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Sammandrag 

Föreliggande studie undersöker hur kunskapssyn, elev- och läraridentitet konstrueras på tre 

svenska friskolors hemsidor. Arbetet tar utgångspunkt i, den av Stephen J. Ball
1
 beskrivna, 

marknadsanpassningen av skolväsendet i Storbritannien. Uppsatsen diskuterar hur Balls 

resultat kan förstås utifrån ett material från friskolor belägna i Sverige. 

   Ur vetenskapsteoretisk synpunkt bygger arbetet på en socialkonstruktionistisk och 

posttrukturell förståelse av det sociala. De teoretiska ramarna och metodiska redskapen är 

hämtade från två olika skolor av diskursanalys. Delar av Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys används för att undersöka hemsidornas genre och relation till Balls slutsatser.  

Materialet har även dekonstruerats enligt valda delar av Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 

diskursteori med syftet att beskriva hur kunskapssyn, elev- och läraridentitet konstrueras. 

   Studien visar att det undersökta materialet bygger på marknadsdiskurs och att detta påverkar 

hur kunskapssynen, elev- och läraridentitet konstrueras. Förenklat uppvisar materialet två 

skilda diskurser. Den ena diskursen är centrerad kring kunskapens ändamål, att bli attraktiv på 

arbetsmarknaden. Detta ändamål spelar en viktig roll i konstruktionen av läraridentiteten som 

i hög utsträckning bygger på branscherfarenhet, praktisk målmedvetenhet och nyfikenhet. 

Elevens identitet konstrueras som passiv kunskapskonsumerande. Den andra diskursen har 

vissa elitistiska undertoner. Kunskapssynen är centrerad kring identitetsdaning med syftet att 

möjliggöra elevens framtidsdrömmar. Konstruktionen av elevidentiteten bygger inom denna 

diskurs på beskrivningar av eleven som ansvarstagande, målmedveten och 

kunskapshungrande. Konstruktionen av läraridentiteten bygger på beskrivningar av lärarna 

som ansvarstagande, underhållande, motiverande, och prestationsinriktade.  

   Uppsatsen lyfter även fram att materialet genom sin marknadsförande genre och sina 

utförliga konstruktioner av kunskapssyn samt elev- och läraridentitet har stor potential att 

påverka den sociala praktiken på respektive skola. Detta förhållande aktualiserar frågan om 

hur kunskapssyn, elev- och läraridentitet bör konstrueras. I den avslutande diskussionen 

diskuteras detta utifrån olika problemområden härledda ur slutsatser dragna i analysen.   

 

 

 

 

                                                           
1
 Ball, 2007 
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1. INLEDNING 

Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i samtidens diskussion om friskolornas roll i det 

svenska utbildningsväsendet.
2
 Mitt intresse för diskussionen väcktes då jag som student 

undervisade på en friskola i södra Sverige. En tid efter min vistelse vid skolan blossade en 

debatt kring friskolors kunskapsbedömning upp i media, framför allt i södra Sverige. Debatten 

mynnade ut i en omfattande granskning utförd av skolverket. Denna visade på att 

kunskapsbedömningen på skolan inte skett i linje med de kriterier som styrdokumenten 

föreskriver. Problemet var bland annat att skolan satt för höga betyg när de rättat nationella 

prov samt att elevernas slutbetyg generellt sett var betydligt högre än resultaten på de 

nationella proven, den ”snälla” rättningen till trots.
3
 Förklaringen till den felaktiga 

bedömningen tillskrevs okunskapens domäner. Således fick lärarutbildningen och personalen 

vid skolan en kritisk notering i media.
4
  

   Efter min vistelse vid skolan infann sig dock en känsla av att problematiken sträcker sig 

djupare än så. Hur såg egentligen verksamheten som skolan bedrev ut? Hur såg man på 

lärarens och elevens roll i utbildningen? Mitt intryck var att skolan andades en form av 

elitism. Det fanns till exempel en strikt klädkod för lärarna och någon menade att man 

utbildade morgondagens ledare. Man kan säga att det fanns en tydlig profil. Min tanke är att 

en tydlig profilering av utbildning får praktiska konsekvenser för hur utbildningen går till. I 

denna studie vill jag följa upp tanken och undersöka om den är gångbar. 

 

1.1 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka tre friskoleverksamheter med filialer belägna i Sverige. Arbetet tar 

sin utgångspunkt i en studie, utförd av Stephen J. Ball, enligt vilken friskolor som fenomen 

bör förstås utifrån den ökade marknadsanpassningen av samhället. Ball beskriver ett 

systemskifte i Storbritannien där ägande- och maktrelationer förändrats. Som en konsekvens 

förändras även synen på vad utbildning innebär. Lite hårdraget kan man säga att Ball tecknar 

konturerna av det marknadsanpassade skolsystemet.
5
 Jag vill undersöka om Balls 

beskrivningar av detta system kan överföras till ett resonemang om friskolor belägna i 

Sverige.  

                                                           
2
 Nilsson Ingrid (2002), Fristående skolor – internationell forskning 1985-2000, Skolverket, S.20-23. Se bland 

annat www.sr.se för diskussion. Fullständig länk finns i referensförteckningen. 
3
 www.skolverket.se/content/1/c6/01/34/85/ProCivitas%20bed%F6mning.pdf,  20/4 2009 

4
Helsingborgs dagblad, 1 oktober 2008, andraledare 

5 Ball S. J., Education plc. Understanding private sector participation in public sector education, London: 

Routledge, 2007 
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1.1.1 Problemformulering 

Det finns naturligtvis många olika aspekter av friskoleverksamhet som kan undersökas. 

Uppsatsens explicita fokus är dock att undersöka tre friskoleverksamheter utifrån de tendenser 

Ball
6
 lyfter fram. De begreppsliga aspekterna av utbildning att står i fokus. Jag har valt att 

lyfta fram begreppen elev, lärare och kunskap eftersom jag anser dem centrala inom 

utbildning. Den övergripande frågan är således om det finns ett samband mellan hur dessa 

begrepp beskrivs i undersökningsmaterialet och de tendenser Ball beskriver i sin studie. Jag 

har under arbetets gång lagt till forskning som utökat förståelsen av det studerade materialet. 

Främst Claes Ericssons
7
 och Anders Perssons

8
 forskning, beskriven i forskningsläget, har i 

samverkan med de metodiska och teoretiska utgångspunkterna skapat förutsättningarna för en 

bredare förståelse för hur de tre begreppen elev, lärare och kunskap beskrivs i materialet.   

1.1.2 Avgränsningar och urval 

Jag har valt att använda material från tre friskolors hemsidor för att teckna en bild av hur 

friskolediskursen i Sverige kan se ut. Materialet i undersökningen representerar företagskedjor 

med skolor på flertalet orter i landet. Vittra bedriver verksamhet för åldrarna 1-19. Engelska 

skolans verksamhet sträcker sig från årskurs fyra till och med gymnasiet och Ljud och 

Bildskolan är inriktad mot gymnasie- och eftergymnasial utbildning.  Mitt intresse har dock 

främst riktats mot det material som berör gymnasieverksamhet. 

   Det finns flera skäl att använda hemsidor för en undersökning som denna. Internets roll 

inom kommunikationssektorn har under de senaste tio åren vuxit explosionsartat. Två 

aspekter av detta är viktiga för mitt val av material. Den första är materialets tillgänglighet. 

Den stora majoriteten av ungdomar och lärare har möjligheten att nå skolornas hemsidor. 

Rimligtvis innehåller materialet därför utsagor som friskolorna vill delge potentiella läsare. 

Som en följd av detta kan jag få en inblick i hur friskolorna vill bli framställda.   

   Hemsidor innehåller ofta en stor mängd information. Jag har valt att studera hemsidornas 

startsidor och de texter som finns där. Startsidan kan liknas vid ett skyltfönster med syftet att 

fånga läsarnas intresse och visa upp verksamheten. Startsidorna innehåller alltså material som 

är intressant för min studie. Avgränsningen innebär också att jag slipper material där 

diskursen inte kommer till tydligt uttryck till exempel vägbeskrivningar, kontaktlistor och 

dylikt. Materialet från tre startsidor har också inneburit en rimlig mängd av text att analysera 

utifrån studiens tidsramar. 

                                                           
6
 Ball, 2007 

7
 Ericsson, Claes, Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris. Undervisningsideologier och diskurser hos 

lärare och lärarstuderande i musik. Malmö: Malmö Academy of Music, 2006 
8
 Persson, Anders, Fängelse, marknad, fria studier, i Socialvetenskaplig tidskrift, nr 4, 1996 
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   Hemsidor är endast en liten del av det beskrivande material en skola producerar. I en utökad 

studie hade det varit intressant att använda ett fylligare material. Flera skolor marknadsför sig 

i det offentliga rummet, i tidningar och på biosalonger. Sådant material hade naturligtvis varit 

intressant för att beskriva friskolornas profil mer djupgående. Det hade också varit givande att 

intervjua lärare, huvudmän och elever från de olika skolorna. Tidsramen sätter dock gränser. 

Startsidorna ger likt ett skyltfönster en kompaktversion av friskolornas profil. Materialet är 

valt utifrån en lista över friskolekedjor som har någon typ av verksamhet i Halmstad. De 

specifika hemsidorna är slumpmässigt utvalda utan förkunskaper om innehåll. 

   Studien är även avgränsad av att materialet endast kommer från tre friskolor. Flera friskolor 

är idag nischade och bedriver sin verksamhet utifrån olika ideologier och pedagogiska 

utgångspunkter. Mitt arbete talar naturligtvis inte för dem alla. I egenskap av fallstudie 

kommer arbetet att fokusera på hur diskursen ser ut på de tre skolorna i fråga. Samtidigt ger 

de teoretiska ramarna viss möjlighet till generalisering. En del principer som behandlas kan 

också härledas till generella regler för friskolor vilket ökar dess generaliserbarhet.   

1.1.3 Etisk diskussion 

Föreliggande studie behandlar material inhämtat från tre friskoleorganisationers hemsidor. 

Materialet är således elektroniskt publicerat för allmänheten och går därmed under 

offentlighetsprincipen. Användningen av materialet bör således inte i sig väcka några etiska 

problem. Analysen som sådan syftar främst till att informera och problematisera för att hjälpa 

individer att tolka omvärlden. Detta utifrån antagandet att kritiskt tänkande gynnar individens 

möjligheter att orientera sig i samhället. 

 

1.2 Definition  
Hur vi benämner friskolor skiftar och kan ibland vara problematiskt. Friskolesystemet är 

enligt Birgitta Fredanders rapport för skolverket en hybrid där det offentliga och privata 

samverkar. Länken till det offentliga består i att friskolorna är kommunalt finansierade via 

skolpengen. Detta ger det offentliga viss insyn och rätt att utöva kontroll över friskolorna. 

Friskolorna är till exempel ålagda att följa nationella styrdokument som riksdagen beslutat 

om. Skolverket är det organ som kontrollerar att friskolorna fullföljer de uppgifter som det 

offentliga ålagt dem. Aktörer från den privata sektorn står för ägandet av skolan. Som 

exempel hade 32 av de bidragsberättigade skolorna år 1999-2000 stiftelser som huvudman. 

Under samma period hade 29 av de bidragsberättigade skolorna aktiebolag som huvudman. 
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Detta betyder att privata aktörer får stort inflytande i frågor om hur skolor skall arbeta för att 

uppfylla de krav som den offentliga sektorn föreskriver och hur de skall använda skolpengen.
9
 

   Friskolorna kan även ideologiskt länkas till den privata sektorn. Ingrid Nilsson, professor i 

pedagogik, menar att en viktig funktion av friskolorna är att skapa valfrihet när det gäller 

utbildning. Elevens möjlighet att välja skola skapar en konkurrenssituation där 

utbildningsföretag och kommunala skolor konkurrerar om elever.
10

  

   Nilsson beskriver även hur denna hybrid mellan privat- och offentligsektor har skapat viss 

begreppsförvirring angående fenomenet friskolor. 1981 gjordes en SOU utredning, Fristående 

skolor för skolpliktiga elever, som fastslog att fristående skolor är den mest korrekta 

benämningen, det är också detta begrepp som oftast används i akademiska texter. Utredningen 

underkände begreppen privat- och friskolor eftersom de har en annan betydelse historiskt och 

ekonomiskt.  Begreppet friskola har tidigare använts om skolor som var avgiftsfria. Detta är 

numera norm i Sverige varför termen anses historiskt irrelevant. Skolorna kan enligt 

utredningen inte heller betraktas som privata eftersom de är kommunalt finansierade.
11

 Jag har 

likväl valt att använda begreppet friskolor i denna studie. Anledningen är att detta begrepp är 

dominerande i det svenska språket
12

 samt att termen fristående skolor är språkligt klumpigt att 

använda i text.  

 

1.3 Bakgrund 
Fenomenet friskolor är relativt nytt ur ett svenskt perspektiv. Den viktigaste politiska 

förändringen som banade väg för de fristående skolorna var propositionen ”om valfrihet och 

fristående skolor” som lades fram i riksdagen 1992. Från att ha utgjort under 1 % av den 

totala andelen gymnasieelever växte gruppen elever i fristående gymnasieskolor till 6 % på 

nio år.
13

 Läsåret 2006 ökade siffran till 15 % av den totala andelen gymnasieelever.
14

 Det 

handlar alltså om en snabb och omfattande förändring i utbildningslandskapet. 

    Enligt Nilsson är forskningen, liksom den allmänna opinionen, kluven när det gäller 

utvärderingen friskolorna. Den grundläggande tvistefrågan gäller hur konkurrens påverkar 

utbildningen. Enligt de positiva forskningsresultaten och den positiva opinionen leder 

konkurrens till att ”bra” skolor uppmuntras genom att deras elevunderlag ökar genom elevers 

(och föräldrars) fria val av gymnasieskola. Samtidigt avslöjas ”dåliga” skolor, vilka 
                                                           
9
 Fredander Birgitta, Fristående gymnasieskolor, Rapport om Fristående gymnasieskolor, Skolverket, 1999, s.2-

4 
10

 Nilsson, 2002, s.29-30 
11

 Nilsson, 2002, s. 26-29 
12

 Ibid. 
13

 Nilsson, 2002, s.19 
14

 Skolverket.se (2006-2007) 
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följaktligen drabbas av sviktande elevunderlag och krav om att bättra kvaliteten. Motsägande 

forskning hävdar att kvalitet, när det kommer till utbildning, är mycket svårt att definiera samt 

att den positiva forskningen tar hänsyn till allt för få variabler när de mäter prestationer. Till 

exempel menar man att elever/föräldrar som väljer fristående skolor ofta har bättre 

förutsättningar att lyckas tack vare sitt sociala ursprung. I förlängningen menar kritikerna att 

detta leder till ett demokratiskt problem då skolpolitiken inte längre kan garantera en likvärdig 

utbildning.
15

 

1.3.1 Forskningsläge 

Enligt vad jag kunnat utröna saknas ett forskningsläge som explicit utforskar friskolor i 

Sverige ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Med utgångspunkt i Nilssons
16

 arbete och de 

efterforskningar jag gjort på bibliotek och i databaser är den svenska forskningen snarare 

inriktad mot att undersöka friskolornas effektivitet och sociala effekter. Denna uppsats 

kommer inte beröra friskolors faktiska effektivitet eller sociala effekter. Fokus är, som 

tidigare nämnts, på hur utbildning beskrivs i materialet från friskolorna. 

   Stephen J. Ball är professor i sociologi och har studerat marknadsanpassningen av 

skolväsendet i Storbritannien. I Education plc. Understanding private sector participation in 

public sector education är Balls syfte att kritiskt analysera förändringar i policy 

(handlingsprogram), policyteknologier och policyregimer inom utbildningsväsendet i 

Storbritannien. Ball använder diskursanalys för att problematisera etiska och demokratiska 

aspekter av utvecklingen mot ett allt mer marknadsanpassat skolsystem. I studien träder en 

diskursiv kamp mellan den privata och den offentliga sektorn fram.
17

 

   Ball lyfter han fram några intressanta tendenser och frågor. Marknadsanpassningen av 

utbildning är enligt honom en pågående och labil process som förändrar relationerna mellan 

stat, kapital, offentlig sektor och privat ägande. Denna process ansluter globala ekonomiska 

flöden till våra vardagsliv, i detta fall främst familjer, studenter och lärare. En konsekvens av 

detta blir att sociala relationer förändras och att utbildning mäts kvantitativt. Utbildning blir 

summan av ett uppskattat eller förväntat ekonomiskt värde. Variabler som konkurrens och 

effektivitet blir måttstockar för utbildning. Utbildning och utbildningsverksamhet blir därmed 

handelsvaror som kan köpas och säljas på den internationella marknaden. Kunskapsbegreppet 

omformuleras från att besvara frågor som ‟Är det sant?‟, ‟Är det rättvist?‟ till ‟Är det 

användbart, säljbart, effektivt?‟ Lärare förväntas vara medvetna om och ta ansvar för att deras 

                                                           
15

 Nilsson, 2002, s.20-23, 39-44 
16

 Ibid. 
17

 Ball, 2007, s.1-3  
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undervisning är konkurrenskraftig för organisationens bästa.
18

 Ball efterfrågar även en 

diskussion av konsekvenserna denna trend får för utbildning. Hur vill vi att utbildningen skall 

se ut? Vilken roll bör marknad få spela när det kommer till utbildning? Bör inte etiska värden 

och moraliskt ansvar spela en större roll i utbildningsbegreppet, eller är det användbarhet och 

effektivitet som bestämmer dess nytta?
19

 

   En viktig skillnad mellan min och Balls studie är omfattningen. Jag berör endast en liten del 

av det material som produceras av och om friskolor. Ball å andra sidan kartlägger diskursen 

på makronivå med Storbritanniens utbildningsväsende som studieobjekt. Det finns dock en 

begreppsmässig och teoretisk närhet som jag använder i mitt arbete. Detta behandlas närmare 

under rubriken samhällsteoretiskt perspektiv. 

   Eftersom föreliggande studie diskuterar diskursiva konstruktioner av begreppen lärare, elev 

och kunskap är det fruktbart att lyfta in forskning som behandlar detta område. Claes 

Ericsson, docent i pedagogik, undersöker i studien Terapi, upplysning, kamp och likhet till 

varje pris bland annat hur lärar- och elevbegreppen konstrueras inom musikämnet. Ericsson 

lyfter fram elva typer av lärarkonstruktioner samt åtta typer av elevkonstruktioner och 

problematiserar dess praktiska konsekvenser. För min studie är främst konstruktionen av 

lärare som motivatör och försäljare intressant. Metaforerna är skapade utifrån lärarberättelser 

där förmågan att motivera och ”sälja” ämnet till eleverna beskrivs som viktiga 

läraregenskaper. Ericsson förklarar konstruktionerna utifrån att läraren i viss utsträckning 

förlorat den auktoritet som ämbetet tidigare erbjudit. För att kunna undervisa på ett bra sätt 

blir det därför viktigt att skapa en god relation till eleverna. Claes påpekar att konsekvensen 

av konstruktionen är att läraren blir den aktiva aktören medan eleven blir passiv vid behov av 

att motiveras och övertygas om kunskapens mening.
20

    

   I artikeln Fängelse, marknad, fria studier utvecklar Anders Persson, professor i sociologi, 

ett resonemang som är intressant för min studie. Enligt Persson kan skolor kategoriseras 

utifrån olika motivationstyper. I artikeln förekommer tvång, utbildningsberoende och 

kunskapsvilja som olika kategorier av motivation. Kategorierna utkristalliseras i tre olika 

typer av elever, lärarroller och skoltyper. Samtidigt synliggörs motivationstyperna genom tre 

motsvarande tendenser i utbildningssfären. Skolan karaktäriseras inom dessa som fängelse, 

marknadsstyrd och slutligen utifrån en vilja att söka kunskap. För denna studie är främst de 

två senare motivationstyperna av intresse. Persson knyter i artikeln endast religiöst 

fundamentalistiska friskolor (åtminstone bland de friskolor som berörs) till tvångsskolan och 

                                                           
18

 Ball, 2007, s.185-190 
19

 Ball, 2007, s.191  
20

 Ericsson, 2006, s.70-93, 87-90, 181 
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någon sådan förekommer inte i min studie. Däremot är Perssons koppling mellan friskolor 

och marknads- och kunskapsmotivation av stort intresse. Perssons resonemang kan kortfattat 

beskrivas enligt följande: På ”kunskapsskolan” motiveras en viss kategori elever av själva 

kunskapssökandet. Lärarna på en sådan skola drivs av tanken att utbilda för kunskapens skull. 

På ”marknadsskolan” motiveras eleverna av att arbetsmarknaden efterfrågar en viss 

utbildning. Lärarna på en sådan skola strävar efter att förbereda eleverna för en framtida 

arbetsmarknad. Konstruktionerna är schematiska, sällan följer skolorna mönstret enhetligt. 

Det kan uppstå diverse olyckliga kombinationer där till exempel elever motiverade av att söka 

kunskap råkar ut för tvångslärare. På samma vis kan kunskapsinspirerade lärare råka ut för 

elever som endast är motiverade av ett skoltvång.
21

 

2. METOD OCH TEORI 

De teoretiska ramar som denna studie rör sig inom är hämtade från det diskursanalytiska 

fältet. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips ger mig veterligen, i sin bok Diskursanalys 

som teori och metod, en bra genomgång av diskursanalysens ontologi. Diskursanalys förs på 

allvar in i den vetenskapsteoretiska diskussionen i och med Michel Foucaults ”arkeologiska” 

arbete. Foucault ville frilägga de regler som styr vilka utsagor som blir accepterade och tagna 

som sanna inom specifika historiska perioder. Detta syfte bygger på det antagandet att 

”sanning” inte existerar som ett objektivt faktum. Sanning är enligt diskursanalysen något 

människor konstruerar. Foucault använde begreppet diskurs för att beskriva en sammansatt 

konstruktion av sanning. Diskurs kan alltså betraktas som en tankeströmning vilken begränsar 

och definierar en historisk epoks syn på vad som är sant.
22

 

   Enligt Jørgensen och Phillips förklarar Foucault diskursernas tillblivelse genom begreppen 

makt och kunskap. Makt förstås som den skapande kraft som bestämmer diskursernas inre 

logik. Det är således makt som skapar, begränsar och definierar det sociala. Enligt Foucaults 

tanke förutsätter kunskap och makt varandra. Min tolkning är att skapandet av ”sanning”, 

formandet av det sociala, äger rum i samspelet mellan kunskap och makt. Flertalet teoretiker 

inom det diskursanalytiska fältet förhåller sig till Foucaults diskursbegrepp genom att hålla 

med om eller distansera den egna teorin utifrån det. Diskursteori och kritisk diskursanalys 
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som beskrivs nedan delar Foucaults socialkonstruktionistiska och 

poststrukturalistiskaperspektiv.
23

  

2.1 Diskursteori  
I Hegemonin och den socialistiska strategin för Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, 

professorer i politisk teori, en vetenskapsteoretisk diskussion. Genom att dekonstruera teorier 

med anknytning till den marxistiska världsbilden frilägger de ett viktigt teoretiskt problem. 

Detta består i att de marxistiska teorierna i hög utsträckning utgår från a priori bestämda 

regler för hur den sociala ordningen fungerar.
24

 Laclau och Mouffe visar i sin analys att dessa 

förutsättningar begränsar analytiskt arbete och att de är helt beroende av kontexten 

(tsarväldets slutfas). Enligt Laclau och Mouffe blir följden av detta att vi inte kan dra några 

universella slutsatser om specifik socialpraktik utifrån teorier som är djupt förankrade i 

specifika kontexter och bestämda förutsättningar.
25

  

   För Laclau och Mouffe kvarstod dock frågan om hur social praktik (människors tankar, 

handlingar) styrs i olika riktningar. Svaret fann de i dekonstruktionen av de marxistiska 

teorierna. Gemensamt för teorierna är att de utgör en form av hegemoni. Laclau och Mouffe 

definierar hegemoni som en sammansatt uppfattning om det sociala, vilken strävar efter att 

statusbestämma specifika sociala praktiker.
26

  

   Genom att sammanlänka hegemonibegreppet med poststrukturalistiska teoribyggen, inte 

minst Foucaults diskursbegrepp, konstruerar Laclau och Mouffe diskursteorin. Det viktiga 

bidraget från poststrukturalismen består i hur det sociala betraktas. Förenklat kan man tänka 

sig att alla sociala praktiker enligt teorin är länkade till varandra och att de fixerar varandras 

betydelse i det sociala varandet.”Fixeringarna” är dock aldrig definitiva eller ens fullständiga. 

Anledningen till detta är delvis att Laclau och Mouffe, via hegemonibegreppet, tar avstånd 

från Foucaults tanke om att det existerar ickediskursiva praktiker i samhället.
27

 Begreppet 

diskurs kan alltså förstås som en social ordning, och tanken om denna, där olika praktikers 

betydelse fixeras i förhållande till varandra. I begreppet ingår även en strävan efter att fixera 

praktikerna på ett bestämt sätt, vilket leder till att diskurser kan hamna i konlikt om hur det 

sociala bör definieras. 
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   Laclau och Mouffes diskursteori är omfattande och komplicerad.
28

 Ovan har jag försökt att 

teckna teorins grunddrag. Här nedan kommer jag att diskutera de begrepp som är väsentliga 

för de analytiska aspekterna av mitt arbete. Således kommer delar av begreppsapparaten inom 

diskursteorin inte att beröras. 

   Laclau och Mouffe menar att diskurserna är uppbyggda av signifikanter. Förenklat tänker 

jag mig dem som beståndsdelar. Dessa kan tillskrivas betydelse genom social praktik. En 

praktik som tillskriver signifikanter betydelse kallas inom teorin för artikulering.
29

 En viktig 

del av mitt arbete bygger på att undersöka just artikuleringar i materialet. Eftersom 

artikuleringarna berättar vilken betydelse diskursen tillskriver signifikanten kan jag skapa en 

bild av hur mina tre fokusbegrepp, eleven, läraren och kunskapen, som här kan betraktas som 

signifikanter beskrivs i diskurserna. 

   För att teckna en bild av de tre begreppen kommer jag att använda mig av begreppet 

ekvivalens. Laclau och Mouffe menar att en diskurs kan kännetecknas genom samband i 

artikuleringarna av olika signifikanter. Ekvivalens kan förstås som mönster av artikuleringar 

som konstruerar identitet inom olika diskurser.
30

 Detta kan exemplifieras med hur danskar 

ofta kännetecknas av svenskar. Ekvivalensen skulle i det fallet kunna ställas upp i en kedja 

enligt följande: Livsglada – Uppsluppna – Fria – Livsnjutare. Enligt Laclau och Mouffe är 

dock ekvivalensen aldrig beständig. De artikuleringar som anses utmärkande förändras över 

tid och rum.
31

 (Även detta förhållande kan förstås i exemplet med danskarna. Våra glada 

grannar beskrevs på ett helt annat vis för några hundra år sedan, under den svenska 

”stormaktstiden”, då de snarare beskrevs som fiender – lögnare – mördare och så vidare.)  

   Laclau och Mouffes diskursteori utgör ramverket för min analys. Studien utgår alltså från 

diskursteorins antagande om att det sociala kan struktureras med hjälp av diskursbegreppet 

och att diskursernas utformning och kamp får en avgörande betydelse för all social praktik. 

Den analytiska öppningen består i dekonstruktion av diskurserna. Genom att ta fasta på 

artikuleringar i social praktik kan ekvivalens friläggas. En sådan friläggning skapar utrymme 

för en diskussion om hur diskursen ser ut och hur artikuleringarna påverkar den sociala 

praktiken. Mitt syfte är även att undersöka om studiematerialet står i beroende till 

marknadsdiskurs. För att undersöka detta förhållande är det nödvändigt att ta hjälp av fler 

teorier och metodiska grepp. 
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2.2 Faircloughs kritiska diskursanalys 
Jag har valt att använda en del av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys för att fastställa 

beroenden till andra diskurser i materialet. Fairclough beskriver i Analysing Discourse en 

tredimensionell textanalys. I analysen angrips texten, den sociala händelsen, utifrån tre sociala 

dimensioner. Jag kommer endast använda den första dimensionen, där den kommunikativa 

händelsen står i fokus.  

   Syftet i detta första stadium är att placera texten diskursivt och därmed finna ideologiska 

mönster och beroenden till andra diskurser. Två metoder är viktiga för friläggningen av 

diskursivt innehåll i en text. Den första, genreanalys, har syftet att bestämma vilken typ av 

text man arbetar med. Detta kan bestämmas genom analys av textens syfte och struktur. Syftet 

med en text är ofta ganska uppenbart och det berättar något om dess diskursiva tillhörighet. 

När det gäller textens struktur visar den mer djupgående på hur starkt den är knuten till olika 

diskurser. Fairclough menar också att textens semantiska och grammatiska uppbyggnad 

avslöjar dess genre. 
32

  

   Utifrån Faircloughs analysmodell har jag konstruerat tre analysfrågor vilka fungerat som 

utgångspunkt i min första analys av materialet: Vad vill textens skapare uppnå med sin text 

och hur är texten strukturerad för att på bästa sätt uppnå detta? På vilket sätt tilltalar texten 

läsaren? Vilken relation vill textens författare skapa till mottagaren? Vilka ord använder 

författaren för att framföra sitt budskap? Ett beroende kan endast härledas om det finns andra 

diskurser att utgå ifrån. Jag har därför använt ett samhällsteoretiskt perspektiv som beskriver 

marknadens diskurs. 

2.3 Samhällsteoretiskt perspektiv 
Det samhällsteoretiska perspektiv jag utgår från beskrivs utifrån olika synvinklar av Stephen 

J. Ball och Norman Fairclough. I Education plc använder Ball en samhällsövergripande teori 

för sin analys. Han utgår ifrån att det under de senaste 25 åren utspelat sig en kamp mellan två 

olika former av stater. Den äldre och tidigare rådande formen kallar han the Keynsian 

National Welfare. Ur ett svensk perspektiv talar man helt enkelt om välfärdsstaten. Den 

senare formen kallar Ball för Schumpeterian Worfare State eller konkurrensstat. De två olika 

formerna av stater fokuserar på olika aspekter av samhället. Välfärdsstaten är inriktad mot 

välfärd och låter i viss mån ekonomin styras av detta. Konkurrensstaten fokuserar istället på 

att säkra ekonomisk tillväxt genom att skapa konkurrensmässiga fördelar åt kapital i landet.  

Ball menar att kampen mellan de två formerna lämnat många spår som man kan analysera 

diskursivt. I den diskursiva kampen har till exempel välfärdsstaten blivit beskylld för att vara 
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ineffektiv, traditionsbunden och trög i organisationen medan förespråkarna för 

konkurrensstaten vill beskriva denna som innovativ, tävlingsinriktad, och driven av ett 

effektivt entreprenörskap.
33

 Ingrid Nilsson menar att det finns en parallellitet mellan 

Storbritannien och Sverige i utvecklingen mot en allt mer marknadsanpassad offentlig sektor. 

Därför antar jag att Balls teori äger giltighet även i Sverige.
 34

 

    I Critical Discourse Analysis tecknar Fairclough en bild av marknadsdiskursen genom tre 

påståenden. Påståendena bygger på sociologen Anthony Giddens arbete. Det första hävdar att 

det samtida samhället är posttraditionellt. En viktig aspekt av detta är att identitetsbegreppet 

är rörligt. Äldre kategorier som till exempel klass, släktskap och kön äger mindre giltighet 

idag. Istället förhandlas identiteter fram. Som en konsekvens blir identitet ett projekt där 

individen planerar och arbetar för att skapa en önskad identitet. Den rörliga identiteten skapar 

möjligheter men även risker för individen. Att odla rätt identitet blir individens ansvar. Det 

andra påståendet är att det samtida samhället lägger vikt vid systematiserad kunskap om det 

sociala. Detta betyder att individen söker hjälp av experter så som, terapeuter, forskare och 

advokater för att få hjälp med att skapa sin identitet. Det sista påståendet är att samtidens 

samhälle kan beskrivas som en konsumtionskultur. Fairclough menar att marknadsdiskursen 

spritt sig till det sociala området. Hårt uttryckt kan man säga att processen att skapa en 

identitet, idag påminner om hur vi går tillväga när vi köper en bil. Diverse företag erbjuder 

tjänster som på olika vis formar identitet. Väljer vi rätt tjänster och företag formas vår 

identitet på ett optimalt sätt i förhållande till våra livsplaner. 
35

 

2.4 Teoriernas styrkor och svagheter 

Styrkan i teorierna består i att de skapar ett ramverk för uppsatsen. De förklarar utifrån vilka 

vetenskapsteoretiska förutsättningar materialet tolkas och analyseras. Detta innebär samtidigt 

att analysen avgränsas och att resultatet präglas av de teorierna. När det gäller de 

socialkonstruktionistiska teorierna påverkar de resultatet i den bemärkelsen att de behandlar 

just konstruktioner. Detta innebär att resultatet bör förstås och läsas med viss försiktighet. I 

analys och slutsats omtalas till exempel ”läraren i Vittras diskurs”. Det handlar då om läraren 

som den kommer till uttryck i undersökningsmaterialet. Detta betyder inte att alla lärare på 

Vittra lever upp till konstruktionen. Emellertid kan konstruktionerna som framträder i 

materialet betraktas som ett ideal som förekommer på skolorna, vilket berättar något om hur 

man vill definiera läraren. Om undersökningsmaterialet istället varit intervjuer med lärarna på 
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de olika skolorna hade resultatet blivit annorlunda. Kanske hade man funnit en kritik av de 

ideal som konstrueras på hemsidorna. Mitt ärende i denna studie är dock att undersöka 

marknadsanpassningens inverkan på hur läraren, eleven och kunskapen konstrueras genom 

utsagor gjorda i friskolornas namn. 

   På ett liknande vis är det samhällsteoretiska perspektivet en förutsättning för analysen och 

slutsatserna. Detta kan exemplifieras genom en tankeövning. Om jag hade utgått ifrån ett 

historiematerialistiskt perspektiv hade istället förklaringsgrunderna baserat sig på resonemang 

om klasstillhörighet och produktionsförhållanden. Resultatet hade då blivit ett helt annat än 

det vi ser idag. Möjligen hade det handlat om klassåtskillnad och liknande. Min bedömning är 

dock att det valda perspektivet är fruktbart och att det på ett bra sätt beskriver det samhälle 

som vi lever i idag.  

 

3. ANALYS 

Analysen genomgår två stadier där materialet dekonstrueras på olika sätt. I det första tar jag 

utgångspunkt i Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och då framför allt genreanalysen. 

Syftet i den första analysdelen är att genrebestämma materialet för att avgöra om de står under 

påverkan av de diskurser och trender som beskrivs av Ball och Fairclough. I det andra stadiet 

använder jag Laclau och Mouffes metodiska grepp för att dekonstruera materialet. 

Dekonstruktionen syftar till att ta reda på hur friskolediskursen beskriver sin verksamhet med 

utgångspunkt i begreppen elev, lärare och kunskap.  

3.1 Bestämning av genre 
Fairclough

36
 diskuterar en övergripande genrebestämning baserad på textens syfte. Jag har 

valt att inleda min analys enligt detta resonemang eftersom det skapar bra utgångspunkter för 

fortsatt analys. De hemsidor jag undersökt har som gemensamt syfte att informera om 

respektive skolas verksamhet och att locka elever att söka de utbildningar som erbjuds. Om vi 

följer Faircloughs resonemang består materialet av en sammansatt genre med två syften: Det 

ena syftet är att framföra information på ett tydligt sätt och det andra att marknadsföra skolan. 

För en närmare bestämning av genre kommer jag att analysera i vilken utsträckning de olika 

syftena dominerar texterna samt undersöka hur texten är konstruerad för sitt ändamål. 

    Efter en första läsning av materialet framträdde två undergenrer. Även om de delar syftet 

att informera och marknadsföra skolorna så skiljer de sig åt i hur de kommunicerar 
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information. I följande citat från Engelska skolans hemsida exemplifieras den första 

undergenren: 

Welcome to Internationella Engelska Skolan 

Internationella Engelska Skolan is one of Sweden‟s leading independent schools, 

„friskolor‟. Our aim is to achieve high academic standards and good personal skills: 

reliability, consideration for others, good manners and self-discipline.[…]
 37

 

Den första genren talar på ett direkt sätt till läsaren och har som syfte att introducera skolan. 

Utmärkande för dessa texter är att de är kortfattade och kärnfulla. Möjligen kan man likna 

genren vid ingressen som ofta inleder en artikel. Jag har valt att kalla denna genre för 

introducerande texter. Eftersom den introducerande texten är det första läsaren kommer i 

kontakt med i materialet blir dess innehåll extra viktigt ur kommunikativ synvinkel.  

   I den andra undergenren är det övergripande syftet att beskriva skolans verksamhet. 

Distinktionen är inte fullständig. Det förekommer beskrivande material även i de 

introducerade texterna men då i kompaktform. Citatet nedan kommer från Ljud och 

Bildskolan och exemplifierar de beskrivande texterna: 

På Ljud & Bildskolan, LBS, undervisar professionella lärare med kunskap från branschen. 

Det gör att vi kan uppfylla vår idé om ”dagens utbildningar för morgondagens jobb”. 

Lärarna på LBS har det rätta erfarenheterna och kunskaperna för att skapa utbildningar som 

följer tiden och ger dig rätt förutsättningar för yrkeslivet eller för att studera vidare. Som 

elev på Ljud & Bildskolan får du inte bara kunskaper i olika ämnen, du får även förståelse 

för hur branschen fungerar, oavsett vilken utbildning du väljer.[…]
 38     

Texterna i den beskrivande genren är ofta längre än de introducerande och materialet är mer 

inriktat just på att beskriva. Inom genren utvecklas ofta de kärnfulla introducerande texterna. 

Här tillåts upprepningar av budskap och detaljerade beskrivningar av skolans verksamhet. 

3.1.1 Introducerande texter 

Jag har valt att dela in materialet utifrån de två undergenrerna. Under denna rubrik behandlas 

texter inom den introducerande genren medan de beskrivande texterna analyseras under 

nästkommande rubrik. Det första citatet kommer från Vittras hemsida: 

Välkommen till Vittra! Vår idé är att bidra till ökade livschanser genom utbildning och 

lärande. Vittra har idag förtroendet att ha hand om närmare 8800 barn och elever mellan 1 

och 19 år. Vi bedriver verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Vår 

pedagogiska modell utgår från tre kärnvärden: individuell utveckling, ett levande 

kulturarbete och utmanande lärmiljöer.
39
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Citatet ovan innehåller en blandning av marknadsföring och information. De två första 

meningarna efter hälsningsfrasen är marknadsförande medan de två sista är informerande. I 

den första marknadsförande meningen kan vi läsa att Vittra erbjuder ökade ”livschanser” 

genom utbildning och lärande. Ordvalet livschanser är i sig intressant eftersom det ansluter till 

Faircloughs
40

 resonemang om det posttraditionella samhället. Enligt detta lever vi i en era där 

individens valfrihet står i fokus. Vi har möjlighet och förväntas skapa livsplaner utifrån vilka 

vi skapar identitet. Det rörliga identitetsbegreppet ställer krav på individens ansvar. Vi väljer 

hur vi skall pensionsspara, vem som skall leverera vår el, telefoni, hur vår sjukvårdsförsäkring 

skall utformas och vem som skall leda vår utbildning. Den ökade valfriheten ger oss större 

möjlighet att styra, men gör oss också ansvariga. Att välja rätt är upp till individen. Vittras 

erbjudande förstås ur detta perspektiv som en möjlighet att skapa en identitet vilken ger 

individen goda förutsättningar. I sin kontext bör ”ökade livschanser” förstås som en tjänst 

eller ett värde skolan erbjuder mot att barnet/föräldrarna väljer Vittra.  Erbjudandet är ett 

viktigt skäl till att jag klassificerar meningen som marknadsförande.  

   I nästa mening kan vi läsa att skolan har ”förtroendet” att ta hand om 8800 barn och elever. 

Genom ordet förtroende blir meningen en positiv beskrivning istället för bara ett faktum. 

Texten hade kunnat ge informationen om antalet elever utan ordet förtroende, vilket betyder 

att ordvalet har ett annat syfte än det informativa. Enligt min tolkning är ordvalet beskrivande. 

Ur konkurrensstatsperspektivet innebär ett givet förtroende att skolan är förtroendeingivande, 

annars hade elevunderlaget varit sämre. Om man dessutom kopplar begreppet förtroende till 

föregående mening om ökade livschanser får det en djupare betydelse. Texten kan tolkas som 

att 8800 barn/elever, främst föräldrarna till dessa, ger Vittra förtroendet att hjälpa dem med en 

mycket viktig del av deras livsplaner, nämligen utbildningen. Nästkommande mening 

informerar läsaren om vilken typ av verksamhet skolan bedriver. I sammanhanget blir 

meningen också en tjänstbeskrivning, alltså vilka åldrar skolan riktar sig till. Den sista 

meningen i citatet är i detta sammanhang främst informerande. 

   Nästa citat kommer från Ljud och Bildskolan och är betydligt kortare än det föregående. 

Frekvensen av beskrivande material är dock högre: ”LBS Gymnasium (rubrik) Nyfikna och 

branscherfarna lärare ger dig kunskaper som följer tiden – ett försprång helt enkelt.
41

”Lärarna 

beskrivs som ”nyfikna” och ”branscherfarna”. Meningen knyter an till Balls
42

 teori om 

konkurrensstaten. Enligt denna beskriver de marknadsanpassade organisationerna gärna sig 

som innovativa och tävlingsinriktade. I likhet med föregående citat innehåller detta ett 
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erbjudande. Lärarna på LBS gymnasium kan ge kunskaper som följer tiden, vilket enligt 

texten innebär ett försprång för individen. Texten förklarar inte explicit på vilket sätt 

individen får ett försprång. Budskapet kan dock knytas till Faircloughs
43

 resonemang om 

individens ansvar att välja rätt i livsplaneringen. Väljer du att utbilda dig hos LBS får du på 

något vis ett försprång vilket kan gynna dig i framtiden. Meningen är också i högre grad 

marknadsförande än texten i föregående citat. Erbjudandet är uttryckligen riktat till ”dig”, 

alltså mottagaren av kommunikationen. 

   I nästa citat introduceras Engelska skolan: 

Welcome to Internationella Engelska Skolan(rubrik) Internationella Engelska Skolan is one 

of Sweden‟s leading independent schools, “friskolor”. Our aim is to achieve high academic 

standards and good personal skills: reliability, consideration for others, good manners and 

self-discipline. We provide a highly focused and disciplined learning environment where 

each pupil can fulfil his or her potential. Our schools teach students to use English fluently 

and effectively in reading, writing and speaking. Fifty per cent of our teaching is in English 

with native English teachers from around the world, creating an international 

environment.
44

 

Citatet ovan rymmer den längsta introducerande texten i materialet. Den inledande meningen 

efter välkomsthälsningen lyfter fram skolans marknadsmässiga styrka genom beskrivningen 

av skolan som ledande i Sverige. Den givna informationen knyter an till Balls
45

 teori om 

konkurrensstaten där de effektiva och ”bra” skolorna gynnas då fler elever söker sig till deras 

utbildningar.  

   I nästa mening beskrivs skolans mål som är att nå hög akademisk standard och att odla 

positiva egenskaper. Detta kan ses som ett erbjudande till den som söker skolan. En viktig 

skillnad jämfört med föregående citat är att ordet ”aim” (mål) används. Det handlar alltså inte 

om något absolut erbjudande från skolans sida. Jag tolkar meningen som just ett erbjudande 

till den som är villig att söka till skolan och arbeta för att nå målen. Om man tittar närmare på 

de positiva egenskaper som skolan vill odla: pålitlighet, hänsyn, gott uppförande och 

självdisciplin, så styrker de detta antagande. Personutveckling, uttryckt på detta vis, kan 

kopplas till teorin om det posttraditionella samhället där individer skapar allt mer detaljerade 

livsplaner. Individen blir ett objekt som skall slipas och putsas för att optimera möjligheterna i 

denna planering. 

   Efter målbeskrivningen kommer ett mer direkt erbjudande till läsaren. Verben ”provide” 

(tillhandahålla) och ”teach” (undervisa/lära ut) är definitiva. Det som erbjuds är en fokuserad 

och disciplinerad inlärningsmiljö samt flytande tal och effektiv läsning på engelska. Enligt 
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texten erbjuder skolan också möjligheten för elever att nå sin fulla potential. Här används 

dock verbet ”can”, vilket kan tolkas som att möjligheten finns, men att eleven måste arbeta för 

det. Det finns alltså två passager i texten som efterfrågar vissa egenskaper hos den som kan 

tänkas söka till skolan. Den sökande bör vara engagerad i sin utbildning och skriva under på 

skolans mål för personutveckling för att kunna tillgodogöra sig den tjänst skolan erbjuder.  

   I sista meningen beskrivs undervisningen och klimatet på skolan. Beskrivningen är positiv 

och lyfter fram att undervisningen och miljön på skolan är internationell. Även denna passage 

kan kopplas till individens livsplanering i det posttraditionella samhället. Typiskt för det 

posttraditionella samhället är att avståndet mellan nationer minskar. Företag rör sig över de 

nationella gränserna och arbetskraften internationaliseras allt mer. Internationell erfarenhet 

och bildning utgör en styrka för den som planerar sitt liv i en sådan värld. 

 

3.1.2 Beskrivande texter 

Det finns uppenbara likheter mellan materialet i denna genre och den föregående. De 

introducerande texterna innehöll i hög utsträckning beskrivande material, precis som 

materialet här. Att jag ändå valt att dela materialet beror på att jag vill fånga startsidornas 

hälsningsfraser som utgör sidans första kontakt med läsaren. 

   På två av skolornas startsidor förekom bildspel där citat hämtade från elever och föräldrar 

spelas upp. Sidorna erbjuder ingen information om vilka frågor som har ställts till eleverna 

och hur urvalet av citat har gått till. Av den anledningen bör citaten betraktas som 

beskrivningar, vilka huvudman för skolan skriver under på, snarare än elevopinion. Samtidigt 

berättar citaten om vilken typ av elever Vittra skolan har och vilka elever man önskar ha. 

Samtliga texter som fanns i bildspelen är citerade här under: 

‟Förut gick jag i en annan skola, Vittra är något helt annat. Jag gillar upplägget med 

morgonsamlingar och två pass per dag. Här får man också ta mer ansvar för sig själv och 

kontakten med lärarna är fantastisk.
46

‟ 

Citatet inleds med en jämförelse där Vittra beskrivs som något helt annat än skolan eleven 

gick i tidigare. Av nästkommande meningar blir det tydligt att personen menar detta i positiv 

bemärkelse. Jämförelsen knyter an till Balls
47

 tankar om konkurrens där marknadsanpassade 

verksamheter positionerar sig utifrån andra skolors verksamhet för att hävda sin styrka. 

Texten beskriver även skolans schema gillande. I sista meningen kan man läsa att eleven får 

ta mer ansvar för sig själv. Detta utgör en beskrivning av den tänkta målgruppen, alltså dem 
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marknadsföringen riktar sig till. Om man tänker sig marknadsföring för en vara är det istället 

prislappen som definierar målgrupp. Friskolorna är finansierade via skolpengen, alltså betalar 

inte eleverna för sin utbildning. I citatet skiljs målgruppen istället ut genom humankapital. Det 

är alltså elevens färdigheter som får avgöra om hon ingår i den målgrupp skolan vänder sig 

till. Slutligen beskrivs lärarna i positiva ordalag. Lärarna blir därmed ett argument för att välja 

skolan. I näsa citat förstärks budskapet: 

 

‟Här får eleverna lära sig att ta för sig och pedagogerna tar dagligen ansvar för barnets 

utveckling. Jag har sett mina barn växa i Vittra Alva, liksom mina andra barn, stormtrivs i 

skolan.
48

‟ 

 

Åter används lärarnas egenskaper för att lyfta fram fördelar med skolan. Förälderns utsaga om 

att eleverna får lära sig att ta för sig kan ses som en bekräftelse på att skolan bidrar till ökade 

”livschanser”, alltså att tjänsten som erbjuds faktiskt förverkligas. Ur ett 

marknadsföringsperspektiv är detta naturligtvis viktigt. Förälderns berättelse om barnen som 

växer och stormtrivs i skolan är en positiv beskrivning och kan ses som ett argumenterande. 

Nästa citat bygger på Balls
49

 resonemang om konkurrens och upprepar förälderns bekräftelse 

om att skolan uppfyller sitt erbjudande: 

‟Jag sökte till Vittra gymnasium för att studiesättet passar mig. Det är mer nytänkande än 

den traditionella skolan. Jag har blivit mer retorisk och säkrare i mig själv och känner mig 

väl förberedd för universitetet.
50

‟ 

”Studiesättet” på Vittra beskrivs i detta citat som mer ”nytänkande än det i den traditionella” 

skolan. Det är svårt att veta vad citatet syftar på med begreppet traditionell skola. Ur ett 

svenskt perspektiv är det rimligt att anta att det är den kommunala skolan.  Det viktiga är dock 

att texten lyfter fram fördelar hos Vittra genom att jämföra med annan verksamhet. Ordvalet 

”nytänkande” knyter an till Balls
51

 beskrivning av marknadsanpassad diskurs. Texten lyfter 

även fram att skolan arbetat med personutveckling och att eleven känner sig säkrare i sig 

själv, blivit mer retorisk och väl förberedd för universitetet. Sett ut Faircloughs
52

 perspektiv 

beskrivs en verksamhet som utrustar individen väl enligt tanken om livsplanering och rörlig 

identitet. Eftersom ansvaret att välja rätt vilar allt mer på individen, ju mer marknadsanpassat 

samhället blir, betraktar jag detta som en positiv beskrivning av skolan. I nästkommande citat 

sammanfattas de övriga citaten från Vittras hemsida:  
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‟På vittraskolan fick jag utlopp för min kunskapshunger. Att lärarna trodde på mig har 

betytt jättemycket. De tog verkligen tillvara på mina bästa sidor. Utan Vittra hade jag inte 

varit där jag är idag.
53

‟ 

Målgruppen beskrivs återigen och lärarnas egenskaper används för att lyfta fram styrkor hos 

skolan. I texten blickar eleven tillbaka till sin tid på Vittra och menar att Vittra hjälpt henne 

till framgång. Återigen kan beskrivningen kopplas till Faircloughs
54

 tanke och förstås som en 

bekräftelse på att Vittra levererar vad de erbjuder. 

   Följande fyra citat är en beskrivande text från Ljud och Bildskolans startsida. Jag har delat 

upp texten för att göra den mer överskådlig ur analytisk synpunkt: 

På Ljud & Bildskolan, LBS, undervisar professionella lärare med kunskap från branschen. 

Det gör att vi kan uppfylla vår idé om ”dagens utbildningar för morgondagens jobb”. 

Lärarna på LBS har de rätta erfarenheterna och kunskaperna för att skapa utbildningar som 

följer tiden och ger dig rätt förutsättningar för yrkeslivet eller för att studera vidare. Som 

elev på Ljud & Bildskolan får du inte bara kunskaper i olika ämnen, du får även förståelse 

för hur branschen fungerar, oavsett vilken utbildning du väljer. 
55

 

I stycket ovan är marknadsföringskonceptet tydligt. Texten är uppbyggd kring ett erbjudande. 

Det som erbjuds är kunskap och förståelse för ”branschen” och i slutändan ”morgondagens 

jobb”. Erbjudandet backas upp med beskrivningar av lärarna på skolan. Det läggs stor vikt vid 

lärarnas kompetenser, framför allt branschanknytningarna. Texten innehåller även en form av 

slogan där erbjudandet synliggörs ”dagens utbildningar för morgondagens jobb”. I textens två 

sista meningar blir erbjudandet ett löfte till den som väljer att studera på skolan. Kunskap och 

branschförståelse blir till tjänster som skolan ger och eleven mottar. Texten byggs alltså upp 

kring ett erbjudande som innebär ”slipning” av identitetsskapande egenskaper knyter tydligt 

an till Faircloughs
56

 påståenden om marknadsdiskursen. Nästa citat bör läsas i förhållande till 

detta eftersom de på hemsidan presenteras sammanhängande: 

Att lära innebär att man måste våga pröva och våga misslyckas för att komma framåt. 

Skolan är en perfekt bas för den som vill arbeta praktiskt och kreativt med medier, 

kommunikation och musik inom både nya och traditionella områden. Du får under din 

utbildning en inblick i skapandeprocessen. Vare sig du vill bli journalist, arkitekt eller 

musikproducent är det viktigt att förstå helheten. I yrkeslivet är det viktigt att kunna göra 

kvalitetsbedömningar och veta varför produktionen blev bra eller vad det var som gjorde att 

den blev mindre bra. Kunskap, kreativitet och struktur är ingredienser som bidrar till en bra 

slutprodukt.
57

 

Texten behandlar två teman. Det ena om vem utbildningen riktar sig till och det andra är en 

precision av vad som tidigare erbjudits. Enligt texten bör eleven vilja arbeta praktiskt och 
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kreativt inom områdena media, kommunikation och musik. Detta är alltså målgruppen som 

skolan vänder sig till. Texten beskriver skolan som yrkesinriktad och att den ger de 

förutsättningar som behövs i yrkeslivet. Utifrån Faircloughs
58

 marknadsdiskurs blir detta även 

en ”produktbeskrivning”. Budskapet är att Ljud och bildskolan kan hjälpa dig att forma en 

identitet med specifika egenskaper, vilket hjälper dig i framtiden.  Inslaget av marknadsföring 

stärks av att det i texten finns en vi och du relation till läsaren. I nästa citat breddas Ljud och 

Bildskolan: 

På LBS är alla ämnen lika viktiga, de teoretiska ämnena ger dig möjlighet att läsa vidare. 

På så sätt är våra utbildningar både studie- och yrkesförberedande. Ljud & Bildskolan är en 

skola i framkant, självklart arbetar vi med modern teknik och utrustning. Genom en nära 

kontakt med branschen, nyfikna på vad som händer, kan vi se vilka typer av jobb som 

eftersöks i framtiden.
59

 

Enligt citatet framkommer det att den som väljer att utbilda sig vid Ljud och Bildskolan inte 

tvunget odlar en identitet som är yrkesinriktad, möjligheten att söka till universitet kvarstår. 

De två sista meningarna är argumenterande och strävar efter att övertyga läsaren om varför 

hon skall söka till skolan. Slutsatsen baseras på de värderande adjektiven ”framkant”, 

”modern” och det intressanta påståendet att Ljud och Bildskolan kan spå framtiden. Begreppet 

”framkant” knyter även an till Balls
60

 teori om konkurrensstaten eftersom det ställer skolan i 

relation till andra skolor, och placerar den i framkant. Det sista textstycket är en slagkraftig 

och sammanfattande upprepning av de beskrivningar som finns i texten. ”Därför ger det dig 

ett försprång att ha läst dagens utbildningar på Ljud & Bildskolan för morgondagens 

jobb.
61

”Ordet försprång kan länkas till Faircloughs
62

 påstående om identitetskonsumtion. 

Retoriskt sätt är meningen en klassisk avlutning i en argumentationskedja där alla argumenten 

upprepas i en koncentrerad sammanfattning. 

   Resterande citat i denna del av analysen kommer från Engelska skolan. Det första citatet är 

övervägande informerande: 

„Our first school opened in 1993 in Stockholm and today we have a number of middle 

schools, grades 6-9, located in Bromma, Enskede, Eskilstuna, Gävle, Järfälla, Linköping, 

Täby and Örebro. Internationella Engelska Skolan follows the Swedish national curriculum 

and all our schools are approved by The Swedish National Agency of Education, 

“Skolverket”. There are no fees to attend our schools in Sweden. Read our brochure to learn 

more (this may take a few seconds to open depending on your connection speed).
63

‟ 
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Citatet berättar om när den första skolan öppnade och var. Möjligen kan uppräkning av orter 

där organisationen bedriver 11-19 verksamhet kopplas till konkurrensstatsperspektivet där 

”bra” skolor gynnas. Texten informerar även om att skolan följer läroplanen och att man inte 

tar några avgifter (i Sverige). Slutligen uppmanas läsaren att läsa mer om skolan genom att 

ladda hem en broschyr. 

   De åtta nästkommande citaten påminner mycket om de som fanns på Vittras hemsida. 

Texten är presenterad i ett bildspel där man citerat elevers tankar om skolan. Vi får inte reda 

på något om urval eller vilka frågor som ställts till eleverna. Beskrivningarna kommer således 

i första hand från den person som valt citat och ställt frågor. Jag har valt att gruppera citaten 

om två eftersom de är korta: 

‟The thing I like most is the diversity, the many different kinds of people there are and that 

we all talk English to each other.‟ „I always learn new things and this is challenging and 

fun.‟
64

 

Det första citatet innehåller endast en mening. Meningen är positivt beskrivande och uttrycker 

uppskattning inför mångfalden av olika typer av personer på skolan. I det andra citatet 

beskrivs undervisningen på skolan i positiva ordalag. Texten innehåller även en beskrivning 

av målgruppen som enligt texten uppskattar kunskapsmässiga utmaningar. I likhet med 

beskrivningarna på Vittras hemsida kan detta ses som ett humankapital som eleverna förvänts 

inneha. I de två följande citat används läraren för att beskriva skolan positivt samtidigt som 

målgruppen definieras ytterligare: 

„My teacher really knows how to catch ones attention and interest…as an individual you 

learn a lot in life thanks to him.‟, „The best thing about the school is that students are given 

freedom, and are expected to work independently.‟
65

 

I det första citatet beskrivs läraren som kompetent i den bemärkelsen att han fångar elevernas 

intresse och gör undervisningen intressant. I texten framstår läraren även som en källa till 

livskunskap. Lärarna blir därmed viktiga argument för att söka Engelska skolan. I nästa citat 

ligger fokus på målgruppen. Det förväntas att de som söker skolan skall kunna arbeta 

självständigt under fria förhållanden. De två sista citaten fortsätter att använda lärarna i 

marknadsföringssyfte: 

„[Our teacher] is very funny and very committed to helping students achieve a high grade. 

His comments have helped me improve a lot.‟, „I am now ready to take my English to 

university level. The atmosphere here at the school is very good.‟
 66
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Lärarens underhållande egenskaper och engagemang i elevernas betyg poängteras. Sista 

meningen talar om att läraren faktiskt lyckats med att hjälpa eleven till ett bättre resultat. 

Alltså en intäkt på att skolan lever upp till sitt erbjudande om hög akademisk standard. Detta 

bekräftas i det sista citatet där eleven menar att han nu är redo för universitetet. Atmosfären på 

skolan beskrivs också som mycket god. 

3.1.3 Sammanfattning 

Analysen ovan är baserad på den första dimensionen av Faircloughs kritiska diskursanalys.
67

 

Det övergripande syftet var att genrebestämma materialet genom att analysera dess syfte och 

identifiera diskursivt innehåll. 

   Materialet står under tydlig påverkan av marknadsdiskurs. Genren bör således betraktas som 

marknadsförande. Slutsatsen för sitt stöd från det samhällsteoretiska perspektivet beskrivet av 

Ball
68

 och Fairclough
69

. Samtliga skolor i materialet lägger vikt vid att hävda sin 

konkurrenskraft. Förutsättningen för sådan marknadsföring, att konkurrenskraftiga skolor är 

bra skolor, kommer från marknadsdiskursen. Samtliga skolor i materialet följer på olika sätt 

Faircloughs resonemang om det kommersialiserade identitetsbegreppet, där ett viktigt mål för 

individen är att forma rätt identitet i förhållande till livsmål. För det första ägnar sig samtliga 

skolor åt att beskriva sin målgrupp. Oavsätt om det handlar om elever som vill arbeta 

praktiskt, kreativt och branschnära, eller om elever som är duktiga på att ta eget ansvar, är 

kunskapshungriga och samtycker till moralisk daning så berättar beskrivningarna något om de 

identiteter som formas under utbildningen. I anslutning till detta resonemang är det även 

intressant att skolorna lyfter fram utbildningens syfte, alltså utbildningens mål. Det är tydligt 

att dessa är formulerade utifrån tänkbara livsmål. I materialet handlar det bland annat om att 

bli säker i sig själv, bli retorisk, få branscherfarenhet, att bli förberedd för akademisk 

utbildning, få höga betyg, få morgondagens jobb, etc., etc.  

   Slutligen talar texternas struktur, jag följer här Faircloughs
70

 resonemang, för ett beroende 

till marknadsdiskurs. De introducerande texterna, alltså de som utgör den första kontakten 

med läsaren är centrerade kring erbjudanden. Utbildning, i olika tappningar, blir således 

marknadsförda tjänster. Övrigt material i de introducerande och beskrivande genrerna har 

syftet att beskriva tjänsten som erbjuds och argumentera för varför det är fördelaktigt att välja 

respektive skolas tjänster.  
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3.2 Friskolediskurs 
Under denna rubrik står friskolediskursens form i fokus. I föregående analys konstaterades att 

undersökningsmaterialet bygger på marknadsdiskurs. Syftet här är att undersöka hur detta 

påverkar diskursens framställning av utbildning. Analysen följer Laclau och Mouffes modell 

för dekonstruktion av diskurser som finns beskriven i metod- och teoridelen. 

   Inledningsvis är det nödvändigt att avgöra vilka signifikanter som är upphöjda inom 

diskursen. Jag har valt att ställa läraren, eleven och kunskapen i fokus. Motivet bakom detta 

är att lärare och elever är de centrala aktörerna i diskursen medan kunskap är ett centralt värde 

som eftersträvas. Laclau och Mouffe menar att diskurs kan dekonstrueras genom att 

signifikanternas artikuleringar sätts i fokus. Detta möjliggör att ekvivalens och därmed 

konstruktioner av identiteter inom diskursen friläggs.
 71

 Analysen är strukturerad utifrån de tre 

upphöjda sinifikanterna. I de fall där en snarlik betydelse upprepade gånger tillskrivs en 

signifikant citerar jag endast ett representativt stycke. Upprepningen noteras dock eftersom 

det kan tala för att diskursen lägger stor vikt vid en viss betydelse. 

 

3.2.1 Läraren i friskolediskurs 
Här under har jag lyft fram text som specifikt behandlar läraren. Det fullständiga materialet är 

redovisat i genreanalysen. Det är således möjligt att granska urvalet. Syftet är att undersöka 

hur läraridentitet konstrueras i materialet. De två förstkommande citaten är hämtade från Ljud 

och Bildskolans hemsida: ”LBS Gymnasium Nyfikna och branscherfarna lärare ger dig 

kunskaper som följer tiden – ett försprång helt enkelt
72

”. I texten artikuleras betydelserna 

”nyfikna” och ”branscherfarna” till signifikanten lärare. Lärarens förväntade egenskaper 

beskrivs alltså specifikt. Detta reser krav som lärarna inom diskursen förväntas anpassa sig 

efter. Branscherfarenhet syftar sannolikt inte till ”utbildningsbranschen” utan till de branscher 

som skolämnet rör sig inom (media etc.). Här betonas alltså vikten av praktisk inhämtad 

kompetens. Lärarutbildningen är således inte tillräcklig för läraren på Ljud och Bildskolan. I 

citatet artikuleras även verbet, att ge (kunskap), vilket får effekter för synen på lärarens roll i 

undervisningen. Andra verb som till exempel förmedla skulle förändra betydelsen. I sin 

nuvarande form betonas läraren som givande agent gentemot eleven. Det viktiga är återigen 

att läraren förväntas uppfylla sin roll på ett specifikt sätt.  

   Även i nästa citat beskrivs läraren på Ljud och Bildskolan: ”På Ljud & Bildskolan, LBS, 

undervisar professionella lärare med kunskap från branschen
73

.” I denna mening artikuleras 
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profession till lärare. Artikuleringen är svårtolkad eftersom betydelsen redan är allmänt 

knuten till signifikanten lärare. Läraryrket är per definition en profession. Kanske kan den 

tillskrivna betydelsen förstås utifrån att många friskolor anställer obehöriga lärare.
74

 I så fall 

visar den på två saker. Dels en medvetenhet om den allmänna behörighetsproblematiken dels 

behovet av att förekomma kritik om detta.  

   I citaten ovan får vi en bild av läraridentitet konstrueras inom diskursen som uttrycks i 

materialet från Ljud och bildskolan. Följande ekvivalenskedja kan uttolkas: Branscherfaren – 

nyfiken – professionell – kunskapsgivande. Om vi betraktar detta utifrån 

marknadsföringsgenren får det konsekvenser för hur lärarens uppdrag ser ut inom diskursen. 

Läraren blir en representant för skolan och den diskurs som skolan skapar. Således blir det en 

del av lärarens uppdrag att leva upp till hur hon artikuleras inom diskursen. Betraktat utifrån 

typen av kunskap, praktisk branschrelaterad, som läraren förväntas ”ge” eleverna hamnar 

läraren inom denna diskurs nära ”marknadsläraren” som Anders Persson
75

 beskriver. Orsaken 

är att det är ”morgondagens jobb” som definierar lärarens uppdrag. 

   Följande tre citat kommer från Engelska skolans hemsida; ”Fifty per cent of our teaching is 

in English with native English teachers from around the world, creating an international 

environment
76

.” Här artikuleras engelskspråkig och internationell (indirekt) till signifikanten 

lärare. Skolans inriktning förklarar syftet bakom artikulationen. Eftersom skolan har som mål 

att eleverna skall lära sig engelska flytande i tal och skrift blir artikulationen en fördel. I likhet 

med citaten från Ljud och Bildskolan tillskrivs andra kompetenser än den akademiska ett 

värde. Lärarutbildningen är inte tillräcklig om man som lärare skall nå diskursens ideal.  

   I nästkommande citat artikuleras lärarens önskade kompetens mer specifikt: “My teacher 

really knows how to catch ones attention and interest…as an individual you learn a lot in life 

thanks to him
77

.” Verbet fånga (uppmärksamhet och intresse) knyts till läraren. Artikulationen 

är gällande även i en bredare utbildningsdiskurs. Christer Stensmo, docent i pedagogik, menar 

att ledarskap hamnat i fokus inom det pedagogiska fältet. Att fånga uppmärksamhet och 

intresse kan ses som en tolkning av Stensmos beskrivning av lärarens ledaruppgifter där 

kontroll och motivation är två viktiga områden.
78

 Artikulationen kan även förstås utifrån 

Ericssons
79

 metafor där läraren liknas vid en motivatör. Enligt denna är det lärarens uppgift att 

motivera eleverna. Förmågan att motivera beskrivs som en måttstock utifrån vilken lärares 
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kompetens mäts. Som en konsekvens uppstår en relation där läraren är aktivt givande medan 

eleven blir passiv mottagare. Detta reser frågan om huruvida den motiverande förmågan är ett 

personlighetsdrag eller något som kan tränas. Det är svårt att avgöra om det är en karismatisk 

personlighet som efterfrågas eller om det handlar om en inställning till yrket. En konsekvens 

är emellertid att läraren förväntas ha specifika egenskaper inom diskursen. I meningens sista 

hälft artikuleras även en betydelsen individuell ”livsutbildare”. Detta knyter an till 

genrediskussionen och då framför allt Faircloughs
80

 beskrivning av det posttraditionella 

samhället. Enligt tidigare resonemang förväntas alltså läraren att ta rollen som 

identitetsformgivare.  

   Beskrivningen av läraren fortsätter i detta citat: “[Our teacher] is very funny and very 

committed to helping students achieve a high grade. His comments have helped me improve a 

lot
81

.” Här artikuleras läraren som underhållande. Även i detta fall finns det kopplingar mellan 

artikulationen och Ericssons
82

 resonemang om läraren som motivatör. Ericsson förklarar 

konstruktionen med ett resonemang om läraryrkets förlust av auktoritet som historiskt sett 

varit en del av yrket. Förlusten av auktoritet kompenseras genom att läraren skapar ett 

förtroligt förhållande till eleverna. Sett ur detta perspektiv blir artikulationen en förväntning 

om att bygga upp en egen auktoritet som ställs på läraren. Man kan även läsa ut artikulationen 

engagerad (i att hjälpa elever att nå höga betyg) knyts till läraren. Artikulationen talar för att 

läraren förväntas fokusera på att sätta elevernas höga betyg i fokus. Betyg kan ses på många 

olika sätt. Om elevens betyg är målet för läraren får de konsekvenser för hur läraren arbetar. 

Rimligen hamnar kunskap som kan mätas utifrån nationella prov och dylikt i fokus. Detta kan 

jämföras med en lärare som sätter elevens förmåga att tänka kritiskt i fokus. En lärare med det 

målet kommer snarare att använda betyget instrumentellt för att beskriva elevens förmåga. 

Det är svårt att exakt placera läraren som beskrivs i diskursen utifrån Perssons tre lärartyper. 

Den internationellt erfarne läraren, livsutbildaren, knyter närmast an till läraren som drivs av 

att sprida kunskap. Samtidigt artikulerades det praktiska ändamålet, att hjälpa med betyg, 

vilket knyter an till marknadsläraren som främst hjälper eleverna vidare då framtiden och 

marknaden kräver det. 

   I materialet från Engelska skolan skiljer sig konstruktionen av läraridentitet från den i Ljud 

och Bildskolan. Ekvivalenskedjan är något längre och ser ut enligt följande: Internationell – 

ledare – motivatör – livsutbildare/identitetsformgivare – underhållare – betygshjälp. 

Resonemanget om den marknadsförande diskursen blir giltigt även här. Diskursens syfte är att 
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locka elever genom att visa upp skolans positiva sidor därmed blir konstruktionen av 

läraridentitet ett ideal som lärarna förväntas följa.     

   De sista citaten under denna rubrik kommer från Vittra. Även i denna text artikuleras 

läraren som en formgivare i elevens identitetsutveckling: ”Att lärarna trodde på mig har betytt 

jättemycket. De tog verkligen tillvara på mina bästa sidor. Utan Vittra hade jag inte varit där 

jag är idag.
83

” I texten artikuleras läraren som någon som tar till vara och tror på elevens bästa 

sidor. Det förekommer även en koppling till elevens nuvarande (positiva) situation, det 

handlar alltså om en före detta elev, och en tacksamhet över att Vittra hjälpt henne dit. En 

viktig uppgift för läraren blir i denna diskurs att ändamålsenligt utveckla eleven i förhållande 

till framtida drömmar och mål. I nästa citat styrker denna slutsats:  

‟Här får eleverna lära sig att ta för sig och pedagogerna tar dagligen ansvar för barnets 

utveckling. Jag har sett mina barn växa i Vittra Alva, liksom mina andra barn, stormtrivs i 

skolan
 84

  

Artikulationen ansvar, med fokus på utveckling, knyts till läraren. Detta bör främst förstås 

utifrån att Vittra bedriver 1-19 verksamhet. Citatet berör rimligen de yngre åldrarna där 

barnets utveckling står i fokus. Samtidigt artikuleras ”att ta för sig” till tecknet utveckling. 

Ordvalen att ta för sig är inte typiska för utbildningsdiskurs utan syftar snarare på en form av 

identitetsdaning. I Faircloughs
85

 resonemang om det posttraditionella samhället där 

identitetsbegreppet är föränderligt och något som individer formar blir egenskapen att kunna 

ta för sig positiv. Lärarens roll är i citaten centrerad kring att utveckla eleven enligt en 

praktisk nytta. Det framkommer även en tanke om att skolan är nödvändig för denna 

utveckling. Diskursen hamnar alltså mycket när marknadsskolan, där lärarens roll definieras 

av ett utbildningsberoende. 

   I materialet från Vittra konstrueras alltså läraridentitet främst utifrån hur hon kan hjälpa 

eleven att uppfylla en tänkt livsplanering. Ekvivalenskedjan består av begreppen: 

Ansvarstagande – identitetsformgivare – målorienterade. I likhet med de övriga 

konstruktionerna bör denna betraktas som ett ideal. 

 

3.2.2 Eleven i friskolediskurs 

Under denna rubrik dekonstrueras friskolediskursen med fokus på konstruktionen av 

elevidentitet. Likt under föregående rubrik är urvalet av material baserat på om det behandlar 
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det relevanta signifikanten (här eleven). De två första citaten kommer från Ljud och 

Bildskolans hemsida: ”Som elev på Ljud & Bildskolan får du inte bara kunskaper i olika 

ämnen, du får även förståelse för hur branschen fungerar, oavsett vilken utbildning du 

väljer
86

.” I citatet artikuleras verbet ”får” till elementet elev. I likhet med texten som 

behandlade läraren beskriver detta en position. I och med artikulationen blir rollen passiv och 

eleven beskrivs som mottagare. Betydelsen hade blivit en helt annan om tillexempel verbet 

tillägna använts i stället. Även i nästa citat artikuleras eleven som mottagare: ”Därför ger det 

dig ett försprång att ha läst dagens utbildningar på Ljud & Bildskolan för morgondagens 

jobb
87

.” Här specificeras dessutom tjänsten som eleven mottar. Artikuleringarna i citaten bör 

förstås utifrån genrediskussionen ovan. Eleven artikuleras som mottagare eftersom skolans 

beskriver sin verksamhet i termer av erbjudanden. Eleven blir därmed konsument av de 

tjänster skolan erbjuder. En förutsättning för att marknadsföringen skall verka positivt är att 

eleverna efterfrågar tjänster som kan ge dem branschförståelse och i slutänden morgondagens 

jobb. Eleven motivation blir tydlig i resonemanget. Syftet med utbildningen är praktisk och 

har sin grund i att individen behöver utbildning för att få morgondagens jobb. Konstruktionen 

knyter uppenbarligen an till Perssons
88

 beskrivning av eleven som motiveras till studier då 

marknaden kräver det. Elevkonstruktionen kan förstås enligt följande ekvivalenskedja: 

Kunskapskonsument – passiv mottagare – branschintresserad – yrkesinriktad.  

   De tre nästkommande citaten kommer från Vittras hemsida. Eleven artikuleras här på ett 

helt annat sätt än i texten från Ljud och Bildskolan: ”Här får man också ta mer ansvar för sig 

själv och kontakten med lärarna är fantastisk
89

.” I denna första mening artikuleras 

ansvarstagande till eleven. Diskursen antar alltså en motsatt beskrivning av eleven jämfört 

med Ljud och Bildskolan, eleven beskrivs här som aktiv. Faktum kvarstår att diskursen ställer 

krav och förväntningar på eleven. På Vittra förväntas eleven ta ansvar för sig själv. I nästa 

citat artikuleras eleven tydligare: 

"Jag sökte till Vittra gymnasium för att studiesättet passar mig. Det är mer nytänkande än 

den traditionella skolan. Jag har blivit mer retorisk och säkrare i mig själv och känner mig 

väl förberedd för universitetet."
90

 

Här beskrivs ett aktivt sökande efter en ”nytänkande” skola som kan ge eleven de färdigheter 

som han eftersträvar. Eleven belyser retorisk färdighet, självsäkerhet och möjligheten till 

universitetsstudier som färdigheter han uppnått och velat uppnå. Självsäkerhet och retorisk 
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färdighet har tydliga identitetsrelaterade undertoner, artikulationen kan alltså förstås utifrån 

Faircloughs
91

 diskussion om det postmoderna samhället. Eleven motiverar indirekt sitt val av 

skola med att den kan erbjuda rätt typ av identitetsformning som förbereder henne för 

universitetet. Bilden av en målorienterad och medveten elev träder fram mellan raderna. I 

nästa citat fortsätter beskrivningen av eleven: ”På Vittra fick jag utlopp för min 

kunskapshunger[…]92.”Artikuleringen kunskapshunger beskriver eleven som motiverad och 

intresserad av att söka kunskap. Tillsammans med föregående citat framträder en tydlig 

konstruktion av eleven. Konstruktionen bygger på följande ekvivalenskedja: Aktiv – 

ansvarstagande – studiemotiverad – kunskapsintresserad – målorienterad.    

   Diskursens konstituerande effekt kan förstås utifrån att elevkonstruktionen är relativt 

utförlig i denna diskurs. Elever som inte delar de livsmål, den ambition och motivation som 

kommer till uttryck i diskursen kommer sannolikhet inte att tilltalas av materialet på hemsidan 

och rimligen att söka sig till en annan skola. En konsekvens av detta blir en homogenisering 

av elevgruppen, åtminstone när det kommer till ambitioner och framtidsdrömmar. Detta sker, 

som en konsekvens, på bekostnad av mångfald. Elevkonstruktionen som framträder i 

materialet knyter an till Perssons
93

 tanke om eleven som motiveras av själva 

kunskapssökandet. Samtidigt är ändamålet, att läsa vidare på universitetet, tydligt uttalat i 

materialet. Det är svårt att avgöra om det är kunskapen i sig eller ett utbildningsberoende som 

huvudsakligen motiverar eleven som framträder i diskursen.  

   Resterande citat under denna rubrik kommer från Engelska skolans hemsida. Det finns 

likheter mellan hur elevidentitet konstrueras här och de konstruktioner som fanns i Vittra 

diskursen. : ”I always learn new things and this is challenging and fun
94

.” I citatet artikuleras 

lärande till eleven. Utmanande och kul artikuleras i sin tur till lärandet. Det som beskrivs är 

alltså en inställning till att lära. Här skapas ett diskursivt ideal som elever inom diskursen 

förväntas följa. Idealet framställs mer ingående i nästa mening:  ”The best thing about the 

school is that students are given freedom, and are expected to work independently
95

.” Här 

artikuleras frihet, självständigt arbete samt gillandet av detta, till eleven. Friheten och det 

självständiga arbetet innebär även ansvar. Högpresterande och motiverade elever har 

naturligtvis lättare att hantera friheten och arbeta bra självständigt. Mindre motiverade elever 

och elever med svårigheter klarar den typen av arbete sämre. Rimligen riktar sig alltså texten 

till en viss kategori av potentiella elever. Även det sista citatet ger stöd till en sådan slutsats: 
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”I am now ready to take my English to university level
96

.” I citaten artikuleras en strävan efter 

universitetsstudier till eleven. Vi får alltså läsa om elevens mål med studierna.  

   Artikulationerna blir mest intressanta när man läser dem i förhållande till varandra. Då 

framträder diskursens konstruktion av elevidentitet. Följande ekvivalens är utmärkande: 

Studiemotiverade – ansvarstagande – kunskapsintresserade – universitetsintresserade.  På 

samma sätt som i analysen av eleven på Vittra kan man tänka sig att diskursen i viss mån 

konstituerar den sociala praktiken. Elever som inte passar i diskursen, eller helt enkelt inte 

ställer upp på de förväntningar som aktualiseras i konstruktionen, tilltalas inte av 

marknadsföringen. En rimlig konsekvens av detta är att de i lägre utsträckning söker sig till 

skolan. På så sätt formar diskursen den sociala praktiken. Ytterligare en likhet mellan hur 

eleven artikuleras i materialet från Vittra och Engelska skolan är blandningen av intresset för 

kunskap och målmedvetenhet. Precis som i fallet med Vittra är det svårt att avgöra vad som i 

huvudsak motiverar eleverna till studier. 

3.2.3 Kunskapen och friskolediskurs 

Begreppet kunskap har fått sin plats i analysen eftersom det kan ses som ett centralt värde 

inom utbildningsdiskurs. Hur kunskapsbegreppet konstrueras får övergripande effekt för hur 

utbildning rent praktiskt ser ut. Jag har valt ut de stycken i materialet som jag anser relaterade 

till hur kunskap beskrivs .   

   Det första citatet kommer från Ljud och Bildskolans hemsida: 

Lärarna på LBS har det rätta erfarenheterna och kunskaperna för att skapa utbildningar som 

följer tiden och ger dig rätt förutsättningar för yrkeslivet eller för att studera vidare.[…] 

Vare sig du vill bli journalist, arkitekt eller musikproducent är det viktigt att förstå helheten. 

I yrkeslivet är det viktigt att kunna göra kvalitetsbedömningar och veta varför 

produktionenblev bra eller vad det var som gjorde att den blev mindre bra. Kunskap, 

kreativitet och struktur är ingredienser som bidrar till en bra slutprodukt.[…] Du får under 

din utbildning en inblick i skapandeprocessen. På LBS är alla ämnen lika viktiga, de 

teoretiska ämnena ger dig möjlighet att läsa vidare. På så sätt är våra utbildningar både 

studie- och yrkesförberedande.
 97 

I detta sammanhang artikuleras ändamålsenlighet till signifikanten kunskap. Kunskap 

beskrivs som ett medel vilket lärarna använder för att skapa moderna utbildningar. Kunskap 

får därmed en tydlig tidsdimension där ”färsk” kunskap tillskrivs ett högt värde. 

Ändamålsenligheten artikuleras även ur elevens perspektiv eftersom kunskapen förväntas ge 

rätt förutsättningar för yrkeslivet eller vidarestudier. Kunskap definieras också utifrån 

specifika yrkeskategorier. Kvalitetsbedömning och förståelse för varför en produkt blivit bra 

lyfts fram som viktiga aspekter av kunskap. Ändamålet ”en bra slutprodukt” styrker 
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resonemanget om den artikulerade praktiska ändamålsenligheten. I de två sista meningarna 

lyfts de teoretiska ämnena fram i materialet. Temat ändamålsenlig kunskap fortsätter. Ämnena 

är viktiga eftersom de ger möjligheten att studera vidare. Materialet från Ljud och Bildskolan 

är det som tydligast knyter an till Perssons
98

 resonemang om marknadsskolan. Lärarnas 

uppgift är enligt diskursen huvudsakligen att hjälpa eleverna in på arbetsmarknaden. Eleven 

förväntas vara motiverad av behovet av utbildning som finns på arbetsmarknaden. Slutligen 

framträder också en kunskapssyn som tydligt definierad utifrån ett yrkesperspektiv. 

   I likhet med eleven artikuleras kunskap på ett annorlunda vis i texten hämtad från Vittras 

hemsida om man jämför med den från Ljud och Bildskolan. Det finns dock intressanta 

likheter, framför allt om man ser till ändamålsenlighet. Citatet nedan uttrycker en annan typ 

av ändamålsenlighet: 

”‟Vår idé är att bidra till ökade livschanser genom utbildning och lärande. Vår pedagogiska 

modell utgår från tre kärnvärden: individuell utveckling, ett levande kulturarbete och 

utmanande lärmiljöer.
99

‟ 

Ändamålet med kunskap är i detta fall ökade livschanser. Artikulationen förstås bäst utifrån 

Fairclough
100

  perspektiv. Ökade livschanser kan då liknas vid en välsorterad verktygslåda för 

individen. Vittra erbjuder därmed hjälp att forma individen för att denna på bästa vis skall 

kunna hantera/passa in i olika livssituationer. Kunskapens ändamålsenlighet blir en 

konsekvens av att diskursen artikulerar utbildningen som ett erbjudande. Logiken bygger på 

att individen strävar efter kunskap som den har tydlig nytta av i framtiden. Utifrån Persson
101

 

resonemang är det rimligt att anta att skolan är en hybrid mellan kunskapsskolan och 

marknadsskolan. Antagandet kan förstås utifrån att vissa livsplaner, faktiskt förutsätter att 

individen motiveras av själva kunskapssökandet. I ett sådant fall går utbildningsberoende 

hand i hand med att motiveras av kunskapssökandet i sig. Kärnvärdena som beskrivs i texten 

talar för ett sådant resonemang. 

   Materialet från Engelska skolan visar även i detta sammanhang på likheter med materialet 

från Vittra. Ändamålsenligheten är tydlig och mer specifik men behandlar samma tema: 

Our aim is to achieve high academic standards and good personal skills: reliability, 

consideration for others, good manners and self-discipline.[…] We provide a highly 

focused and disciplined learning environment where each pupil can fulfil his or her 

potential.
102
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Det går att bryta ut tre ändamål ur citatet ovan, hög akademisk standard, goda personliga 

färdigheter och möjligheten att utvecklas fullt ut enligt individuell potential. Det första 

ändamålet är svårtolkat. Akademisk standard nås rimligen aldrig av eleverna på 

gymnasienivå. Möjligen är betydelsen att eleven förbereds för studier vid 

universitet/högskola. Artikulationen ”goda personliga färdigheter” påminner mycket om de 

”ökade livschanserna” i citatet från Vittra. Faircloughs
103

 resonemang kan alltså tillämpas 

även i detta fall. Det sista ändamålet, att uppnå full potential, är mångtydigt. För det första får 

innebörden av detta endast betydelse i en diskurs där vissa skolor inte kan erbjuda eleverna 

den möjligheten. Betydelsen kan således ses som en nischning med elitistiska undertoner.  

Utifrån Perssons
104

 kategorisering av olika skoltyper blir kunskap även i detta fall en 

blandning av ändamålet och det som motiverar. 

4. SLUTSATS 

Utifrån föreliggande studie kan det dras två olika typer av slutsatser. Den första typen är 

begränsad till de fall som undersökts medan den andra typen kan generaliseras utifrån de 

teoretiska perspektiv som varit utgångspunkt för arbetet. I materialet artikuleras flera olika 

typer av lärare, elever och kunskapssyner. Ett sådant resultat var väntat och följer 

resonemanget fört under rubriken urval och avgränsningar om de många olika typer av 

friskolor som existerar idag. För att skilja dem åt presenterar jag dem var för sig. 

4.1 Ljud och bildskolans hemsida som diskurs 
Ljud och Bildskolan utmärker sig i analysen då artikuleringarna i diskursen är mer uttalade 

och enhetliga än i det övriga materialet. Utifrån Faircloughs
105

 genreanalys är Ljud och 

Bildskolans diskurs marknadsförande. Slutsatsen bygger på att texten är uppbyggd kring ett 

erbjudande om ”morgondagens jobb”. I texten skapas en relation mellan sändaren och 

mottagaren som bygger på att mottagaren erbjuds en tjänst som skall leda till arbete. 

Relationen är personlig eftersom den på flera ställen talar direkt till läsaren (”Du får även…”), 

vilket markerar textens syfte ytterligare. Texten från Ljud och bildskolan avslutas också med 

ett retoriskt grepp där erbjudandet och alla fördelarna med att anta detta upprepas i en mening. 

Konstruktionerna av begreppen lärare, elev och kunskap i Ljud och Bildskolans diskurs kan 

med lätthet förstås utifrån Perssons
106

 resonemang om marknadsskolan. Detta tar sig tydligast 
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i uttryck genom att morgondagens jobb, via branschförståelse och praktisk kunskap, är det 

övergripande målet för verksamheten. Eleverna förväntas vara motiverade utifrån att 

morgondagens jobb och efterfrågar utbildning. Kunskap förstås utifrån samma perspektiv och 

definieras därmed utifrån den kompetens som man antar efterfrågas på arbetsmarknaden i 

framtiden. Lärarens uppgift blir därmed främst att ge eleverna rätt förutsättningar för 

morgondagens jobb. För att uppfylla sin roll som formgivare av morgondagens arbetskraft 

artikuleras branscherfarenhet och nyfikenhet till läraren. Eleven artikuleras som passiv 

mottagare, nästan som ett råmaterial som lärarna bearbetar. 

   I samspelet mellan textens tydliga marknadsförande syfte och de enhetliga, relativt slutna 

artikulationerna av läraren, eleven och kunskapen uppstår en intressant synergi. De två 

faktorerna innebär att diskursens potential att forma skolans verksamhet blir stor och nästan 

tvingande. Om skolan inte lyckas uppfylla de förhållanden som artikuleras i diskursen riskerar 

man att omkullkasta förutsättningarna som anges för att kunna erbjuda en utbildning för 

”morgondagens jobb”. Balls
107

 slutsats blir därmed gällande i detta fall. 

Marknadsanpassningen påverkar de sociala relationerna inom utbildningen och skapar en 

norm för hur kunskap definieras. En konsekvens av detta är att läraren på Ljud och bildskolan 

begränsas av diskursen. För att läraren skall representera skolan och diskursen krävs 

branscherfarenhet, en kunskapssyn där användbarhet definierar god kunskap och dessutom 

viljan att forma eleverna utifrån de egenskaper som framtiden förväntas efterfråga. Elevens 

situation kan förstås utifrån Faircloughs resonemang
108

 om det posttraditionella samhället. Det 

flytande identitetsbegreppet innebär enligt detta möjligheter men också risker. Utifrån elevens 

perspektiv innebär möjligheten att tillägna sig de färdigheter som framtidens arbetsmarknad 

efterfrågar. Risken består i att Ljud och Bildskolan kan misslyckas med att leverera vad som 

erbjudits. I ett sådant fall har eleven tillägnat sig kunskap inriktad mot det praktiska, men utan 

praktisk nytta.  

4.2 Vittras hemsida som diskurs 
Materialet från Vittra följer samma struktur som Ljud och Bildskolans text. Utifrån 

Faircloughs
109

 genreanalys klassas den alltså som marknadsföring. Erbjudandet om ”ökade 

livschanser” motsvarar Ljud och Bildskolans erbjudande om ”morgondagens jobb”. Det finns 

intressanta samband mellan de två erbjudandena. Perssons
110

 konstruktion av marknadsskolan 

bygger på att den drivande motivationskraften är utbildningsberoendet. På en institution där 
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detta antagande är gällande blir även erbjudandet om ökade livschanser relevant. En stor del 

av det beskrivande materialet från Vittras hemsida var citat. Citaten bör förstås utifrån 

erbjudandet om ökade livschanser eftersom merparten av dem på olika sätt ”bekräftar” att 

skolan kan leverera just ökade livschanser. Citaten blir därmed argument för att anta 

erbjudandet. Beroendet till marknadsdiskursen synliggörs även i att skolans konkurrenskraft 

beskrivs i materialet. I artikulationerna av läraren, eleven och kunskapen skiljer sig dock 

Vittra från Ljud och Bildskolan. Diskursen sätter på ett tydligt sätt eleven i fokus och bilden 

som framträder är allt annat än passiv. Egenskaper som ansvarstagande, kunskapshunger, 

identitets- och ändamålsmedvetenhet artikuleras i texterna. Vi får alltså en tydlig bild av hur 

eleven konstrueras i denna diskurs. Läraren å andra sidan artikuleras endast vagt. Det 

förekommer artikulationer som talar för att läraren arbetar med att forma eleverna efter 

erbjudandet om de ökade livschanserna. Konstruktionen av kunskap artikuleras på ett 

tvetydigt sätt. Å ena sidan är ändamålsenligheten, de ökade livschanserna, framträdande i 

materialet. Samtidigt finns temat kunskapssökande för kunskapens skull representerat. En 

rimlig slutsats är att de två olika kunskapssynerna inte nödvändigtvis bestrider varandra. Om 

målet är olika former av avancerat kulturarbete så blir kunskapshunger ändamålsenligt för att 

förbättra livschanserna. 

   Ljud och bildskolans diskurs ställde framför allt krav på läraren. I Vittradiskursen riktas 

kraven snarare mot eleven. Den utförliga konstruktionen av elevidentitet, målgruppen, skapar 

tillsammans med den marknadsförande genren en diskurs med stora möjligheter att påverka 

den sociala praktiken. Det är rimligt att anta att en viss typ av elever tilltalas av diskursen och 

att den gruppen också blir överrepresenterad i verksamheten. Ett resultat blir att mångfalden 

av valmöjligheter i detta fall skapar en brist på mångfald i själva verksamheten. 

Dekonstruktionen av materialet visar hur homogeniseringen kan gå till och att homogena 

elevgrupper faktiskt verkar vara ett ändamål, åtminstone för Vittra. Även i fallet Vittra blir 

alltså Balls
111

 slutsats gällande. Ett utbildningsföretag som riktar sig mot en viss kategori av 

elever påverkat naturligtvis de sociala relationerna inom gymnasieutbildningen som helhet. 

Elitism, och att vara duktig, har alltid varit en del av skolvärlden. Vittradiskursen talar dock 

för en institutionaliserad och tydligt uttalad form av elitism som andra gymnasieskolor 

därmed måste förhålla sig till. En koncentration av en elevkategori på en skola innebär ett 

bortfall av kategorin på andra skolor. 
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4.3 Engelska skolans hemsida som diskurs 
De två ovan beskrivna diskurserna uppvisar ett beroende till marknadsdiskurs. En viktig 

indikator är enligt Fairclough
112

 texternas syfte och struktur.  Texten från Engelska skolan 

följer samma struktur som vi sett i de andra diskurserna och erbjuder indirekt, eftersom det 

beskrivs som mål, hög akademisk standard, främjandet av positiva individuella egenskaper, 

och möjligheter för elever att nå sin fulla potential. Det förekommer även direkta erbjudanden 

om en fokuserad och disciplinerad inlärningsmiljö samt löftet om goda kunskaper i engelska. 

I likhet med texten från Vittra anspelar flertalet citat på det som erbjuds, vilket är förklaringen 

till att erbjudandet är textens centrum. I likhet med texterna från de andra hemsidorna 

framhålls även skolans marknadsstyrka. Detta är en form av marknadsföring som Ball
113

 

tillskriver marknadsdiskurs eftersom det förutsätter att skolor med gott elevunderlag är bra 

skolor.  

   I de två tidigare beskrivna diskurserna låg läraren respektive eleven i fokus. I texten från 

Engelska skolan är det svårt att göra en sådan åtskillnad eftersom konstruktionerna av de båda 

aktörerna artikuleras relativt tydligt. Redan i den introducerande texten artikuleras eleven. 

Flera av erbjudandena är indirekta och ställer vissa krav på eleven. Eleven bör vara engagerad 

och samtycka till målen som skolan sätter upp för individutveckling för att kunna ta tillvara på 

vad skolan erbjuder. I citaten ökar precisionen i artikulationerna. I elevkonstruktionen ingår 

en positiv inställning till inlärning och kunskapsmässiga utmaningar, ansvarstagande, 

förmågan att arbeta självständigt och fritt, viljan att utvecklas i rätt riktning (enligt diskursens 

ideal), betygsjakt och slutligen målet att studera vid universitet. I diskursen framträder alltså 

en elevkategori som i hög utsträckning påminner om den i Vittras diskurs. Eleverna är inga 

medelmåttor, de har tydliga livsmål som de arbetar för att förverkliga. De är dessutom öppna 

för att anpassa sig efter diskursens ideal. Återigen kan man se en blandning av 

kunskapseleven och marknadseleven som framträder i Perssons
114

  artikel. Kunskap är både 

drivkraft och ändamål. Även lärarna beskrivs tydligt. Engelska som förstaspråk, och 

internationalitet är några av de yttre kompetenser som artikuleras. Yttre därför att det kan ses 

som tillägg till det som är allmänt förväntat av en lärare. Flera av artikulationerna som knyts 

till lärarna kan förstås utifrån Ericssons
115

 lärarkonstruktioner. Läraren beskrivs som 

motivatör och underhållare. Konstruktionen bygger på antagandet att eleverna behöver 

motiveras samt att det finns ett behov att skapa en positiv relation till eleverna för att skapa ett 

bra undervisningsklimat. Lärarartikulationerna verkar således stämma illa överens med den 
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motiverade, målinriktade och anpassningsbare eleven på Engelska skolan. Detta kan förstås 

på två sätt. Antingen är elevkonstruktionen endast ett diskursivt ideal som man inte lyckats nå 

i praktiken eller så vill Engelska skolan försäkra sig om att en viss typ av lärare tilltalas av 

diskursen. Om det första är sant riskerar skolan sin trovärdighet eftersom elevernas brist på 

motivation skulle bli uppenbar genom studieresultaten. Enligt marknadsdiskursen skulle detta 

i längden undergräva skolans marknadsstyrka. Rimligen är det alltså för att attrahera ”rätt” typ 

av lärare som artikulationerna förekommer. Artikulationerna av kunskap uppvisar en 

parallellitet med hur elevernas mål artikuleras. Kunskap är drivkraft och ändamål på samma 

gång.    

   Även i detta fall kan resultatet förstås utifrån Balls
116

 slutsatser. Det tydliga beroendet till 

marknadsdiskurs gör att skolan måste sträva efter att leva upp till de ideal som artikuleras i 

texten. Fallet visar på hur diskurs formas, här med ett tydligt ändamål, och även påverkar den 

sociala praktiken. Lärarna på skolan förväntas ha en speciell inställning till yrket, vilket 

begränsar mångfald och hindrar kritisk diskussion. Slutsatsen gäller även för eleverna som 

förväntas leva upp till idealen i diskursen. Konsekvensen blir som vi sett i de andra fallen en 

homogenisering på bekostnad av mångfald. 

5. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I studien presenteras olika konstruktioner av eleven, läraren och kunskapen så som de beskrivs på tre 

olika friskolors hemsidor. Det skulle vara intressant att undersöka hur lärarna och eleverna på de olika 

skolorna ser på sina roller och på kunskapen. Hur ser deras bild ut i förhållande till konstruktionerna 

som jag hittat i materialet? Finns det skillnader? Upplevs det som problematiskt? Det skulle vara 

intressant att undersöka ett sådant förhållande eftersom det skulle visa i vilken utsträckning diskursen 

efterlevs eller vilka andra praktiska konsekvenser den skapar. 

   Studien lyfter även fram frågan om det fria valet av gymnasieskola. De många beskrivningarna av 

målgrupp som förekommer i materialet talar för en annan typ av valfrihet än den man först kommer att 

tänka på. Är det så att dagens elevers valfrihet faktiskt begränsas av den marknadsföring som skolorna 

bedriver? Om så är fallet ligger valfriheten snarare hos skolorna, vilka genom diskursiva 

konstruktioner kan välja eleverna. Det skulle vara intressant med en studie som sätter diskursernas 

makt i fokus i detta sammanhang. 

   En annan viktig fråga som knyter an till Faircloughs
117

 resonemang om det posttraditionella 

samhället gäller individens möjligheter och ansvar. Individen som väljer gymnasieskola är omkring 

sexton år gammal. Kan man förvänta sig att en människa i den åldern besitter den kunskap som krävs 
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för att välja rätt? Kan eleven ställas som ansvarig för sitt val om det senare skulle visa sig vara fel? 

Frågorna blir än mer relevanta om man betänker marknadsföringen som diskuterats i denna studie. 

    En sista fråga, av filosofisk art, som även berörs av Ball
118

 gäller hur vi vill se på kunskap. Min egen 

uppfattning är kluven. Å ena sidan kan jag hålla med om att den kunskap skolan bidrar till bör ha 

någon form av praktisk nytta och ett tydligt framtida ekonomiskt värde. Å andra sidan blir kunskapen 

begränsad om nytta och ekonomiskt värde är de enda faktorerna som definierar god kunskap. Följande 

citat från Civil olydnad av Henry David Thoreau kan visa vad jag menar: 

Det är inte en människas självklara plikt att ägna sig åt att utplåna något missförhållande, 

inte ens det mest oerhörda; hon kan tillbörligen ha andra engagemang som upptar hennes 

tid; men det är i vilket fall hennes plikt, som minst, att två sina händer rena, och, om hon 

inte skänker det någon vidare tanke, att inte skänka det något praktiskt stöd. Om jag ägnar 

mig åt andra saker och förehavanden, måste jag först se till, som minst, att jag inte gör det 

sittande på någon annans axlar. Jag måste först kliva av den människan så att hon kan sköta 

sina förehavanden. Lägg märke till den inkonsekvens som tolereras. Jag har hört somliga 

invånare i min stad säga, ‟Jag skulle vilja se dem kommendera ut mig för att slå ner ett 

slavuppror, eller för att marschera mot Mexiko; - tror du att jag skulle gå?‟; och ändå har 

just dessa människor, direkt genom sin lojalitet och därför indirekt, som minst, genom sina 

pengar, utrustat en ersättare.
119

 

I texten, som har drygt hundrafemtio år på nacken, finns en speciell sorts kunskap inbäddad. 

Är det god kunskap? Hur avgör man det i så fall? Det är svårt att motivera varför den skulle 

vara bra ur ett ”livsplansperspektiv”. Man vinner inget av direkt ekonomiskt värde på att 

besitta den typ av kunskap som finns presenterad i texten. Den hjälper inte till en snabb 

karriär. Samtidigt har texten fungerat som inspirationskälla för historiska gestalter som 

Mahatma Gandhi och Martin Luther King Jr. Min poäng, som antagligen redan är uppenbar, 

är att god och nyttig kunskap kan vara helt värdelös ur ett ekonomiskt perspektiv. Men hur 

hade världen sett ut om Thoreau aldrig tänkt sin tanke eller skrivit sin bok?  

   De ovan formulerade problemen är sprungna ur frågan om vem som har makten att påverka 

diskurserna. Foucault menade att diskurs skapas i samspelet mellan kunskap och makt.
120

 

Studien visar att åtminstone en del av denna makt idag finns i de företag som driver 

utbildningsverksamhet.  Eftersom maktförhållanden rimligen påverkar den sociala praktiken 

ser jag diskussionen kring de frågor och svar som denna studie tecknar som relevanta.  
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