrivna utanförskapet regleras 
politiskt och inskränkas i en föreställd autonomi för att få ta plats i det 
offentliga och inkluderas i ett fullvärdigt medborgarskap (Bacchi & Beasley 
2002; Eduards 2007). Jag menar att utanförskapet även i reformtexterna 
angående gymnasieskolan också konstruerar en form av bristande moral när 
”de skoltrötta” och ”omotiverade” ska lära sig att ”passa in”, fungera i sociala 
sammanhang, ta ansvar, anpassa sig och passa tider. Den ökade fokuse-
ringen på moral, förmågan att ”passa in” och social kompetens menar jag 
också kan ses i relation till en ökad nykonservatism som tillsammans med 
nyliberala styrningsmentaliteter ska förmå individen till en självdiscipline-
ring och en anpassning till ett visst normsystem (Cruikshank 1999; Brown 
2006). En viss paradox blir också synlig i konstruktionen av den framtida 
anställningsbare medborgaren. Dels betonas gemenskapen och tillhörig-
heten både till det nationellt ”svenska” och till det ”västeuropeiska” men 
också till en viss yrkegemenskap som en del i självförtroendet, tryggheten 
och en känsla av att vara behövd. Dels betonas det aktiva, självständiga och 
autonoma subjektet i motsats till passivitet, foglighet och beroende av andra. 
De nyliberala och de nykonservativa influenserna tycks till viss del krocka i 
artikuleringar av kollektiv gemenskap, social samhörighet och individuellt 
ansvar (Brown 2006).  

I relation till den förda arbetsmarknadspolitiken har anställningsbarheten 
under en längre period varit honnörsordet (Dahlstedt 2009a). De arbetslösa 
ska göra sig själva anställningsbara genom en ständig anpassning, förnyelse 
och förflyttning. Valen och beteenden ska styras rätt genom tydliga incita-
ment som gynnar arbete. Med sänkta och begränsade bidragsnivåer, höjda a-
kasseavgifter och sänkta skatter för de redan i arbete betonas arbetet som en 
del av arbetsplikten och moralen i motsats till de i utanförskap. Även inom 
integrationspolitiken är anställning vägen till integration, till fullvärdigt 
medlemskap och en inkludering i medborgarskapet. Även här relaterar 
utbildningspolitiken till anpassningen och anställningsbarheten som lösning 
på ”integrationsproblemen”. Lärlingsutbildning, APL och ökat inflytande 
från arbetslivet ska bidra till en anställningsbarhet som ska gynna de ”utan 
kontakter”. Men utsagor som behovet av att ”passa in” och ”bevisa vad man 
kan” belyser också kraven på en social assimilering och social samman-
hållning till ett enhetligt ”vi” (Hall 1997; Bhabha 2004; Skeggs 2004). Med 
benämningen av den samtida dominerande diskursen som en skola för 
arbetsmarknaden vill jag belysa hur diskursen skapar kraven på lönsamhet 
och kraven på individerna, kropparna, som produktionsmedel genom 
beteckningen anställningsbarhet (jmf. Pillow 2003; Bacchi & Beasley 2002). 
I relation till Tillbergs målning avser benämningen belysa diskursens 
betoning på återgång och att ställa allt till rätta men också förändringen i hur 
individen har gjorts alltmer ansvarig för sin egen anställningsbarhet. För att 
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inkluderas krävs att de i utanförskap tar till sig och införlivar kraven på 
anpassning, ansvarstagande, självständighet, entreprenörskap och anställ-
ningsbarhet. De som riskerar ”utanförskap” (de skoltrötta, omotiverade, 
underklassen och invandrare) måste göra kraven till sina egna för att bli 
resurser för samhället istället för problem och belastningar. Istället för ett 
passivt bidragsberoende ska ett aktivt anställningsbart subjekt formas där 
plikten att arbeta ges ett överordnat moraliskt värde (Rose 1999).  

Jag menar dock att diskursen om en skola för arbetsmarknaden och 
framtida anställningsbara medborgare inte representerar något helt nytt. 
Diskursen artikulerar kontinuiteter och utsagor som relaterar, förstärker och 
upprätthåller tidigare utsagor närvarande i både diskursen om en skola för 
livslångt lärande och en skola för alla. Vad som nu uppfattas och tolkas som 
ett väsentligt utbildningspolitiskt skifte kanske om några år uppfattas och 
tolkas som en smärre förskjutning med tydliga spår av föregående. Med ett 
längre tidsperspektiv kan snarare förskjutningarna bli synliga istället för 
tydliga brott och rubbningar. I avsnitten som följer vill jag därför problema-
tisera förändringen genom att belysa och diskutera tystnader, förskjutningar, 
reproduktion och förstärkningar av de utsagor och konstruktioner av 
medborgarskap som görs under hela tidsperioden 1971-2011. Avsnitten är 
tematiskt indelade och följer en viss disposition bakåt i tid. Avsnitten 
försöker belysa både kontinuitet och förändring och förutom den 
huvudsakliga rörelsen i tid bakåt görs det därför också hänvisningar framåt i 
betydelserna av medborgarskapet och olika betydelsebärande tecken.  

Flexibilitet och entreprenörskap 
I diskursen om en skola för arbetsmarknaden marginaliseras tidigare 
utsagor om livslångt lärande. Det kan tyckas förvånande när det livslånga 
lärandet i relation till utsagor om kunskapssamhället har haft en så pass 
dominerande ställning inom både utbildningspolitiken och arbetsmark-
nadspolitiken, både i Sverige och i Europa (Brine 2006a, b; Fejes 2006; Field 
2006; Gewirtz 2008; Nicoll 2006). I ett internationellt perspektiv har det 
livslånga lärandet innefattat både kraven på subjektets ansvar för sin egen 
anställningsbarhet i meningen en ständig omkvalificering, förnyelse, anpass-
ning och flexibilitet men också en demokratisk aspekt av emancipation 
(Blackmoore 2006). Oftast är det den ständiga förnyelsen, flexibiliteten och 
anpassningen som har betonats på bekostnad av den emancipatoriska 
aspekten. I diskursen om en skola för arbetsmarknaden tystas och margina-
liseras kraven på medborgarnas flexibilitet, omställningsförmåga och 
positiva inställning till lärande. Flexibiliteten som tidigare beskrivits som ett 
värde, förmåga och egenskap premierad för en inkludering i vad som 
betecknas som ”goda medborgare” artikuleras inte på samma sätt längre. 
Istället för flexibilitet och livslångt lärande är det entreprenörskap och 
anställningsbarhet som blir centrala betydelsebärande tecken. Ong (2006) 
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beskriver de nyliberala styrningsformerna i samhället som en entreprenöriell 
styrning, där entreprenörskap och risktagande blir privilegierade ideal. 
Denna entreprenöriella styrning blir framträdande i diskursen om en skola 
för arbetsmarknaden där entreprenören skrivs fram som överordnad med 
förmågan att själv ansvara för och skapa sin framtid. Det entreprenöriella 
subjektet gör sitt liv till ett företag där välövervägda val görs utifrån 
strategiska överväganden om fallenheter, konkurrenskraft och arbetsmark-
nadens behov (Rose 1999; Ong 2006). En viss immobilitet skrivs fram som 
önskvärt i betoningar på yrkesidentitet och flexibiliteten och anpassningen 
avser snarare en förmåga att socialt passa in än en förmåga att lära om, lära 
nytt och anpassa sig till nya arbetsområden och nya behov från arbets-
marknaden. Marginaliseringen av livslångt lärande och flexibilitet kan också 
sägas avse vissa subjekt och då subjekt som tillskrivs en ”arbetarklass”- eller 
”underklassbakgrund” samt ”invandrare” medan flexibiliteten och viljan till 
anpassning och rörlighet geografiskt och över yrkesområdesgränser 
förbehålls privilegierade subjekt (jmf. Olson 2008).  

Jag menar att diskursen om en skola för arbetsmarknaden bryter mot de 
tidigare dominerande diskurserna på så sätt att jämlikhetssträvandena och 
den demokratiska och emancipatoriska betydelsen av livslångt lärande och 
flexibilitet tystas helt. Analysen visar på att flexibilitet och livslångt lärande i 
en svensk kontext har varit starkt förknippat med allas möjlighet till högre 
utbildning och önskvärda mål om breddad rekrytering till högskola och 
universitet. De två uppgifterna som brukar beskrivas inom utbildnings-
politiken om kvalificering för arbetsmarknaden eller en fostran för 
demokrati kan sägas förstärka varandra under 1990-talet och början av 
2000-talet. Båth (2006) beskriver exempelvis diskursen som en hybrid-
diskurs av uppgifterna om kvalificering och demokratisk fostran vid sekel-
skiftet. Jag menar att de båda målen och uppgifterna förstärker varandra 
genom de betydelsebärande tecknen livslångt lärande och flexibilitet och 
speglar både socialdemokratiska, nyliberala och nykonservativa tankegångar 
i diskursen om en skola för livslångt lärande.  

Diskursen om en skola för arbetsmarknaden bär också spår av förskjut-
ningar som sker tidigare mot en mer individualiserad diskurs där det indivi-
duella ansvarstagandet sätts i centrum. I slutet på 1980-talet börjar bilden av 
den universella och generella svenska välfärdsmodellen krackelera och 
legitimiteten minskar. Den offentliga sektorn beskrivs som för omfattande, 
centraliserad och ineffektiv och påstås bidra till att medborgarna 
passiviseras (Boreús 1994). Även skolan kritiseras och gymnasiereformerna i 
början på 1990-talet artikulerar alltmer de betydelsebärande tecknen 
valfrihet och livslångt lärande. De problem som representeras, som alltför 
traditionell, alltför specialiserad, segregerad och stelbent samt alltför 
odemokratisk, visar på en kontinuitet i jämförelse med tidigare represen-
terade problem. I likhet med tidigare forskning konstrueras även i dessa 



 

241 

analyserade texter framtida ideala medborgare som ansvarstagande och 
flexibla (Dovemark 2007; Olson 2008). Under 1990-talet och början av 
2000-talet konstrueras medborgarskapet som medborgarnas ansvar att 
skapa sig själva, att lära om och lära nytt, att förnya och förändra sig själva, 
att vara flexibla och till arbetsmarknadens förfogande. Utbildningspolitiken 
och tillhörandet till ett fullvärdigt medborgarskap innefattar en internalise-
ring som reglerar och formar kroppar till flexibla och rörliga medborgare 
(Pillow 2003). Det aktiva medborgarskapet innefattar att själv aktivera sig 
att delta och att själv se till att få arbete. Det är en självständig och autonom 
medborgare som konstrueras i motsats till passivitet och beroende i likhet 
med diskursen om en skola för arbetsmarknaden. Den ökade marknadise-
ringen inom utbildning och andra välfärdstjänster betonar valfriheten och 
konstruerar medborgare som kunder och konsumenter av utbildning, 
sjukvård, omsorg och sociala försäkringar (Blomqvist & Rothstein 2000; 
Olson 2008). Betoningen på valfriheten visar på hur makt opererar i termer 
av governmentalitet där en ökad styrning sker genom ”frihet” som en del av 
nyliberala styrningsmentaliteter (Foucault 1991; Hultqvist & Peterson 1995; 
Dean 2010).  Jag menar att konstruktionen av en önskvärd flexibilitet med 
medborgare som konsumenter får olika konsekvenser för olika människor. 
Med Olsons beteckningar kan det beskrivas som att ”kunden” och ”turisten” 
gynnas av valfriheten med större möjligheter för val och flexibilitet till 
skillnad från ”navigatören” och ”vagabonden” som snarast tvingas till en 
flexibilitet och en föreställd valfrihet.63  

Men målen om den sociala utjämningen ligger fortfarande fast i diskursen 
om en skola för livslångt lärande. Skolan blir en del av det självaktiverande 
beteendet, där alla ska ges möjligheter till högre utbildning och livslångt 
lärande. Ansvarstagandet gäller inte enbart ett ansvar för att förnya sig själv 
att lära om och lära nytt utan också ett ansvar för att försvara vissa demo-
kratiska värden (jmf. Dovemark 2007).  

Att skolan skulle utbilda för arbetsmarknaden var framträdande även 
under 1970- och 1980-talet och representerar en viss kontinuitet genom hela 
tidsperioden. Den svenska välfärdsmodellen byggde på en generell välfärd 
som krävde att alla med möjligheter arbetade och målen om full syssel-
sättning skulle nås genom en högt utbildad arbetskraft. Rätten till arbete och 
rätten till utbildning som del av sociala rättigheter sattes högt på den 
politiska dagordningen. Men full sysselsättning och rätten att arbeta 
innefattade också skyldigheter att delta och en moralisk plikt att bidra 
(Junestav 2004). Rätten till arbete var också särskilt sammankopplad med 
just arbetarklassen och utjämningen av samhällets ojämlikheter och 
orättvisor (Marshall 1992; Junestav 2004). Under 1970-talet handlar också 
visionen om skolan i stor utsträckning om den sociala utjämningen och 

                                                             
63 Se sida 12 för redogörelse över Olsons medborgarskapsbeteckningar.  
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omfördelningen. Målen för skolan skrivs fram som välstånd, välfärd, 
demokrati och jämlikhet som senare tystas. Problemen med gymnasieskolan 
representeras som en alltför statisk och svårföränderlig, alltför specialiserad 
och segregerad samt alltför odemokratisk utbildning. Lösningarna avser 
åtgärda de representerade problemen för att nå visionen om en skola för alla 
och förändra den rådande samhällsordningen. Artikuleringen av återkom-
mande utbildning och kraven på medborgarnas omkvalificering synliggör att 
utsagorna och konstruktionerna av framtida ideala medborgare under 1990- 
och 2000-talet inte representerar någonting helt nytt och annorlunda. I 
likhet med utsagorna om livslångt lärande och flexibilitet under 1990-talet 
och början av 2000-talet innefattar betydelsen av den återkommande 
utbildningen också möjligheterna för klassresor via utbildning och arbete. 
Skillnaden gentemot artikuleringarna av livslångt lärande och flexibilitet är 
att ansvaret inte lika tydligt förläggs till individen, det är inte en generell 
anpassningsförmåga som ska fostras. Å andra sidan är individen ändå i fokus 
när vissa ska fostras till en positiv inställning till återkommande utbildning 
och lärande. Makten formas i enlighet med en viss governmentalitet där de 
”skoltrötta arbetarklasspojkarna”, de ”arbetslösa invandrarna” och de ”tysta 
flickorna” måste disciplinera sig själva till en vilja av återkommande 
utbildning, något som kräver självförtroende och aktiva val (Foucault 1991; 
Dean 2010). Texterna under hela tidsperioden visar också på en kontinuitet i 
behovet av att ”passa in” i en social gemenskap och utvecklandet av en viss 
yrkesidentitet. Om det under 1970- och 1980-talet främst framställs som ett 
problem för arbetarklassen är det under 1990-talet något som snarare berör 
så kallade kulturella skillnader. Men en alltför långtgående identifiering med 
en viss yrkeskultur exkluderar också de skoltrötta arbetarklasspojkarna från 
en framtida inkludering i kunskapssamhällets ideala medborgarskap. Även 
om vissa subjekt framställs som problem framställs problemen också bottna 
i strukturella sociala och könsmässiga ojämlikheter.  

Den onda cirkeln av studieavbrott, arbetslöshet och därefter ”utslagning” 
eller ”utanförskap” är också utsagor som visar på en kontinuitet från 1970- 
och 1980-talet och förstärker medborgarskapet som delaktighet i arbete för 
den gemensamma välfärden. Skillnaden i förhållende till den samtida 
konstruktionen av medborgarskapet är dock rätten till arbete som en del av 
en social rättighet (Marshall 1992). I diskursen om en skola för alla 
konstrueras medborgarskapet både som rättigheter och skyldigheter. Det 
framkommer i rätten till utbildning och arbete och skyldigheten att arbeta 
och bidra till gemenskapen. Men medborgarskapet konstrueras också som 
en aktivitet i form av ett deltagande. Deltagandet ska ske för en omfattande 
demokratisering inom samhällets alla områden, skola, arbete och politiken. 
De åtgärder som innefattar bredd, gemensamma ämnen och valmöjligheter 
betonar behovet av kunskaper för det aktiva deltagandets skull, den 
återkommande utbildningen och omkvalificeringen avser inte enbart en 
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omkvalificering för arbetsmarknadens behov utan också för att förändra det 
arbetsliv som råder. Utbildningens möjligheter att förändra rådande 
omständigheter såväl inom arbetslivet som inom samhället i stort blir 
påtagliga under 1970-, 1980- och 1990-tal. Möjligheterna att åstadkomma 
förändring i en demokratisk riktning för ökad jämlikhet och jämställdhet 
marginaliseras dock vid sekelskiftets början. 

Demokrati och mångfald 
Diskursen om en skola för arbetsmarknaden marginaliserar de tidigare 
utsagorna om demokrati, demokratisk fostran och inflytande. De tidigare 
dominerande diskursernas betydelsebärande tecken demokrati i meningen 
inflytande, påverkan och deltagande där framtida ideala medborgare 
konstrueras med egenskaper som engagemang, ansvar och självständiga 
ställningstaganden tystas helt. Tystandet och marginaliseringen kan tolkas 
som ett bevarande av rådande samhällsordning där den representativa 
demokratin anses fungera väl. Kritiken av ett alltför långtgående elevinfly-
tande och självständigt ansvar för inlärningen kan också tyda på en önskan 
om en återgång och att ställa allt till rätta igen. Att demokrati och en 
demokratisk fostran av medborgarna har haft en dominerande ställning i 
diskurserna om utbildningen i Sverige kan dock ses i den nya läroplanen för 
gymnasieskolan Lgy11. Den nya läroplanen uppvisar utsagor som skiljer sig 
från de texter som analyserats och representerar diskursen om en skola för 
arbetsmarknaden. Vissa passager från Lpf94, exempelvis värdegrunden, 
återges i de tidigare exakta ordvalen vilket reproducerar visionerna om 
skolan under 1990-talet. Lgy11 bär tydligare spår från diskursen om en skola 
för livslångt lärande vilket jag menar synliggör den historiska kontinuiteten 
och tydliggör att vissa utsagor blir så pass hegemoniserade att de nästintill 
uppfattas som orubbliga. Hegemoniseringen begränsar vad som är möjligt 
att tänka, säga och handla. Det visar på att det brott och den förändring jag 
har beskrivit kanske inte är så definitiv utan snarare en förskjutning. Det 
visar också på den diskursiva kampen och makten om utbildningens syften 
och mål och medborgarskapets betydelse (Laclau & Mouffe 2001).  

Det betydelsebärande tecknet demokrati är framträdande under 1970- 
och 1980-talet (jmf Bergström 1993; Lindensjö & Lundgren 2000). 
Diskursen om en skola för alla där målen uttrycks som välfärd, demokrati 
och jämlikhet representerar skolan som alltför odemokratisk i fostrandet av 
demokratiska medborgare som utvecklar och fördjupar demokratin inom 
samhällets alla områden. Den framtida medborgaren framställs som en aktiv 
och engagerad medborgare som genom medbestämmande medverkar i 
samhällsbygget. I likhet med Olsons (2008) beskrivning av medborgaren 
som en ”nationsbyggare” är det för det kollektivt bästa som en kritisk 
skolning och självständigt ställningstagande ska utvecklas. Paradoxalt nog 
beskrivs samhället konstant genomgå förändringar som aldrig varit 



 

244 

snabbare. Dahlstedt (2009a) menar att dessa återkommande utsagor om 
förändringar belyser hur ”nutiden” konstant uppfattas som det mest 
framstående och moderna. I relation till att diskursen om en skola för 
arbetsmarknaden snarare betonar en återgång och ett bevarande blir det då 
inte förvånande om samhällsbeskrivningen av allt snabbare förändringar 
tonas ner och marginaliseras till förmån för nutiden och dåtiden. Forsell 
(2011) menar också att framtidsvisionerna inom utbildningspolitiken är 
förvånansvärt frånvarande i riksdagsdebatter mellan 1991-2002. Istället 
belyser åtgärdsförlagen problembeskrivningar som går 10 år bakåt i tiden. 
Även om visionen om framtiden kanske inte är lika explicit framträdande 
menar jag att framställningarna av skolans problem, mål och lösningar och 
dess konstruktioner av önskvärda medborgare också uttrycker en vision om 
framtiden och framtida medborgare. Skillnaden är att den kanske inte blir 
lika synlig när det formuleras i mer pragmatiska och instrumentella ordalag. 
I diskursen om en skola för arbetsmarknaden blir visionen en återgång till en 
tid när utbildningen och arbetsmarknaden matchade varandra. Men också 
det önskvärda i att bevara en samhällsordning där var och en har sin plats, 
stannar på sin plats och snabbt bidrar till nationens konkurrenskraft. 
Differentieringen menar jag synliggör styrningen och kontrollerandet av 
vissa kroppar till vissa skilda platser i samhället beroende på kropparnas 
könade, klassrelaterade och etnifierade tillskrivelser och något som belyser 
mer nykonservativa strömningar (Pillow 2003; Brown 2006) Det är en 
instrumentell vision som framträder delvis i motsats till framtidsvisionerna 
under 1970- och 1980-talets texter om gymnasieskolan. Med beskrivningar 
om informations- tjänste- och kunskapssamhällets framväxt uttrycks både 
hot och utmaningar. Hoten formuleras som ökade kunskapsklyftor och 
framväxten av en ny social underklass men det är snarare möjligheterna för 
ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle som skrivs fram.  

Till skillnad från diskursen om en skola för alla framställs demokratin 
vara utsatt för flera utmaningar och hot under 1990-talet och början av 
2000-talet. Den ekonomiska krisen medför större ojämlikheter och risker för 
ökad social segregering och oro. Den representativa demokratin misstros 
vilket synliggörs genom sjunkande partimedlemskap, valdeltagande och 
attityder till politiker. Internationaliseringen försvårar relationen mellan 
makt och ansvar. Dessutom riskerar den ökade invandringen leda till 
förändrade värden och kulturkonflikter. I diskursen om en skola för livslångt 
lärande konstrueras medborgarskapet som ett aktivt ansvarstagande för 
vissa värden, som demokrati, jämlikhet, solidaritet, jämställdhet och rättvisa 
som en del av ett kristet och västerländskt arv. Trots utsagor om en önskvärd 
mångkultur för perspektivbyten, förståelse och ekonomisk tillväxt i öppnan-
det mot nya marknader, konstrueras gränser mellan ”vi” och ”de Andra” när 
en fast förankring i det egna betonas (Hall 1997; Loomba 2005). Även om 
kulturer beskrivs som sammanblandningar av flera kulturer och att 
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medborgarna har flera olika identiteter framställs kulturerna ändå som 
åtskilda och där den överordnade kulturen blir den ”svenska”, ”kristna” och 
”västeuropeiska” (jmf. Runfors 2004, 2006). De som tillskrivs ”invandrar-
skapet” positioneras som ”de Andra” och inte fullvärdiga medlemmar av 
gemenskapen. ”De Andra” hotar också det rådande systemet och de rådande 
värdena och värderingarna. Etnicitet görs till en betydelsefull gränsdragning 
mellan vilka som inkluderas i det aktiva medborgarskapet. Det aktiva 
deltagandet och ansvarstagandet innefattar att självständigt ta ställning för 
demokrati och jämställdhet. Fostrandet till demokratiska medborgare i 
diskursen om en skola för livslångt lärande talar till ett självklart homogent 
”vi” och en anpassning till en gemensam och överordnad värdegrund. 
Paradoxalt nog framställs värdegrunden utgöra en gemensam konsensus om 
de demokratiska värden samtidigt som värdegrunden utmanas i ett 
internationaliserat och mångkulturellt samhälle. Texterna gör därmed 
åtskillnader och markerar gränser mellan ett homogent ”vi” och ett annat 
homogent ”Andra” och talar till ett överordnat och privilegierat ”vi” 
(svenskar, västeuropéer). Utsagorna om en förändrad invandring synliggör 
också att det är vissa ”invandrare”, de icke-västerländska, som blir problem, 
särskilt i förhållande till den ”svenska jämställdheten” men också i relation 
till värden som demokrati, inflytande och deltagande i skolan. Jämställdhet 
framställs som själva sinnebilden för det ”nationellt svenska” och den 
”svenska identiteten” i relation till de ojämställda ”Andra” (jmf. Carbin 2010; 
Jansson, et al. 2010).   

Cruikshank (1999) menar att trots goda intentioner om åtgärder riktade 
för att skapa demokratiska och autonoma medborgare innefattar även det 
demokratiska medborgarskapet maktaspekter i styrningen mot skapandet av 
vissa goda medborgare. Konstruktionen av medborgarskap i diskursen om 
en skola för livslångt lärande synliggör en viss kontinuitet som reproduceras 
i diskursen om en skola för arbetsmarknaden. Det önskvärda i fostrandet av 
demokrati, värdegrund och mångfald blir en styrning mot en viss gemenskap 
och social sammanhållning (Rose 1999). Värdena som kropparna ska 
internalisera blir en del i formandet av liberala och fria subjekt som fullvär-
diga medlemmar i gemenskapen (Rose 1999; Pillow 2003; Bacchi & Beasley 
2002). Värdena framställs som naturliga, historiskt förankrade men också 
moraliska för den avsedda gemenskapen. Det relaterar till nykonservativa 
rationaliteter och bevarandet av rådande samhällsordning (Brown 2006). 
Under 1990- och början av 2000-talet finns det därmed motstridiga 
artikulationer om framtiden och förändring i en viss demokratisk och jämlik 
riktning samtidigt som demokratin och värdegrunden blir en del av 
upprätthållandet och bevarandet. Behovet av bevarande och upprätthållande 
av vissa värden kan också ses i relation till händelser i omvärlden som 
terrorattentaten 11 september 2001 och behoven av att skydda demokratin 
och den ökade säkerhetiseringen (Dahlstedt 2009a). Avsaknaden av 
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betydelsebärande tecken som demokrati, jämlikhet och mångfald i 
diskursen om en skola för arbetsmarknaden kan tolkas inte bara som ett 
bevarande, återgång och upprätthållande utan också som en förändring mot 
en de-demokratisering. Utbildning blir en rent instrumentell angelägenhet 
för ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft och medborgarna delar i 
produktionskedjan som begränsar det demokratiska medborgarskapet. En 
förändring som begränsar fri- och rättigheter och snarare ställer krav på 
anpassning, enighet och skydd. Utbildning blir inte längre en del i fostrandet 
och socialiseringen till demokratiska medborgare i ett pluralistiskt samhälle. 
Förmågor som solidaritet, att göra sin röst hörd och att stå upp för och 
politisera sina egna och andras erfarenheter begränsas och tystas. 

Valfriheten och ”rätta” val  
Det betydelsebärande tecknet valfrihet som knyts till de dominerande 
diskurserna ges olika betydelser över tid. I diskursen om en skola för 
arbetsmarknaden har valfriheten gått för långt. Även om valfrihet är 
önskvärd måste den begränsas så att valen styrs ”rätt” utifrån behoven på 
arbetsmarknaden. Att göra ”rätt” val till utbildning, program/linjer, kurser 
och framtida yrke är konstant föremål för problematisering i texterna under 
hela perioden 1971-2011. Utsagorna menar jag kan förstås som ett sätt att 
kontrollera och styra vissa kroppar till vissa skilda platser, arbeten och yrken 
genom en självkontroll och självupplevda intressen om ett önskvärt liv 
(Pillow 2003). Jag menar att det synliggör gränser mellan vilka subjekt som 
blir föremål för en styrning genom ”valfrihet”, de som gör ”rätt” val, och de 
subjekt som blir föremål för en mer disciplinerande makt (Foucault 1991; 
Dean 2010). En inkludering i medborgarskapet ställer krav på en förmåga att 
göra välinformerade, välövervägda, medvetna och rationella val. Val som 
förutsätter en självkännedom om intressen, förmågor, förutsättningar och 
fallenheter. Utsagorna om de välövervägda valen och de icke-välövervägda 
valen utifrån slump, känslor, kamrater, kön och klass menar jag kan tolkas 
som att önskvärda medborgare har kontroll över kroppen och kontroll över 
sina val och sitt liv. De icke-önskvärda är snarare kontrollerade av kroppens 
situering i samhälleliga maktrelationer. Att agera rationellt och med över-
väganden utifrån olika aspekter som fallenhet, förkunskaper och anställ-
ningsbarhet är något som könar det aktiva medborgarskapet återkommande 
under tidsperioden (Bacchi & Beasley 2002; Eduards 2007). Subjekt och 
kroppar som tillskrivs kvinnligt kön måste därför regleras politiskt till ett så 
kallat ”rätt” val.   

Analysen visar att vissa subjekt ständigt tilltalas som problem, som 
avvikande och de som gör ”fel” val. Dessa ”avvikare” benämns i texterna 
utifrån flera olika beteckningar som exempelvis ”de osäkra”, ”de vilsna”, ”de 
obestämda”, ”de med skolmisslyckanden”, ”de obehöriga”, ”de omogna”, ”de 
omotiverade”, ”de svagpresterande”, ”de med svårigheter”, ”de skoltrötta”, 
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”de i behov av att gå omvägar och sidovägar”. Både klass och kön görs i dessa 
artikuleringar till betydelsefulla åtskillnader mellan ”avvikare” och ”nor-
mala” mellan inkluderade och exkluderade i det goda medborgarskapet. 

I diskursen om en skola för arbetsmarknaden representerar ett rationellt 
och välövervägt val ett val som leder till anställningsbarhet utifrån subjektets 
förutsättningar, förkunskaper och fallenheter. Den anställningsbare 
medborgaren väljer rätt från början och förlorar ingen tid. Väljer efter 
fallenhet, väljer tydliga utbildningar som leder till ett specifikt yrke och till 
anställningsbarhet, vet sina framtida mål och är självständig. Genomför 
utbildningen på den utsatta tiden av tre år, tar inga omvägar eller sidovägar, 
går efter gymnasieutbildningen direkt vidare till jobb eller studier. Blir en 
tillgång och en resurs för nationens tillväxt och produktivitet och i den 
globala konkurrensen. En aktivt rationellt agerande medborgare. Det 
problemfyllda subjektet vet inte vad det vill med sitt liv, har inga förut-
bestämda livsplaner, väljer efter intresse och kompisar inte efter fallenhet, 
väljer otydliga utbildningar som inte leder till något direkt yrke eller 
studieväg. Avbryter och byter utbildning, tar omvägar och sidovägar mot ett 
obestämt framtidsmål. Väljer ”irrelevanta” kurser och riskerar arbetslöshet, 
sen etablering på arbetsmarknaden och utanförskap. Väljer också att bilda 
familj under studier eller etableringsfas. Väntar på jobb och jobb-hoppar 
mellan utbildning, jobb, arbetslöshet. Subjektet blir ett problem och en 
belastning på samhället positionerade som inaktiva i utanförskap och inte 
tillhörande den önskvärda och produktiva förvärvsarbetaren eller före-
tagaren. Det aktiva och ”fria” (läs ”rätta”) valet menar jag reproduceras som 
privilegierat och drar upp gränser mot det som betraktas som passiva och 
ogenomtänkta val. 

Vad som uppfattas som ett rätt och aktivt val är dock beroende av 
tillskrivelser om vad som uppfattas som en lämplig maskulinitet eller 
femininitet i förhållande till klass och social bakgrund och framtida anställ-
ningsbarhet (jmf. Archer 2006; Francis 2006b; Lehtonen 2010). Självkänne-
dom och kunskap om fallenheter, förutsättningar men också den gällande 
arbetsmarknaden skrivs fram som viktigare än personliga intressen i 
diskursen om en skola för arbetsmarknaden. Som bristande i dessa förmågor 
och som avvikare och de som måste välja annorlunda positioneras främst 
arbetarklassflickor. Dessa flickors val av utbildning och vidare utbildning 
värderas som oönskat. Dessa flickor borde inte befinna sig på vissa 
utbildningar (högskoleförberedande samt ”otydliga” yrkesutbildningar) som 
inte är lämpliga för dem. Otraditionella val blir irrationella med en ökad 
avhoppsfrekvens, byten och sena etableringar. Klass blir en betydelsefull 
skillnad när fel val görs utan åtanke om fallenheter och förkunskaper där rätt 
kroppar ska styras till rätt platser (Foucault 1991; Cruikshank 1999; Pillow 
2003).  
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Det aktiva medborgarskapet i diskursen om en skola för livslångt lärande 
konstruerar framtida medborgare som konsumenter i deras aktiva och 
välövervägda val. Med förändringarna i välfärdssystemen under 1990-talet, 
med ökad decentralisering, privatisering och marknadisering blir välfärden 
inte längre rättigheter för medborgarna utan tjänster som riktas till kunder, 
konsumenter och brukare i valfrihetens tecken (Blomqvist & Rothstein 
2000). Konstruktioner av framtida medborgare präglas under 1990- och 
början av 2000-talet av nyliberala diskurser där individen sätts i centrum. 
Individen görs ansvarig för sina medvetna, rationella och välövervägda val 
som en investering i sig själv och sin egen lycka (Rose 1999). De blir en plikt 
och en skyldighet för subjektet att internalisera valfrihetens möjligheter och 
välja efter intresse. Medborgaren ska fostras till ett autonomt och rationellt 
subjekt med förmågan till välövervägda och konsekvensmedvetna val. 
Betoningen på den rationella egenskapen och konsekvensbedömningen 
medför ett könat medborgarskap. Artikuleringarna privilegierar vad som har 
konstruerats som maskulinitet och ett manligt beteende i motsatts till vad 
som associerats till femininitet och egenskaper som känslor och tradition. 
Att välja rationellt är att inte välja efter känslor och tradition. Flickors val 
konstrueras som problematiska utifrån föreställningen att de väljer irratio-
nellt, spontant, oreflekterat, utifrån känslor men också kamrater och kön. 
Den kollektiva identiteten är något att frigöra sig från till företräde för en 
individuell identitet. Subjektet ska skapa sig själv bortom traditioner, kön 
och social bakgrund. ”Felaktiga” val måste förhindras och styras rätt genom 
självkontroll och självdisciplin. 

Även om individen blir central så artikuleras också att alla inte har samma 
möjlighet att göra dessa välövervägda val. Strukturerna är svåra att bryta och 
åtgärderna ska därför riktas mot systemets struktur och det inre arbetet. 
Uppskjutna och successiva val, breddade studievägar och mer allmän utbild-
ning samt genusperspektiv och jämställd pedagogik ska minska strukturella 
faktorer som bidrar till ofria val. Så kallade otraditionella val blir ett fritt och 
välövervägt val medan val till högre utbildning blir ett önskvärt och ”rätt” val 
i rak motsats till vad ett ”rätt” val konstrueras som i diskursen om en skola 
för arbetsmarknaden. Det är ständigt flickor som ska välja annorlunda och 
balansera den ojämlika fördelningen. Ett otraditionellt val får främst 
betydelsen av ett val av teknik för de som tillskrivs som flickor (jmf. Hedlin 
2010). Traditionellt manliga områden men också områden som betraktas 
som ekonomiskt lönsamma privilegieras genom att positionera flickors val 
som fel (Bacchi 1999). Under hela den undersökta perioden artikulerar 
texterna hotet mot tillväxten i form av för få tekniskt utbildade. Således 
artikuleras ett konstant tillstånd av påstådd försämring och hot.  

Utsagorna om valfriheten/valmöjligheter och valens problematik i 
diskursen om en skola för livslångt lärande och i diskursen om en skola för 
alla kan ses i relation till en stark vision om utbildningens förmåga att 
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förändra klassamhället och jämna ut ekonomiska, sociala och kulturella 
skillnader mellan människor. Även om jämlikhetsmålen fortfarande är 
väsentliga i diskursen om en skola för livslångt lärande blir just jämställd-
hetsmålen än mer framträdande. Den ökade fokuseringen på jämställdhet 
kan ses i relation till en i övrigt stark jämställdhetsdiskurs. Jämställdhets-
diskursen har fokuserat på en utjämning av både en horisontellt och vertikalt 
könssegregerad arbetsmarknad och lönediskriminering där jämställdhet blir 
en del av retoriken om lönsamhet och resursutnyttjande, men också en 
utjämning av representationen inom politiken och maktfördelningen. Tollin 
(2011) menar dock att målen om social jämlikhet successivt utfasats och att 
jämställdhetspolitiken också använts som ett sätt att legitimera en politik av 
nedskärningar, individuella rättigheter, individuell lönesättning och 
managementmodeller. Att målen om social jämlikhet successivt utfasats 
framträder också i den här avhandlingens analys där jämställdheten inte 
bara berör maktrelationer mellan män och kvinnor utan också makten över 
utbildning, arbete och den nationella gemenskapen.  

Åtgärderna förespråkar att ett reellt fritt val ska bli möjligt. Jag menar att 
artikuleringarna av fria val och valfrihet kan förstås som en myt och 
imaginär där fria val egentligen inte kan uppnås (Laclau 1990; Glynos & 
Howarth 2007). Dels är de fria valen alltid val mellan redan bestämda 
alternativ. Dels kommer val alltid begränsas av olika faktorer. Valfrihet är 
inte desamma som frihet. Särskilt tydlig är denna myt om ”fria” val när 
alltför fria val problematiseras utifrån att det leder till ”fel” val i förhållande 
till den lokala friheten och dimensioneringen av gymnasieskolan efter 
elevernas intressen.  

Analysen visar också på en relevant tystnad i förhållande till ”valfriheten”. 
Med den ökade andelen friskolor i samband med ”valfrihetsreformen” i 
början på 1990-talet har forskningen men också samhällsdebatten och Skol-
verket ägnat intresse åt dess eventuella segregerande effekter, eller minskade 
sådana, främst utifrån klass och etnicitet där en så kallad ”white flight” 
identifierats men också segregerade skolor utifrån prestationer och klass 
(Skawonius 2005; Bunar 2010; Kallstenius 2010). Explicita utsagor om 
friskolor är praktiskt taget helt frånvarande i texterna. Att de omfattande 
valen kan reproducera sociala ojämlikheter i form av klass är det som delvis 
skrivs fram i förhållande till ”studieovana elevers” oförmåga att kunna 
sortera i utbildningsutbudet. 

Det betydelsebärande tecknet valfrihet är inte lika framträdande i 
diskursen om en skola för alla. Istället är det valmöjligheter som betecknar 
de demokratiska rättigheterna för myndiga elever att påverka, delta och 
utöva inflytande över sin tillvaro. Valmöjligheterna ska leda till en social 
utjämning och en fördjupning av demokratin inom samhällets alla områden 
och blir en del i fostrandet av demokratiska medborgare. Även i diskursen 
om en skola för alla positioneras pojkar och då pojkar från en ”lägre socio-
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ekonomisk bakgrund” göra ”felval” utifrån sina svaga förkunskaper och 
oinformerade val om utbildningarnas krav. Att ”invandrarpojkar” övervärde-
rar sina förkunskaper och förutsättningar, något som lokaliseras till deras 
”kultur”, är en utsaga som vid 2000-talet dock inte är lika möjlig att explicit 
uttrycka även om utsagorna om skärpta behörighetskrav kan relateras till 
liknande förståelser. Även flickor tillskrivs göra ”felval” dock utifrån olika 
anledningar beroende på klasspositionering. Medelklassens flickor gör 
könsbestämda men medvetna val och även taktiska och rationella avbrott i 
studierna medan arbetarklassens flickor gör könsbestämda men omedvetna 
och osäkra val och behöver tid att ”mogna” för ett rationellt val.  

Valmöjligheterna eller valfrihetens betydelse som del av en demokratisk 
fostran till deltagande, påverkan och inflytande reproduceras också i 
diskursen om en skola för livslångt lärande men marginaliseras i diskursen 
om en skola för arbetsmarknaden. Medborgarna som aktiva deltagare men 
också medborgarna som kunder och konsumenter av utbildning tonas ner i 
diskursen om en skola för arbetsmarknaden. I relation till anställningsbarhet 
men också i relation till likvärdighet i meningen nationell kontroll blir 
valfriheten villkorad. Valfriheten, friskolornas ökning och utbildningens 
dimensionering efter elevernas intressen konstruerade eleverna och 
medborgarna som konsumenter på en utbildningsmarknad där gymnasie-
skolorna konkurrerade om intresset. Marknadslogiken om individuell 
valfrihet som varit framträdande inom utbildningspolitiken på 1990-talet 
och 2000-talet skiftar till att betona andra konsumenter (avnämarna) än 
eleverna (jmf. Bunar 2008; Lund 2008; Olson 2008). Konsumenterna och 
kunderna för skolhuvudmännen är i diskursen om en skola för arbets-
marknaden snarare avnämarna och den gällande arbetsmarknaden och 
högskoleutbildningen. Trots den fortsatt omfattande gymnasiemarknaden 
positioneras, i de texter som här analyserats, medborgarna inte längre som 
konsumenter utan främst som produkter för kapitalets tillväxt. 

Sammanfattande diskussion  
Utbildningspolitiken och dess konstruktioner av medborgarskap innefattar 
olika könade, sexualiserade, etnifierade och klassrelaterade aspekter. Ett 
intressant resultat är att trots konstanta utsagor om snabba förändringar i 
samhället tycks vissa saker och vissa positioneringar inte förändras. Till 
exempel så är det fortfarande de ”skoltrötta”, de ”med omvägar och sido-
vägar” och de ”med skolmisslyckanden” som inte följer vad som uppfattas 
som en normal och önskvärd utbildningsväg som blir föremål för åtgärder 
och som identifieras och problematiseras. Dessa går under en mängd olika 
beteckningar som de ”skoltrötta”, de ”omotiverade”, de ”med skolmiss-
lyckanden”, de ”osäkra”, de ”tysta”, ”avhoppare”, ”avbrytare”, de ”i behov av 
att gå omvägar och sidovägar”. Beteckningar som jag menar är könade, 
klassrelaterade och etnifierade. Klass görs till en betydelsefull skillnad i 
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beteckningar av avvikare på ett mer explicit sätt under 1970- och 1980-talet. 
Klass uttrycks genom benämningar som arbetarklass, medelklass, sociala 
hemförhållanden, kulturella hemförhållanden, social selektion och social 
bakgrund. Klass är också implicit eller explicit en del av utsagorna om 
uppskjutandet av val, förhindrandet av återvändsgränder och breddad 
utbildning. I diskursen om en skola för alla blir klass ett strukturellt problem 
när strukturerna orsakar ojämlika villkor och möjligheter. Men trots att 
klassamhället framställs som orsaken och något som skolan till viss del 
förstärker är det de privilegierade medelklassvärdena, attityderna och 
beteendena som ska kompenseras för i skolan. I diskursen om en skola för 
livslångt lärande betecknas klass fortfarande explicit men nya utsagor görs 
också om studieovan bakgrund och klass blir alltmer ett individuellt problem 
och ett individuellt ansvar. Åtskillnaderna som görs mellan de subjekt som 
redan förutsätts inneha och bete sig enligt vissa värden och egenskaper och 
de som måste erhålla dessa situeras i relation till både kön, klass och 
etnicitet. De som positioneras i en avsaknad av vissa värden blir därmed 
ständigt involverad i en kamp om att bevisa sin tillhörighet i medborgar-
skapet (Skeggs 2004). 

På samma sätt görs också kön till en betydelsefull skillnad och förstärker 
positioneringarna i utsagorna om uppskjutandet av val men också i olika 
könade och klassrelaterade subjekts ansvar för att balansera ett könssegre-
gerat samhälle och arbetsmarknad. Även i förhållande till kön blir 
problemen både strukturella och individuella när flickor ska välja 
annorlunda och arbetarklasspojkarna möter en utbildning som inte passar 
dem men samtidigt måste lära sig bli positiva till lärande istället för 
anammandet av en maskulin och manuell arbetarkultur. Etnicitet görs också 
till en betydelsefull skillnad i konstruerandet av ”vi” och ”de Andra”. Utsagor 
om invandrarungdomars särskildhet som exempelvis skillnader mellan 
turkiska, och finska invandrare samt hur konstruktioner av klass och 
etnicitet förstärker och påverkar varandra uttrycks mer explicit i texter från 
1980-talet. Med hänvisning till kultur tar sig etniciteten andra uttryck under 
1990-talet i frågor som berör värdegrund, kulturarv och historia. I diskursen 
om en skola för alla är det snarare ”majoriteten” som ska anpassa sig och den 
svenska etnocentrismen kritiseras.  

Diskursen om en skola för arbetsmarknaden innefattar ett mer generellt 
språk och talar mindre explicit om etnicitet (nyanlända) och klass 
(studieovan bakgrund). Kön blir den skillnad som aktualiseras explicit, 
delvis i relation till klass men där klass snarare implicit görs till en 
betydelsefull skillnad. Med tanke på ”jämställdhetsdiskursen” i Sverige 
framträder det inte som förvånande. Men inte heller jämställdhet och kön 
får något större utrymme i diskursen om en skola för arbetsmarknaden. 
Jämställdhet blir främst ett argument och en legitimering för förslag som 
lärlingsutbildning, APL och ökat avnämarinflytande.  
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Gränsdragningar görs också mellan vad som uppfattas som föreberedelse 
och vad som ses som en överordnad verklighet. Med ett postkolonialt 
feministiskt perspektiv kan dessa gränsdragningar också ses ur en rumslig 
dimension, t. ex skola-arbetsliv (Massey 1994, 2005; Skeggs 2004; Mohanty 
2007). Med utsagor om ”verkligheten” och att ta in verkligheten i den 
isolerade skolan, att ”avskolifiera” skolan och behovet av praktik, APU, APL, 
LIA och lärlingsutbildning får skolan en betydelse av något underordnat, en 
meningslös tid som bara ska förbereda för nästa steg, att leva i verkligheten. 
Utsagorna om ”verkligheten” och det livslånga lärandet motsäger också 
varandra. Det livslånga lärandet har visserligen avsett ett lärande genom 
hela livet och ett lärande som snarare avser lärandet utanför utbildning och 
skola. Men avhandlingens analys visar på att det livslånga lärandet i en 
svensk kontext i stor utsträckning handlar om och relaterar till det tidigare 
tecknet återkommande utbildning inom skolväsendet, såväl ungdomsskolan 
som vuxenskolan och högre utbildning. När det livslånga lärandet margina-
liseras i diskursen om en skola för arbetsmarknaden förstärks skolan och 
utbildningen som en del av en förberedelse för framtida medborgarskap som 
ett aktivt deltagande i lönearbete och företagande. Utsagorna om effektivitet 
och artikuleringen av flexibilitet i betydelsen att inte förlora tid, snabbare 
etablering på arbetsmarknaden, att inte förlänga tiden i utbildning genom 
byten, avhopp, sidovägar och omvägar förstärker ytterligare att skolan inte 
är avsedd för bildning och en del av livet själv i sin egen rätt utan endast ett 
nödvändigt ont för framtida produktiva bidrag.  

Den de-demokratisering som framträder i diskursen om en skola för 
arbetsmarknaden marginaliserar också medborgarskapet som ett jämlikt och 
aktivt deltagande i meningen ”jämlika möjligheter att politisera sina 
erfarenheter och sin situation” (Wendt Höjer 2002, s 207). Tystandet av det 
betydelsebärande tecknet demokrati och avsaknaden av utsagor som att göra 
sin röst hörd, delta och påverka tydliggör att det goda medborgarskapet 
främst handlar om deltagandet genom arbete och företagande. Jag menar att 
avsaknaden riskerar leda till en de-demokratisering av medborgarskapet där 
medborgarskapet inte handlar om att gemensamt i ett pluralistiskt samhälle 
delta, påverka och politisera sin situation. Det solidariska och kollektiva 
medborgarskapet marginaliseras till förmån för ansvarstagande, entrepre-
nöriella individer som ”passar in”. Politiken riskerar utvecklas till en politik 
om individuella rättigheter och administrativa lösningar. Medborgarskapet 
blir villkorat en anställningsbarhet särskild för vissa subjekt och kroppar 
tillskrivna kvinnor, invandrare, underklass och arbetarklass. I förhållande 
till ett medborgarskap som avser möjligheter att politisera sina erfarenheter 
och sin situation är det snarare de privilegierade (vita, svenskar, medelklass) 
som avses.  
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6.3  Analysen och genomförandet – en tillbakablick  
 

Det teoretiska och metodologiska angreppssättet i avhandlingen har utgått 
från en poststrukturalistisk utgångspunkt där jag har hämtat inspiration från 
diskursteori, men också feministisk teori och feministisk och postkoloniala 
perspektiv på medborgarskapet. Angreppssättet med diskursteorins teore-
tiska begrepp och en problematiseringsstrategi har varit till hjälp för att visa 
på komplexiteten och den sociala tillfälligheten i diskurserna. Men det har 
också hjälpt till att belysa den konstanta hegemoniseringen, att tillfälligt 
tillsluta betydelser om skolans problem, mål och syften. Problematiserings-
strategin har också varit ett fruktbart sätt att angripa texterna för den 
historiska analysen av förändring och kontinuitet då den kombinerar 
Foucaults arkeologiska och genealogiska ansats (Foucault 2002; Howarth 
2007). Inspirationen från Bacchis (1999, 2009) “Whats the problem 
represented to be?” ansats gav mig en hanterbar ingång till ett ganska 
omfångsrikt textmaterial. Den genealogiska aspekten i att analysera 
problemrepresentationer gjorde det också möjligt att följa texterna bakåt i 
tid. Att behandla textmaterialet med en utgångspunkt i det senast skrivna 
har medfört både fördelar och nackdelar. Genom att starta i samtiden har de 
utsagor som görs aktuella nu ställts i fokus och väglett läsningen av de 
tidigare publicerade texterna. På det sättet har jag uppmärksammats på 
företeelser som det återkommande görs utsagor om. Avsikten har varit att 
läsa texterna från en samtid och med en kronologisk läsning skulle sam-
tidens texter snarare läsas genom de tidigare. Även om den första läsningen 
av texterna utgick från den ambitionen så har de sedan också lästs i andra 
ordningar i flera omläsningar. Exempelvis har det inte alltid varit möjligt att 
läsa de senaste texterna först som betänkandena från den Nationella 
lärlingskommittén (SOU 2009;85; SOU 2010:75). Olika skeden av läsningen 
har också uppmärksammat mig på olika saker. Medan de första läsningarna 
snarare har gjort mig uppmärksam på kontinuiteterna och förändringarna 
har de senare läsningarna mer uppmärksammat tystnaderna och det som 
utesluts från de dominerande meningssystemen.   

Eftersom denna studie fokuserar på kontinuitet och förändring över tid så 
kan man alltid diskutera om ett renodlat genealogiskt angreppssätt kanske 
hade varit på sin plats. Diskursteori kan tyckas fokusera mer på antago-
nistiska förhållanden mellan olika diskurser samtidigt som diskursteorin 
också kritiseras för att låsa fast och studera hegemonier som alltför fastlåsta 
diskurser. Min definition och användning av diskursteori i denna avhandling 
har gjort att jag i den genealogiska analysen av problemrepresentationer fått 
möjligheter att se hur centrala betydelsebärande tecken knyts samman till en 
dominerande diskurs om skolan och medborgarskapet. Ett alternativ kunde 
ha varit att fokusera på särskilda begrepp och deras betydelseförskjutningar 
över tid, men det som gått förlorat hade varit dessa teckens relation till 
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andra och hur det skapar skilda betydelser. Dessutom har flera studier 
tidigare fokuserat på begrepp som jämlikhet, likvärdighet och valfrihet 
(Bergström 1995; Englund 2005; Englund & Quennerstedt 2008) och mitt 
angreppssätt bidrar därmed med ett kompletterande alternativ till hur dessa 
studier lagts upp.  

Avhandlingens teoretiska och metodologiska angreppssätt bidrar i likhet 
med tidigare forskning med en historisk analys över begreppsförskjutningar. 
Med den valda ingången kan jag å ena sidan identifiera sådant som tidigare 
forskning också finner, exempelvis förskjutningen från jämlikhet till 
likvärdighet och kvalitet. Men å andra sidan så möjliggjorde angreppssättet 
också delvis andra slutsatser. Kombinationen av en mer genealogisk ansats 
tillsammans med diskursteori möjliggör exempelvis en något annan tolkning 
av förändring än vissa tidigare studier ger uttryck för. En mer omfattande 
kontinuitet blir synlig där den historiska aspekten av vad som är möjligt att 
säga framträder genom att jag kan visa på hur artikulationer ständigt 
relaterar och förhåller sig till tidigare artikulationer.  

Kombinationen av diskursteori och postkolonial feminism menar jag 
också har tydliggjort hur det som utesluts, det som blir avvikande och det 
som blir icke-önskvärt är en del i själva konstruktionen av det inneslutna och 
det önskvärda. Med medborgaskapet som föremål för analys tydliggörs vad 
Laclau och Mouffe (2001) kallar för den konstitutiva utsidan, det som formar 
och skapar själva identiteten av ”framtida svenska medborgare”. Genom 
uteslutningar av både ”de Andra” som inte befinner sig inom den plats som 
konstruerats som det svenska territoriet och uteslutningar av ”Andra” inom 
de nationella gränserna konstrueras en föreställd gemenskap av tillhörande.  

En diskursanalys som denna sätter också makten mer i centrum än vad 
som blir fallet i många andra typer av textanalyser. Makten i betydelse-
kampen över skolan och medborgarskapet stabiliserar och destabiliserar 
också förståelser och föreställningar om jämlikhet, social inkludering/exklu-
dering och differentiering. I utsagor om förändring, nutid, framtid och dåtid 
synliggör analysen maktens produktiva kraft om det önskvärda respektive 
det icke-önskvärda. Med inspiration från ett governmentalitetsperspektiv 
har också den kritiska granskningen av framtida medborgare fokuserat på 
makten i form av självkontroll. Med ett fokus på policy och gymnasieskolan 
bidrar också det feministiska perspektivet till att synliggöra hur inte bara 
klass och etnicitet görs och samspelar utan också hur kön görs, samspelar 
med andra maktrelationer och därmed spelar roll för konstruktionen av 
framtida medborgare. Analysens angreppssätt har alltså medfört delvis 
liknande slutsatser som tidigare forskning, exempelvis hur klass och etnicitet 
villkorar ett önskvärt flexibelt medborgarskap (jmf Olson 2008). Men 
analysen bidrar också med vad som tycks vara en viss förskjutning av 
medborgaren som kund och konsument till en medborgare som produkt, 
åtminstone så som det kommer till uttryck i de texter som analyserats inom 
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ramen för denna avhandling. Utsagorna om valen och valfriheten som 
återkommande könas, klassrelateras och etnifieras, sätter upp gränser men 
öppnar också möjligheter för handlingar och identifieringar.  

I analysarbetet har jag lagt ett stort fokus på gränsdragningar och 
åtskillnader mellan normala/avvikare, svenskar/invandrare, vi/de Andra, 
män/kvinnor, medel-överklass/under-arbetarklass, därmed de önskvärda 
och de icke-önskvärda. Analysarbetet har varit en utmaning i att försöka 
vända och vrida på olika tolkningar och att inte enkelspårigt reproducerar 
föreställningar som jag avser synliggöra och kritiskt analysera. Benämnandet 
har varit särskilt svårt eftersom beteckningar av olika subjekt också medför 
en reproduktion i analysen. Min avsikt har varit att analysera det relationella 
men det har stundtals varit svårt att bli uppmärksam på flera olika 
maktsitueringar och vissa utsagor har för mig framträtt som mer tydliga 
avseende kön, klass respektive etnicitet. Eftersom mitt angreppssätt haft just 
ett fokus på benämningar och tilltalet till olika subjekt så har det bidragit till 
att synliggöra hur olika maktsitueringar blir aktuella i olika texter och i olika 
utsagor. Exempelvis blir kön i de samtida texterna föremål för explicita 
utsagor medan klass är den positionering som framträder mer implicit men 
ständigt situeras i relation till kön. I diskursen om en skola för livslångt 
lärande får snarare etnicitet en mer framträdande om än inte alltid explicit 
uttalad roll medan klass och kön är de maktsitueringar som problematiseras.  

I fokuseringen på olika relationella gränsdragningar har analysen också 
gjort mig uppmärksam på den rumsliga dimensionen (Skeggs 2004; Massey 
2005). Med en rumslig dimension tillsammans med det feministiska 
postkoloniala perspektivet kunde analysen om medborgarnas flexibilitet och 
rörlighet fördjupats. Den rumsliga dimensionen skulle också möjliggöra en 
utökad analys av de olika linjerna/programmen som rumsliga dimensioner 
där de ges olika värde utifrån vad som uppfattas som modernt, framåt-
strävande, med potential och bidragande till tillväxt och vad och vilka som 
snarare utgör problem, en belastning och bakåtsträvande (Rönnblom 2007). 
I avhandlingen har jag alltså använt mig av en kombination av teoretiska och 
metodologiska angreppssätt som jag anpassat efter just min studies syfte. 
Även om man alltid kan och bör diskutera grunderna för sådana val och vilka 
konsekvenser de får så hävdar jag att mitt valda angreppssätt har varit 
fruktbart och sammantaget hjälpt mig att genomföra studien och uppnå 
syftet. Angreppssättet har sammanfattningsvis möjliggjort en samman-
länkning av förändringar och kontinuiteter över tid med konstruktioner av 
medborgarskapet och dess könade, etnifierade och klassrelaterade positione-
ringar i politikens utsagor om gymnasieskolan. 
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6.4  Vidare forskning 

Även om analysen håller sig till en begränsad del av politiken och en 
begränsad del av utbildningspolitiken menar jag att den har relevans bortom 
utbildningsfältet. Förändringarna inom gymnasieskolan och diskursen om 
en skola för arbetsmarknaden där framtida medborgare främst konstrueras 
som anställningsbara produkter går i linje med förändringar som kan 
skönjas inom andra politikområden så som arbetsmarknadspolitiken med 
sänkta försäkringsbidrag, höjda a-kasseavgifter, jobbskatteavdrag etc. Även 
inom integrationspolitiken läggs större vikt på integration genom arbete, 
arbetskraftsinvandring, språk och nu senast förslag om en medborgar-
skapsceremoni för att de i utanförskap ska inkludera sig själva genom en 
anpassning och identifiering med svenska värden (Dir. 2012:2 ; Ullenhag 
2012). Hur utslagning och utanförskap talas om och vilka problem och 
lösningar som ska åtgärda utanförskapet konstruerar också själva utanför-
skapet i sig. I all välvillig mening blir talet om utanförskap ett tal om ”de i 
utanförskap” från en position i ”innanförskap”. Hur utanförskapet upplevs, 
uppfattas, förstås, får konsekvenser och hanteras beskrivs i generella termer 
som inte tycks ta hänsyn till skillnader inom gruppen ”de i utanförskap”. Hur 
utanförskapet talas om ger också en bild av vad det outtalade innanförskapet 
betyder. Det konstruerar också skarpa gränser mellan utanförskap och 
innanförskap som två vitt åtskilda positioner och situeringar där du antingen 
tillhör eller inte tillhör utan gråzoner. Jag menar att studiet av politiken 
behöver kritiskt analysera dessa gränsdragningar om utanförskap/innan-
förskap, anställningsbara/icke-anställningsbara, autonoma/passiva och 
tillgångar/belastningar. Som analysen i avhandlingen har gjort mig 
uppmärksam på är det av intresse att också fokusera på den rumsliga 
dimensionen i talet om utanförskapet. 

[T]he imaginary nation does not rely on the inferiorization or essentialization of the 
other (as previous theories on race have often assumed), but on the construction of the 
other as an object of spatial exclusion. In order to produce spatial exclusion a centre 
has to be constructed that represents ‘real’ belonging, and those who really belong 
have to display and embody the right characteristics and dispositions. In many 
circumstances essentializing and spatializing work together (Skeggs 2004, s 19). 

 
Anställningsbarheten men också den sociala sammanhållningen blir norme-
rande värden som formar det goda medborgarskapet i Sverige under de 
första årtiondena av 2000-talet. Även om den sociala sammanhållningen 
kanske inte uttrycks på ett lika explicit sätt som under 1990-talet så belyser 
den oförändrade värdegrunden från 1994 även i 2011 års läroplan just den 
sociala sammanhållningens betydelse. Det finns därmed utrymme för att i 
ett nästa och utvecklat steg analysera andra fält eller andra rum för att 
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jämföra likheter och skillnader i inkluderingen och exkluderingen av den 
föreställda gemenskapen. 

Ett skifte till andra policyfält kan också rikta fokus på den ökade centrala 
styrningen genom kontroll och inspektion av kvalitet och uppnådda mål och 
vad det får för betydelse för den så starkt förespråkade valfriheten. Jag 
menar att det är av intresse att analysera vad som talas om vart, på vilka 
arenor och i vilka sammanhang men också hur det talas om i skilda rum 
(Massey 2005). Valfriheten värnas fortfarande men marknaden beter sig inte 
riktigt enligt önskvärda mål och visioner. Kontroll genom myndigheter som 
Skolinspektionen men också kontroll av högskoleutbildning med skilda 
myndigheter för inspektion och granskning respektive service och informa-
tion ökar (Hudson 2011; Rönnberg 2011; SOU 2012:1). Med utsagor om 
kvalitetssäkring, tillsyn och likvärdighet ska utbildningsmarknaden styras 
”rätt”. Det tycks också som att valfriheten möter samma behov av kontroll 
inom andra välfärdsområden och relevanta frågor gäller om och hur 
kontrollsystemen utformas i respektive välfärdsområde. Frågan är också om 
den ökade kontrollen också inrymmer kontroll av hur vissa värden förmedlas 
och en ökad betoning på en viss moral, vilket skulle vara något som kan ses 
som en del av en nykonservativ skiftning. Tillsammans med nyliberalismen 
kan sådana strömningar förändra medborgarskapet i nya riktningar (Brown 
2006). I nutidens utsagor om ett återförstatligande av skolan synliggörs 
också tankegångar om ökad kontroll och minskad valfrihet. 

I relation till andra rum finner jag det också intressant att jämföra den 
svenska utbildningspolitiken och konstruktioner av medborgarskap med 
andra länder. När Finland lyfts fram som utbildningsreformernas mönster-
elev i form av internationella testresultat och Danmark lyfts fram som det 
önskvärda exemplet på snabb etablering genom lärlingsutbildning kan en 
länderjämförande analys ge utökad förståelse för tillfälliga men också 
historiskt kontextuella diskurser om skolans mål, problem, syften och dess 
konstruktioner av medborgarskap. Det är inte bara ett nordiskt perspektiv 
som blir intressant i utblickar mot andra länder. I ett europeiskt perspektiv 
kan vi fråga oss om den dominerande diskursen rör sig mot en mer sam-
stämmig europeiskt hegemoniserad diskurs eller snarare rör sig bort från 
den? Vilka likheter och skillnader uppvisar utsagorna om utbildning och 
dess betydelse för en europeisk tillhörighet? 

Den här avhandlingen har fokuserat på en offentlig nationell policynivå 
och inte berört själva implementeringen av de olika gymnasiereformerna. 
Jag menar att det är nödvändigt att följa om och hur den ökade differen-
tieringen och avsaknaden av betydelsebärande tecken som demokrati, 
mångfald och jämlikhet tar sig uttryck dels i implementeringen och dels i 
texter som den nya läroplanen, ämnesplaner, kursplaner och examensmål 
och som inte analyserats här. Vilka förändringar görs? Vilka värden blir 
betydelsefulla och önskvärda och vilka subjekt och program tillskrivs dessa. I 
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ett utvecklat steg av forskningen skulle en rumslig analys kunna fördjupa hur 
olika program uppfattas och skrivs fram som bidragande till tillväxt och vad 
och vilka som snarare utgör problem som också situeras i olika köns- och 
klassdimensioner. Med ett governmentalitetsperspektiv skulle en vidare 
analys också kunna synliggöra vilka subjekt som anses kunna styras genom 
frihet medan andra subjekt blir föremål för mer direkt och disciplinerande 
makt (Foucault 1991, Dean 2010).  

Konstruktionen av framtida medborgare som anställningsbara där 
medborgaren som konsument förskjuts till medborgaren som produkt i 
reformtexterna gör det också intressant att studera gymnasieskolornas 
marknadsföring mot nya elever och hur dessa anrop till blivande elever 
eventuellt förändrats över tid. Marknadsutsättningen på utbildningsområdet 
är fortfarande omfattande och trots begränsningar och ökad kontroll i 
utbudet konkurrerar skolor fortfarande om eleverna som kunder. Är 
diskursen om en skola för arbetsmarknaden även framträdande i marknads-
föringsmaterialet och gymnasievalsmässor? Lockar skolor med resor, 
datorer, kompisar och nöjen eller med framtida anställningsbarhet? Hur 
interpelleras önskvärda subjekt och vad skiljer skolor och program åt? Vilka 
föreställningar om kön, klass, etnicitet, funktionsmöjligheter och sexualitet 
representerar dessa interpellationer och vad gör de i förlängningen med de 
tilltalade subjekten? Sammanfattningsvis har jag i det här avslutande 
avsnittet visat på några möjliga och intressanta inriktningar för fortsatta 
studier inom forskningsområdet.  
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Summary 

Are you Employable, Dearie?  
Discursive Constructions of Future Citizens in Upper 
Secondary School Reforms 1971-2011 
 

This thesis focuses on exclusion and inclusion in the constructions of ideal 
future citizens represented in Swedish upper secondary school reform texts 
during 1971-2011. School is one of the most important arenas and 
institutions society has for fostering its future citizens. Education has been 
described as a disciplinary power and an ideological state apparatus 
(Althusser 1971). Education policy can, therefore, be seen as an important 
arena for the discursive struggle over the meaning of education, what it is 
for, its goals and purposes but also how its problems are represented (Ball 
1990; Laclau & Mouffe 2001). I argue that this discursive struggle over 
education’s purpose and goals also reflects a struggle over the meaning of 
citizenship, about what norms, skills, abilities, knowledge and behaviours 
are privileged, wanted and valued. These constructions of future citizens 
include a power dimension with regard to who is represented as an asset and 
who is not and therefore, of who belongs and who does not. These practices 
of inclusion and exclusion are gendered, racialized and class-oriented, 
constructing different possibilities for different subjects (Bacchi 1999; 
Skeggs 2004; Mouffe 2005). 

The beginning of the 1990s has been described as a period of intense 
educational reform in Sweden. In a similar way, the late 2000s and the early 
2010s have also witnessed considerable change in education. Changes are 
being made, for example, in the curriculum, in teacher education, grading 
systems and national tests. Upper secondary education has also faced a new 
reform implemented in the autumn of 2011. This reform has been described 
as “a major break with the previously dominant integration trend” and 
promotes greater variation between different study paths (Lundahl 2008, s 
29). Three separate streams: vocational, apprenticeship and preparation for 
higher education are meant to improve the transition from school to work. 
The question asked here is how is this perceived change constructing future 
citizens?  

Citizenship is not a natural entity. It is a constructed and contextualised 
concept of an imagined community (Anderson 1993). It involves a naturali-
sation of a common origin and, thus, a construction of inclusion and 
exclusion, of those that belong and those that do not (Lister 2003, Lister, et 
al. 2007; Siims & Squires 2008). However, citizenship is also constructed 
through representations of a common destiny and a common future (Yuval-
Davies 1997). Different constructions of citizenship, of what values, 
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behaviour and skills are valued and privileged; also reflect dominant views of 
society. As Mouffe (1992, s 225) says “the way we define citizenship is 
intimately linked to the kind of society and political community we want”. A 
concept such as citizenship is also an embodied concept situating bodies 
differently according to notions of gender, sexuality, ethnicity, class, 
(dis)ability, age and so forth (Lister 2003; Yuval-Davies 2008).  

The proposed shift in education policy reflects a struggle over the meaning 
of education and the constructions of citizenship. However the contemporary 
articulations are not isolated from the past. In order to understand and 
critically discuss contemporary representations we must relate these to 
historical representations. This is why my interest in this thesis is to analyse 
not only discursive change but also continuity in upper secondary education 
policy in a 40-year perspective, 1971-2011. The aim of the thesis is twofold. 
Firstly it aims at analysing and critically discussing discursive continuity and 
change with regard to representations of the problems, goals and purposes of 
upper secondary education. Secondly it aims at analysing and critically 
discussing how citizenship is constructed and in what ways gender, class and 
ethnicity are produced in these constructions. More precisely the research 
questions I am asking in this thesis are: 

 
 How are the problems, goals and purposes of upper secondary 

education constructed and legitimised during 1971-2011? 
 What characteristics, abilities and skills are represented as 

valuable and desirable in future citizens and in what ways are 
these constructions gendered, racialized and classed? 

 What discursive continuities and changes are present over time? 
What is silenced and marginalised? 

 
The thesis is comprised of six chapters. In the first chapter I present the 
problem under investigation and the research questions. This is followed by 
a chapter dealing with theoretical and methodological considerations. The 
analysis is then presented in three chronological chapters each representing 
a particular time period: 1971-1989; 1990-2005; and 2006-2011. Finally a 
concluding chapter discusses changes and continuities. 

The Theoretical and Methodological Approach 

The thesis’ theoretical and methodological approach is based on three theory 
traditions all within a poststructuralist framework. A poststructuralist 
discourse theory, which views discourse as a specific meaning system of 
relational signifiers constituting objects, subjects and practices underpins 
the theoretical framework. Articulation is defined as “any practice 
establishing a relation among elements such that their identity is modified as 
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a result of the articulatory practice” (Laclau & Mouffe 2001, s 105). Discourse 
theory is based on an ontology of lack, where society and meaning are 
contingent. No meaning is ever totally fixed, as that would mean that 
nothing would ever change. Some discourses are, however, more sedimented 
and dominant than others and the articulatory practice is hegemonising and 
temporary filling different signs with meaning (Laclau & Mouffe 2001; 
Howarth 2007). Articulation is, therefore, not only a way of describing 
change but also reproduction and continuity. Dislocation, on the other hand, 
is a concept describing change whereby a dominant discourse is de-stabilised 
(Laclau 1990).  

Discourses also construct subject positions. The subject is not a homo-
genous entity; it is a fragmented subject of lack in constant need of 
identification. Subject positions refer to positions given to subjects within 
specific discursive formations (Laclau 1990; Smith 1998). Discourses are, 
therefore, all about power in the sense of producing and reproducing 
knowledge about objects and subjects (Foucault 2003). Foucault also 
describes power by means of the concept of governmentality. Here power is 
not direct and active punishment, but rather a self-regulating and self-
disciplining normalisation, “the conduct of conduct” (Foucault 1991). By 
governmentality, I refer to the governing of certain behaviours and actions 
according to specific norms and ideals formed not by laws and regulations 
but by desire, needs and wants (Dean 2010). Freedom has been an important 
concept of an “advanced liberal rule” based on the idea of a free and 
autonomous subject. However the perceived freedom is a regulated freedom 
in which subjects are governed by regulated and available choices (Rose 
1995). I also use governmentality to refer to what Foucault describes as bio-
power. Governing is not only about governing a certain territory but also 
about governing the population and its behaviours. Bio-power refers to the 
governing of bodies and their needs, desires and welfare; it is about 
controlling life as such and not just reproduction. Education policy is here 
viewed as a way of constructing certain needs and interests in order for 
subjects to reach their full potential as ideal citizens (Foucault 1991; 
Cruikshank 1999). 

In this thesis, citizenship is viewed as a discursive construct and as such is 
both historically and context dependant. Citizenship has most commonly 
been defined as the formal membership of a specific community, a nation 
state. The understanding of citizenship has revolved around the balance 
between rights and obligations (Marshall 1992; Arnot 1997; Lister 2003; 
Siim & Squires 2008). Citizenship has also been discussed in terms of an 
active and participatory citizenship. What this latter concept of citizenship 
refers to differs over time and space (Rose 1999; Lawson 2001; Lister, et al. 
2007). However, in this thesis, I view citizenship in accordance with 
Cruikshank’s argument that citizens are made not born. “Individual subjects 
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are transformed into citizens by what I call technologies of citizenship: 
discourse, programs, and other tactics aimed at making individuals 
politically active and capable of self-government” (Cruikshank 1999, s 1). 
Drawing on postcolonial theory, citizenship is also about inclusion and 
exclusion in an imagined community such as the nation (Anderson 1993; 
Bhabha 2004). The nation demands a constant construction of unity both in 
terms of a naturalised origin but also of a shared future (Yuval-Davies 1997; 
Laclau & Mouffe 2001; Bhabha 2004). This construction can involve 
ethnocentric views in the differentiation of “us” and “the Other” (Hall 1997; 
Loomba 2005). The practices of othering construct privileged places and 
identities of modernity and civilization in the north and west in relation to 
uncivilized and traditional places and subjects in the east and south (Hall 
1997; Said 2004; Mohanty 2007). Drawing on feminist theory, citizenship is 
also viewed as an embodied concept. The citizen has historically been 
associated with a male, public and rational subject whereas women have 
been thought of as emotional mothers and, as such, not part of a public 
citizenship (Arnot 2002; Lister 2003; Eduards 2007). While men are 
constructed as universal and bodiless, women are instead the specific other 
and all body and sex (de Beauvoir 2002). Citizenship is often defined in 
terms of who is perceived to have control over their body and who is not. 
This control, as a sign of autonomy, legitimises limits on autonomy for 
certain bodies. In order to be included in a full membership, control over the 
body is essential. Those perceived to be controlled by their bodies and 
emotions needs to be regulated in order for the subject to become rational 
and part of the public (Bacchi & Beasley 2002; Pillow 2003; Eduards 2007).  

The feminist perspective in this thesis is inspired by the discussion on 
intersectionality within feminist theory which has now become a sort of a 
“buzzword” (Davies 2008). The rather open concept of intersectionality has 
reflected different ontological and epistemological perspectives ranging from 
structuralist and poststructuralist to agency focused studies (McCall 2005). 
It is also inspired by Butler’s gender theory of performativity and the 
regulation of bodies according to ideals of gender and sexuality (Butler 1993, 
2006). In a similar way as I view gender, class can also be seen as a 
discursive construct and as such a position which is historically specific with 
material consequences. Influenced by Skeggs (2000, 2004), class is viewed 
as a regulation of the characteristics associated with different bodies. I argue 
that Skeggs’ analysis of “passing”, of different bodies’ abilities to act and 
move between different positions, is similar to Butler’s performativity. 
Postcolonial feminism has also been a source of inspiration (Anthias & 
Yuval-Davies 1992; de los Reyes, et al. 2006; Mohanty 2007; Spivak 2010). 
Race and ethnicity are regarded as discursive constructs where bodies are 
positioned in a specific collective belonging based on representations of 
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cultural and biologic differences (de los Reyes & Martinsson 2005; Molina & 
de los Reyes 2006). 

The analytical strategy used in this thesis is a problematisation strategy 
which draws on Bacchi’s (1999, 2009) What’s the problem represented to 
be? Approach. It directs attention to how the problem is thought about and 
what solutions are presented. “[T]he ways in which issues are problematised 
- how they are thought about as ‘problems’ - are central to governing 
processes. In effect, we are governed through problematisations rather than 
through policies” (Bacchi 2009, s xi). This problematisation strategy reflects 
Foucault’s genealogical and archaeological approach and asks why some-
thing is viewed as a problem and how solutions are justified (Foucault 2002; 
Howarth 2007). I also ask what is being silenced and left unproblematised. 
The genealogical approach attempts to analyse the contingent hegemoni-
sation of certain problem representations but also of changes and disloca-
tions. In addition, focus is placed on the articulation of meaningful signifiers 
linked together and ordering a meaningful structure of problems, goals and 
purposes of upper secondary education (Laclau & Mouffe 2001). Further, 
these problem representations and meaningful signifiers construct certain 
subject positions (Laclau & Mouffe 2001; Smith 1998). The use of subject 
positions directs my focus towards how subjects are positioned within a 
dominant discourse, how they are ascribed different values, characteristics 
and skills and how some are made an object of action and regulation.  

The material analysed in the thesis is comprised of official government 
documents concerning upper secondary education. The chosen texts include 
Swedish Government Official Reports (SOU), Government Bills (Prop.), 
Ministry Publication Series (Ds) and Government Communications (Skr.) 
published 1971-2011.  

 
Analysis and Conclusions 

  
The analysis shows that, in the texts from 1971-1989; a dominating discourse 
of a school for all is represented.  The discourse of a school for all includes 
the vision of a common integrated school where everyone finds their place 
and receives an upper secondary education. The goals and purposes are 
represented as democracy, equality and welfare in a rapidly changing 
knowledge society. The problems are represented as that the upper 
secondary school is too static and unchangeable, too specialised and 
segregated, and too undemocratic. These problems legitimize solutions such 
as a flexible course based education, internship, introduction programs and 
modern teaching for adaptability in a changing society and for a school for 
all. Solutions such as greater integration and an increased number of 
common subjects for a more general education and equality are also 
represented. Participation, freedom of choice and influence over school 
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decisions and teaching, but also multicultural knowledge are represented as 
ways to develop and deepen democracy in all aspects of society. The problem 
representations include central meaningful signifiers such as flexibility, 
reality, recurring education, democracy, equality, gender equality, justice, 
multicultural and freedom of choice. These signifiers are linked together by 
the vision of a school for all and structure the temporarily dominant 
discourse. A school for all can be understood as an empty signifier where a 
recurrent education for all is not yet fulfilled. In the articulation of a school 
for all, a segregated school for some is the constitutive outside and the 
undesirable (Laclau 1996; Howarth & Stavrakakis 2000; Laclau & Mouffe 
2001). 

In the dominant discourse of a school for all, citizenship and desirable 
future citizens are constructed with the ability to re-qualify, cooperate and to 
be socially competent, to make well-thought about choices and active 
commitment and to take standpoints. What is uniting these different 
desirable characteristics and abilities is the demand for a democratic citizen. 
However, this construction of a democratic citizen is gendered and classed, 
for example, when “working class boys” are positioned as “tired of school”, in 
need of socialisation to internalise the right dispositions, characteristics and 
attitudes towards school and recurrent education. However, while “working 
class boys” are positioned as active in their resistance to school and 
“middleclass” norms, “working class girls” are positioned as “quiet girls” in 
need of self-confidence, autonomy and responsibility. Gender and class are 
also constructed as meaningful differences in articulations of choice. 
Especially working class girls are positioned as making spontaneous and 
unthought choices based on friends, background and family rather than 
interests and talent. Ethnicity is constructed as a meaningful differentiation 
not only in articulations of a multicultural society but also regarding 
different consequences of unemployment. It is also constructed as the need 
for taking stands for and developing values such as equality, democracy and 
freedom. These are represented as “western” and “Swedish” and 
differentiated from “the Other’s” culture. Prominent in the construction of a 
democratic citizen is not his/her adaptability to a specific society and its 
values but rather his/her active participation in changing society into a more 
democratic one as well as influencing working life towards greater 
democracy and a knowledge economy.  

The later texts from 1990-2005 represent what could be viewed as an 
extended discourse in which the discourse of a school for all still is present 
but where the vision is instead in terms of lifelong learning. Upper 
secondary education is represented as too traditional, too rigid, specialised 
and segregated, and again too undemocratic. These representations of 
problems legitimise the proposed solutions of modern teaching methods 
with problem based learning, active learning, combination of theory and 
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practice, internship, learning in working life and individual programs for 
flexibility in terms of individualisation. Other solutions similar to the 
discourse of a school for all are broader study paths and more general 
education with common core subjects for a lifelong learning and equity. 
Successive choice and a flexible course based education are also meant to 
provide equivalence, freedom of choice and quality. In order to come to 
terms with an education that is too undemocratic, freedom of choice, 
democratic teaching methods and influence over education are proposed. 
Democracy is portrayed as challenged and measures are needed for teaching 
about the national cultural heritage as well as certain values perceived to 
underpin the Swedish culture. In common with the central signifiers in the 
discourse of a school for all signifiers such as flexibility, reality, democracy, 
freedom of choice and gender equality are reproduced. The signifier 
equality is instead rearticulated as equivalence, linked to the others. Another 
new signifier is represented by the signifier of quality, while recurrent 
education is replaced by the signifier lifelong learning. These central and 
meaningful signifiers structure the discourse of a school for lifelong learning 
where lifelong learning can be viewed as an empty signifier of the vision and 
of what is lacking.  

The construction of citizenship changes in the dominant discourse of a 
school for lifelong learning. Instead of promoting a collective and active 
citizenship for developing a more democratic society, active citizenship 
becomes an individual responsibility. Similar to desirable characteristics, 
skills and behaviours articulated in the discourse of a school for all, re-
qualification is reproduced. However, this re-qualification is instead 
articulated in terms of individual adaptability and flexibility in a changing 
society. The discourse of a school for lifelong learning also articulates the 
ability to actively take a stand for certain values. However, unlike the 
previously dominant discourse, more emphasis is put on individual 
responsibility. Desirable future citizens are constructed as responsible, 
autonomous and self-reliant with regard to their education, learning, and 
future life. Rationality is articulated in terms of demands for well-considered 
choices as a consumer in a market, choices that are represented as an 
investment in a specific identity. In representations of desirable flexibility, 
“working class boys” are positioned as problems, whereas the unnamed 
“middleclass” already seems to display the required characteristics. Those 
positioned as immobile and not in need of flexibility are instead “girls” and 
“immigrants”. Unity and belonging are also constructed in relation to a 
specific “Other” that is threatening what is represented as the Swedish 
culture of democracy and gender equality. In articulations of a desirable 
rationality and responsibility, traditional group identities are expected to 
make room for individual interests and talents regardless of gender and 
social background. Untraditional choices are constructed as the right choices 
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and those positioned as choosing wrongly are mainly girls. Both continuities 
and changes are present in the dominant discourse of a school for lifelong 
learning and the construction of future citizens. 

However, even if a number of continuities are present, the dominant 
discourse in the texts between 2006 and 2011 represents a shift in the vision, 
problem representations and constructions of future citizens. The vision 
represented is of skills supplied for national and regional labour markets. 
The problem representations of a too vague, too academic, too poorly 
matching skills for labour market and a too fragmented education legitimises 
solutions of differentiation, clearer pathways to certain professions and 
work, higher and differentiated standards for eligibility, internship, 
apprenticeship, increased national control and labour market control 
through cooperation and quality assurance and decreased local freedom and 
students’ free choice. Central and meaningful signifiers such as skill supply, 
employability, effectiveness and differentiation shift the meanings of 
previously central and still articulated signifiers such as flexibility, reality, 
equivalence, quality, gender equality and freedom of choice. However, 
signifiers such as democracy, equality, multicultural and lifelong learning 
are silenced and marginalised. Flexibility takes on the meaning of not 
“loosing time” instead of the previous individual adaption of “different 
timespans”. Equivalence, quality and freedom of choice are given the 
meaning of differentiation and national control instead of equality, 
multiculturalism and a common integrated school for all and lifelong 
learning for all. As the analysis shows the meaning of lifelong learning in a 
Swedish context has involved emancipation and equality through education 
alongside flexibility for future employability. The silencing of democracy, 
equality, multiculturalism and lifelong learning can be understood as a shift 
towards a discourse in which the democratic aspect of lifelong learning is 
marginalised and employability is hegemonised. I argue that this is 
structuring a dominant discourse of a school for the labour market. 

The discourse of a school for the labour market is constructing future 
citizens first and foremost as employable citizens. Instead of flexibility as a 
desirable characteristic, entrepreneurship is demanded. The previous 
positioning of citizens as consumers on a market shifts to emphasising other 
consumers, such as labour market representatives. Citizens are instead 
positioned as products to meet labour market needs. The articulation of 
social competence and responsibility in the previously dominating 
discourses display both continuities and shifts when assimilation and “fitting 
in” is reinforced for “immigrants” and “working class boys”. “Working-class 
girls”, on the other hand, are still making the wrong choices but for different 
reasons. By choosing study-preparatory programs and not continuing into 
higher education or by choosing more vocationally oriented programs and 
continuing into higher education they are positioned as a risk for society and 



 

267 

economic growth because of their prolonged education, unemployment and 
social exclusion. The good future citizen is constructed as a male productive 
worker and entrepreneur where activity is articulated as being innovative, 
risk taking and active in paid work. The individual is made responsible for 
his or her employability. The discourse of a school for the labour market can 
also be described as a turning back to the good old days when education 
appeared to fulfil its purpose of providing a skill supply. The silencing of 
democracy and participation along with the differentiation of students, risks 
a de-democratisation where not all have equal opportunities to politicize 
their own situation and experience.  

Although the discourse of a school for the labour market represents 
changes, it also articulates continuities from earlier shifts towards 
entrepreneurship, regulation and control. The similarities with articulations 
in the 1970s and 1980s are also interesting. In this sense, the discourse of a 
school for the labour market is not representing something entirely new. 
The articulations relate to, reinforce and reproduce earlier articulations at 
the same time as some meanings shift. What is now perceived of as a major 
shift in education policy could instead, in a few years’ time, be interpreted as 
smaller changes.  

Throughout the investigated time period, gender as well as class and 
ethnicity are constituted as meaningful differences in representations of 
problems and constructions of future citizens. They are, however, expressed 
in differing ways. Gender, for example is constantly made an explicit 
problem in order to legitimise certain reforms. Class, on the other hand, is 
explicitly problematised in the discourse of a school for all and is also 
present to some extent in the discourse of a school for lifelong learning; but 
is only implicitly problematised in the discourse of a school for the labour 
market. The same can be said for ethnicity, which while it is explicitly 
namned in the discourse of a school for all, starts to become more implicit in 
articulations of culture in the discourse of a school for lifelong learning and 
almost silenced in the discourse of a school for the labour market.  

The constant articulations of the need for “reality” in terms of working life 
is reinforced in the discourse of a school for the labour market with 
signifiers such as effectiveness, skill supply, flexibility and employability. 
This is marginalising school and education as a part of life, as meaningful for 
its own sake and a bildung tradition. Ideal future citizens are constructed as 
responsible employable entrepreneurs who fit into a particular community 
rather than as active citizens, participating and able to exert in a pluralistic 
society. These shifts lead to the risk that a politics concerned only with 
individual rights, administration and management will develop. Citizenship 
is conditioned upon an employability differentiated for subjects and bodies 
positioned as women, immigrants, under class and working class. In relation 
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to citizenship, some are privileged (men, white, middle class) in terms of 
equal opportunities to politicize one’s experience and situation. 
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