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 1 

Inledning 

Skolan är ett ämnesområde som både berör och påverkar ett stort antal individer, i alla åldrar, 

världen över, och Sverige är inget undantag. Debatten kring vår skola, däribland dess utformning, 

kunskapskvalité och vilka skolår som ska vara obligatoriska, har varit omfattande och har ägt rum 

under en längre period. Beslutet att skapa programgymnasiet fattades 1991. Detta var en reform 

som kom att innebära att gymnasieskolans studieförberedande uppdrag framhävdes.1 Efter denna 

reform har det skett flera ändringar inom gymnasieskolan. Exempelvis togs en reform i beslut 

under 2006, som bland annat kom att innebära en ändring i gymnasieskolans ämnesinnehåll.2 

Under 2011 trädde den nya gymnasieförordningen SFS 2010:2039 i kraft, en gymnasieförordning 

som även gäller för de olika friskolorna och gymnasiesärskolorna i Sverige.3 Denna 

gymnasieförordning inkluderar exempelvis avskaffandet av den tidigare obligatoriska 

högskolebehörigheten. Yrkesprogrammen skulle därmed fokusera i högre grad än förut på 

yrkesinriktade kunskaper istället för teoretiska ämnesområden, vilket har inneburit mindre tid för 

exempelvis matematik och svenska men mer de yrkesinriktade kunskaperna.4  

Lundahl et al. uttrycker i artikeln ”Setting things right? Swedish upper secondary school 

reform in a 40-year perspective” att genom införandet av de senare gymnasiereformerna har det 

kommit att ske en stor förändring, från en tidigare integrerad gymnasieskola till en differentierad.5 

Sara Callburn tolkar i sitt verk ”Blir du anställningsbar lille/a vän?: Diskursiva konstruktioner av framtida 

medborgare i gymnasiereformer 1971-2011” Lundahl et al.s artikel ”Setting things right? Swedish upper 

secondary school reform in a 40-year perspective”, och uttrycker att gymnasiereformen som 

trädde i kraft 2011 skulle kunna ses som:6 

/…/ en återgång till traditionella värden och mål med stärkt nationell kontroll, ökad 
differentiering och fokus på arbetsmarknadens behov.7   

Den ”nya” gymnasiereformen har, både innan och efter denna trädde i kraft 2011, orsakat debatt 

i media. Detta är en debatt som inte minst har kunnat följas i flera svenska tidningar. Jag kommer 

i detta arbete med hjälp av kritisk diskursanalys analysera hur tre tidningar valt att presentera 

debatten kring de teoretiska programmen samt yrkesprogrammen under perioden 2011-2012. 

Problematiken med detta område som jag kommer att inrikta mig på i detta arbete är vilka 

                                                 
1 Jonas Olofsson, Krisen i skolan: utbildning i politiken och i praktiken, (Umeå, 2010), s. 104. 

2 Lisbeth Lundahl, Inger Erixon Arreman, Ulf Lundström & Linda Rönnberg, “Setting things right? Swedish upper 

secondary school reform in a 40-year perspective”, European Journal of Education, 45(2010:1), s. 46-59. 

3 Jan Björklund & Claes Mårtensson, Gymnasieförordning SFS (2010:2039), (2011-01-02), 

http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/102039.PDF (2013-09-13)  
4
 Lars Anders Häggström, Dag Klackenberg & Arne Mårtensson, ”Stoppa yrkesprogrammens förfall”, Svenska 

Dagbladet, 19.12.2012, s. 5. 
5 Lisbeth Lundahl et al., 45(2010:1), s. 46-59. 
6 Sara Carlbaum, Blir du anställningsbar lille/a vän?: Diskursiva konstruktioner av framtida medborgare i gymnasiereformer 1971-

2011, (Umeå, 2012), s. 9. 

7 Carlbaum, (2012), s. 9. 
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konsekvenser denna uppdelning av gymnasieskolan får enligt aktörerna i den mediala debatten. 

En sak som är av intresse för detta är att gymnasiereformen som trädde i kraft 2011 exempelvis 

kan tolkas ha inneburit en begränsning av den reform som togs i beslut 1991, då 

programgymnasiet skapades. Detta var en reform, som tidigare nämnt, innebar att 

gymnasieskolans studieförberedande uppdrag framhävdes.8 Gymnasiereformen (SFS 2010:2039) 

skiljer sig ifrån detta, då denna har inneburit ett större fokus på yrkesinriktade kunskaper istället 

för teoretiska ämnesområden för yrkesprogrammen.9   

Ytterligare en sak som är av intresse för detta är fokuseringen på bland annat 

”individualisering”, dvs fokuseringen på att skolan bör ”ge enskilda individer större utrymme att 

utveckla sina egna intressen och förverkliga sina egna drömmar”.10 Detta är ett fokus som har 

kommit att leda till att elever redan i tidig ålder kan välja att specialisera sig i någon 

kunskap/ämne, exempelvis genom att individen kan välja att läsa mer idrott eller naturvetenskap i 

skolan. Dock är det av vikt att för att eleven ska kunna göra val för att ”förverkliga sina egna 

drömmar”11 behöver hon/han själv veta vad dessa drömmar är. Dagens elever kan därigenom 

tolkas behöva veta vad han/hon vill exempelvis göra i vuxen ålder, exempelvis vilket arbete som 

individen önskar inneha, och dels vilken kunskap, exempelvis om det är av nytta för detta senare 

arbete att inneha större kunskap i matte, slöjd eller i språk, som är nödvändig för detta. 

Gymnasieskolan, eller snarare valet av gymnasieprogram, är ett val som elever ställs inför där 

ungdomarna behöver välja dels om de önskar att läsa mer teoretiska ämnen eller vill lära sig mer 

yrkesinriktade kunskaper och dels vilket av de arton stycken nationella programmen, varav tolv 

yrkesprogram och sex teoretiska program, som just han/hon önskar att läsa.   

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av kritisk diskursanalys analysera hur några tidningar, i 

detta fall Skolvärlden, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, i sina artiklar har valt att 

presentera debatten kring de teoretiska programmen och yrkesprogrammen i gymnasieskolan, 

under perioden från 2011-01-01 till 2012-12-31. Jag har även valt att inrikta mig på några av de 

perspektiv som har framgått i mitt material. De tre perspektiv som jag har valt att inrikta mig på 

är arbete, klass och fostran av ”samhället”.   

Studiens empiri bygger därmed på artiklar publicerade i dessa tidningar under 

perioden 2011 till 2012 som fokuserar på debatten kring uppdelningen mellan de teoretiska och 

praktiska/yrkesprogrammen i gymnasieskolan.  

 

                                                 
8 Olofsson (2010), s. 104. 

9 Häggström mf., 19.12.2012, s. 5. 

10 Magnus Dahlstedt, Aktiveringens politik: demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium, (Malmö, 2009), s. 78. 

11 Dahlstedt, (2009), s. 78. 
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Frågeställningar 

De frågeställningar som har utvecklats för att kunna besvara syftet är:  

 Vilka diskurser finns, i dessa tidningsartiklar, kring frågan om yrkesprogrammen och de 

teoretiska programmen? 

 Hur presenteras gymnasieprogrammen i dessa tidningsartiklar?  

 Hur presenteras gymnasieprogrammens relation till arbetsmarknaden i dessa 

tidningsartiklar?  

 Hur utrycks begreppet ”klass” i dessa tidningsartiklar? 

 Hur presenteras ”samhällets” fostran av individer i dessa tidningsartiklar? 

 

Material  

Det material som kommer att behandlas och stå som grund till detta arbete är i första hand 

tidningsartiklar från tre olika tidningar, under perioden 2011-2012. Orsaken till att jag har valt just 

tidningar är dels att media i dagens samhälle är en viktig informationskälla för många människor, 

och kan genom exempelvis sprida åsikter samt reproducera och/eller skapa sociala meningar, 

samt dels att tidningsartiklar går igenom flera steg, samt genomgår flertalet olika individer och 

grupper vilka kan vara delaktiga inom olika steg i denna process, innan den trycks och ges ut.12 

Innebörden av detta berör jag kort under rubriken ”Urval” i detta arbete.  

De tre tidningar som jag använder mig av i detta arbete är Skolvärlden, Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter. Orsaken till att jag har valt att använda mig av dessa tre är att jag 

anser att dessa tidningar har dels olika inriktningar och dels att tidningarna tillhör olika 

tidningstyper, vilket innebär en viss bredd i materialet. Skolvärlden är en tidning som utges av 

Lärarnas Riksförbund, och skulle därmed kunna tolkas ha en viss fokus på artiklar som är både 

aktuella för lärarna och för skolans organisation. Jag kommer främst använda artiklar från 

Skolvärlden gällande praktiska exempel. Detta innebär att jag till större delen kommer att använda 

artiklar där gymnasieskolor, samt dess aktuella program, presenteras och exemplifieras. För att 

betrakta hur debatten har presenterats har jag valt att använda mig av Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter. Svenska Dagbladet är enligt sin egen presentation på dess egen sida, på 

ledarplats obunden moderat. Men tidningen trycker själva på att det inte finns någon politisk 

tendens på några andra sidor i tidningen.13 Dagens Nyheter presenterar sig själva som oberoende 

liberal.14 De hävdar även att:15 

                                                 
12 Joanna Thornborrow, ”Language and the media”, i Language, society and power: an introduction, red. Linda 

Thomas, Ishtla Singh & Jean Stilwell Peccei, (London, 2004), s. 56f. 
13 Välkommen till SvD – du också (2013-04-11), http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-

information-och-kontaktadresser_275057.svd (2013-08-14) 
14 Peter Wolodarski, Om oss (2013), http://info.dn.se/info/om-oss/ (2013-08-14) 
15 Wolodarski, Om oss (2013)  
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Vi står fria från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer.16  

Dessa är båda två dagstidningar, och är till skillnad från Skolvärlden inte lika 

specificerad mot ett område, det vill säga inte tidningar specifikt inriktade mot skolan och dess 

aktörer/intressenter. Jag har valt att inte förhålla mig till en specifik genre av artiklar, som 

exempelvis endast använda mig av debattartiklar eller ledare. Jag har strävat efter att främst 

använda mig av debatt samt nyhetsartiklar från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, på 

grund av att jag anser det är under dessa genrer som jag har kunnat finna flera av de aktuella, då 

både för att betrakta de aktuella åsikterna samt för mitt valda ämnesområde, artiklarna.  

Som tidigare nämnt är debatten kring skolan någonting som har ägt rum under en 

längre period. Jag har dock valt att avgränsa mig till artiklar som har blivit publicerade under 

perioden 2011-2012. Perioden valdes dels utifrån anledningen att jag önskade använda mig av 

relativt aktuella artiklar och dels ville jag förhålla mig till artiklar som publicerades under/efter 

den gymnasieförordning, SFS 2010:2039, som trädde i kraft 2011. Jag valde även denna period 

utifrån att jag ville ha med den tidsperiod då reformen trädde i kraft samt även tiden efter detta, 

för att kunna ta del av eventuella reaktioner, exempelvis hos de ungdomar som ska söka in till det 

”nya” gymnasiet samt andra intressenter så som lärare, som presenterats ha uppkommit efter 

reformen hade införts och tagits i bruk i gymnasieskolorna. Innebörden av detta har kommit att 

bli att innehållet i artiklarna som jag har valt att använda mig av har till större delen kommit att 

vara inriktade på någon aspekt av denna gymnasieförordning, exempelvis på någon förändring 

som denna har inneburit för gymnasieskolornas program. Orsaken till detta beror på att debatten 

kring gymnasieskolornas program under min valda tidsperiod har varit starkt influerad av åsikter 

kring denna reform.   

Jag vill dock trycka på att de artiklar som jag tar upp vid namn i detta arbete inte är 

de enda som tar upp den nya gymnasieskolan, gymnasieprogrammen eller debatten kring 

gymnasieskolan som har publicerats under perioden 2011-2012. Då flertalet av de artiklarna har 

presenterat liknande påståenden och uttryck, har jag valt att i min analys presentera ett urval av 

dessa artiklar, som får stå som exempel på hur debatten har gestaltats.   

 

 

Urval 

I detta arbete har jag endast förhållit mig till en del av en mycket större debatt kring det svenska 

skolväsendet. Denna debatt har pågått under en mycket längre tidsperiod än den jag kommer att 

avgränsa mig till. Debatten har även ägt rum inom fler ”typer” av media, det vill säga även ägt 

rum inom andra medier än tidningar. Massmedia är i denna tid en stor källa för invånarna i ett 

samhälle att kunna ta del av information. Innebörden av detta är att media, i form av tidningar, 

radio, television med flera, kan anses vara en stark kraft när det kommer till att producera och 

                                                 
16 Wolodarski, Om oss (2013) 
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reproducera sociala meningar.17 Joanna Thornborrow uttrycker att “to a great extent the media 

decide the significance of things that happen in the world for any given culture, society or social 

group”.18 Media kan betraktas vara ”självständiga aktörer med betydande makt”19 i dagens 

samhälle. För skola och utbildning innebär detta att media inte bara är någonting som förmedlar 

exempelvis skolpolitiska budskap. För att använda samma exempel, kan media fungera även som 

en form av ”skolpolitiska aktörer”.20 I dagens samhälle kan media betraktas vara en medskapare 

av samhällets värderingar lika väl som att media ger utryck för de värderingar som dominerar i 

det rådande samhället. Ytterligare exempel på vad media ger uttryck åt, är dels samhällets sätt att 

tänka och dels de ideologier som finns i det rådande samhället.21  

  Dock måste det hållas i åtanke att media inte utgörs av en enskild individ eller en 

enskild grupp när man diskuterar medias kraft i samhället. Exempelvis passerar en tidningsartikel 

igenom flera steg innan den trycks och ges ut. Det sker därmed en längre process där flertalet 

olika individer och grupper kan vara delaktiga inom olika steg i denna process.22 Jag har valt att 

avgränsa mig till media i form av tidningar och sedan vidare avgränsat mig till tre tidningar (och 

specifik tidsperiod gällande publikationen av dessa). Jag vill även trycka på att det resultat och den 

analys som jag har kommit fram till inte är representativt för den svenska populationen eller för 

svensk massmedia. Detta beror exempelvis på att den urvalsram som jag har inriktat mig på 

troligen inte kommer att beröra samtliga åsikter och utrycka som finns gällande debatten kring 

skolväsendet. 

 

Bakgrund 

Debatten om den svenska gymnasieskolan har som tidigare nämnts varit omfattande och pågått 

under en längre tid. Dagens gymnasieskola nämns i vissa undersökningar och rapporter som 

någonting problematiskt, där problemen kan vara allt från dålig genomströmning till svårigheter 

för de individer som inte slutför sin utbildning.23 Med andra ord har flertalet frågor och aspekter 

berörts under en längre period, både politiskt i riksdagen samt i olika former av media.  

Under de senaste decennierna har det skett både stora och små förändringar inom 

den svenska skolan, inte minst inom gymnasieskolan, i strävan efter förbättring. Exempelvis 

beslutade riksdagen under mitten av 1990 talet att det skulle ske en förändring av hur skolan 

                                                 
17 Thornborrow, (2004), s. 56. 

18 Thornborrow, (2004), s. 56. 

19 Maria Jarl & Linda Rönnberg, Skolpolitik: från riksdagshus till klassrum, (Malmö, 2010), s. 41. 

20 Jarl & Rönnberg, (2010), s. 41. 

21 Gunnar Nygren, Nyhetsfabriken: journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld, (Lund, 2008), s. 30 

22 Thornborrow, (2004), s. 57. 

23 Olofsson, (2010), s. 13.  
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styrdes, som bland annat kom att leda till att skolverket grundades samt ett ökat ansvar för 

kommunerna gällande till exempel skolplaner och lokala arbetsplaner.24 

Den svenska gymnasieskolan består idag av arton nationella program, av dessa är 

tolv yrkesprogram och sex är högskoleförberedande program.25 Samtliga gymnasieprogram har en 

omfattning på tre år.26 Enligt skolverket är syftet med yrkesprogrammen att dessa ska ”förbereda 

eleverna för yrkeslivet och leda till skicklighet i yrket”.27 Vidare utrycks det även att efter avslutad 

yrkesutbildning skall det vara möjligt för individen att omedelbart påbörja sitt inträde i 

arbetsmarknaden.28 I Yrkesprogrammen inräknas följande tolv enskilda program: barn och fritid, 

bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, handels och administration, hantverk, 

hotell och turism, industriteknik, naturbruk, restaurang och livsmedel, VVS och fastighet samt 

vård och omsorg.29  

Syftet med de högskoleförberedande programmen är att dessa ska ”göra eleverna 

väl förberedda för studier på högskola och universitet”.30 De högskoleförberedande programmen 

kallas även teoretiska program. Till de teoretiska programmen hör följande sex enskilda program: 

ekonomi, estetik, humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap samt teknik.31 Någonting som 

skolverket trycker på är att till skillnad från yrkesprogrammen förbereder de 

högskoleförberedande programmen inte inför några specifika yrken omedelbart efter avslutad 

utbildning. Det utrycks även tydligt att alla elever som går ett yrkesprogram har om de önskar rätt 

att ”välja de kurser som krävs för att uppnå grundläggande högskolebehörighet”.32 

Skolans övergripande samhällsuppdrag är någonting som ofta behandlas och 

belyses i debatter kring skolan. Detta är någonting som jag inte detalj i kommer att behandla i 

detta arbete. Trots detta anser jag att det finns en poäng t i att kort och ytterst övergripande 

redogöra för skolans uppdrag, då det är en fråga som många frågor i debatten kring skolan på 

olika sätt, och nivåer, återkommer till. Traditionellt skulle man kunna hävda att skolan innehar två 

uppdrag, att fostra och att delge kunskap.33 Fredrik Sjögren uttrycker att skolans två uppdrag är 

att, vilka han benämner som delvis skilda, skolan dels ska föra ett kunskapsarbete samt dels föra 

                                                 
24 Kerstin Holmlund, ”Utvärdering som en del av ett förändrat samhällsuppdrag”, i Vad har kvalitet med skolan att 

göra?, red. Kerstin Holmlund, (Lund, 2004), s. 187. 
25 Program och utbildningar (2013-08-12), 

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar (2013-09-13) 
26 Nationella program (2013-04-09), 

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-

program (2013-09-13) 

27 Nationella program (2013-04-09) 

28 Nationella program (2013-04-09) 

29 Maggie Strömberg, ”De börjar i det nya gymnasiet”, Svenska Dagbladet, 21.08.2012, s. 22-23. 
30 Nationella program (2013-04-09) 

31 Strömberg, 21.08.2012 s. 22-23. 
32 Nationella program (2013-04-09) 
33 Jarl & Rönnberg, (2010), s. 13. 
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ett värdegrundsarbete.34 Vidare hävdar Hanna Kjellgren att skolan genom alla tider har, från 

antikens filosofiska skolor till dagens nationella utbildningssystem, varit värdeförmedlande. 

Utbildning har och är fortfarande en faktor för att påverka individers sätt att värdera samt 

betrakta omvärlden. Skolan kan enligt Kjellgren betraktas vara ett redskap för den demokratiska 

staten i syfte att skapa gemensamma värden för samhällets individer samt ge en känsla av 

samhörighet till dessa.35  

 

Tidigare forskning 

Forskning som tar upp mitt exakta syfte, dvs hur media, i mitt fall tre tidningar, har valt att 

presentera debatten kring de teoretiska programmen och yrkesprogrammen i gymnasieskolan, 

under perioden från 2011-01-01 till 2012-12-31, har jag inte funnit. Orsaken till avsaknaden av 

detta ligger troligen dels i min valda tidsperiod, då detta bland annat är ett pågående 

ämnesområde då det fortfarande pågår debatter rörande den gymnasiereform som skedde 2011 i 

media. En stor del av debatten under denna period sammankopplades till just denna 

gymnasiereform och under den senaste tiden har det presenterats undersökningar som skall 

beröra just denna gymnasiereform. Exempelvis presenterade Skolverket i september 2012 att de 

dragit igång en studie, som planeras pågå under perioden 2012-2015, kring skolornas mottagande 

av denna reform.36 Det finns dock ett större urval av både litteratur och texter som tar upp hur 

gymnasieskolan, ur olika vinklar, exempelvis hur dess syfte eller mål presenteras och/eller har 

förändras under tidens lopp. Exempelvis är detta någonting som Sara Carlbaum analyserar och 

diskuterar i sitt verk Blir du anställningsbar lille/a vän?: Diskursiva konstruktioner av framtida medborgare i 

gymnasiereformer 1971-2011. I sitt verk syftar Sara Carlbaum bland annat att analyserar och 

diskuterar diskursiva förändringar kring presentationen av gymnasieskolans problem, syften och 

mål under perioden 1971-2011.37 Jag kommer dock främst att använda mig utav Carlbaum i 

relation till medias presentation av klass. Då Carlbaum exempelvis skriver om hur klass berörs 

och sammankopplas i diskussioner kring skola och utbildning, trots att begreppet klass i sig inte 

nämns i direkta ordalag. Då genom att det bland annat påpekas eller trycks på individens eller 

dess föräldrars ”studieovana bakgrund”.38  

Jonas Olofsson hävdar genom boken Krisen i skolan: utbildning i politiken och i 

praktiken att den svenska skolan traditionellt skulle sträva efter likvärdighet. Skolan skulle 

motverka klasskillnader mellan individer, underlätta individernas sociala rörlighet samt leda till 

                                                 
34 Fredrik Sjögren, ”Styrdokument möter verkligheten – ett exempel på värdekonflikt”, i Skolan som politisk 

organisation, red. Jon Pierre, (Malmö, 2007), s. 146. 

35 Hanna Kjellgren, ”Skolan som värdeförmedlare”, i Skolan som politisk organisation, red. Jon Pierre, (Malmö, 2007), s. 

123. 

36 Ingegerd Johansson, Stor studie om Gy 2011 startar (2012-09-14), http://www.skolverket.se/statistik-och-

utvardering/pagaende-studier/stor-studie-om-gy-2011-startar (2013-09-15) 

37 Carlbaum, (2012), s. 5. 

38 Carlbaum, (2012), s. 206. 
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arbete. Olofsson uttrycker dock att detta är någonting som i dagens skolform inte är lika självklart 

som tidigare, och att dagens skola dels inte lika tydligt leder till arbete samt att skolan inte är lika 

likvärdig som tidigare.39 I antologin Kunskapssamhällets marknad, red. Markus Idvall och Fredrik 

Schoug, problematiseras iden om kunskapssamhället med fokus på arbetsmarknad, 

utbildningssystemet och näringslivet.40 I Kunskapssamhällets marknad belyser exempelvis Fredrik 

Schoug i kapitlet ”Bildningens basar: ”Humanioras kris” och kulturens sociala status” hur 

kunskapssamhället har förändrats och påverkats.41 Han uttrycker exempelvis att inom dagens 

samhälle måste utbildning, forskning och kunskaper vara dels användbara i det aktuella samhället 

och dels vara nyttiga.42 Jag har i denna studie valt att använda mig av boken Krisen i skolan: 

utbildning i politiken och i praktiken samt antologin Kunskapssamhällets marknad för att belysa, samt till 

viss del även analysera, förhållandet mellan utbildning och arbete.  

För att belysa relationen mellan media och skola, och då med speciellt fokus hur 

media presenterar skola och utbildning, har jag valt att använda mig av Maria Jarl och Linda 

Rönnbergs bok Skolpolitik: från riksdagshus till klassrum och Sara Carlbaums bok Blir du 

anställningsbar lille/a vän?: Diskursiva konstruktioner av framtida medborgare i gymnasiereformer 1971-2011. 

Maria Jarl och Linda Rönnberg skriver om det politiska spelet i skolan med fokus på bland annat 

skolans uppdrag samt makten över skolans organisation.43 Jarl och Rönnberg berör även media 

som aktör i spelet om skolan. Detta genom att betrakta media kan ses som en aktör som utövar 

makt över tanken och därmed någonting som kan påverka vår bild av skolan.44 Dessutom hävdar 

Sven-Erik Liedman i boken Hets! En bok om skolan att skolan har två olika ansikten, ett som visas 

mot elever och lärare och ett som visas utåt, mot exempelvis politiker, administratörer och 

föräldrar. Han fortsätter även att hävda att det ansikte som de flesta ser, är det som riktas utåt.45 

Med andra ord är det troligt att det är det andra ansiktet av skolan som man ofta kan få ta del av 

genom media.  

 

Disposition 

Det som följer nu är en beskrivning de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna som jag 

har valt att utgå ifrån i detta arbete. Därefter går jag igenom detta arbetes förhållande till de 

forskningsetiska riktlinjerna, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och 

samtyckekravet. Analysen som följer har jag valt att strukturera efter mina valda frågeställningar. I 

                                                 
39 Olofsson, (2010) 

40 Red. Markus Idvall & Fredrik Schoug, Kunskapssamhällets marknad, (Lund, 2003)  

41 Fredrik Schoug, ”Bildningens basar: ”Humanioras kris” och kulturens sociala status”, i Kunskapssamhällets marknad, 

red. Markus Idvall & Fredrik Schoug (Lund, 2003), s. 111. 

42 Schoug, (2003), s. 88.  

43 Jarl & Rönnberg, (2010) 

44 Jarl & Rönnberg, (2010), s. 41. 

45 Sven-Erik Liedman, Hets! En bok om skolan, (Falun, 2011), s. 103. 
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slutet av detta arbete kommer jag att ta upp en sammanfattning av detta arbete samt föra en 

avslutande diskussion.  

 

Teori och Metod 

I denna del kommer jag att presentera den valda teorin och metoden för detta arbete. Jag 

kommer även att presentera de forskningsetiska riktlinjerna i denna del.  

  

Teori 

I detta arbete har jag valt att inspireras av sociologen Pierre Bourdieus teori om 

utbildningssystemet samt dess påverkan på dels individen och dels samhället, för att belysa och 

undersöka mitt ämnesområde. Bourdieus undersökningar och analyser berör ofta förhållanden 

samt händelser som utspelar sig i människors vardagsliv, exempelvis inom arbetet och i skolan.46 

Jan Carle tolkar Bourdieu och Luc Boltanskis, som i detta fall är en medförfattare till Bourdieu i 

de två verk som Carle tolkar efterföljande ifrån, och Carle hävdar att Bourdieu och Boltanski 

uttrycker att just utbildning är en central del av reproduktionen av samtidens maktställning. 

Utbildningssystemets tillväxt och anpassningsförmåga har därmed kommit att generera två 

konsekvenser, dels stora förändringar och justeringar i samhällets struktur samt dels ett nytt 

reproduktionsmönster av just maktställning, hur underordnad och överordnad inrättas och 

upprättas.47  

Flera av Bourdieus centrala begrepp kretsar kring olika former av kapital, i form av 

kulturellt-, socialt-, ekonomiskt- och symboliskt kapital. 48 Jag kommer dock inte att redogöra för 

samtliga av dessa begrepp, utan kommer att fokusera mig på begreppet kulturellt kapital. 1966 

introducerade Bourdieu begreppet kulturellt kapital,49 som kort kan tolkas vara de tillgångar som 

är högt värderade i samhället och då synnerligen högt värderad inom den dominerande klassen.50 

Exempelvis skulle man kunna hävda att kunskapsarbetare med koppling till den officiella sektorn, 

så som intellektuella och andra kunskapsarbetare med förankring till den offentliga sektorn, 

position i det rådande samhället till stor del grundas på dessas innehav av ett kulturellt kapital. I 

detta fall skulle det kulturella kapitalet kunna vara deras respektive utbildningsmeriter.51 Jag 

kommer främst använda mig av begreppet kulturellt kapital i min analys kopplat till klass och 

individens position i dagens samhälle.  

                                                 
46 Carle, (2010), s. 375f. 

47 Carle, (2010), s. 384f. 

48 Carle, (2010), s. 380. 

49 Carle, (2010), s. 377. 
50 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Reproduktionen: bidrag till en teori om utbildningssystemet, (Lund, 2008), s. 18. 
51 Schoug, (2003), s. 107. 
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Bourdieu kom även att utveckla begreppet habitus. Habitus är det tillstånd som en 

individ använder när denne skall bete sig naturligt i en eller flera av de sociala miljöer som denne 

kan komma att integrera med/i under sin levnad. Individen kan även komma att medvetet 

påverka sitt habitus. Exempelvis skulle detta kunna ske genom individens egen verksamhet samt 

med sitt habitus också komma att forma strukturen och samhället.52 Med andra ord kan habitus 

tolkas vara en form av överförbar bildning. Vilket sålunda innebär att individerna kan uppvisa ett 

gemensamt sätt att exempelvis tänka, iaktta och/eller handla.53 I detta arbete kommer jag främst 

att använda mig av begreppet habitus i min analys kopplat till samhällsklass och grupper, då 

exempelvis individens förhållningssätt till andra individer i en grupp.     

 

Metod 

Denna uppsats har metodologiskt inspirerats av diskursanalys, för analys av diskurser. Begreppet 

diskurs kan inkludera flera idéer om hur språket är strukturerat i olika mönster. Mönster som våra 

yttranden följer när vi är verksamma i olika områden.54 Winter Jørgensen & Phillips skriver i 

boken Diskursanalys som teori och metod att begreppet diskurs kan definieras vara ”ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”, exempelvis då i form av politisk 

diskurs eller medicinsk diskurs.55  

Fariclough hänvisar i sin bok Analysing discourse: textual analysis for social research till 

Teun A. van Dijk som uttrycker att idag finns det många olika versioner av diskursanalys som 

man kan använda.56 Fairclough uttrycker vidare att en skillnad mellan dessa olika versioner av 

diskursanalys är vilka av dessa som behandlar/inkluderar analys av skriven text.57 Analys av 

skrivet textmaterial tenderar enligt Teun A. van Dijk vara mer inspirerad av lingvistik än analys av 

talat material, även om båda enligt van Dijk strävar efter att blottlägga ”order, rules, regularities in the 

detailed analysis of structures and strategies of text and talk”.58 Text är text, oavsett om denna är 

talad eller skriven.59  

Van Dijk uttrycker även att diskursanalys kan användas till att se tillståndet bortom 

texten, det vill mena se bortom och närmandet av det grammatiska. Detta är någonting som han 

hävdar är en skillnad mellan diskursanalys och mer traditionella lingvistiska analysmetoder. 

                                                 
52 Carle, (2010), s. 406f.. 

53 Bourdieu, Passeron, (2008), s. 247. 

54 Marianne Winter Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 7. 

55 Winter Jørgensen, Phillips, (2000), s. 7. 

56 Norman Fairclough, Analysing discourse: textual analysis for social research, (New York, 2003), s.2.  

57 Fairclough, (2003), s.2. 

58 Teun A. van Dijk, ”The study of Discourse”, i Discourse as structure and process: Discourse Studies: a multidisciplinary 

introduction. Volume 1, red. Teun A. van Dijk, (Thousand Oaks, 1997), s. 23. 

59 Fairclough, (2003), s.3. 
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Innebörden av detta är enligt van Dijk att diskursanalysen kan fokusera på ”the ways the forms of 

sentences are influenced by surrounding sentences in text and talk”.60  

 

Kritisk diskursanalys 

Denna uppsats har inspirerats av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys för att analysera 

textmaterialet. Jag har valt att använda mig av kritisk diskursanalys i detta arbete utifrån två 

principer. Dels är kritisk diskursanalys är en analysmetod som använder teorier och metoder för 

att problematisera och undersöka den diskursiva praktiken, det vill mena hur vi skapar och tolkar 

texter, samt hur detta förhåller sig gentemot den sociala och kulturella utvecklingen i olika sociala 

områden.61 Dels är kritisk diskursanalys även, enligt Fairclough, en metod som kan närma sig och 

analysera texter i både skriven och talad form.62  

När man analyserar diskurs inom den kritiska diskursanalysen finns det två 

områden man fokuserar på, nämligen diskursordningen samt den kommunikativa händelsen.63 

Detta innebär vidare att man därigenom behöver ställa den kommunikativa händelsen mot den 

diskursiva ordning som denna är en del av.64 Diskursordning är summan av samtliga genrer och 

diskurser inom en social domän eller social institution och är ett system som både formas och 

formar språkbruk. Exempelvis kan media reproducera diskursiva ordningar när en journalist 

använder sig, eller bygger på, en diskurs som sedan tidigare används rutinmässigt i media. 

Journalisten bidrar därmed, i detta fall, till att reproducera det redan existerande diskurssystemet i 

media.65 Detta medan den kommunikativa händelsen åsyftar till ett fall av språkbruk, exempelvis i 

form av en intervju eller en tidningsartikel.66 Fairclough presenterar ett stort antal verktyg för att 

genomföra en kritisk diskursanalys av text,67 jag kommer att redogöra några av dessa verktyg 

nedan vilka är av relevans för min kommande analysdel i detta arbete.  

 

Modalitet  

Som tidigare nämnt presenterar Fairclough ett stort antal verktyg för att genomföra en kritisk 

diskursanalys,68 exempelvis i form av modalitet.69  

                                                 
60 van Dijk, (1997), s. 7. 

61 Winter Jørgensen, Phillips, (2000), s. 66. 

62 Fairclough, (2003), s. 6.  

63 Winter Jørgensen, Phillips, (2000), s. 73. 

64 Winter Jørgensen, Phillips, (2000), s. 133. 

65 Winter Jørgensen, Phillips, (2000), s. 76. 

66 Winter Jørgensen, Phillips, (2000), s. 73. 

67 Winter Jørgensen, Phillips, (2000), s. 87. 

68 Winter Jørgensen, Phillips, (2000), s. 87. 

69 Norman Fairclough, Discourse and social change, (Cambridge, 1992), s. 235f. 
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 Enligt Winter Jørgensen & Phillips kan begrepp modalitet betyda ”sätt”.70 De 

tolkar även vidare att vid analys av modalitet, är det graden av instämmande i en sats som är i 

fokus för denna del av analysen.71 Modalitet kan även, enligt Fairclough, vara subjektiv eller 

objektiv. Vid subjektiv modalitet är det ”talarens” egna utryck som tolkas, exempelvis i en 

mening som ”jag (talaren) anser/önskar/motsätter mig att alla ska gå klart gymnasiet” är det 

tydligt vems tyckande som utrycks. Med andra ord vid subjektiv modalitet uttrycker ”talaren” 

tydligt en viss grad av instämmande av ett förslag, av någon karaktär, vilket inte är fallet vid 

objektiv modalitet. Vid objektiv modalitet är det inte alltid är tydligt vems förslag det är som 

utrycks, om det är talarens egna åsikter, universellt tyckande eller en viss agents.72 Exempel på 

objektiv modalitet skulle kunna vara uttrycket ”alla ska gå klart gymnasiet”.  

Modalitet kan användas för att analysera hur artiklarna som utgör mitt material har 

valt att presentera text, åsikter och utryck. Jag kommer främst att använder mig av modalitet i 

min analys för att exempelvis redogöra för användandet av begreppet ”skoltrött”, vid 

presentation av yrkesprogrammets elever.  

  

Manifest intertextualitet 

Intertextualitet är ett begrepp som representerar förhållandet att kommunikativa händelser bygger 

på tidigare händelser. Med andra ord innebär detta att man inte börjar om från början, eftersom 

man inte kan kringgå att använda ord som någon annan har använt tidigare. Vidare kan texter 

även betraktas vara en del av en intertextuell kedja. Vilket innebär att texter sammanlänkas 

genom att dessa integrerar delar från en annan text eller andra texter. Manifest intertextualitet är 

när texter tydligt bygger på varandra, vilket exempelvis kan göras genom att en text hänvisar till 

en annan.73   

Jag kommer dock att främst att använda mig av manifest intertextualitet i min 

analys, då i syfte att analysera vem eller vilka det är som artiklarna väljer att framhäva och/eller 

referera till.     

 

Ideologi och hegemoni 

Fairclough uttrycker att han har valt att hänsyfta till Thompsons tolkning av ideologi, vilket 

Fairclough hävdar att han väljer att tolka som ”meaning in the service of power”.74  Fairclough 

uttrycker vidare att ideologier är en konstruktion av verkligheten, som i olika former och uttryck 

är inbyggt i den diskursiva praktiken. Vilket han vidare uttrycker bidrar till att producera, 

                                                 
70 Winter Jørgensen, Phillips, (2000), s. 87. 

71 Winter Jørgensen, Phillips, (2000), s. 87. 

72 Fairclough, (1992), s. 159. 

73 Winter Jørgensen, Phillips, (2000), s. 77. 

74 Norman Fairclough, Media discourse, (London, 1995), s. 14. 
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reproducera samt transformera maktrelationer i samhället.75 Enligt Bourdieu och Jean-Claude 

Passeron, författare till boken Reproduktionen: bidrag till en teori om utbildningssystemet, har 

utbildningssystemet även en ideologisk funktion genom att den legitimerar den etablerade 

ordningen, i detta fall bibehålla klasstrukturen, som karaktäriserar det aktuella samhället.76    

Fairclough bygger på Gramscis begrepp hegemoni,77 vars betydelse kan tolkas vara 

”en förhandlingsprocess vari man skapar betydelsekonsensus”.78 Enligt denna kan exempelvis 

makt betraktas vara någonting förhandlat. Vilket vidare skulle kunna tolkas innebära att individer 

genom sina handlingar som agenter innehar förmågan att kunna utöva motstånd.79 Media har 

enligt Fairclough en viktig hegemonisk roll, genom att media reproducerar och omstrukturerar 

förhållandet mellan de publika och de privata områdena.80 

 

Forskningsetik 

Det finns etiska riktlinjer som forskare förväntas att följa. Dessa är nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet och samtyckekravet. Dessa innebär att alla uppgifter 

som samlas in, gällande enskilda individer, inför en studie endast får användas till den enskilda 

studien. Samt att alla uppgifter om deltagande individer skall vara konfidentiella. Berörda 

personer exempelvis informanter om sådana önskas delta i en studie, skall informeras gällande 

aktuell studie, exempelvis studiens syfte samt dess olika moment. Deltagarna i aktuell studie skall 

även ha godkänt sitt eget deltagande i studien, om någon är minderårig krävs det även 

vårdnadshavarens godkännande.81  

I detta arbete kommer jag att som tidigare nämnt att använda tidningsartiklar som 

material, vilket innebär att jag inte kommer att använda mig av deltagare i form av informanter 

och därmed inte kommer att förhålla mig till de etiska riktlinjer som inriktas mot individers 

deltagande, exempelvis i form av intervjuer eller observationer, i en studie. Detta innebär även att 

materialet som har används kommer, då det material som behandlas i detta arbete redan är 

publicerat och offentligt, inte att censureras eller på annat sätt göras om i någon större grad för 

att minska risken för identifiering. Jag vill dock trycka på att inget av det som skrivs i denna 

studie är kopplat till författarna av respektive artiklar, utan endast till det publicerade innehållet i 

de respektive skrivna artiklarna. Med andra ord är det endast det skrivna publicerade materialet, 

dvs artikeln i sig, som jag kommer att förhålla mig till och analysera. Detta innebär vidare att inget 

av det som jag skriver i detta arbete är kopplat till författarna av respektive artiklar, på något 

annat sätt än att denne/denna står som författare av respektive artikel.  

                                                 
75 Fairclough, (1992), s. 87.  

76 Bourdieu, Passeron, (2008), s. 251. 

77 Winter Jørgensen, Phillips, (2000), s. 95. 

78 Winter Jørgensen, Phillips, (2000), s. 80. 

79 Winter Jørgensen, Phillips, (2000), s. 95. 

80 Fairclough, (1992), s. 113. 

81 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001), s. 440f. 
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Analys 

I denna del kommer jag att presentera min analys. Dispositionen av analysen är strukturerad 

utifrån mina valda frågeställningar. Detta innebär att jag först kommer att ta upp vilka diskurser 

jag har funnit i mitt material. Sedan kommer jag att gå in på hur gymnasieprogrammen har 

presenterats i mitt material och därefter hur gymnasieprogrammens relation till arbetsmarknaden 

har presenterats. Efter detta kommer jag att behandla hur begreppet ”klass” har uttryckts. 

Avslutningsvis kommer jag i denna analys att ta upp mer centrerat kring hur ”samhällets” fostran 

av individer har uttrycks i mitt material samt även kort om hur (några av de) åsikter/önskan om 

förändring och kritik har presenterats i de tidningsartiklar som utgör mitt material.  

 

Diskurser i materialet 

En diskurs som framkommer i nästintill samtliga artiklar i mitt material är att för samtliga berörda 

individer, kommande eller nuvarande elever i gymnasieskolan, så ska tiden i skolan senare leda till 

ett aktivt deltagande i arbetsmarknaden. Att skolan ska leda till ett aktivt deltagande på 

arbetsmarknaden är någonting som presenteras exempelvis i artikeln ”Yrkeslinjer nobbas av både 

gymnasieskolor och elever”, då genom att det utrycks att ”Jobb direkt efter skolan målet”.82  Det 

finns dock en viss skillnad i denna diskurs rörande tiden, då det ges lite olika synsätt på exakt när 

detta aktiva deltagande skall ske i artiklarna. Direkt efter vald gymnasieutbildning eller efter vidare 

studier, som exempelvis efter universitetsstudier. Ytterligare en diskurs som framkommit är 

presentationen av begreppet ”skoltrött” och ”skoltrötta elever” i samband med presentationen av 

yrkesprogrammen och dess elever. Det presenteras en bild av att de elever som är skoltrötta 

relateras till yrkesprogrammen. Presentationen av begreppet ”skoltrött” är någonting som jag 

kommer beröra ytterligare under rubriken ”Presentation av gymnasieprogrammen”.  

Det är tydligt att manifest intertextualitet, är något som kan betraktas i vissa av 

artiklarna. Där hämtade teman och tankefrågor är exempel på manifest intertextualitet. I vissa av 

fallen presenteras och/eller hänvisas till rapporter eller undersökningar från Skolverket, 

exempelvis i artikeln ”Stoppa yrkesprogrammens förfall”.83 Det som stod att finna i flera av 

artiklarna är användandet av uttalanden från någon aktör eller intresseperson. Dessa uttalanden 

skiljer sig åt bl.a. genom att vissa av artiklarna väljer att åsyfta en intresseperson i form av 

exempelvis en förälder till någon i gymnasiet, en lärare i gymnasiet eller en elev. Exempelvis är 

detta fallet i skolvärldens artikel ”Liten skola hävdar sig väl”, som presenterar uttalanden från tre 

lärare, från den aktuella skolan.84 Detta medan andra artiklar väljer att presentera och använda sig 

av uttalanden från exempelvis politiker, professorer eller chefer inom olika arbeten. I skolvärldens 

                                                 
82 Erik Olsson, ”Yrkeslinjer nobbas av både gymnasieskolor och elever”, Dagens Nyheter, 27.10.2012, s. 14 

83 Häggström mf., 19.12.2012, s. 5. 

84 Fredrik Mårtensson, ”Liten skola hävdar sig väl”, Skolvärlden, (2012:7), s.20-23. 
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artikel ”Bäst i klassen!”, en artikel som handlar om en skola och exempelvis behandlar hur denna 

skola förhåller sig till det kompensatoriska uppdraget. Ett uppdrag som innebär att en elevs 

bakgrund och förutsättningar från hemmet, exempelvis om en elev kommer från ett hem med låg 

utbildningsbakgrund, ”ska i så stor utsträckning som möjligt kompenseras av skolan”. I ”Bäst i 

klassen!” är nästintill det första som presenteras exempelvis en rapport av lärarnas riksförbund. 

En rapport som enligt artikeln berör hur väl de svenska kommunerna hanterar det 

kompensatoriska uppdraget. 85 

     

Presentation av gymnasieprogrammen 

I det material som jag har använt mig av ges det viss skillnad i hur eleverna, som går på eller 

önskar gå på, ett teoretiskt program eller ett yrkesprogram presenteras. Exempelvis benämns 

yrkesprogrammet vara ett program för de individer som är ”skoltrötta” redan i artikelns rubrik 

”Kort yrkesgymnasium för skoltrötta”.86 Med andra ord framläggs det tidigt en tolkning av 

programmet. Då det åsyftas att programmet är till för de individer som är skoltrötta, vilket lägger 

tyngd på att det är detta program som skoltrötta elever bör välja att gå på. Tolkningen av 

programmet har därmed valts att presenteras som en form av fakta.  Denna ståndpunkt 

presenteras först genom dess funktion av rubrik och därefter inte undermineras senare i texten, 

utan snarare befästs. Exempelvis leder den tidiga användningen av objektiv modalitet, vilket görs 

genom att det utrycks ”Kort yrkesgymnasium för skoltrötta”87 istället för att uttrycka ”jag/vi/de 

anser att ett kort yrkesgymnasium är för de som är skoltrötta” vilket då skulle ha skapat en 

subjektiv modalitet, till att ståndpunken ges en objektiv prägel som ett faktum som inte går att 

ifrågasätta.  

Vidare uttrycker Fairclough även att:88  

The media generally purport to deal in fact, truth and matters of knowledge. They 
systematically transform into ‘facts’ what can often be no more than interpretations of 
complex and confusing sets of events. /…/ It is also a predilection for objective modalities, 
which allow partial perspectives to be universalized.89  

Detta innebär att media kan genom att ta upp uppgifter på ett specifikt sätt eller i ett specifikt 

ordalag belysa dessa som någon form av fakta. I detta fall berörande gymnasieskolans program är 

sättet hur satsen är formulerad, dvs användandet av objektiv modalitet istället för subjektiv 

modalitet, är inte begränsat till just artikelrubriken ”Kort yrkesgymnasium för skoltrötta”.90 Detta 

kan exempelvis även tolkas finnas i (jag använder några artiklars rubriker i detta exempel, men 

                                                 
85 Sofia Stridman, ”Bäst i klassen!”, Skolvärlden, (2012:7), s.15-19. 

86 Anna Lena Wallström & Sofia Tanaka, Kort yrkesgymnasium för skoltrötta, (2012-02-10), 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kort-yrkesgymnasium-for-skoltrotta/ (2013-09-15) 

87 Wallström & Tanaka, Kort yrkesgymnasium för skoltrötta, (2012-02-10) 

88 Fairclough, (1992), s. 159. 

89Fairclough, (1992), s. 160f.  

90 Wallström & Tanaka, Kort yrkesgymnasium för skoltrötta, (2012-02-10) 
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detta är även någonting som även kan förekomma i brödtexten/själva artikeln): ”Reklam och 

marknadsföring stjäl tid”,91 ”En illusion att alla vill gå på högskolan”92 och ”De nya yrkeslinjerna 

– en flopp”.93  

Fairclough uttrycker att:94 

The use of objective modality often implies some form of power.95 

Med andra ord kan någonting framläggas på ett sådant sätt att läsaren, eller den som lyssnar om 

detta sker i ett tal, får ett intryck av att det som nämns är fakta eller någon form av sanning. 

Vidare kan detta även tolkas innebära att läsaren/lyssnaren tolkar eller kan få uppfattningen av 

att, i detta fall media, innehar någon form av makt genom att det som läses/sägs tolkas av 

läsaren/lyssnaren vara sanning. Det som i detta resonemang är viktigt att påpeka är medias roll i 

dagens samhälle. Ett samhälle där media har kommit att inneha flera olika användningsområden, 

exempelvis används media i dagens samhälle inte bara för nöje, utan även för information och 

lärande.96 Joanna Thornborrow uttrycker i kapitlet ”Language and the media”, att:97 

The mass media provide the means of access to much information and represent a potentially 
powerful force in our society.98  

 Thornborrow fortsätter vidare att utrycka att en del av medias makt finns i att media kan välja 

vad som ska förmedlas exempelvis som ”nyhet” eller hur en händelse blir förmedlad, i den 

mening hur en händelse formuleras samt vilka aktörer som tas upp.99  

 Presentationen av yrkesprogrammet som ett program för ”skoltrötta” elever 

benämns även i artikeln ”Nya yrkeslinjerna – en flopp”. Detta genom att det utrycks:100 

Regeringens syfte med att förändra yrkesprogrammen är att ge bättre förberedelse för 
yrkeslivet direkt efter gymnasiet. I ett steg vill man minska ungdomsarbetslösheten och locka 
skoltrötta.101  

Här vill jag trycka på två faktorer som är av intresse för min fortsatta analys, det första är 

benämningen av dem som ska lockas av yrkesprogrammet. Skillnader i benämningen om vilka 

som går eller ska ”lockas” av respektive program är tydlig. Yrkesprogrammet ska enligt denna 

definition, som exempelvis nämnt i ovanstående citat, locka skoltrötta elever som snabbt vill ta 

                                                 
91Lars Sjöberg & Jacob Hydén, ”Reklam och marknadsföring stjäl tid”, Skolvärlden, (2012:8), s.22-23 

92 Philip Ramqvist, ”En illusion att alla vill gå på högskolan”, Dagens Nyheter, 24.07.2011, s.14. 

93 Lenita Jällhage, ”De nya yrkeslinjerna – en flopp”, Dagens Nyheter, 27.03.2011, s.8-9.. 

94 Fairclough, (1992), s. 159. 

95 Fairclough, (1992), s. 159. 

96 Thornborrow, (2004), s. 56f. 

97 Thornborrow, (2004), s. 57. 

98 Thornborrow, (2004), s. 57. 

99 Thornborrow, (2004), s. 57. 

100 Lenita Jällhage, ”De nya yrkeslinjerna – en flopp”, Dagens Nyheter, 27.03.2011, s.8-9.. 

101 Lenita Jällhage, ”De nya yrkeslinjerna – en flopp”, Dagens Nyheter, 27.03.2011, s.8-9.. 
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sig ut i arbetslivet där de ska kunna delta på arbetsmarknaden.102 I artikeln ”Stoppa 

yrkesprogrammens förfall” utrycks:103 

Skoltrötta elever skulle slippa alltför mycket teoretiska ämnen och därför slopades den 
obligatoriska högskolebehörigheten. Med mindre matte och svenska och mer fokus på 
yrkesinriktade kunskaper skulle fler elever lockas att söka yrkesprogrammet.104  

Detta händelseförlopp, att fler ”skoltrötta elever” skulle komma att söka sig till 

yrkesprogrammen, blev enligt denna artikel inte verklighet.105 Till skillnad från yrkesprogrammen, 

där arbete och dess relation till arbetsmarknaden sätts i fokus presenteras de teoretiska 

programmen inte med samma ordalag. Istället kopplas presentationen av de teoretiska 

programmen samman med studier och högre möjligheten till vidare utbildning. Exempelvis är 

detta någonting som sker i artikeln ”De börjar i det nya gymnasiet”, då presentationen av de 

teoretiska programmen kopplas till deras, fortsatta, högskolebehörighet.106 Den andra delen är 

den starka benämningen gällande åsikten att individen ska arbeta direkt efter avslutad 

gymnasieutbildning. Gymnasieprogrammens relation till arbetsmarknaden kommer jag vidare i 

nästkommande rubrik i detta arbetes analys att uppehålla mig kring.  

 

Relationen till arbetsmarknaden 

Som tidigare nämnt under förgående rubrik finns det i mitt material en stark benämning av att 

eleverna ska efter avslutad gymnasieutbildning börja delta i arbetsmarknaden. Detta skulle även 

kunna tolkas som att det finns en koppling mellan ”en avslutad gymnasieutbildning” och 

”individens deltagande på arbetsmarknaden”.  I rapporten Öppna jämförelser – Gymnasieskolan 2012 

kan man läsa redan i inledningen att:107  

Gymnasieskolan ska utrusta eleverna för fortsatta studier, arbetslivet och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. En fullständig gymnasieutbildning är en viktig förutsättning för att kunna 
etablera sig på arbetsmarknaden.108  

Med andra ord är en fullständig och avklarad gymnasieutbildning, oberoende om individen har 

avklarat ett teoretiskt gymnasieprogram eller ett yrkesprogram, av hög vikt för individens vidare 

möjligheter att kunna aktivt delta i arbetsmarknaden. Diskursen som även detta citat kan tolkas 

framhäva är dess sätt att ”tala” om vikten av fullbordad gymnasieutbildning för individen för att 

denne/a skall kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Lundhal et al. uttrycker att i dagens 

samhälle är en avklarad gymnasieutbildning någonting som ofta kan ses som ”the minimum 

                                                 
102 Lenita Jällhage, ”De nya yrkeslinjerna – en flopp”, Dagens Nyheter, 27.03.2011, s.8-9.. 

103 Häggström mf., 19.12.2012, s. 5. 

104 Häggström mf., 19.12.2012, s. 5. 

105 Häggström mf., 19.12.2012, s. 5. 

106 Strömberg, 21.08.2012, s. 22-23. 

107 Red. Bodil Båvner, Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2012, (Stockholm, 2012), s. 7 

108 Båvner, (2012), s. 7 
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qualification level” för att en individ ska kunna få ett arbete.109 Att det ”talas” om 

gymnasieskolans koppling till arbetsmarknaden är någonting som återkommer på flertalet ställen i 

flera av de artiklar som utgör mitt material. Främst har jag i mitt material funnit att det är genom 

att ”tala” om ungdomars, dvs nuvarande eller framtida elever på gymnasieskolan, framtida 

utsikter samt hur den insamlade kunskapen som individen har anskaffat sig under tiden av 

gymnasiet skall dels kunna införskaffas samt dels kunna användas i framtiden.  

 I artikeln ”Yrkeslinjer nobbas av både gymnasieskolor och elever” utrycks det att 

idag har:110 

Elevernas intresse för yrkesprogrammen har minskat och flera gymnasieskolor lyfter aktivt 
fram de högskoleförberedande kurserna även på yrkesutbildningarna. Eleverna får då använda 
sitt individuella val för dessa lektioner, i vissa fall handlar det även om utökad skoltid. 111 

Enligt denna artikel är orsaken till det svalnade intresset för yrkesprogrammen avsaknaden av 

automatisk högskolebehörighet, även om elever på yrkesprogrammen har möjlighet att läsa extra, 

genom exempelvis individuellt val eller extra skoltid, de kurser som ger eleven 

högskolebehörighet.112 Det trycks dock på att de elever som inte önskar att läsa dessa 

högskoleförberedande kurser är inte tvingade till detta, genom att det utrycks att:113 

Om man verkligen vill så går de att välja bort. Men vi vill göra det tydligt att normalfallet ska 
vara att man läser även dessa kurser.114  

Trots att den automatiska högskolebehörigheten för yrkesprogrammen och de kurser som lästes 

för att uppnå högskolebehörighet, togs bort i enlighet med den reform som togs i bruk 2011, 

finns det fortfarande en strävan att uppnå högskolebehörighet.”Normalfallet”, eller snarare vad 

denna artikel benämner som normalfallet för en elev på ett yrkesprogram, är enligt detta citat att 

eleven själv önskar att inneha en högskolebehörighet och väljer därefter att gå extra kurser som 

gör detta möjligt. Elevernas möjligheter till att uppnå och inneha en högskolebehörighet är något 

”flera gymnasieskolor lyfter aktivt fram” för att locka till sig elever till sina program, även om 

skolans program utgörs av yrkesprogram, som inte länge har automatisk högskolebehörighet. Att 

skolorna väljer att lyfta dessa högskoleförberedande kurser grundas i artikeln ” Yrkeslinjer nobbas 

av både gymnasieskolor och elever” på att tyckanden från gymnasieskolorna, så som lärare och 

rektorer, att de inte anser att ”en 16-åring är tillräckligt gammal för att fatta ett så avgörande”, om 

individen önskar eller inte önskar har möjlighet att senare i individens liv studera vidare, ”beslut 

om sin framtid”.115  

Många av artiklarnas åsikter utgår från problematiken kring att antalet elever till 

yrkesutbildningarna har sjunkit efter den reform som kom att sättas i verket 2011. Denna reform 

                                                 
109 Lisbeth Lundahl et al., 45(2010:1), s. 46-59. 

110 Olsson, 27.10.2012, s. 14 

111 Olsson, 27.10.2012, s. 14 

112 Olsson, 27.10.2012, s. 14 

113 Olsson, 27.10.2012, s. 14 

114 Olsson, 27.10.2012, s. 14 

115 Olsson, 27.10.2012, s. 14 
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kom exempelvis att innebära att de elever som väljer att gå ett yrkesprogram på gymnasieskolan 

inte kom att få automatisk tillgång, det vill mena de saknar den teoretiska grunden för att få 

tillgång till denna, till att kunna läsa vidare på högskola utan någon form av komplettering eller 

tillägg av teoretiska ämnen.116 Trots detta uttrycks det exempelvis i artikeln ”De börjar i det nya 

gymnasiet” att flertalet av de elever som går på yrkesprogram innehar en önskan om att kunna 

läsa vidare på högre nivå.117 För att påtrycka detta uttrycker denna artikel att:118  

Av barn- och fritidselever vill 65 procent läsa vidare. Det är lika många bland dem som läser 
omvårdnadsprogrammet.119 

Jag vill dock påpeka i detta läge att jag inte kommer att lägga något större resonemang eller 

argumentation gällande dessa siffror då dels dessa står, vad jag kan finna, utanför någon form av 

intertextualitet i artikeln och dels inte är någonting jag kommer gå in i detalj i min analys. Maggie 

Strömberg hänvisar i ”De börjar i det nya gymnasiet” till Lisbeth Lundhal, professor i 

pedagogiskt arbete vid Umeås universitet, som enligt denna artikel uttrycker att:120 

Man ska inte glömma att ganska många verksamheter bygger på en högskoleutbildning.121   

Liedman uttrycker dock att det endast är de elever som väljer att gå på de teoretiska programmen 

som ”inte ska slussas ut på arbetsmarknaden omedelbart efter studentexamen”.122  

 

Utryck av begreppet ”klass” 

I mitt material är klass någonting som på olika sätt återkommer i artiklarna. Hur klass, även om 

begreppet klass i sig inte alltid nämns, återfinns i mitt material kommer jag att ge exempel på 

under denna rubrik. Carlbaum uttrycker att:123  

Utsagorna om den segregerade utbildningen återkommer även i diskursen om en skola för 
arbetsmarknaden men en skillnad förekommer då klassegregeringen inte blir lika framträdande. 
Klass benämns inte explicit utan i termer av ”föräldrarnas utbildningsbakgrund” och 
”studieovan bakgrund”.124   

Med andra ord kan klass, enligt Carlbaum, tas upp och användas utan att explicit nämna 

begreppet klass. Klass kan istället yppa sig genom formuleringen av olika utryck i texten, 

exempelvis genom att påpeka individens eller dess föräldrars ”studieovana bakgrund”.125 Denna 

                                                 
116 Ola Rothenberg, ”Bra med alternativ för dem som är väldigt skoltrötta”, Dagens Nyheter, 16.09.2012, s. 8-9. 
117 Strömberg, 21.08.2012, s. 22-23. 

118 Strömberg, 21.08.2012, s. 22-23. 

119 Strömberg, 21.08.2012, s. 22-23. 

120 Strömberg, 21.08.2012, s. 22-23. 

121 Strömberg, 21.08.2012, s. 22-23. 

122 Liedman, (2011), s. 117. 

123 Carlbaum, (2012), s. 206. 

124 Carlbaum, (2012), s. 206. 

125 Carlbaum, (2012), s. 206. 
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typ av formulering av klass framkommer i mitt material, exempelvis i artikeln ”Bäst i klassen!”. I 

artikeln ”Bäst i klassen” utrycks det exempelvis att:126 

Likvärdigheten blir sämre. Kunskapsklyftorna växer. Föräldrarnas bakgrund spelar allt större 
roll för hur eleverna klarar sig i skolan.127  

Även formuleringar som exempelvis påpekar att vissa ungdomar ”saknar förutsättningar” att 

kunna klara av ett program har framkommit i mitt material.128 Jag vill här dock trycka på att exakt 

vilka ”förutsättningar” som saknas kan dock skilja sig. Enligt vissa av artiklarna är det individens 

klassbakgrund som åsyftas medan andra kan tolkas syfta på exempelvis elevens betyg.  

Betydelsen av föräldrarnas studiebakgrund är någonting som även Jonas Olofsson 

berör. Han hävdar bland annat att föräldrarnas utbildningsnivå kan ha betydelse för deras barns 

val av inriktning och studieresultat.129 I artikel ”Bäst i klassen” uttrycks det att: 130 

Föräldrarnas bakgrund spelar allt större roll för hur eleverna klarar sig i skolan.  131 

Artikeln ”Bäst i klassen” centreras kring en av de ”tre topprankade kommuner som skiljer sig 

från mängden” i ”hur väl de svenska skolkommunerna klarar det kompensatoriska uppdraget” 

enligt en rapport från lärarnas riksförbund, där ”endast 15-20 procent av föräldrarna” har 

”eftergymnasial utbildning om två år eller längre – samtidigt som deras barn gör väl ifrån sig i 

klassrummen”. En av de orsaker till detta, som ges i artikeln, är att de höga förväntningarna på att 

eleverna ska göra väl ifrån sig. Förväntningar som presenteras komma från flera håll, så som från 

”föräldrar, lärare och skolpolitiker”.132 Med andra ord skulle man kunna tolka detta som att 

eleverna uppfostras genom dessa förväntningar, som presenteras komma både från individens 

närmsta omgivning i form av föräldrarna samt av yttre influenser i form av lärare samt 

skolpolitiker, till ett habitus där det utrycks att individen/individerna bör göra väl ifrån sig i 

skolan. En annan orsak, enligt denna artikel, för elevernas strävan efter att göra väl ifrån sig är att 

möjligheten till arbete och deras önskan om att kunna ”konkurrera om de jobb som finns”.133 

Vidare uttrycker Olofson även att de som kommer från mindre privilegierade 

hemförhållanden dels oftare söker sig till yrkesprogrammen och dels även är överrepresenterade 

bland de som väljer att inte fullfölja sin valda gymnasieutbildning. 134 Seija Wellros hävdar att 

klasstillhörighet är en del av en individs sociala identitet som bland annat kan karaktäriseras av att 

individen dels snabbt kan identifiera andra individer med liknande klassidentitet i grupper, som då 

består av individer med olika klasstillhörigeter, samt dels även upplever en känsla av likhet med 
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andra individer som är ”socialiserade under liknande uppväxtförhållanden”.135 Exempelvis skulle 

detta vidare kunna vara att individerna innehar liknande habitus, dvs att de berörda individerna i 

denna skapade grupp har ett likadant sätt att tänka och/eller uppskattar samma saker.136 Individen 

tolkar och bedömer andra individers beteende utifrån vad han/hon själv har lärt sig sedan tidigare 

betrakta vara normalt eller onormalt, rätt eller fel. Wellros uttrycker vidare även att detta beteende 

ofta kan leda till att det skapas en uppdelning mellan ”vi” och ”dom”, utifrån att grupperna bland 

annat kan dela livsstil, normer och beteendekoder.137 Exempelvis presenteras det i ”Yrkeslinjer 

nobbas av både gymnasieskolor och elever” att ”normalfallet” ska vara en elev på 

yrkesprogrammet som bör/önskar läsa de extra kurser som ger eleven högskolebehörighet, fastän 

dessa kurser inte längre är ett krav för de elever som väljer att gå ett yrkesprogram.138 Med andra 

ord kan man i detta exempel tolka att de yrkeselever som strävar efter högskolebehörighet 

presenteras vara de ”normala” eleverna, medan de som väljer att inte studera de extra, teoretiska 

kurserna för att uppnå en högskolebehörighet betraktas som ”avvikande”.   

Carlbaum uttrycker vidare att det dock har skett en skiftning i vad det är som betonas i 

diskussioner.139 Hon uttrycker det är istället ofta fördelningen mellan könen som betonas. 

Innebörden av detta har därmed kommit att bli att det är begreppet jämställdhet som framträder 

medan begreppet jämlikhet blir frånvarande.140 Dock utrycks det att:141 

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/…/.142 

Med andra ord kan klass tolkas yppa sig i text trots att begreppet klass inte explicit omnämns, 

genom exempelvis diskussioner som i detta citat där den teoretiska gymnasieutbildningen 

framläggs som det ”önskvärda” och ”moderna” medan yrkesutbildningen framläggs som 

exempelvis ”bakåtsträvande”.143 Detta är någonting som även jag har hittat i de artklar som utgör 

mitt material. Benämningar som exempelvis ”lägre status”144 och ”återvändsgränd”145 har getts i 

relation till yrkesutbildningen. Medan den teoretiska utbildningen har i flera av artiklarna 

framställs som just det önskvärda. Detta dels genom att de teoretiska programmen sätts som en 

form av motpol till de mindre attraktivt framställda yrkesprogrammen, och dels trycks det på att 
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det är just de teoretiska utbildningarna som eleverna önskar att gå på. Vilket exempelvis i flera fall 

presenteras ha sin grund de teoretiska programmens koppling till vidare studier samt att eleverna 

önskar ”ha fler möjligheter”146 när de inte är säkra på vad de vill bli framtiden.147 

 Vidare uttrycker Bourdieu och Passeron att finns en viss ämneshierarki i 

samhället,148 dvs att vissa ämnesområden anses, av samhället, vara mer prestigefyllda än andra.149 

Exempel på ämne som Bourdieu och Passeron belyser vara prestigefyllt är filosofi.150 Medan 

exempelvis geografi är ett ämne som enligt Bourdieu och Passeron har minskat i sitt ”värde”, då 

det tas in ”en högre andel studenter från arbetarklassen”.151 Schoug uttrycker dock att i dagens 

samhälle är endast innehavet av ett kulturellt kapital är inte någonting som räcker långt för en 

individ som aspirerar på en elitposition. Han uttrycker vidare att ”endast ett fåtal elitutbildningar 

fungerar numera som mer eller mindre direkta inträdesbiljetter till privilegierade positioner i 

samhället”. Orsaken till detta kan enligt Schoug dels ligga i att fler och fler individer fullföljer en 

högre utbildning och därigenom erhåller examenstitlar. Examenstitlar genomgår 

devalveringsprocesser, genom att dessa blir vanligare.152 

 

Fostran av ”samhället” 

Vad är det då som det ”talas” om gällande ungdomar och gymnasieskola, det vill mena vad är det 

som utges vara ”målet”? I de artiklar som jag har använt mig utav har ”målet” främst varit att 

individen skall kunna etablera sig och delta i arbetslivet efter att de har avslutat sina studier. Det 

finns dock vissa skiljaktigheter om när denna etablering och deltagande ska ske mellan 

yrkesprogrammen, där deltagande i arbetsmarknaden presenteras ofta vara omedelbart efter 

avslutat program, och de teoretiska programmen, där deltagande i arbetsmarknaden presenteras 

ofta vara efter vidare studier. Trots skiljaktigheter om när det aktiva deltagandet i arbetslivet ska 

kvarstår det att ”målet” som presenterats i mitt material har varit att individen ska kunna etablera 

sig och delta i arbetslivet efter att de har avslutat sina studier. Med andra ord skulle man kunna 

utrycka att individerna i skolan fostras till att delta i arbetslivet.  Exempelvis uttrycks det redan på 

skolverkets hemsida att yrkesprogrammen ska ”förbereda eleverna för yrkeslivet och leda till 

skicklighet i yrket”.153 I artiklarna som utgör mitt material utrycks detta mål genom lite olika 

formuleringar, i ”Yrkeslinjer nobbas av både gymnasieskolor och elever” presenteras detta väldigt 

tydligt genom formuleringen ”Jobb direkt efter skolan målet”154 medan andra artiklar, exempelvis 

                                                 
146 Lenita Jällhage, ””Ett dumt beslut att straffa elever””, Dagens Nyheter, 27.03.2011, s.8-9. 

147 Olsson, 27.10.2012, s. 14 

148 Bourdieu, Passeron, (2008), s. 137. 

149 Bourdieu, Passeron, (2008), s. 130. 

150 Bourdieu, Passeron, (2008), s. 130. 

151 Bourdieu, Passeron, (2008), s. 137. 

152 Schoug, (2003), s. 111. 

153 Nationella program (2013-04-09) 

154 Olsson, 27.10.2012, s. 14 
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artikeln ”Låt näringslivets behov styra yrkesutbildningen”, väljer att presentera och trycka på 

utbildningarnas, i detta exempel yrkesprogrammen, relation till arbete. I denna artikel görs detta 

exempelvis genom att det presenteras att eleverna själva efter att ha avklarat sitt valda 

yrkesprogram förväntar sig ett arbete så att dessa individer kan ”bli framtidens yrkesarbetare”.155  

   Dahlstedt uttrycker att ”fokus för skolans roll att fostra dagens medborgare riktas 

alltså idag primärt mot arbetsmarknaden” och vidare att en del av politikens uppgifter rörande 

skolan är att ”utforma lärandet efter individens unika behov och livssituation, för att garantera 

deras ”anställningsbarhet” ”.156 Med andra ord är dagens skola någonting som är starkt bundet till 

dess roll att fostra dagens elever för att dessa dels ska kunna delta på arbetsmarknaden och dels 

att dessa elever själva ska vilja delta på arbetsmarknaden, och därigenom bli framtidens arbetare.  

I skolvärlden presenteras skolor i artiklar med rubriker så som ”Liten skola hävdar 

sig väl”157 och ”Bäst i klassen”158. Med andra ord ges det redan i rubriken en omnämning om att 

just denna skola, klass eller elev har utfört någonting som bedöms ha hävdat sig utöver andra 

skolor, klasser eller elever. En uppfattning som ytterligare förstärks genom rubrikernas objektiva 

modalitet som i och med dess frånvaro av vem eller vad det är som uttrycker att exempelvis att 

denna skola hävdar sig väl, bidrar till att detta känns som någon form av ”allmän kunskap” eller 

någon form av fakta. Den fråga som dessa rubriker dock väcker är vem eller vad är det som 

avgör detta enligt artikeln? Ser man exempelvis till artikeln ”Bäst i klassen” så refererar denna 

senare i brödtexten till en rapport av lärarnas riksförbund, som då hävdas presentera att skolan i 

fråga är bland de bästa att hantera det kompensatoriska uppdraget.159 Medan artikeln ”Liten skola 

hävdar sig väl” refererar till skolverket. 160 Med andra ord innehar båda dessa artiklar en manifest 

intertextualitet, vilket är någonting jag tidigare i denna analys har nämnt under rubriken 

”Diskurser i materialet”, i och med att dessa bygger och kopplar i sin presentation till tidigare 

gjorda texter/uttalanden av en annan källa.  

 

Uttryck av åsikter – en önskan om förändring? 

När åsikter kring en utbildning, vare sig det är det teoretiska eller det yrkesinriktade, ges ut av 

media så sprider det sig. Flertalet av de artiklar som har används som material i detta arbete 

efterlyser någon form av förändringsönskan eller kritiska åsikter. Två olika exempel på hur 

kritiska åsikter tas upp är ”De nya yrkeslinjerna – en flopp”161 samt ”Stoppa yrkesprogrammens 

                                                 
155 Jonas Sjöstedt & Rosanna Dinamarca, ”Låt näringslivets behov styra yrkesutbildningen”, Dagens Nyheter, 
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156 Dahlstedt, (2009), s. 80. 

157 Fredrik Mårtensson, ”Liten skola hävdar sig väl”, Skolvärlden, (2012:7), s. 20-23.  

158 Stridman, (2012:7), s.15-19. 

159 Stridman, (2012:7), s.15-19. 

160 Mårtensson, (2012:7), s. 20-23.  

161 Lenita Jällhage, ”De nya yrkeslinjerna – en flopp”, Dagens Nyheter, 27.03.2011, s.8-9. 
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förfall”162. I ”De nya yrkeslinjerna – en flopp” presenterar artikeln några åsikter rörande 

minskningen av teoretiska ämnen inom yrkesprogrammen som kom att ske efter den nya 

gymnasiereformen som togs i bruk 2011. Exempelvis berörs åsikter kring dels nedgången av 

sökande till yrkesprogrammet, då det exempelvis utrycks att antalet sökande till yrkesprogrammen 

har gjort en ”jättedipp”, sedan ”reformen med bortagen högskolebehörighet” infördes. 

Ytterligare berörs dels eventuell problematik för eleverna om dessa skulle önska att byta program, 

genom att det bland annat utrycks att ”det blir svårare för elever som valt fel att byta 

gymnasieprogram eftersom de teoretiska ämnena skiljer sig åt på yrkes- och 

högskoleförberedande program”.163 Medan artikeln ”Stoppa yrkesprogrammens förfall” 

presenterar åsikter som uttrycker en strävan efter förändring av den gymnasiereform som trädde i 

kraft under 2011, och då främst med fokus på den skiftande mängden elever som väljer att söka 

sig till yrkesprogrammen.164 I denna artikel presenteras det att:165 

Antalet sökande har minskat kraftigt och på två år har andelen elever som läser yrkesprogram 
sjunkit från 35 till 29 procent. /…/ Flykten från yrkesprogrammet är ett underkännande av 
regeringens gymnasiereform som trädde i kraft 2011.166  

Enligt denna artikel är orsaken till denna elevtappning det faktum att elever på yrkesprogrammen 

inte längre får automatisk behörighet till högskolan, samt att:167 

Ungdomar vill inte göra utbildningsval som begränsar deras framtida möjligheter.168   

 Liknande åsikt utrycks i flera av de andra artiklarna som utgör mitt material, exempelvis i artikeln 

”Ett dumt beslut att straffa elever”, där det utrycks att ”När man inte är helt säker på vad man vill 

bli så vill man ha fler man ha fler möjligheter”.169  

 Kritiken kan utryckas på olika sätt, exempelvis genom att någonting påtrycks i 

starka ordalag vara negativ eller genom en formulering så att läsaren tydligt förstår vikten av att 

någonting behöver förändras inom en viss aspekt. Kritikens uppdrag, uttrycker Sven-Erik 

Liedman i boken Ett oändligt äventyr: om människans kunskaper, är ”att gallra bort förflugna tankar, 

orimliga antaganden, förhastade slutsatser, missuppfattningar och rena felaktigheter”.170 

 I mitt material har flertalet åsikter, bland annat i form av både positiv och negativ 

kritik, utryckts. Genom mitt material har jag kunnat ta del av hur debatten kring gymnasieskolans 

program har gestaltat sig under min valda tidsperiod. De åsikter som utrycks i mitt material har 

till stor del varit kopplat till den nya gymnasiereformen SFS 2010:2039 som trädde i kraft 2011. 

Exempelvis tar flertalet av de artiklar som utgör mitt material upp och berör avskaffandet av den 
                                                 
162 Häggström mf., 19.12.2012, s. 5. 
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automatiska högskolebehörigheten för yrkesprogrammen, vilket exempelvis sker i artiklarna ”De 

nya yrkeslinjerna – en flopp” som jag tidigare berörde under denna rubrik, samt i ”Yrkeslinjer 

nobbas av både gymnasieskolor och elever”. I artikeln ”Yrkeslinjer nobbas av både 

gymnasieskolor och elever” utrycks det att åsikter kring att elever på yrkesprogrammen bör sträva 

efter, och önskar själva, att uppnå högskolebehörighet genom att läsa extra de kurser som ger 

eleven högskolebehörighet, trots dessa kurser inte längre är ett krav för yrkesprogrammens 

elever.171 Denna analys som jag har presenterat i detta arbete är uppställd efter mina gjorda 

frågeställningar, som har utvecklats för att besvara syftet. Jag kommer nu under nästa rubrik att 

ge en sammanfattning av vad jag har presenterat i denna analys, en sammanfattning som jag har 

valt att strukturera upp efter mina frågeställningar.   
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Sammanfattning, avslutning och slutdiskussion 

Jag har valt att strukturera upp min ”sammanfattning, avslutning och slutdiskussion” med att 

först sammanfatta vad jag har kommit fram till i detta arbete. Sammanfattningen har jag har valt 

att strukturera upp efter mina frågeställningar. Efter min sammanfattning kommer jag att föra 

min avslutning och slutdiskussion. 

 

Sammanfattning 

Vilka diskurser finns i mitt material, kring frågan om yrkesprogrammen och de teoretiska 

programmen? De diskurser som jag har funnit i mitt material har varit programmens 

presenterade koppling till arbete och presentationen av programmens elever samt hur vissa 

individer presenteras vara mer lämpade att gå ett visst program. Benämningen ”skoltrötta” har i 

mitt material varit starkt sammankopplat till presentationen av yrkesprogrammen, exempelvis 

genom att elever som är skoltrötta presenteras vara mer lämpade att gå ett yrkesprogram än ett 

teoretiskt program.  

Hur har då gymnasieprogrammen presenterats i mitt material, och hur presenteras 

gymnasieprogrammens relation till arbetsmarknaden i de tidningsartiklar som utgör mitt material? 

Jag har funnit att det ges skillnader i hur yrkesprogrammen och de teoretiska programmen 

presenteras i mitt material. Skillnader som exempelvis att skoltrötta elever borde gå eller går på ett 

yrkesprogram, vilket då motsvarigheten är att de elever som önskar studera i skolan bör eller går 

ett teoretiskt program. Ytterligare en skillnad i hur programmen presenteras är att i presentationer 

av yrkesprogrammen sätts ämnesområden som arbete och programmens relation till 

arbetsmarknaden i fokus, medan de teoretiska programmen kopplas samman med studier och 

högre möjligheten till vidare utbildning. Gymnasieskolans koppling till arbetsmarknaden är 

någonting som återkommer på flertalet stället i de artiklar som utgör mitt material. Detta 

framkommer främst genom att det ”talas” om ungdomars framtida möjligheter och att det ”talas” 

om hur den kunskap som individen har erhållit under sin tid på gymnasiet ska dels kunna 

införskaffas och dels kunna användas i individens framtida liv. Någonting som även berörs i mitt 

material gällande hur gymnasieprogrammens relation till arbetsmarknaden presenteras är vikten 

av en fullständig och avklarad gymnasieutbildning, inom ett teoretiskt program eller ett 

yrkesprogram, för individens egna möjligheter att aktivt kunna etablera sig och delta inom 

arbetsmarknaden.  

Hur utrycks begreppet ”klass” i mitt material? Begreppet klass har i mitt material 

presenterats på lite olika sätt, dels har det tagits upp genom att begreppet har benämnts i direkta 

ordalag (det vill säga att begreppet klass i sig har används) och dels utan att begreppet klass 

explicit omnämns. Exempelvis har detta skett genom dels i form av att elevens och/eller 

föräldrarnas tidigare studieovana bakgrund påpekas och dels genom att något framställs som 
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”önskvärda” eller som ”ickeönskvärt”.172 I mitt material har det förekommit användandet av 

begrepp som bland annat ”bakåtsträvande”, ”återvändsgränd” och ”lägre status”, i presentationer 

av yrkesprogrammen. Medan de teoretiska programmen genom detta kan tolkas vara en form av 

motpolen till dessa beskrivningar av yrkesprogrammet, det vill säga det är de teoretiska 

programmen som presenteras vara ”moderna”, ”ge vidare/fler möjligheter” och har en ”högre 

status”.  

Hur presenteras ”samhällets” fostran av individer i mitt material? Vad är det då (i 

mitt material) som utges vara ”målet” med en (avslutad) gymnasieutbildning? I de artiklar som 

utgör mitt material är det främst att ”målet” ska vara att ungdomar snabbt ska kunna delta i 

arbetslivet efter avslutade studier. Med andra ord skulle man kunna utrycka att individerna i 

skolan fostras till att delta i arbetslivet.  Ytterligare har jag även funnit i mitt material att det även 

utrycks i vissa av artiklarna att ungdomar själva förväntar sig ett arbete direkt efter att ha avslutat 

sina gymnasiestudier, om dessa har gått ett yrkesprogram. Om individen har gått ett teoretiskt 

program är arbete någonting som presenteras komma efter att individen har genomfört vidare 

studier efter sin gymnasieutbildning.   

 Av detta kan man sammanfattningsvis kortfattat utrycka att jag i mitt valda 

material, genom min analys, funnit att det dels finns en skillnad i hur de olika programmen 

presenteras, exempelvis hur dessa program presenteras som ”lämpliga” för elever med en viss 

karaktär och/eller presenteras vara mer ”tilldragande” för elever med en viss typ av 

klassbakgrund, och dels hur programmens relation till arbetsmarknaden presenteras.  

 

Avslutning och slutdiskussion 

Det jag har funnit i mitt material har till större delen varit kopplat till yrkesprogrammens relation 

till högskola och arbetsmarknad. Det valda materialet har dock inte varit lika tillmötesgående 

gällande att i text explicit presentera de teoretiska programmen, snarare har information/åsikter 

om de teoretiska programmen utgivits i from av att detta är en motpol till yrkesprogrammen. 

Åsikterna om de teoretiska programmen kan tolkas vara motsatsen till de som utges om 

yrkesprogrammen. Exempelvis utrycks det i artikeln ”Fler elever hoppar av från gymnasiet” att 

”yrkesprogrammen har lägre status i Stockholm bland eleverna”, men vad är det som 

yrkesprogrammen har lägre status i jämförelse med? 173  Även om detta inte finns i explicit ordalag 

nedskrivet i artikeln, dvs exempelvis detta har högre status bland eleverna, kan man trots detta 

utläsa att det teoretiska programmet har högre status bland dessa elever, genom att  

gymnasieskolans nationella program är indelade i endast två samlingsbegrepp: yrkesprogrammen 

och de teoretiska program. Följer man detta så borde motpolen av denna typ av åsikter om 

yrkesprogrammen beröra de teoretiska programmen, och tvärt om, utifrån att dessa två är de 

enda samlingsbegrepp som finns för gymnasieskolans nationella program. En annan orsak till 
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detta kan ligga i min valda tidsavgränsning. Debatten gällande gymnasieskolans program har 

under perioden 2011-01-01 till 2012-12-31 till stor del fokuserats på de förändringar som skedde i 

samband med införandet av den nya gymnasiereformen samt med de effekter som denna reform 

hade på gymnasieskolans program och dess berörda individer, varav främst hur de nuvarande och 

kommande eleverna påverkades. Reformen har inneburit att den tidigare obligatoriska 

högskolebehörigheten har kommit att avskaffas.174 För yrkesprogrammens del har denna reform 

inneburit att yrkesprogrammen inte längre erbjuder högskolebehörighet till sina elever, då mer tid 

har valts att läggas på yrkesförberedande ämnesområden och tiden för de teoretiska ämnena, så 

som svenska och matte, har minskat.175 Innebörden av denna reform för de teoretiska 

programmen är dock inte lika lätt att finna i det material som jag har använt mig av i detta arbete. 

Orsaken till detta kan vara att den nya gymnasieförordningen tolkats inte innebära lika stora 

förändringar eller påverkan på de teoretiska programmen och dess berörda elever.  

Dock är skolreformer i sig någonting som jag anser skulle kunna vara av intresse att 

analysera. Exempelvis skulle analys av skolreformer kunna vara av intresse för att dels undersöka 

vad dessa reformer innebär för några förändringar, dvs vad är det som ska förändras eller bytas ut 

enligt dessa nya reformer och hur påverkar detta skolorna och  skolornas elever, samt dels om 

eller hur skolreformer kan spegla den aktuella tidens debatter och syn på 

lärande/ämne/värderingar/skolans uppdrag.   

Jag kom även att finna en likhet i de ståndpunkter som presenterades i artiklarna 

från både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, vilket därmed kom att innebära att jag fick ta 

del av liknande synpunkter och åsikter som inte kom att skilja sig i någon större utsträckning. Det 

är dock inte sagt att detta inte finns skillnader, utan endast att jag inte har upptäckt någon/några 

större skillnader i dessa.   

I detta arbete har jag stävat efter att synliggöra hur tre tidningar: Skolvärlden, 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, har valt att presentera debatten kring de teoretiska och 

praktiska programmen/yrkesprogrammen i gymnasieskolan, under perioden från 2011-01-01 till 

2012-12-31, i sina artiklar. Jag vill dock avslutningsvis påpeka att det självfallet finns andra 

aspekter av debatten av skolan som jag inte har berört i detta arbete. Exempelvis skulle det kunna 

vara av intresse att vända sig till hur presentationen av detta har gjorts inom en annan tidsperiod, 

till exempel hur debatten presenteras idag eller hur debatten innan reformen 2011 sattes i kraft 

såg ut. En annan möjlig inriktning som skulle kunna vara av intresse, är att inrikta sig på den 

politiska debatten gällande gymnasieskolans program. Frågor som då skulle kunna vara av 

intresse är dels hur den politiska debatten har sett ut inför införandet av denna reform samt hur 

den politiska debatten har sett ut efter att denna reform togs i kraft. En annan möjlighet skulle 

även kunna vara att istället för att använda tidningsartiklar som material, skulle man kunna 

använda sig av skolverkets rapporter och undersökningar som material.   
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