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Dancing speaks to the inseparability 
of sense, thought, and movement, an 
inseparability confounded by having 
to name as separated hat which is sug-
gested as unified, as something alto-
gether different in its unity. The spa-
tialities and the sensation of dancing 
make the material and the intellectual 
unrecognizable, not simply separate 
yet related, but nonexistent and un-
workable, as impossible distinctions 
in the performance (Baker, 2001, s. 
xii). 



 

  



 

Förord 

Boken är klar – en avhandling som jag hoppas kan bidra till tankar om hur vi 

kan förstå oss själva och andra, som utifrån ett sätt att förstå världen, diskute-

rar frågor om varför vi bör vara och bör bli på vissa sätt och inte andra. Inom 

den vetenskapliga forskningstradition som jag ansluter mig till så skapas indi-

vider i specifika diskursiva formationer i relation till andra. Mitt intresse för 

olika sätt att konstruera individer, och då särskilt skolelever, inleddes under 

min lärarutbildning, i form av uppsatser och examensarbete som ur ett utbild-

ningssociologiskt perspektiv studerade samband mellan social bakgrund och 

utbildningsnivå. Här föddes ett intresse för utbildningssystemet som en arena 

för social reproduktion. Under min tid som ämneslärare på yrkesförberedande 

program i gymnasieskolan användes olika begrepp för att omtala och beskriva 

elever. Med mina utbildningssociologiska studier i bagaget fungerade dessa 

omdömen inte bara som enskilda epitet. För mig innefattade dessa definitioner 

även skilda positioneringar i skola, arbetsliv och samhällsliv för skilda grup-

per av elever. Det här bidrog till ett intresse – inte bara för utbildningssyste-

mets reproducerande effekter – utan även för att synliggöra hur olika idéer om 

samhälle och människor inverkar på det utrymme vi har att forma våra liv. 

Avhandlingens inriktning knyter på det här sättet an till frågor som jag länge 

varit intresserad av. 

 Genom konstituering av mig som subjekt i en samhällelig diskurs blev det, 

efter nioårig obligatorisk grundskola, gymnasieskola, kommunala vuxenstu-

dier och universitetsstudier möjligt att påbörja doktorandstudier. Den speci-

fika diskursiva formation där jag konstituerats som doktorandsubjekt har skett 

i relation till a) mina handledare Ulf Olsson och Katarina Sipos, Institutionen 

för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Genom hela processen 

har ni stöttat en lång och krokig vetenskapsteoretisk resa gentemot en diskurs-

teoretisk syn på världen som en tummelplats för diskursiv förhandling om att 

ordna samhället, TACK! b) Forskningsseminarium för vuxenutbildning/folk-

bildning och yrkesdidaktik, Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

vid Linköpings universitet. Genom både kommentarer på mina texter och ge-

nom att jag fått ingå i er miljö (både i er forskningsmiljö och sociala miljö) 

har jag getts möjlighet att utvecklas vetenskapsteoretiskt och analytiskt, 

TACK! c) Thomas S. Popkewitz, Department of Curriculum and Instruction, 

UW-Madison. Genom min huvudhandledare Ulf Olssons forskarnätverk fick 

jag chansen att som Visiting Scholar vistas i Toms internationella forsknings-

miljö med dess nav Wednesday Group, TACK! 



 

Att närma sig en vetenskapsteori med dess begreppsvärld kan vara mödosamt 

och förvirrande. Förutom mina handledare Ulf Olsson och Katarina Sipos vill 

jag tacka Ingrid Unemar Öst, då Örebro universitet, som inledningsvis tog sig 

tid att både läsa text och diskutera begreppsanvändning inom den politiska 

diskursteorin. Tack också till Sara Carlbaum, Institutionen för tillämpad ut-

bildningsvetenskap, Umeå universitet, som bjöd in till besök i Umeå för att 

diskutera diskursteori, subjektspositioner och gymnasieskolan. Jag vill dessu-

tom rikta ett stort tack till Charlotte Fridolfsson, Institutionen för ekonomisk 

och industriell utveckling, Linköpings universitet, som vid flera tillfällen, sär-

skilt mot slutet av skrivprocessen, tog sig tid att läsa, återkoppla och diskutera 

hur det är möjligt att förstå och använda Laclaus och Mouffes teoribygge.  

 Jag vill också tacka er som i olika sammanhang bidragit med värdefulla 

synpunkter och hjälpt mig att komma vidare i skrivprocessen. Tack till Mag-

nus Nilsson, Karlstads universitet, Viveca Lindberg, Karlstads universitet, och 

Elisabeth Hultqvist, Stockholms universitet som var läsare vid mitt 50 % -

seminarium. Tack också till Ali Osman och Eva Svärdemo Åberg, Stockholms 

universitet som var läsare vid 90 % -seminariet. Tack till alla er i VETYL-

gruppen, Stockholms universitet, som initialt bidrog till tankar kring forman-

det av avhandlingsarbetet. Ett tack riktas också till nätverket STUP för kom-

mentarer på paper och diskussioner kring utbildningsområdets politik ur en 

kritisk synvinkel. Tack till Kenneth Petersson, tidigare Institutionen för sam-

hälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, för intressanta diskussioner 

under hundpromenader i Vallaskogen. Tack också till My Palmgren Medin 

för språkgranskning av den engelska sammanfattningen samt till Agneta 

Grönlund, Daniel Fröberg och Susanne Kreitz Sandberg för korrekturläsning 

inför sluttryck. Ett stort tack till Mats Jonsson som bistått med omslagsbilden 

och till Ylva Larsson för idén om sättningen av bilden…  

 Under doktorandtiden har jag haft förmånen att få vara delaktig i två uni-

versitetsmiljöer, dels på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stock-

holms universitet och dels på Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

vid Linköpings universitet. Vid båda dessa har jag haft förmånen att arbeta 

tillsammans med Helena Tsagalidis med sina alltid lika kloka och genom-

tänkta råd, tack Helena! Tack också till tidigare UTEP-doktorander för trevligt 

samkväm och mycket skratt. Särskilt tack till Katarina Lagercrantz för samtal 

om doktorandtillvaron och inte minst om hundar. Tack också till Pernilla 

Ahlstrand för inkvartering på Kungsholmen. Ett tack för generös inkludering 

i doktorandsamvaro till LiU-doktoranderna både på PeDi och PedVux.  

 En hjälp att strukturera både arbetsdagar och röriga tankar har jag fått av 

mina hundar, Ebbe och Greta. När de tyckte jag suttit tillräckligt länge framför 

datorn gjorde de mig uppmärksam på att det var dags med ett avbrott. Det är 

många grundläggande delar i avhandlingen som fått form under dessa prome-

nader. Hundarna tillsammans med alla hussar och mattar vi har lärt känna i 

hundsammanhang har varit en ständig källa för påfyllning av energi – tack 

allihop! 



 

Ett kärleksfullt tack går till min familj; till föräldrar och svärföräldrar som 

alltid ställt upp, särskilt under USA-vistelsen när ni hade delad vårdnad om 

Ebbe. Till mina barn som stått ut med en mamma som vissa dagar varit eufo-

riskt glad och andra så tankspridd att hon inte alls lyssnat. Och till dig Micke, 

mitt tack till dig är oändligt… 
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Inledning 

Den här avhandlingen handlar om hur aktörer, via samhälleliga diskurser, for-

mar olika elevsubjekt och hur det inverkar på elevers utrymme att forma livet 

– i och efter gymnasieskolan. Vem utbildning är tillgänglig för, vad den ska 

innehålla och vad den ska leda till, är något som det finns olika synsätt på – 

synsätt som upprepas, omformuleras och nyformuleras beroende på tidens 

ideologiska och ekonomiska strömningar. Utformningen av utbildning och 

skola kan sålunda ses som ett resultat av rådande maktförhållanden i samhället 

där skilda intressen kämpar om vilka utbildningsinsatser som anses nödvän-

diga och angelägna (Lindblad & Lundahl, 2015). I takt med att maktförhål-

landen skiftar förändras synen på vad för utbildning som anses viktig, därige-

nom kan man säga att det ständigt pågår en förhandling om hur utbildnings-

systemet borde vara. I den här förhandlingen om att organisera utbildningssy-

stemet är också olika synsätt på eleven närvarande; vad eleven bör vara, vad 

den bör bli, vad den bör lära sig samt hur och var lärandet ska ske. På så sätt 

är eleven en del i förhandlingen om att ordna skolsystemet. Det är denna dis-

kussion, denna ständiga omförhandling om eleven, då specifikt gymnasieele-

ven, som står i fokus i denna avhandling.  

När synen på samhället förändras så omformas också uppfattningen om 

gymnasieeleven och gymnasieskolan. Sedan 1970-talet har den ideologiska 

och ekonomiska organiseringen av välfärdsstaten eller välfärdssamhället ifrå-

gasatts och utmanats vilket också påverkat synen på utbildning och på hur 

eleven bör vara och bör bli. Under denna period har den socialt och ekono-

miskt reglerade organiseringen av både samhället och arbetslivet utmanats av 

en organisering av både det offentliga och privata utifrån en mer marknadso-

rienterad styrning. Den ledande politiska styrningen som under 1980- och 

1990-talen förväntades bromsa kostnaderna för de offentliga välfärdssyste-

men och för en stigande arbetslöshet kom i högre grad än tidigare att använda 

sig av marknadsekonomiska lösningar. Därför kom detta sätt att organisera 

det ekonomiska systemet in på områden som tidigare varit statligt politiskt 

styrda, bland annat skolan (jfr Blomqvist & Rothstein, 2000; Hadenius, 1990).  

Organiseringen av skola och utbildning påverkas alltså av den ekonomiska 

modell som styr det samhälleliga. Det här har medfört att det under perioden 

1990-2009 har pågått ett intensivt reformarbete i utbildningssammanhang. In-

ledningen av 1990-talet markerar starten på ett omfattande arbete inte bara i 

Sverige utan även i Europa (Lindblad & Popkewitz, 2001). Med uttrycket 

”Educational Restructuring” länkar Lindblad och Popkewitz (2004) samman 
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det svenska reformarbetet till en internationell diskussion inom vilken det väs-

terländska välfärdssamhällets roll ifrågasätts, då via en tilltagande individua-

lisering och globalisering. Detta öppnade för en diskussion kring relationen 

mellan staten, samhället och den enskilde i vilken det enligt Mouffe 

(1992,1996) skett en förskjutning från fokus på det gemensamma och kollek-

tiva till förmån för det individuella och privata, något som i utbildningssam-

manhang kan ses som en förändring av synen på utbildning från ”public good” 

till ”private good” (Englund, 1993, 2004). I termer av ett ”utbildningspolitiskt 

systemskifte” beskriver Englund (2004 s. 16) denna förskjutning för skolans 

del innebära en nedtoning av skolan som ett ”medel för kollektiv sammanhåll-

ning och demokratiförberedelse” till förmån för ”att vara ett medel för privat 

(familjebaserad) behovstillfredsställelse”.  

 Medan Englund omtalar förskjutningen som skett inledningsvis för ett ut-

bildningspolitiskt systemskifte så omtalar Lundahl (2008, s. 31) de föränd-

ringar som skett under 2000-talet i termer av ett ”brott” – i betydelsen ett brott 

mot den skolutveckling som dominerat under hela efterkrigstiden. Talet om 

global konkurrens och kravet på effektivitet återkommer vilket legitimerar en 

mer differentierad gymnasieskola där fokus ligger på anställningsbarhet.  

 Den period som här studeras kan alltså sammanfattas som en händelserik 

period inom vilken diskussionen om att omtala gymnasieeleven och reformera 

gymnasieskolan har intensifierats. Förhandlingen om olika synsätt är dock 

inget nytt fenomen. Exempelvis skriver Richardson (2010) att det vid folksko-

lans införande vid mitten av 1800-talet fanns två uppfattningar som kämpade 

om tolkningsföreträde. Enligt det synsätt som förordade ett konstitutionellt 

styrelseskick i Sverige hävdades att eleverna i skolan skulle utbildas och fos-

tras till samhällsmedborgare. Därigenom var det möjligt att argumentera för 

att det var statens plikt att sörja för en medborgerlig uppfostran av alla sam-

hällsmedlemmar. I enlighet med det andra synsättet skulle samhället fungera 

i enlighet med en kristen grundsyn.  Här gjordes istället gällande att skolan 

skulle fostra och utbilda eleven till en god kristen. Det skulle också vara sta-

tens uppgift att, via folkskolan, bedriva religionsundervisning; annan under-

visning kunde skötas i hemmet. Med facit i hand kämpade det första synsättet 

till sig en dominerande position.  

 I efterkrigstidens Sverige återfinns det tidigare dominerande betraktelsesät-

tet med dess grundtanke om ett demokratiskt styrelseskick. Det ikläds dock en 

delvis annan språkdräkt i vilken samhället omnämns som folkhemmet. I en-

lighet med detta ska Sverige utvecklas till en centraliserad välfärdsstat i vilken 

tillgång till välfärd inte ska villkoras i relation till arbetsinsats. En naturlig 

konsekvens av det synsättet är att alla elever ska ha tillgång till ett offentligt 

finansierat skolsystem. Alla elever ska dessutom tränas till självständighet och 

kritiska ställningstagande inför nationella, religiösa eller ideologiska ström-

ningar. På det här sättet anses att skolan ska ha ett gemensamt och jämlikhets-

syftande innehåll (Bergström, 1993; Dahlstedt & Olson, 2013; Englund, 1993, 

2004). När detta ifrågasattes på 1960- och 1970-talet, tappar inte synsättet om 
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folkhemmet sin position. I stället tillförs vissa sätt att se på eleven, skolan och 

samhället. I enlighet med det utmanande uppfattningen innebär den ekono-

miska och tekniska utvecklingen att fler måste arbeta, att arbetskraften måste 

få bättre utbildning och att eleven ska kunna göra rationella val mellan olika 

utbildningar. En konsekvens blir att utöka antalet yrkesutbildningar med flera 

olika inriktningar. Det blir dessutom möjligt att tillskriva eleven en förmåga 

att göra egna val och att anpassa sig till arbetslivet. Skolan förväntas å ena 

sidan utbilda eleven till en sanningssökande, solidarisk medborgare och å 

andra sidan till en rationell, effektiv och anpassningsbar arbetare. En förening 

av dessa synsätt blir naturligt genom att anpassningen till arbetsmarknadens 

krav ses som både ett enskilt och ett kollektivt självförverkligande mot målet 

att konsolidera folkhemstanken (Dahlstedt & Olson, 2013; Lundahl, 1989; Ri-

chardson, 2010).      

 Talet om en stark ekonomisk utveckling förbyts i och med 1970-talets kri-

ser i form av oljekris, skuldkris och industrikris. I enlighet med det synsätt 

som nu ifrågasätter det rådande medför dessa kriser krav på högre effektivitet 

och bättre utbildad arbetskraft. Genom dessa åtgärder anses exporten kunna 

öka och Sverige kunna behålla sin position på världsmarknaden (Carlbaum, 

2012; Richardson, 2010). Genom ett marknadsekonomiskt betraktelsesätt 

uppfattas det som viktigt att eleven har en utvecklingspotential så eleven dels 

kan ställa om till nya krav på arbetsmarknaden och dels tänka mer okonvent-

ionellt i rollen som löntagare. Det marknadsekonomiska synsättet tar under 

slutet av 1970-talet och 1980-talet ”marknadsandelar”, det finns en tillräcklig 

stark samsyn på att det är så här världen måste organiseras. För att den tidigare 

dominerande synen ska kunna behålla sin position krävs att det anammar det 

marknadsekonomiska sättet. Det blir därmed möjligt att omtala eleven som 

både medborgare och löntagare. Via kraven på högre effektivitet, högre pro-

duktionstakt och behov av omställningsförmåga uppfattas alla behöva en 

bättre utbildning i ”en skola för alla”. I enlighet med samsynen om samhället 

som demokratiskt och jämlikt går det också att argumentera för en skola där 

alla elever får den grund de behöver för att kunna arbeta och för att medverka 

i samhällets och arbetslivets demokratiska utveckling. En skola för alla ska 

kompensera för social bakgrund och möjliggöra för social mobilitet 

(Carlbaum, 2012; Englund, 2004).  

 Det är således under slutet av 1970-talet och under 1980-talet som diskuss-

ionen mellan olika synsätt på gymnasieeleven och skolan intensifieras. Den 

definition som förordar den demokratiska synen ifrågasätts av ett annat i vilket 

omvärlden måste organiseras utifrån ett marknadsekonomiskt perspektiv. I en-

lighet med det ses eleven som självständig och myndig varför eleven i högre 

grad vill hävda sina egna intressen framför de gemensamma (Englund, 2004; 

Schüllerqvist, 2004). Vad är det som gör att det går att utmana det domine-

rande synsättet vid just den här tidsperioden? Det är flera händelser och fak-

torer som samspelar (Carlbaum, 2012; Englund, 2004; Schüllerqvist, 2004; 

Unemar Öst, 2009). Dels uppstår en internationell diskussion med ideologiska 
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förtecken inom vilken statens roll, då i relation till individens självbestäm-

manderätt, börjar ifrågasättas. I denna diskussion debatteras även det keyne-

sianska sättet att handskas med samhällsekonomier. Ekonomiska kriser både 

på 1970-talet och 1990-talet skapar utrymme för en tro på marknadskapital-

ismens förmåga att styra och reglera samhället, något som i sin tur medför en 

debatt om den offentliga sektorns organisering – via ett tal om privatisering 

och ökad effektivitet ifrågasätts den utökade offentliga sektorns berättigande. 

I enlighet med det marknadsekonomiska synsättet uppfattas både samhälle, 

arbetsmarknad och människor kunna fungera mer effektivt i en organisering 

som bygger på konkurrens.    

Utifrån resonemanget ovan görs här ett antagande att det i debatten om hur 

samhället ska styras finns skilda sätt att se på gymnasieeleven. Dessa skilda 

uppfattningar framställs via argumentationslinjer med målet att få företräde 

för just sitt eget betraktelsesätt. Det är på så vis som definitionen av gymnasi-

eeleven betraktas ha föregåtts av en språklig förhandling. Under perioder av 

intensivt reformarbete antas dessutom förhandlingen intensifieras eftersom 

flera intressenter för med sig fler synsätt om eleven in i diskussionen. Dessa 

antas även ha ökat i takt med utbildningens roll såsom en investering och en 

förutsättning för ett lands välmående och möjlighet att konkurrera på en global 

marknad (Unemar Öst, 2009). Via fler intressenter utvidgas de områden inom 

vilka förhandlingen för att omtala gymnasieeleven är närvarande. Diskussion-

erna förs således på flera arenor; i utbildningspolitiska policydokument, rap-

porter från andra politikområden än den utbildningspolitiska såsom arbets-

marknads-, finans- och näringsdepartement, Skolverket, Svenskt Näringsliv 

och debattinlägg i mediala sammanhang där bland annat representanter för 

olika politiska partier kämpar om att sprida sina argument i kampen om att få 

företräde för sin definition av eleven. Den argumentation om gymnasieeleven 

som studeras är den nationella diskursiva kampen, så som den ter sig i de ana-

lyserade dokumenten under perioden 1990-2009. Specifikt är det förhand-

lingen som förekommer i departementsutredningar, direktiv, lagrådsremisser, 

partipolitiska inlagor, statliga offentliga utredningar samt propositioner. För 

att studera de skilda synsätten på att konstruera gymnasieeleven används en 

diskursteoretisk ansats.   

Disposition 

Avhandlingen är strukturerad i fem kapitel. I detta inledande kapitel beskrivs 

min ingång och utgångspunkt i det problemområde som jag uppehåller mig 

vid. Här finns även avhandlingens syfte tecknat i generella ordalag. I det andra 

kapitlet beskrivs den teoretiska och metodologiska ansats som används i ana-

lysarbetet. Jag redogör för diskursteorins utgångspunkter, dess centrala be-

grepp och verktyg samt hur dessa används i analysen av de empiriska materi-

alet. I samma kapitel redovisas även de texter som används i analysen, hur 
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dessa valts ut och hur jag gått tillväga i mitt analysarbete. Därpå följer en pre-

cisering av syfte och frågeställningar. Det efterföljs av det kapitel där jag dels 

redogör för inom vilket forskningsområde jag placerar studien och dels pre-

senterar tidigare forskning som är relevant för resultatet. Därpå följer det 

fjärde kapitlet, tillika analys- och resultatkapitlet. Det är i sin tur uppdelat i 

fyra huvudrubriker.  Under tre av dessa redogörs för dekonstruktionen av de 

dominerande subjektspositionerna. I dessa tre kapitel besvaras den första av 

avhandlingens frågeställningar. I den fjärde och sista delen i analys- och re-

sultatkapitlet besvaras den andra frågeställningen i vilken jag berör de konsti-

tueringar som skapas mellan elevsubjekt, samhällsliv, arbetsliv och skolkon-

text. I avhandlingens sista kapitel diskuteras den tredje frågeställningen, det 

vill säga hur kampens diskursiva villkor kan förstås påverka de dominerande 

subjektspositionernas utrymme för politisk subjektivitet. Jag reflekterar också 

över användandet av den diskursteoretiska ansatsen och hur min egen diskur-

sivitet kan förstås påverka resultatet.     

Konstruktioner av gymnasieeleven i termer av mångfald  

För att undersöka med vilka synsätt förhandlingen om att konstruera gymna-

sieeleven pågår i de utvalda dokumenten, använder jag en diskursteoretisk 

samhällsanalys som utvecklats av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (2001). 

Laclau och Mouffe påtalar att vårt samhälle, till skillnad från det moderna 

samhället, präglas av en högre grad av mångfald. Genom en samtida politisk, 

ekonomiska och kulturell globalisering har det, skriver Laclau och Mouffe 

(2001), skett en förskjutning i konstruktioner av individer och grupper. Tor-

fing (1999a) exemplifierar detta genom att hänvisa till studentupproren i Paris 

1968, då grupper bestående av intellektuella allierade sig med grupper av in-

vandrare och fångar, en gruppering över klass- och etnicitetsgränser. I och 

med dessa förskjutningar krävs, enligt Laclau och Mouffe (2001), en radika-

lisering av hur vi tänker kring individer, grupper och utvecklingen av ett de-

mokratiskt samhälle. Här räcker inte ett marxistiskt tänkesätt kring kollektiva 

grupperingar till för att skapa förståelse för skapandet av nya politiska identi-

teter och grupperingar. Det individbegrepp som Laclau och Mouffe (2001) 

förespråkar, förstås här i likhet med Unemar Öst (2009, s. 22) innebära ”en 

radikalisering av ett liberalt individbegrepp och en motkraft till det sätt på vil-

ket neoliberalismen framställer individen och individens roll i samhället”. Det 

betyder att individers positioner i samhället inte per automatik kan förstås ut-

ifrån kategorier som klass, kön och etnicitet. I relation till samtidens utveckl-

ing måste identifikationsprocesser förstås mer öppna och föränderliga, mer 

individuella.  I enlighet med Laclau och Mouffe (2001) finns det följaktligen 

inte enbart en grund för att förstå en subjektsposition, istället kännetecknas 

konstruktionen och den position en individ tilldelas av kontingens, det vill 

säga som öppen och obeständig. Det innebär att gymnasieeleven anropas av 
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olika aktörer som med hjälp av sina olika argument konstruerar eleven på 

skilda sätt och på skilda positioner i förhållande till skolan, arbetslivet och 

samhället.  

Med hjälp av Laclaus och Mouffes samhällsanalys och deras förståelse av 

identiteter som kontingenta är det möjligt att synliggöra olika konstruktioner 

av gymnasieeleven. Det låter sig göras genom att analysera sprickor och för-

skjutningar i argumentationer om vad gymnasieeleven bör vara och vad den 

bör bli. Det betyder inte att vissa sociala grupper, via sin språkliga argumen-

tation, inte försöker skaffa sig en hegemonisk position. Ett hegemoniskt sätt 

att bestämma ett subjekt leder till att vissa egenskaper och handlingar som, i 

det här fallet eleven tilldelas, anses såsom naturligt givna och inte kan ifråga-

sättas. Med Laclaus och Mouffes (2001) hegemonikritik – deras kritik mot 

”den enda vägens politik” och synen på mångfald ger deras samhällsanalys 

möjlighet att åskådliggöra dessa hegemoniska ambitioner. Därmed ger sam-

hällsanalysen möjlighet att dels reartikulera gymnasieeleven i termer av ett 

politiskt subjekt och dels visa på möjligheter att omförhandla den givna posit-

ionen. 

I relation till vad som här studeras är den diskursteorietiska ansatsen med 

dess fokus på språk, mångfald, kontingens och hegemoni betydelsefull. Det 

innebär att valet av denna ansats gör det möjligt att visa hur olika argumentat-

ionslinjer omtalar och positionerar gymnasieeleven på skilda (eller liknande) 

sätt. Det sker genom att olika argumentationslinjer ger skilda svar på vad som 

eftersträvas hos eleven och vad som ses som ett gott samhälle. Skilda kon-

struktioner ”tvingar” på detta sätt fram handling, både hos de sociala aktörer 

som författat de texter som ligger till underlag för analys, och hos gymnasie-

eleven.  

De texter som fungerar som underlag för analys är, som tidigare nämnts, 

nationella politiska texter främst från det utbildningspolitiska politikområdet. 

I denna avhandling antas dessa dokument produceras med syfte att förankra 

ett särskilt sätt att konstruera hur gymnasieeleven bör vara och hur samhället 

ska organiseras. De kan därför ses som styrande för eleven; elevens beteenden 

och position i relation till skolan, arbetslivet och samhällslivet (jfr Ball, 2006; 

Carlbaum, 2012; Quennerstedt, 2006; Unemar Öst, 2009). Med tanke på den 

reformiver som präglar den tidsperiod som studeras känns analys av politiska 

auktoritativa texter angeläget. Fokus är således att synliggöra den diskursiva 

kampen som pågår om att konstruera gymnasieeleven i de utvalda texterna.      

En diskursteoretisk samhällsanalys  

För att kunna påtala att det vore önskvärt att gymnasieeleven ska vara på än 

det ena eller andra sättet krävs att de aktörer som stridit för dessa omdömen 

har vunnit gehör för just sin önskan. Via sitt tolkningsföreträde har det därmed 

blivit viktigt att omtala eleven i enlighet med det synsätt som de aktörerna 
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företräder. Via policytexter, rapporter och debattartiklar sprids synsätten till 

att bli något accepterat eller rent av något självklart. För att synen på hur ele-

ven borde vara ska accepteras, måste det alltså framstå som meningsfullt var-

för elever behöver exempelvis en god utbildning – det måste skapas en samsyn 

som tillräckligt många delar. För att visa i vilket sammanhang det framstår 

som viktigt med välutbildade elever följer här ett exempel som är hämtat ur 

en av de texter som används som underlag för analys i avhandlingen.  

I en globaliserad värld där ekonomierna integreras med allt hårdare konkurrens 
mellan länder och regioner blir produktionen mer kunskapsintensiv. Sveriges 
framtid ligger i en kvalificerad arbetskraft med god utbildning. Därför måste 
den svenska gymnasieskolan ha en sådan inriktning och en sådan kvalitet att 
ungdomarna får en god grund att möta framtidens krav (Lagrådsremiss, 2009, 
s. 34). 

 

I det här citatet ikläds vår omvärld en språkdräkt såsom globaliserad. I me-

ningen därpå följer en definition av globalisering, då i termer av en värld med 

integrerade ekonomier, hårdare konkurrens och med en kunskapsintensiv pro-

duktion. Det är utifrån denna föreställning om samtiden som konstruktionen 

av gymnasieeleven blir möjlig att argumentera. Med en risk för att tappa i 

konkurrenskraft, vilket i sin tur skulle kunna betyda lägre tillväxt, högre ar-

betslöshet och nedskärningar i välfärden ter sig en annan inriktning på gym-

nasieskolan än den som kompetensförsörjare ologisk. Genom att använda 

denna specifika språkdräkt så betraktas dessa konstruktioner av individen och 

utbildning som införlivanden av ett marknadsekonomiskt synsätt i den diskur-

siva förhandlingen.  

 För att visa hur det blir möjligt att omtala gymnasieeleven som i behov av 

en bred kunskapsbas kommer ytterligare ett exempel från en text som används 

i analysarbetet:      

Det moderna samhället kännetecknas av internationalisering och av en föränd-
ringstakt inom alla sektorer som aldrig varit högre. […] Därmed ställs nya och 
högre krav på kunskaper och utbildning. En bred kunskapsbas är det viktigaste 
verktyget för att individen ska förmå att hantera en föränderlig verklighet. […] 
Det gäller inte bara i arbetslivet utan även i samhällsdebatten. Individens möj-
lighet att påverka, att göra sin röst hörd och ta ställning i viktiga frågor är intimt 
förknippade med individens kunskaper (Ds, 1997: 78, s. 11).   
   

I enlighet med det här synsättet präglas samhället av internationalisering som 

innebär stora förändringar, både inom arbetslivet och i samhällsdebatten. In-

ternationaliseringen för med sig nya och högre krav på elevens kunskaper var-

för det blir möjligt att argumentera för att den gymnasiala utbildningen ska ge 

eleven den bas som eleven behöver både i arbetslivet och i samhällslivet. Till 

skillnad mot det förra citatet anses eleven här behöva nya kunskaper som inte 

enbart ska användas i arbetslivet utan också för att kunna deltaga och påverka 
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utvecklingen i samhället. I detta citat används en annan språkdräkt som inne-

håller ett annat synsätt på eleven och vår samtid, en språkdräkt som blir möjlig 

eftersom de aktörer som förespråkar detta specifika synsätt innehar företräde 

för just det här sättet.  

 Ett sista exempel på ett tredje synsätt genom vilket gymnasieeleven kon-

strueras är följande: 

Sveriges viktigaste komparativa fördel i den globala konkurrenssituationen 
måste bli en på alla nivåer och inom alla sektorer starkt motiverad, förändrings-
benägen, kreativ och mycket kompetens arbetskraft (Ds, 1994:35, s. 7). 
  

Även här anses vi leva i en tid präglad av globalisering. Återigen betraktas 

globalisering innebära en konkurrenssituation som inte enbart återfinns i ar-

betslivet utan i hela samhället. Enligt detta citat gäller det att Sverige mobili-

serar för att skaffa sig konkurrensfördelar. Kraften som krävs för att lyckas 

kommer ur individerna själva som genom sin motivation, förändringsbenä-

genhet och kreativitet kan ge sig in i konkurrensen om marknadsandelar. Pre-

cis som i de första citatet från 2009 så ikläds omvärlden i detta citat, från 1994, 

en språkdräkt hämtat från en marknadsekonomisk vokabulär. Genom ett syn-

sätt på globalisering såsom en konkurrensutsatt värld uppfattas det som me-

ningsfullt att tilldela eleven sådana egenskaper som behövs för att kunna ta 

för sig i konkurrenssituationer.   

 Genom de här tre exemplen vill jag visa på tre delvis olika språkdräkter 

som deltar i förhandlingen där det gäller att få gehör för just sitt synsätt på 

gymnasieeleven och det samhälle som den lever i. Vid en första genomläsning 

kan de olika konstruktionerna framstå som ganska lika varandra eftersom 

vissa saker, som exempelvis synen på omvärlden som internationaliserad och 

globaliserad, återkommer i alla tre exemplen. Med utgångspunkt i mitt intresse 

för utbildningssociologi tillsammans med intresset för språk och textanalys 

uppkom intresset för diskursteori, som med sin betoning av mångfald och kon-

tingens ger möjlighet att studera hur konstruktioner av eleven konstrueras via 

skilda språkdräkter. Om man ska uttrycka samma sak enligt den diskursteore-

tiska språkdräkten formuleras det så här: Via den diskursteoretiska ansatsen 

blir det möjligt att synliggöra hur gymnasieeleven artikuleras och positioneras 

i relation till skola, arbetsliv och samhällsliv.  

  Med utgångspunkt i de exempel på hur olika synsätt konstruerar gymnasi-

eeleven så framkommer språkets vikt inom den diskursteoretiska ansatsen. 

Enligt Laclau och Mouffe (2001) är språket och språkdräkten, det vill säga 

diskursen, grundläggande för hur vi förstår varandra och världen. Annorlunda 

uttryckt; världen blir hanterbar och synlig för oss genom diskurser. I relation 

till syftet innebär det att ordet gymnasieelev i sig självt inte har någon bety-

delse – det får sin betydelse först när det språksätts. I den ständigt pågående 

förhandlingen får ordet dessutom olika betydelser. När det ena synsättet vin-

ner företräde betyder det samtidigt att det utesluter andra sätt. De här språkliga 
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förhandlingarna, som i samma process som det förespråkar det ena, utesluter 

det andra, kallas med diskursteoretiska termer för politiska handlingar (Laclau 

& Mouffe, 2001). Begreppet politik ska, skriver Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) inte förstås i för snäv mening som exempelvis partipolitik, 

istället avses just den särskiljande process i vilken dessa inneslutningar och 

uteslutningar sker. Vår förståelse av världen och människorna i den uppfattas 

därmed som resultatet av dessa politiska processer. När resultatet av dessa po-

litiska processer uppfattas som så naturliga att vi glömmer bort att de är pro-

ducerade via språket karakteriseras de som en objektivitet (Laclau, 1990). Be-

greppet objektivitet är därmed beteckningen på det som för tillfället verkar så 

pass naturligt att vi inte ifrågasätter det. När det går så långt att det inte går att 

få tolkningsföreträde utan att införliva objektiviteten i argumentationen om-

nämns det av Laclau som en social fantasi. För att återvända till citaten ovan 

så återkommer ett tal om samtiden som globaliserad i alla tre, vilket tyder på 

att det inte är möjligt att få tolkningsföreträde för sitt synsätt utan att förstå 

omvärlden som just globaliserad. Frågan man kan ställa sig här är om talet om 

globalisering leder till olika politiska processer eller om det skapar samma 

inneslutningar och uteslutningar. Det är denna typ av frågor som diskursteorin 

kan hjälpa till att svara på.   

 Den ständigt pågående diskursiva förhandlingen innebär att olika kon-

struktioner av eleven ställs emot varandra. Det förstås inom diskursteorin ske 

via antagonistiska artikulationer där den utmanande diskursen försöker visa 

på brister i den dominerande diskursen – brister som den sistnämnda utger sig 

för att kunna täcka över. När den utmanande diskursen vinner förhandlingen 

låses betydelser tillfälligt vilket omnämns via begreppet hegemoni. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, s. 55) uttrycker det så här: En hegemonisk in-

tervention ”är alltså en process i en antagonistisk terräng, och ”diskursen” är 

resultatet: den nya fixeringen av betydelse”.     

 I linje med den diskursteoretiska ansatsen förstås de politiska texterna, som 

ligger till grund för analysen i avhandlingen, i form av en diskursiv arena inom 

vilken det ständigt pågår en diskursiv kamp om vilket synsätt på gymnasiee-

leven och skolan som är det ”rätta” och därför ska dominera. Aktörers olika 

synsätt på eleven och den position den tilldelas i skolan, i arbetslivet och i 

samhällslivet ses inte enbart uppkomna ur specifika partipolitiska ideologier. 

De ses snarare ha uppkommit genom artikulationer och reartikulationer av 

olika diskurser inom vilka olika aktörer medverkat i bestämningen (jfr 

Carlbaum, 2012; Unemar Öst, 2009). De bestämningar som artikuleras inom 

den diskursiva kampen förstår jag därmed, i likhet med Unemar Öst (2009, s. 

33 kursiv i original), inte enbart innefatta ”det som utbildningspolitiker gör”. 

Det som utbildningspolitiker gör kan inte gå utanför den strukturerade sam-

hälligheten, det måste finnas en överenskommelse kring bestämningar som 

gör dem meningsfulla vilket framkommer i resultatkapitlen. Dessa bestäm-
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ningar positionerar gymnasieeleven i relation till skola, arbetsliv och sam-

hällsliv på skilda sätt – relationer som inom diskursteorin anses innebära olika 

stort utrymme att forma sitt liv.  

Gymnasieeleven betraktas och förstås alltså i enlighet med den valda dis-

kursteoretiska ansatsen inte som någon som ”är något” i termer av ett givet 

och fördefinierat subjekt eller subjektskategori. Subjektet får istället sin iden-

titet genom att representeras diskursivt. Att kritiskt granska detta betraktas 

som en angelägen uppgift eftersom dessa konstruktioner och positioneringar 

fungerar som utgångspunkter för hur det blir möjligt att både betrakta och om-

tala de elever som går i gymnasieskolan, likväl som det bestämmer det hand-

lingsutrymme som erkänns subjekten. Att på detta sätt ta ”tillblivelsen och 

upprätthållandet av en kategori som sitt studieobjekt är en av de saker som det 

diskursteoretiska perspektivet arbetar med” (Nilsson, 2008, s. 14).   

Allmänt formulerat syfte 

Efter att ha skrivit fram det problemområde som studeras, gett en kort historisk 

tillbakablick samt, i mer generella ordalag, introducerat den vetenskapsteore-

tiska ansatsens grundläggande begrepp, så följer här ett allmänt formulerat 

syfte. Detta syfte preciseras i diskursteoretiska termer efter teori- och metod-

kapitlet. 

 Det förändrade sättet att styra samhället antas ha förändrat och intensifierat 

den diskursiva förhandlingen om hur gymnasieeleven borde vara och vad den 

bör bli. Därför är det intressant att studera hur gymnasieeleven konstrueras 

mellan åren 1990-2009 och vilken språkdräkt som används i konstruktionen. 

I dessa förhandlingar framkommer även hur gymnasieeleven positioneras i 

relation till både andra elever och till arbetslivet och samhällslivet. Hur har 

den förändrade styrningen påverkat dessa relationer? Eftersom förhandlingar 

om eleven sker via processer av inneslutningar och uteslutningar är det även 

intressant att studera hur dessa gränsdragningar görs meningsfulla samt vilka 

konsekvenser dessa politiska processer kan få. Ökar eller minskar utrymmet 

för eleven att forma sitt eget liv? Ständigt närvarande är ett ifrågasättande av 

vad som framstår som den enda sanningen, hur den blir till en sanning och hur 

sanningen villkorar olika gymnasieelevers möjligheter att förändra sin livssi-

tuation. Med en diskursteoretisk ansats kan sådana fenomen studeras och kri-

tiskt granskas.            
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Poststrukturalistisk diskursteori 

I detta kapitel följer en redogörelse av den diskursteoretiska ansatsens teore-

tiska och metodologiska grundvalar. Jag inleder med att redogöra för det som 

fungerar som utgångspunkter för Laclaus och Mouffes teoribygge. I samband 

med detta redogörs också för förståelsen kring begreppen det politiska och 

politiken vars skilda betydelser är viktiga i relation till den ontologi som dis-

kursteorin vilar på. Därefter redogörs för de diskursteoretiska och metodolo-

giska begrepp som dels används i analysarbetet och dels brukas för att disku-

tera de skilda synsättens konsekvenser för elevsubjekt. Jag inleder med att be-

skriva de centrala begreppen subjekt, subjektsposition samt diskursteorins för-

ståelse för politisk subjektivitet, dislokation och myt. Sedan följer en 

redogörelse av diskursbegreppet följt av begrepp såsom antagonism, hege-

moni och social fantasi. Redogörelserna av de diskursteoretiska begreppen 

följs av förklaringar hur dessa används. Efter dessa beskrivningar följer en 

presentation av de empiriska material som används som underlag för analys 

av den diskursiva kampen om att representera gymnasieeleven. Kapitlet av-

slutas med en redogörelse av läsningen av de auktoritativa texterna samt en 

beskrivning av tillvägagångssättet i analysarbetet.               

Diskursteorins möjligheter i relation till studieobjektet 

Laclau och Mouffe utvecklar sin samhällsanalys genom dekonstruktion av 

andra teoribyggen. Med hjälp av dekonstruktion skapas möjligheter att visa på 

teoriers antaganden och inre motsägelser som de två teoretikerna sedan fort-

satt att utveckla. Utvecklingen av teoribygget, som enligt Torfing (1999a, 

2003) kan härledas till tre historiska händelser1, ledde till ett fokus på hur, och 

med vilka begrepp det är möjligt att analysera konstruktioner och transform-

ationer av identiteter. Genom dekonstruktion av den strukturella marxismen 

och införlivanden av nyckelbegreppen diskurs, hegemoni, social antagonism, 

dislokation och det splittrade subjektet, är det med Laclaus och Mouffes dis-

kursteori möjligt att studera den diskursiva kamp om att representera och be-

stämma elevsubjekt som är närvarande i de politiska texterna. Ansatsen ger 

                                                      
1 De händelser som Torfing (1999a, 2003) beskriver är studentupproret i Paris 1968, Thatchers 

övertagande av makten i Storbritannien under 1980-talet samt det Kalla krigets slut på 1990-

talet.   
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också möjlighet att studera med vilka antagonistiska artikulationer och rearti-

kulationer detta sker, hur gränser upprättas, hur den utmanande diskursen rub-

bar den dominerande diskursen och samtidigt täcker över den dominerandes 

brister. Teorin ger även möjlighet att visa diskursers hegemoniska intervent-

ioner, med vilka artikulationer detta sker och hur begreppens betydelse för-

skjuts när de införlivas i skilda diskurser. Grundläggande för förståelsen om 

det ofullständiga subjektet är att det sociala är öppet och obeständigt, det för-

stås som kontingent. Skilda sätt att representera och bestämma elevsubjektet 

betraktas därmed som en del i diskussionen om att organisera både samhället 

och relationer mellan människor på specifika sätt. Med hjälp av uppfattningen 

av identiteter som kontingenta blir det möjligt att analysera sprickor, rubb-

ningar och förskjutningar i föreställningar och förhandlingar om vad gymna-

sieeleven bör vara och bör bli.  

 Förståelsen av kontingens innebär att olika sociala aktörer ständigt kämpar 

om att konstruera individer; ibland genom att använda samma begrepp vars 

betydelse förskjuts och ibland genom att använda olika begrepp. Det medför 

att det finns ett överskott av begrepp i vad Laclau och Mouffe (2001) benäm-

ner det diskursiva fältet. Kampen om att få tolkningsföreträde för just sina 

egna betydelser uttrycks inom ansatsen ska via politiska processer. Eftersom 

dessa processer syftar till att konstituera omvärlden genom att upprätta anta-

gonistiska frontlinjer så ses alla handlingar som politiska. Då jag betraktar 

denna avhandling som ett bidrag inom forskningsfältet Utbildningsområdets 

politik vill jag kort uppehålla mig vid begreppen ”det politiska” och ”politi-

ken”, vilka enligt Mouffe (2005, 2008) kan öppna nya möjligheter för reflekt-

ion i syfte att kunna förstå samtida demokratiska sociala praktiker. Själva be-

greppen förklarar Mouffe som följer: 

[B]y ’the political’ I mean the dimension of antagonism which I take to be con-
stitutive of human societies, while by ‘politics’ I mean the set of practices and 
institutions through which an order is created, organizing human coexistence in 
the context of conflictuality provided by the political (Mouffe, 2005, s. 11).  

 

Distinktionen innebär således en åtskillnad i termer av dimensioner där ”det 

politiska” är den dimension inom vilken det sociala konstitueras – på en onto-

logisk nivå. ”Politiken”, som utspelar sig på den ontiska nivån avser därmed 

den konventionella politikens praktiker, ”det politiska” åsyftar i sin tur det sätt 

på vilket samhället etableras. Rent forskningsmässigt implicerar distinktionen 

därför två skilda intressen där jag i linje med ansatsen är mindre intresserad 

av ”politikens” fakta till förmån för ”det politiskas” essens, i betydelsen kam-

pen om att konstituera en viss samhällelig ordning. I enlighet med Mouffe 

(2008, s. 18) betraktas således ”det politiska” som den ”dimension av antag-

onism som är konstitutiv för mänskliga samhällen” medan ”politiken” är ”den 

uppsättning praktiker och institutioner genom vilka en ordning skapas och en 
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mänsklig samlevnad organiseras i den konfliktpräglade kontext som det poli-

tiska erbjuder”.    

 Utgångspunkten inom ansatsen är ju att alla identiteter görs genom åtskill-

nad.  Då en specifik uppdelning innebär att andra sätt att gruppera ignoreras 

så innehåller identiteter en politisk dimension och ger som sådan uttryck för 

en specifik uppsättning av maktförhållanden. Kampen handlar därmed om att, 

utan konfrontation, få motståndaren att acceptera den aktuella samhällsord-

ningen. ”För att kunna handla politiskt”, skriver Mouffe (2008, s. 33), ”måste 

människor ha möjlighet att identifiera sig med en kollektiv identitet som er-

bjuder en självbild som de kan värdesätta. Den politiska diskursen måste er-

bjuda inte bara politiska program utan också identiteter som kan hjälpa män-

niskor att begripliggöra det som sker och ge dem hopp om framtiden”. Sociala 

relationer betraktas på detta sätt alltid genomkorsade av antagonismer, genom 

att artikulera förståelsen av det sociala konstitueras detsamma. Med hjälp av 

en diskursteoretisk ansats kan de diskursiva villkoren i vilka underordnings-

relationer analyseras, göras synliga (Laclau & Mouffe, 2001, s. 214).  

I linje med den diskursteoretiska ansatsen genomförs i denna avhandling 

en dekonstruktion av den politiska diskursiva praktiken i vilken det reartiku-

leras en specifik berättelse om gymnasieeleven. Via förståelsen om det sociala 

som kontingent är inte anspråket att berätta ”sanningen” om svensk politik. I 

användningen av det diskursteoretiska språkbruket och dess nyckelbegrepp 

skrivs därmed fram en berättelse som kunde varit annorlunda och kan bli an-

norlunda i en annan specifik historisk kontext. Som diskursteoretiker måste 

man därför, skriver Howarth (2007), vara medveten om den roll de teoretiska 

ramarna har för formandet av studieobjektet. Han skriver vidare att diskurs-

teoretiker ska försöka undvika att ”mekaniskt tillämpa teori på empiriska ob-

jekt” för att istället ”anpassa och modifiera begrepp och logiker i varje särskilt 

forskningssammanhang” (Howarth, 2007, s. 157 kursiv original). Det innebär 

således att användandet av ansatsen kräver medvetenhet om, och öppenhet in-

för, de konsekvenser som valet av den teoretiska ansatsen för med sig. Som 

nämnts ovan innebär den ontologiska ståndpunkten att den berättelse som 

reartikuleras inte kan ses som en objektiv verklighet bortom språket. Den te-

oretiska ansatsen ges istället möjlighet att ”analysera hur politiska krafter och 

sociala aktörer konstruerar innebörder inom ofullständiga och obestämbara 

sociala strukturer” (Howarth, 2007, s. 146). Genom att undersöka med vilka 

sociala praktiker sociala agenter skapar mening, fattar beslut och artikulerar 

hegemoniska projekt lokaliseras den specifikt undersöka diskursiva praktiken 

i ett större historiskt och socialt sammanhang. I dessa sammanhang kan de få 

en delvis annan innebörd och fungera som underlag för kritik och reartikulat-

ion av existerande praktiker och sociala betydelser.  

 Diskursteorin omnämns av Howarth (2007) såsom en konstitutiv teori, i 

betydelsen ”en ram av konsekvent sammanhängande begrepp och logiker i 

förening med en särskild social ontologi som erbjuder ett språk för att besk-

riva, tolka och värdera fenomen” (Howarth, 2007, s. 147). Det konstitutiva 
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genomsyrar alla delar i avhandlingen; sättet jag skriver fram inledningen, hur 

syfte och forskningsfrågorna är formulerade, hur jag reartikulerar tidigare 

forskning samt hur – genom att så tydligt jag förmår synliggöra logiken i ana-

lyserna – läsaren ges möjlighet att bedöma rimligheten i min dekonstruktion 

av den specifika politiska praktiken. I det empiriska materialet aktualiseras, i 

relation till den diskursteoretiska, en annan språkdräkt som använder andra 

begrepp och andra logiker. Denna språkdräkt införlivas också i den av mig 

dekonstruerade berättelsen (jfr Unemar Öst, 2009). I den text som här följer 

fördjupas beskrivningen av de diskursteoretiska nyckelbegreppen samt hur de 

tillämpas.                       

Subjekt och subjektspositioner 

I enlighet med den diskursteori som Laclau och Mouffe (2001) har utarbetat 

innefattar diskursbegreppet inte bara språk utan alla sociala företeelser. Den 

process i vilken diskurserna försöker strukturera teckens betydelse som om 

dessa tecken har en fast betydelse i en lika total objektivitet, innefattar på så 

sätt också en strävan att framställa våra identiteter och de grupper vi tillhör 

som objektivt givna. Subjektet betraktas bli till genom sociala relationer, för 

Laclau och Mouffe finns därför inga ”sanna” relationer som kan fungera som 

utgångspunkt för förståelsen av detsamma. Subjektet förstås också placerat i 

bestämda positioner inom diskursen. En identitet blir därmed detsamma som 

ett subjekts identifikation med en subjektsposition i en specifik struktur. Det 

är med utgångspunkt i den föreställningen om subjektet som jag förstår 

Laclaus och Mouffes användning av begreppet subjektsposition: 

Whenever we use the category of ’subject’ in this text, we will do so in the 
sense of ’subject positions’ within a discursive structure (Laclau & Mouffe 
(2001, s. 115). 

 

Subjektspositioner representeras alltid relationellt i diskursiva strukturer. Då 

en diskurs aldrig till fulla kan fixeras kan subjektet inte betraktas som suve-

ränt; som en konsekvens av denna ”öppna karaktär” så kan heller inte sub-

jektspositioner helt fixeras eftersom de skapas relationellt i ett system av skill-

nader – i relation till vad subjektet inte är (Laclau & Mouffe, 2001). Då flera 

diskurser kämpar om tolkningsföreträde vid samma tidpunkt positioneras sub-

jektet inte bara på en plats i en diskurs utan på flera positioner i skilda diskur-

ser. Subjektet betraktas i och med det som fragmenterat. Winther Jørgensen 

och Phillips (2000, s. 49) skriver att subjektet inom diskursteorin alltid i grun-

den ses som överdeterminerat eftersom diskurserna alltid är kontingenta, där-

för finns det ingen ”objektiv logik” med vilken subjekt positioneras. De skri-

ver vidare att om subjektspositioner däremot inte står i konflikt med andra 

positioner uppfattas det som ett resultat av ”hegemoniska processer”. Vid 
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detta tillfälle finns då inga andra positioner tillgängliga varvid den hegemo-

niska diskursens positionering av subjektet uppfattas som den ”objektivt 

sanna”.  

 Precis som den individuella identiteten uppfattas kollektiva identiteter och 

kategorier såsom relationellt formade via diskurs. Laclau och Mouffe (2001) 

hävdar att det inte finns något objektivt förhållande som bestämmer hur ett 

socialt rum kan eller ska delas. Som skrevs ovan erbjuds individer flera iden-

titeter beroende på vilka diskurser de ingår i. Via begreppet överdeterminering 

ges de dessutom möjlighet att identifiera sig på olika sätt i skilda diskurser.  

Eftersom gruppbildning innebär en specifik tillslutning i en terräng med ett 

överflöd av möjliga tecken så innefattar alltid tillslutning en uteslutning av 

alternativa tecken. ”I diskursiva gruppbildningar”, skriver (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 52), ”utesluter man således ”den andre”, den i förhållande 

till vilken man identifierar sig, och man bortser även från de skillnader som 

existerar inom gruppen – och därmed alla de andra sätt på vilka man också 

kunde ha bildat grupper”. Både individuell och kollektiv identitet förstås där-

med som ett resultat av en diskursiv reducering av möjligheter – därför be-

traktas dessa processer innehålla en politisk handling.  Både enskilda och kol-

lektiva identiteter organiseras alltså relationellt via inneslutningar och uteslut-

ningar i termer av en likhets- och olikhetslogik. För att kunna fungera som en 

helhet behöver därmed en diskurs skilja sig från andra diskurser. Olikhetslo-

giken konstitueras genom konstruktionen av en negativ identitet, en identitet 

som inte kan representeras positivt inom en diskurs. Den måste tillika fungera 

som ett diskursivt hot och måste delas negativt av dem som interpelleras av 

diskursen, det vill säga av dem som erbjuds identifikation. Likhetslogiken 

konstituerar analogi mellan tecken inom en diskurs genom att olikheter igno-

reras till förmån för vad som uppfattas som en gemensam identitet.  

Politisk subjektivitet, dislokation och myt  

Förståelsen av kontingens avkräver individer handling, då i betydelsen identi-

fikation med en subjektsposition. Det innebär i sin tur att subjektet både är 

strukturerat och verkar strukturerande. Subjektet betraktas därmed i termer av 

aktör, inom givna ramar.  För att kunna analysera denna process i vilken ”so-

ciala aktörer skaffar sig och lever ut sina identiteter” (Howarth, 2007, s. 124) 

använder diskursteorin begreppen subjektivitet och handling. För att förstå re-

lationen mellan att ”skaffa sig” och ”leva ut” identiteter så skiljer Laclau, 

(1990; Laclau & Zac, 1994) på begreppen subjektsposition och politisk sub-

jektivitet. Med utgångspunkt i uppfattningen att subjektet är överdeterminerat, 

uppfattas människor, i termer av enskilda aktörer, kunna inta flera olika sub-

jektspositioner (Laclau & Mouffe, 2001). Begreppet subjektsposition ger på 

detta sätt en förklaring till de skilda former genom vilka enskilda individer 

eller grupper ”produceras” som sociala aktörer. Begreppet politisk subjektivi-

tet fångar i sin tur, skriver Howarth (2007, s. 125) ”de sätt på vilka sociala 
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aktörer handlar”. Handlingarna blir i sin tur möjliga genom tillfälligheten hos 

diskurserna som skänker subjekten identitet. Den process genom vilken till-

fälligheten blir synlig benämns i termer av en rubbning.  

För att kunna studera rubbningsprocesser där kontingensen i den diskursiva 

strukturen blir synlig, introducerar Laclau (1990) begreppet dislokation. 

Dislokationen uppstår när betydelser i en diskursiv struktur blir instabila. 

Laclau (1990, s. 60) skriver att ”[d]islocation is the source of freedom”, han 

avser dock inte frihet i betydelsen att, i relation till denna instabilitet, själv få 

välja en ny position i den utmanande strukturen. Det låter sig inte göras ef-

tersom positionerna i den utmanande strukturen konstitueras gentemot det 

som den instabila strukturen sägs sakna. En dislokation kan därmed sägas 

rubba identiteter och peka på ofullständigheter – sociala identiteter försätts 

sålunda i en krissituation som kräver att subjektet identifierar sig med andra 

politiska projekt (Howarth, 2007). I denna identifikationsprocess formas sub-

jektens utrymme för politisk subjektivitet. När den diskursiva strukturen åter-

igen stabiliserats intar subjekt sina subjektspositioner där de blir sociala aktö-

rer som erkänns respektive underkänns bestämda positioner. Det är således 

via reartikulationer om instabilitet och kris som kampen om tolkningsföre-

träde ständigt kan fortgå.  

Politisk subjektivitet framträder alltså genom dislokation i vilken motsätt-

ningar mellan subjekt och struktur blir synlig. Den utmanande strukturens un-

derkännande av den dominerande strukturens föreställningar om subjektet be-

tyder ju att utmanaren förstår subjektet på ett annat sätt och att dessa skilda 

sätt står i en antagonistisk position till varandra. För att studera de nya identi-

fikationsmöjligheterna och den objektivitet de konstitueras i, inför Laclau 

(1990, s. 60) begreppen myt (myth). Med begreppet myt avses de rekonstrue-

rade ”representationsrum” som försöker ”täcka över” och naturalisera dislo-

kationer. Myten utmanar rådande logiker genom att locka med kompensation 

och löften om stabilitet. Via myten presenteras således ett alternativ till den 

logik med vilken den dominanta strukturen är uppbyggd. På så sätt framkom-

mer brister inom den dominanta strukturen likväl som hur den utmanade struk-

turen, genom sin föreställning om subjektet, kan tillföra vad som saknas och 

återställa stabiliteten. Alla subjekt, skriver Laclau (1990), är därmed mytiska 

subjekt. Via myten blir det möjligt att reartikulera alternativa föreställningar 

om subjektet och skapa nya logiker. Då föreställningen om världen inom dis-

kursteorin uttalas som kontingent är myten av naturen ofullständig; dess inne-

håll rekonstitueras därmed ständigt.  

Ansatsens förståelse kring begreppet politisk subjektivitet är betydelsefullt 

i relation till avhandlingens syfte som, förutom att åskådliggöra de positioner 

som görs möjliga för elevsubjekt, även avser att diskutera konsekvenserna av 

dessa positioneringar i termer av hierarkisk över- och underordning. I mitt 

följande resonemang lutar jag mig mot hur Unemar Öst (2009), i sina diskurs-

teoretiska analyser av policydokument, redogör för betydelsen av begreppet. 

Hon skriver för det första att det i denna typ av material som vi båda använder 
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finns en närvaro av sociala aktörer, det vill säga de som skriver texterna. När 

dess sociala aktörers handlingar, via begreppen dislokation och myt blir syn-

liga, framkommer också de specifika politiska projekt som de strider för, det 

är då de framträder i form av politiska agenter. För det andra ser Unemar Öst 

(2009) resonemanget om politisk subjektivitet som viktigt i relation till de 

konsekvenser som den diskursiva kampen har för, i det här fallet gymnasiee-

leven, i form av social aktör i den specifika kontext som texterna utgör. Re-

sultatet av de politiska agenternas artikulationer fungerar som strukturerande 

principer för de identifikationsmöjligheter med specifika subjektspositioner 

som möjliggörs för gymnasieeleven som social aktör.      

Innan en fortsatt att redogörelse för ansatsens förståelse av diskursbegrep-

pet vill jag redogöra för hur de presenterade begreppen används. I analysen 

reartikuleras subjektspositioner som fungerar som identitetserbjudanden för 

gymnasieeleven under den undersöka tidsperioden. För att få syn på hur dessa 

skapas i materialet har jag försökt urskilja med vilka återkommande språkliga 

utsagor som eleven representeras och bestäms med. Det sker inom diskurs-

teorin med hjälp av begreppet artikulation. Laclau och Mouffe (2001, s. 105) 

definierar begreppet artikulation som ”any practice establishing a relation 

among elements such that their identity is modified”. Artikulationer kan där-

med förstås som diskursiva praktiker genom vilka relationer omformas och 

etableras. Varefter analysarbetet pågår framträder, via dessa artikulatoriska 

praktiker, ett kluster, en strukturerande totalitet, i vilken betydelse tillfälligt 

låses. Genom vad som innesluts och vad som utesluts blir det möjligt att visa 

vad en subjektsposition konstitueras gentemot. Konstitueringen skapar kan 

därmed både möjligheter och begränsningar för vad som kan inrymmas i en 

identitet – vad eleven kan vara och bli produceras samtidigt gentemot vad den 

inte kan vara och bli. Det är denna dubbla process som gör att positionering 

av subjekt och subjektskategorier alltid betraktas som politisk (Laclau & 

Mouffe, 2001).  

När denna struktur blir synlig framstår vissa begrepp, så kallade knut-

tecken, som mer styrande av handling än andra. För att visa på med vilka prin-

ciper för handling som de olika subjektspositionerna tillskrivs i diskurs an-

vänds begreppet mastersignifikant2. I analysen framkommer hur subjektspo-

sitioner ges riktlinjer för handling via tecken med bestämda betydelser. I ana-

lyser framträder också dislokationer i vilka diskurser utmanar varandra genom 

att visa på svagheter och brister som den utmanande diskursen utger sig för att 

kunna täcka över. Begreppet myt används i analysarbetet, då för att visa hur 

skilda föreställningar om elevsubjektet möjliggör olika sätt att dra gränser för 

vad som innesluts och utesluts.  

                                                      
2 I linje med Unemar Östs (2009) resonemang kring den svenska översättningen av ”master 

signifier” till ”mästersignifikant”, som hon tycker lägger fokus på en mästare (härskare) i termer 

av en individ istället för att härska (över någon), så väljer jag att använda en engelsk-svensk 

sammansättning i form av ”mastersignifikant”.      
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Diskursbegreppet 

Vid flera tillfällen har diskursbegreppet redan nämnts i texten, då utan en re-

dogörelse för hur begreppet specifikt förstås inom Laclaus och Mouffes dis-

kursteori. Anledningen till detta hänger ihop med den ordning analysen är ge-

nomförd; hur den inleddes med att studera hur elevsubjektet tillskrev viss ka-

rakteristika och hur det fråntogs annan. När jag därefter studerade hur subjek-

tet kontextualiserades, dels i relation till dåtid, samtid och framtid och dels i 

relation till samhällslivet, arbetslivet och gymnasieskolan – det vill säga hur 

elevsubjektet artikulerades i ett socialt och historiskt sammanhang – det var 

då som gränsen för vad som blev möjligt att artikulera blev synlig. Via dessa 

artikulationer och reartikulationer synliggjordes en totalitet. Denna totalitet är 

sålunda diskursen inom vilken elevsubjekt erbjuds specifika subjektsposit-

ioner. Diskursen är resultatet av den strukturerade totalitet som framträder via 

artikulatoriska praktiker (Laclau & Mouffe, 2001). Via dessa artikulatoriska 

praktiker ges begrepp en specifik betydelse, inom en diskurs skapas på detta 

sätt en specifik logik kring ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Den diskursteoretiska förståelsen 

av begreppet diskurs fokuserar, med Laclaus (2000. s. xi) ord, “on the discur-

sive construction of politico-ideological frontiers and the dichotomisation of 

social spaces”. Inom denna ansats betraktas allt som diskurs, Laclau och 

Mouffe (2001) gör därmed, till skillnad från den kritiska diskursanalysen, 

ingen åtskillnad mellan diskursiva och icke-diskursiva sociala praktiker. Inom 

diskursteorin betraktas diskursen som konstituerande för världen. Diskursbe-

greppet innefattar därmed inte enbart språk utan alla sociala fenomen.  

Att genomföra diskursanalys utifrån Laclau och Mouffes förståelse av be-

greppet diskurs innebär enligt Howarth (2007) att analysera meningsskapande 

sociala praktiker i termer av diskurser – det vill säga att synliggöra hur struk-

turer i termer av diskurs konstitueras och omskapas som om den vore en ob-

jektiv struktur. Varje diskurs betraktas på så sätt såsom en politisk och social 

konstruktion som etablerar system av relationer mellan olika subjekt och ob-

jekt. Laclau och Mouffes diskursbegrepp innefattar på detta sätt mer än ”bara” 

själva den språkliga kommunikationen, då språkhandlingen betraktas som po-

litiserad; såsom innehållande en maktaspekt som positionerar subjekt i hierar-

kiska relationer till varandra. Laclau (2005) beskriver begreppet diskurs så 

här:  

Discourse is the primary terrain of the constitution of objectivity as such. By 
discourse, [...] I do not mean something that is essentially restricted to the areas 
of speech and writing, but any complex of elements in which relations play the 
constitutive role. This means that elements do not pre-exist the relational com-
plex but are constituted through it. (Laclau, 2005, s. 68).   

 

Det sociala betraktas på detta sätt såsom format via diskurs då dess mening 

konstitueras i socialt konstruerade regelsystem med dess specifika olikheter 
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(Laclau & Mouffe, 2001). Med utgångspunkt i Saussures tankar om språket 

som ett system av skillnader, är objektet vad det är genom hur det skiljer sig 

från andra objekt. Och, skriver Laclau (2005, s. 68),”what is true of language 

conceived in its strict sense is also true of any signifying element: an action is 

what it is only through its differences from other possible actions and from 

other signifying elements”. Diskurs refererar alltså till system av meningsfulla 

praktiker som formar vad subjekt och objekt kan betraktas och förstås som i 

relation till vad det inte är. I sociala och historiska kontexter lär vi oss att en 

gymnasielev är en ung människa mellan 16 och 19 år som går i gymnasiesko-

lan, ordet som sådant har i sig ingen naturlig eller självklar länk till just den 

betydelsen som refereras här. Begreppet gymnasielev görs här till något ge-

nom att det skiljer sig från begreppen grundskoleelev och vuxenstuderande, 

ordet får därmed sin betydelse genom vad det skiljer sig ifrån. Begreppet ges 

dessutom skilda betydelser i skilda sociala och historiska sammanhang. Det 

är i ”konkreta talhandlingar (och skrifthandlingar)” som sociala aktörer ges 

utrymme att sätta ”strukturen på spel genom att ge just sitt förslag till hur 

tecknens betydelse ska fixeras” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 18).  

 Den poststrukturalistiska uppfattningen av språket såsom konstituerande 

vår sociala verklighet bestrider dock inte att det finns en verklighet, en fysisk 

värld, däremot betraktas den enbart få betydelse via diskurs. Denna hållning 

har av kritiker betraktats som att Laclau och Mouffe förnekar att det finns en 

fysisk, materiell värld. De bemöter kritiken så här:  

The fact that every object is constituted as an object of discourse has nothing to 
do with whether there is a world external to thought, or with the realism/ideal-
ism opposition. […] What is denied is not that such objects exist externally to 
thought, but the rather different assertion that they could constitute themselves 
as objects outside any discursive condition of emergence (Laclau & Mouffe, 
2001, s. 108). 

 

Uppfattningen att alla objekt konstitueras via diskurs står alltså inte, hävdar 

Laclau och Mouffe, i motsättning till den fysiska världen – det är hur vi be-

traktar och förstår densamma som kan variera beroende på inom vilka me-

ningssystem de ges betydelse. Däremot förnekar de att objekt och subjekt kon-

stituerar sig självt eller själva, de betraktas enbart ”bli till” genom diskurs. 

Med utgångspunkt i denna uppfattning existerar alltså gymnasieeleven i ter-

mer av en människa av kött och blod – dess epitet och karakteristika samt den 

position den erkänns tillskrivs dock enbart elevsubjektet via diskurs.  

 I avhandlingen reartikuleras diskurser som var och en placerar en domine-

rande subjektsposition samt subjektskategorier på en bestämd plats inom den 

strukturerade totaliteten. För att analysera hur det som ryms inom diskursen 

organiseras används begreppet nodalpunkt. Det är i likhet med mastersignifi-

kanten ett knuttecken, men medan mastersignifikanten är styrande för sub-

jektspositionens handlingar, är nodalpunkten styrande för organiseringen av 

diskursen (Laclau & Mouffe, 2001). Nodalpunkt är således det tecken som 
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ordnar och bestämmer de andra tecknens betydelse i diskursen. I mina rearti-

kulationer av subjektspositioner används både begreppet mastersignifikant 

och nodalpunkt. Namngivningen av diskurserna sker med begrepp som inte 

rakt av återfinns som empiriska uttryck i de analyserade dokumenten. Med de 

valda namnen är min strävan att försöka fånga den känsla som diskurserna, 

via sin specifika organisering av det sociala, försöker förmedla.   

 Som uttryckts ovan konstitueras begreppet gymnasielev i relation till vad 

det inte är – begreppet ges därmed sin betydelse genom vad det skiljer sig 

ifrån. Begreppet gymnasieelev är ett exempel på ett begrepp som är öppet för 

tillskrivning av olika betydelser, det vill säga ett begrepp som det pågår en 

kamp om att fylla med betydelse. Dessa tecken omnämns inom diskursteorin 

såsom flytande signifikanter. Dessa signifikanter är de tecken som diskurser 

både kämpar särskilt om för att ge just sin betydelse och som de dessutom inte 

kan underlåta att införliva (Laclau & Mouffe, 2001). Förutom begreppet gym-

nasieelev kämpar de tre av mig reartikulerade diskurserna om att fylla fler 

begrepp med betydelse, som görs meningsfulla utifrån diskursernas inre logi-

ker.    

I enlighet med Laclaus och Mouffes diskursteoretiska ansats uppfattas dis-

kurs såsom producerande av både verklighet och identitet. Det betyder att 

människor och samhället kring oss är socialt formade. Jag skrev tidigare att 

den poststrukturalistiska förståelsen om språket, i vilken teckens betydelse 

inte uppfattas som fixerade, öppnar upp möjligheter att omforma strukturen. 

Denna utgångspunkt; att allt meningsskapande är kontingent, det vill säga 

möjligt men inte nödvändigt, kallar Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 

45) för ”teorins filosofiska grundval och dess analytiska motor”. Möjligheten 

att omforma är dock inte något som sker hur som helst eller över en natt då 

detta bestäms via tidigare sätt att skapa mening. Det sociala innehar följaktli-

gen en tröghet som vi människor är en del av; vi och samhället ses som histo-

riskt situerade och det är den objektivitet vi rent socialt är en del av som vi 

kan arbeta vidare med.                       

Antagonism, hegemoni och social fantasi  

Den diskursteoretiska utgångspunkten att ingen diskurs fullt ut kan etableras, 

innebär en ständig närvaro av kamp och konflikt om att få dela upp de sociala 

i totaliteter utifrån en annan logik som i sin tur innefattar andra riktlinjer för 

handling (Laclau & Mouffe, 2001). Antagonism är diskursteorins begrepp för 

konflikt. Howarth (2007, s. 121 kursiv original) skriver att ”social antagonism 

uppstår därför att sociala agenter är oförmögna att skaffa sig en identitet (och 

därmed realisera sina intressen) och därför att de konstruerar en ’fiende’ som 

betraktas som ansvarig för detta ’misslyckande’”. Antagonism betraktas alltså 

uppstå när olika identiteter hindrar varandra. Som exempel anger Winther Jør-

gensen och Phillips (2000, s. 55) hur det kan vara möjligt att vara ”arbetare” 
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och ”dansk” samtidigt. Om arbetaridentiteten däremot hindrar att man gör sin 

plikt för Danmark i en krigssituation, eller omvänt, om identiteten som 

”dansk” kräver att arbetaren ska slå ihjäl arbetare i andra länder, då uppstår en 

antagonism mellan de två identiteterna. Dessa två identiteter ställer därmed 

motstridiga krav på handling i samma terräng, därigenom uppfattas den ena 

diskursen blockera den andra. Antagonism uppstår på så sätt när det som ute-

slutits inom en diskurs hotar diskursens existens; den visar på diskursens 

bräcklighet, vad som finns innanför respektive utanför diskursen. Antagonism 

avslöjar gränslinjerna, därmed blir gränser för varje totalitet synlig (Laclau & 

Mouffe, 2001). Inom den tidsperiod som undersöks reartikuleras tre diskurser 

som kämpar om tolkningsföreträde för sin strukturerade totalitet. I kampen 

kolliderar diskurserna och antagonism blir synlig.  

Begreppet hegemoni uppfattas i motsats till antagonism som: 

[e]n exemplarisk form av politisk praktik, som innebär att man kopplar samman 
olika identiteter och politiska krafter till ett gemensamt projekt och skapar en 
ny samhällsordning av en rad spridda element (Howarth, 2007, s. 125f). 

 

Medan antagonism uppstår där diskurser stöter ihop uppträder hegemoni när 

en antagonism är upplöst och en diskurs istället upprättar en tillfällig entydig-

het. En antagonism, skriver Laclau och Mouffe (2001), upplöses genom hege-

moniska interventioner som via kraft återupprättar entydigheten i identiteter. 

Denna hegemoniska intervention återupprättar entydighet genom att identite-

ter fixeras tvärs över de diskurser som via antagonism kolliderar. Det här in-

nebär att en diskurs utmanas och undergrävs utifrån, från det diskursiva fältet, 

från vilken en annan diskurs upplöser den genom att reartikulera de tecken 

och dess betydelse. Den hegemoniska interventionen lyckas om en enda dis-

kurs dominerar i den tidigare stridsterrängen; resultatet av interventionen är 

den ”nya” diskursen med den betydelse som den tillskriver tecknen som ingår 

i densamma. Diskursteorins utgångspunkt att diskurser och identiteter är kon-

tingenta, uppfattas således som en förutsättning för att hegemoniska intervent-

ioner är möjliga. I analysarbetet framkommer vad som kan benämnas i termer 

av hegemoniska interventioner.  

Instabilitet mellan den dominerande och den utmanande objektiviteten kan 

antingen, via skapandet av skilda representationsrum, leda till ett skifte i kon-

stitueringen av subjekt eller, om representationsrummens logik överensstäm-

mer med varandra, skapa en enhetlig horisont mot vilken samtliga subjekt 

konstitueras. Om objektiviteten på detta sätt lyckas täcka över brister och in-

förliva ett bredare spektrum av sociala krav, då förvandlas de, skriver Laclau 

(1990), till sociala fantasier (social imaginary). En social fantasi kan ses som 

en absolut gräns som strukturerar ett ”begriplighetsfält” – dess gränsdrag-

ningar ses av naturen given och som en förutsättning för att kunna strukturera 

det sociala; det går inte att skapa logiker utan att reartikulera den sociala fan-
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tasin. Som exempel på sociala fantasier anger Laclau (1990) det kristna tusen-

årskriget, upplysningen och den kommunistiska samhällsidén. För att ges tolk-

ningsföreträde var reartikulationer av dessa absoluta totaliteter en förutsätt-

ning. I likhet med Laclau använder jag begreppet social fantasi i relation till 

de representationsrum som synliggörs i analysen och som de tre diskurserna, 

i sin kamp om tolkningsföreträde, måste förhålla sig till.  

 Även om sociala fantasier ger sken av att uppfattas som essentiella blir 

dessa, i takt med införlivanden av tecken från ”utsidan”, det vill säga det dis-

kursiva fältet, mer och mer sårbara. För att en social fantasi ska accepteras 

som fullständig krävs dessa införlivanden. Det som å ena sidan gör fantasin 

stark gör den å andra sidan svag. Det sker genom att utmanande diskurser, för 

att vinna tolkningsföreträde, reartikulerar de tecken och begrepp som fantasins 

logik byggs upp genom. Dessa tecken och begrepp blir överdeterminerade och 

töms därmed på innehåll och, via reartikulationer, återfylls med annan bety-

delse. Den här dubbla rörelsen av destabilisering och stabilisering utmanar 

fantasins anspråk på att representera fullständighet och skapar således instabi-

litet – den blir återigen föremål för politisk konflikt.   

 För att kort sammanfatta den begreppsapparat som jag använder mig av i 

mina analyser: I min dekonstruktion av hur elevsubjekt och subjektskategorier 

konstrueras inom den diskursiva kampen mellan 1990 och 2009 används be-

greppet subjekt som är detsamma som en subjektsposition. För att åskådlig-

göra de relationer med vilka dessa subjektspositioner skapas så används be-

greppen artikulation, mastersignifikant, myt, diskurs och nodalpunkt. I avsikt 

att visa hur diskurserna rubbar och täcker över varandras brister används be-

greppen social antagonism och dislokation. När det i texterna handlar om för-

sök att totalt dominera det diskursiva fältet används begreppen hegemoni och 

social fantasi. Slutligen, då jag gör synligt hur betydelser förskjuts, används 

begreppet flytande signifikanter.        

Det valda textmaterialet 

Det empiriska material som utgör underlag för analys, är offentliga textdoku-

ment. Det textbegrepp som diskursteoretisk forskning anammar inkluderar allt 

från byggnader, tavlor, bilder till text i form av tabeller, transkriptioner från 

intervjuer och samtal samt skrivna dokument såsom policydokument (Börjes-

son, 2003). Enligt Wetherell (2001a) kan artikulationer, i form av text, ses som 

en aktiv handling – en komplex och psykologisk produkt, konstruerad på ett 

sätt som frammanar handling – sociala handlingar och aktiviteter som gör so-

ciala världar till verklighet.  

Det är inget nytt eller specifikt för diskursteoretiker att använda sig av text-

dokument i forskningssammanhang, det är snarare förståelsen av desamma 

som skiljer sig åt (Börjesson, 2003). Att analysera text handlar inom denna 
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ansats inte om att studera vad texten ”egentligen” handlar om. Historiska tex-

ter ses inte heller som sanna representationer av ett specifikt händelseförlopp 

som har skett eftersom människan ses som medskapare. Text, då även histo-

riska texter, betraktas frambringa aktivitet, något som i sin tur uppfattas få 

konsekvenser även i nuvarande sociala praktiker. Mening görs sålunda via 

komplexa sociala och historiska processer (Wetherell, 2001a). Oavsett val av 

empiriskt material handlar det inte om att analysera det material som bäst mot-

svarar ”verkligheten”; i vilket de verkliga konstruktionerna av gymnasieelever 

framträder. Ett urval av texter ställs istället i relation till den diskursanalytiska 

ansats som forskaren väljer att använda (Unemar Öst, 2009; Wetherell, 

2001b). 

 Mitt intresse av att studera hur gymnasieelever representeras och position-

eras via artikulationer och reartikulationer har varit avgörande för mitt val av 

texter, som alla är offentliga textdokument och i huvudsak policydokument; 

dokument som kan ses som ”konstitutiva offentliga utsagor som ämnar styra 

politiken, samhället, individer, relationer och beteenden” (Carlbaum, 2012, s. 

43). Policytexter förstås följaktligen artikulera och reartikulera diskurser vars 

gränsdragningar inkluderar och exkluderar specifika handlingar hos skilda in-

divider och grupper av subjekt (Ball, 2006). Inom den diskursteoretiska ansat-

sen betraktas dessa texter såsom konstituerande för gymnasieeleven, det vill 

säga valet av dessa texter möjliggör för mig som forskare att synliggöra de 

identifikationsmöjligheter som erbjuds respektive underkänns för skilda grup-

per av subjekt. Den totalitet inom vilken konstruktionen av gymnasieeleven 

görs meningsfull och logisk är därför central för upprätthållandet av normer 

och maktpositioner i ett samhälle.    

 I studiet av kampen om tolkningsföreträde; att via antagonistiska artikulat-

ioner och reartikulationer konstituera gymnasieeleven, används således texter 

som producerats på nationell politisk nivå såsom departementsutredningar, di-

rektiv, lagrådsremiss, partipolitiska inlagor, propositioner, skrivelser samt 

statliga offentliga utredningar. Den kontext där texterna produceras är till ka-

raktären konfliktfylld, det vill säga politisk, eftersom den befolkas av valda 

företrädare för politiska partier vars partitillhörighet är den som reartikuleras 

i texterna. Texterna föregås av samtal, diskussioner och debatter i vilka skilda 

representationer om elever formuleras. Texterna som produceras på partipoli-

tisk, regerings- och riksdagsnivå är offentliga texter som är utvalda dels uti-

från antagandet om dess avsikt att styra och dels antagandet om text konstru-

erad på ett sätt som frammanar handling (Carlbaum, 2012; Wetherell, 2001a). 

Med denna förståelse om texternas roll i den utbildningspolitiska kontexten 

kan de ses som auktoritativa texter (Quennerstedt, 2006; Unemar Öst, 2009). 

Dessa texter kan dels, skriver Neumann (2003), betraktas som konfliktfyllda 

platser och som sådana vara av särskilt intresse för analys. De kan också 

präglas av ett konsensustänkande som påverkar språket. Det skulle i sin tur 

kunna innebära att kampen framträder på ett mer ”subtilt” eller försiktigt sätt. 

Samtidigt, med tanke på hur den politiska praktiken och dess konsekvenser 
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kan förstås, är det dessa auktoritativa texter som artikulerar möjliga föreställ-

ningar inom en specifik politiskt kontext. Dessa texter kan betraktas som fäst-

punkter som andra sociala aktörer måste förhålla sig till i sin egen textpro-

duktion varför betydelser reproduceras (Bech Dyrberg, Hansen & Torfing, 

2001; Mörkenstam, 1999).   

 I egenskap av auktoritativa texter kan dessa ses som partsinlagor i ett vidare 

politiskt samtal. Texterna, i termer av att just vara auktoritativa, är produce-

rade för att styra utbildningspolitiken vilket betyder att i stort sett alla som på 

något sätt är verksamma eller kommer i kontakt med, i det här fallet den gym-

nasiala skolkontexten, måste förhålla sig till det innehåll som kommuniceras 

i desamma – texterna har sålunda en avsikt att förankra ett visst sätt att betrakta 

gymnasieelever och de normer och maktförhållanden som produceras inom 

diskurser. Jag har själv som universitetslärare använt propositioner och stat-

liga offentliga utredningar som obligatorisk kurslitteratur vilken studenterna, 

i sin förberedelse för lärargärningen, med hjälp av textanalys, studerat för att 

fördjupa sin kunskap kring innehåll. Andra som ständigt måste förhålla sig till 

betydelser i texterna är myndigheter såsom Skolverket, organisationer som 

fungerar som remissinstanser, arbetsmarknadens parter, kommunpolitiker, 

personal på utbildningsförvaltningar, rektorer och lärare. Då syftet är att ana-

lysera och kritiskt granska med vilka subjektspositioner elever erbjuds identi-

fikation och vilka konsekvenser det kan förstås innebära för individer i relat-

ion till skolkontexten, arbetsliv och samhällsliv, känns valet av texter under-

byggt.  

Urval av auktoritativa texter 

För att analysera den diskursiva kampen om att konstruera gymnasieeleven 

under tidsperioden 1990 till 2009 har analysarbetet föregåtts av ett texturval. 

Under den valda tidsperioden publicerades ett stort antal politiska texter där 

elevsubjekt omtalas utifrån skilda struktureringar av det sociala. Texterna har 

främst sökts fram via regeringens hemsida. Det grundläggande kriteriet för 

urval var att texterna skulle möjliggöra för mig att analysera kampen, det vill 

säga att texterna skulle innehålla (antagonistiska) artikulationer och reartiku-

lationer med vilka jag kunde synliggöra subjektspositioner samt de totaliteter 

som dessa konstitueras genom och gentemot. I dessa konstitueras gymnasiee-

leven i relation till både dåtid, samtid och framtid samt till skolkontexten, ar-

betslivs- och samhällskontexten. Det betyder att elevsubjektet inte enbart om-

talas såsom elev utan också via epiteten barn, individ, medborgare och arbe-

tare. Sålunda har även texter som artikulerar och reartikulerar elevsubjekt i en 

vidare social och historisk kontext inkluderats i urvalet. Därför är, förutom 

policytexter, även texter ur skilda partipolitiska diskurser inkluderade. Dessa 

texter är skrivna av Per Unckel, utbildningsminister 1991-1994, Tomas 

Östros, utbildningsminister 1998-2004 samt av Alliansens skolgrupp, ledd av 
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Jan Björklund, skol/utbildningsminister 2006-2014. Inom diskursteorin för-

stås dessa såsom politiska och sociala aktörer då de via dessa texter artikulerar 

och reartikulerar specifika idéer om individer i termer av elev, medborgare 

och arbetare med avsikt att styra politiken i en specifik riktning. Detta görs i 

sin tur meningsfullt via specifika diskursiva logiker. De är i termer av utbild-

ningsministrar viktiga personer men för att de ska kunna sprida sina idéer 

måste det finnas en tillräckligt bred samsyn kring logiken, det vill säga, de 

måste ta till diskurserna för att deras artikulationer ska ses som meningsfulla. 

Via reartikulationer av diskurser förstås det bli möjligt för dem att få tolk-

ningsföreträde – det är således diskursivt konstruerat vem eller vilka som ges 

tolkningsföreträde att representera gymnasieeleven. 

Av samma anledning som de ovan presenterade texterna inkluderades i 

analysen har även andra texter valts bort. Ett exempel på en text som valts bort 

i urvalet är SOU 2009:85 ”Gymnasial lärlingsutbildning – hur blev det? Erfa-

renheter från första försöksåret”. Visserligen förekommer artikulationer om 

eleven, då i termer av lärling, i relation till både en skolkontext och en arbets-

livskontext men utredningen fokuserar snarare på utbildningsformens utveckl-

ing än på konstitueringen av lärlingseleven inom en specifik totalitet. 

 Urvalet av texter som uppfyller kriterierna ovan och som valdes ut för de-

konstruktion är följande:   

 

Departementsutredningar: 

Ds 1992:115 Valfrihet i skolan. Utbildningsdepartementet.   

Ds 1994:35 Agenda 2000. Kunskap och kompetens för nästa århundrade. Ut-

bildningsdepartementet. 

Ds 2000:62 Samverkan mellan skola och arbetsliv. Utbildningsdepartementet.  

Ds 2009:21 Bortom krisen. Om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala 

ekonomin. Utbildningsdepartementet.  

 

Direktiv: 

2007:8 En reformerad gymnasieskola. Utbildningsdepartementet.   

 

Lagrådsremiss: 

Lagrådsremiss 2009 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. 

Utbildningsdepartementet.     

 

Partipolitiska inlagor:  

1998 Kunskap som egen investering. Per Unckel. Timbro förlag med upp-

drag att utveckla idéer och bilda opinion för marknadsekonomi, fri företag-

samhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.  

2003 Lika rätt till kunskap är förutsättningar för jämlikhet. Tomas Östros i 

Skolboken: en skrift om skolans roll och om socialdemokratisk skolpolitik. 

Tankesmedjan idé & tendens med uppdrag att stimulera socialdemokratisk 

debatt i politiska framtidsfrågor.   
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2006 Mer kunskap – en modern utbildningspolitik. Allians för Sverige. Rap-

port där Allians för Sverige (Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, 

Centerpartiet), inför valet 2006, sammanfattar sin utbildningspolitik.   

 

Propositioner: 

Proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxen 

utbildningen. Utbildningsdepartementet.     

Proposition 1992/93:230 Valfrihet i skolan. Utbildningsdepartementet.     

Proposition 1992/93:250 Ny läroplan och ett nytt betygssystem. Utbildnings-

departementet.     

Proposition 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling – kvalitet och likvärdig-

het. Utbildningsdepartementet.     

Proposition 2003/04:140 Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av 

gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet.     

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

Utbildningsdepartementet.     

 

Skrivelser: 

Skr. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet. Utbildningsdepartemen-

tet.     

Skr. 1998/99:121 Utvecklingsplan – samverkan, ansvar och utveckling. Ut-

bildningsdepartementet.     

Skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet – utvecklingsplan. Ut-

bildningsdepartementet.     

 

Statliga offentliga utredningar: 

SOU 1992/94 Skola för bildning. Huvudbetänkande Läroplanskommittén.  

SOU 1997:107 Den nya gymnasieskolan – problem och möjligheter. Kom-

mitté med uppdrag att, inom gymnasieskolans dåvarande ramar med kurser, 

grenar och program, följa gymnasieskolans utveckling.   

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

Gymnasiekommittén 2000. Utbildningsdepartementet. 

SOU 2006:102 Samverkan för ungas etablering i gymnasieskolan. Nationell 

koordinator med uppdrag att utreda hur en snabbare etablering på arbetsmark-

naden kan uppnås. 

SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola.  Gymnasieut-

redning med uppdrag att föreslå en ny struktur för gymnasieskolan. Utbildnings-

departementet.  

 

Sammanlagt valdes 23 texter ut för analys. Då texterna ger möjlighet att de-

konstruera den diskursiva kampen om att artikulera, destabilisera och konsti-

tuera elevidentiteter kan texturvalet betraktas som relevant. Jag vill dessutom 

poängtera att det som står i fokus i analysarbetet är att åskådliggöra denna 

kamp vilken inom diskursteorin förstås ske diskursivt mellan skilda sociala 
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aktörer. Det är inte de sociala aktörerna per se som fungerar som fokus i ana-

lysarbetet. Det är dock inte ointressant vem som skrivit texterna, fokus i ana-

lysen är emellertid hur texter bidrar till konstruktioner och positioneringen av 

elevsubjekt och organiseringen av diskurser; om den förstärker befintliga sub-

jektspositioner, förskjuter eller införlivar nya/gamla betydelser, eller interve-

nerar i syfte att inta en hegemonisk position.     

Läsning och analys av de valda texterna 

Den diskursteori som används betraktas i termer av både en teoretisk och me-

todologisk ansats. Denna förståelse grundas i Laclaus (1991) problematisering 

kring antagandet att det finns ett teoretiskt ramverk som kan appliceras obe-

roende av val av empiri. Genom att istället försöka övervinna gränsen mellan 

teori och empiri blir det möjligt att utveckla den teoretiska nivån i analysar-

betet (Laclau, 1991). Med uttrycket ”myten om metodologin” kritiserar 

Laclau (1991) uppfattningen att det finns en verktygslåda, det vill säga en be-

stämd uppsättning metodologiska verktyg med vilka man kan bedriva en viss 

slags forskning. Utgångspunkten är istället det specifika materialet och de 

strategier det utvecklar för dekonstruktion av de dikotomier genom vilka värl-

den konstitueras. Dekonstruktion kan alltså betraktas som ett sätt att skapa 

förståelse kring hur olika artikulationer centrerar en viss diskurs. Det möjlig-

gör i sin tur analys av decentrering, i form av betydelseförskjutningar, något 

som Laclau (1991) menar är centralt för analys av diskurser. 

Med utgångspunkt i Laclaus (1991) resonemang kan analysarbetet omtalas 

i termer av en process där jag, efter själva urvalet av texter, inledningsvis upp-

märksammade de passager där gymnasieeleven (via olika epitet) var närva-

rande i texterna. Jag läste texterna både i kronologisk följd likväl som hoppade 

mellan de olika decennierna för att därför kunna få syn på överensstämmelser 

och betydelseförskjutningar. De frågor som inledningsvis ställdes till texterna 

formulerades med hjälp av vad Howarth (2007, s. 148f) beskriver som en möj-

lig ingång i analysen; att studera ”hur, under vilka villkor och av vilka skäl 

som diskurser konstrueras, ifrågasätts och förändras”. För att kunna få syn på 

uppfattningar om gymnasieeleven studerades med vilka tecken som eleven 

konstruerades, vilka utsagor som återkom och i vilka sammanhang dessa be-

nämningar oftast skedde, det vill säga hur representationer och positionering 

gjordes logisk. Under denna del av processen lades vikt vid att tänka bort de 

diskursteoretiska verktygen såsom nodalpunkt och mastersignifikant för att 

undvika fastlåsning vid vissa betydelser i ett inledningsskede av analyspro-

cessen. Därefter studerades hur betydelserna gavs mening och hur denna me-

ning legitimerades, det vill säga hur de gjordes giltiga och nödvändiga samt 

utifrån vilka logiker/föreställningar detta skedde.  

Jag ritade ringar i vilka jag skrev de tecken och begrepp med vilka eleven 

blev någon, ritade en ring utanför den första för att undan för undan ”bygga” 

upp ett kluster av utsagor med vilket det efter hand var möjligt att få syn på 
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gränserna för konstitueringen. Så småningom blev det möjligt att urskilja vad 

som inneslöts respektive uteslöts, på så sätt blev det möjligt för mig att se 

gränsdragningar mellan skilda totaliserade strukturer (diskurser) och hur den 

utmanande diskursen försökte destabilisera, rubba, samt täcka över den domi-

nerande diskursens brister. Det blev även möjligt att dekonstruera åtskilj-

ningar genom kategorier, vad som togs för givet och inte ifrågasattes, myten, 

och vad som utifrån denna myt kunde uppfattas som ett meningsfullt hand-

lande, det vill säga mastersignifikanten och nodalpunkten. Med utgångspunkt 

i dessa priviligierade tecken blev det dessutom möjligt att uppfatta betydelse-

förskjutningar, flytande signifikanter, likväl som vad som kunde förstås som 

hegemoniska interventioner, som objektiviteter och social fantasi, och därför 

inte ifrågasattes. På det här sättet, genom att vända mig till ansatsen, återvända 

till texterna, tillbaka till ansatsen, frammanades en specifik användning av de 

diskursteoretiska metodologiska verktygen.   

Den analytiska processen har också medverkat till utformningen av de frå-

gor som ställs i syftet. Dessa frågor har växt fram under analysprocessens 

gång. ”Svaren” på frågorna har i detta arbete åskådliggjorts parallellt – det har 

således inte varit möjligt att ”dela upp” analysarbetet och försöka svara på en 

fråga i taget – för att kunna säga något om de skilda subjektspositionerna var 

jag tvungen att få syn på de logiker med vilka dessa positioner inramas och 

avgränsas, det vill säga konstitueras i de skilda diskurserna. Känslan under 

analysprocessen var att det länge kändes oklart var min dekonstruktion till slut 

skulle landa och att jag kände mig osäker på vad jag skulle få syn på och där-

med kunna uppfylla för syfte. Tröskeln för att känslan av att jag behärskade, 

eller åtminstone kunde genomföra en diskursteoretisk textanalys inföll sig sent 

i processen – analysprocessen har följaktligen fungerat som min egen lärpro-

cess in i ansatsen – det var genom att pröva de olika metodologiska verktygen 

och låta dem ”spela” som det gick upp för mig vad de i sin tur möjliggör för 

synliggöranden. Denna process har i sin tur inverkat på dispositionen i både 

avhandlingens teorikapitel och i de efterföljande resultatkapitlen.    

Syfte och frågeställningar 

I relation till det som skrivits fram ovan är det övergripande syftet med denna 

avhandling att analysera och synliggöra kampen om att konstruera gymnasie-

eleven, såsom den kommer till uttryck i de för analysen valda politiska tex-

terna under perioden 1990-2009. Detta syfte omformas i sin tur i följande frå-

geställningar: 

 

1. Hur konstrueras och positioneras subjektet gymnasieelev i de för analys 

utvalda texterna?  

2. Vilka relationer konstitueras mellan elevsubjekt och mellan elevsubjekt, 

arbetsliv och samhällsliv? 
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3. Hur inverkar kampens diskursiva villkor på de dominerande subjektspo-

sitionernas utrymme för politisk subjektivitet? 
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Tidigare forskning  

Avhandlingens inriktning kan ses som ett bidrag inom forskningsfältet Utbild-

ningsområdets politik. Forskning inom detta fält belyser ”förhållanden mellan 

utbildning och makt – i och över utbildning” (Lindblad & Lundahl, 2015). Via 

ett kritiska angreppssätt studeras makt och maktutövning i utbildningssam-

manhang, då i termer av vilka som ska bestämma vad som anses viktigt alter-

nativt mindre viktigt att lära. Dessutom studeras vilka, och under vilka pre-

misser, individer ska medges tillträde till utbildning (och vad för sådan). Dessa 

skeenden, där maktutövning skapar skillnader mellan individer, betraktas 

såsom särskilt viktiga att studera (Lindblad & Lundahl, 2015; se även Lind-

blad & Popkewitz, 2001, 2004; Popkewitz, 1998; Popkewitz & Brennan 

1997). Lindblad och Lundahl (2015) skriver att genom de kritiska studier som 

ökar kunskapen om dessa processer, ges möjlighet till förändring. Inom om-

rådet bedrivs forskning både kring utbildningspolitik och om utbildningsom-

rådets politik: 

Frågor om makt och maktutövning handlar om politik i traditionell mening, ex-
empelvis i termer av statliga beslut, styrning av skolväsendet eller olika intres-
segruppers kamp i utbildningsfrågor. […] Men det politiska, som hantering av 
makt, har också en vidare betydelse som rör motsättningar och bevarande eller 
förstärkning av hierarkier och styrkeförhållandet i samhället, liksom inklude-
ring och utestängning av olika kategorier av såväl människor som erfarenheter 
och kulturer. Politik i traditionell mening blir då ett sätt bland flera att hantera 
det politiska i dess olika former (Lindblad & Lundahl, 2015, s. 15).   
           

Vad som av Lindblad och Lundahl (2015) uttrycks i termer av ”politik i trad-

itionell mening”, avser själva beslutsfattandet och styrningen av skolväsendet. 

”Det politiska” uttrycks i sin tur ha en vidare innebörd och fler former då det 

innefattar själva kampen kring bevarande, förnyande, inkludering och exklu-

dering i samhället. Jag vill här vända tillbaka till Mouffes (2005, 2008) be-

greppspar ”politiken” och ”det politiska” för att med utgångspunkt i dessa 

skriva fram hur jag förstår Mouffes begrepp i relation till Lindblads och Lun-

dahls (2015) framskrivning av betydelser. Både Mouffes samt Lindahls och 

Lundahls utgångspunkt är att själva den politiska sfären präglas av en kamp 

om makt. Det Lindblad och Lundahl (2015) omnämner ”politik i traditionell 

mening”, vilket avser själva styrningen och beslutsfattandet, förstår jag som 

en maktutövning som sker på vad Mouffe (2005, 2008) kallar det ontiska pla-
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net, det vill säga styrningen av själva skolinstitutionerna och det Mouffe be-

nämner ”politiken”. Detta sker dock inte åtskilt från vad som betraktas som 

möjligt att göra i relation till ”det politiska”, då i betydelse den antagonistiska 

dimensionen inom vilken samhället konstitueras. Det är via denna konstitue-

ring som specifika hierakiseringar, bevaranden eller förändringar görs möjliga 

att legitimera eller underkänna. Politiken i Mouffes (2005, 2008) samt Lind-

blads och Lundahls (2015) betydelse sker således på den arena inom vilken 

hanteringen av konstitueringen, det vill säga ”det politiska”, ska hanteras. Med 

utgångspunkt i detta resonemang likställs ”det politiska” i denna avhandling 

med den antagonism med vilken samhällsordningar konstitueras. ”Politiken” 

likställs i sin tur med de sociala praktiker i vilka, via konstituering (det poli-

tiska) det görs möjligt att strida och legitimera specifika sätt att konstruera 

identiteter. Det är i denna stridsterräng som sociala aktörer förhandlar om fö-

reträde för just sitt sätt att ordna det sociala.                

Studier inom utbildningsområdets politik fokuserar alltså på vilka sätt 

maktutövning sker både i och över utbildning, hur differentiering och segre-

gering sker och hur detta kan betraktas inverka på utbildningsmöjligheter, 

kunskapande och vuxenliv. Konstruktioner av elevsubjekt och utbildningssy-

stem uppfattas därmed inte ”frikopplade” från samhällets normer och värde-

ringar utan tvärtom bärare av desamma (Popkewitz & Brennan, 1997). 

Studier av utbildningspolitik 

De studier som beforskar skola och utbildning ur ett traditionellt utbildnings-

politiskt perspektiv kan, med utgångspunkt i resonemanget ovan, sägas foku-

sera utbildningspolitiken som sådan, i dessa studier är själva organiseringen 

av utbildning, utbildningsreformerna och de utbildningspolitiska aktörerna i 

centrum (Olsson, Petersson & Krejsler, 2015). Bland studier som specifikt fo-

kuserar den utbildningspolitiska debatten kan nämnas Bergströms (1993, se 

även Bergström 2003) avhandling i vilken studeras debatter inom socialdemo-

kratisk skolpolitik mellan åren 1975-1990. Hadenius (1990) har analyserat 

riksdags och regerings mål för grundskolan från tiden vid avskaffandet av pa-

rallellskolesystemet fram till reformeringen 1980. Lundahl (1989, 1997) har i 

sin tur både studerat det svenska högerpartiets skolpolitik mellan åren 1902 

och 1962 samt LO:s och SAF:s inflytande över den svenska utbildningspoli-

tiken 1944-1990. Gemensamt för dessa studier kan sägas vara dess fokus på 

politisk styrning i relation till jämlikhet, något som också bland annat Florin 

och Johansson (1993), Lindensjö och Lundgren (2000), Englund (1993) samt 

Englund och Quennerstedt (2008) studerar. Politisk styrning och reformering 

i relation till demokratiseringssträvanden och medborgarskapande studeras 

exempelvis av Båth (2006), Carlsson (2006), Ekman (2007) och Nylund 

(2010, 2013), Nylund och Rosvall (2011) samt Dovermark (2011).         
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Organiseringen av utbildningssystemet såsom inrymmande en reproduce-

rande roll studeras i sin tur av bland annat Willis (1977), Berner, Callewaert 

och Silberbrandt (1979), Arnman och Jönsson (1983), Beach (1999), Broady, 

Andersson, Börjesson, Gustafsson, Hultqvist och Palme (2000), Skeggs 

(2000), Hultqvist (2001), Lidegran (2009), Palme (2008), Johansson (2007, 

2009) och Melldahl (2014). Förändringar i utbildningssystemet, då i relation 

till decentraliserings- och kommunaliseringsreformen är något som undersöks 

av exempelvis Lundahl (2000, 2002a, 2002b), Wahlström (2002) och Quen-

nerstedt (2006). Den därpå följande valfrihetsreformen och dess inverkan, då 

i termer av inklusion och exklusion, studeras i sin tur av exempelvis Arnman, 

Järnek och Lindskog (2004), Dovermark (2004), Forsberg (2008), Lund 

(2006) och Lundahl (2008, 2010). 

 Den politiska styrningen av skolan i relation till avreglering och marknads-

utsättning, och dess inverkan på social inklusion och exklusion, studeras av 

Ball (2009), Bunar (2010), Lundahl (2011), Lundahl, Erixon Arreman, Lund-

ström och Rönnberg (2010), Lundström och Holm (2011) samt Lundahl, Er-

ixon Arreman, Holm och Lundström (2014). Lundahl et al. (2014) omtalar de 

senaste tjugo årens förändringar i den svenska gymnasieskolan såsom omväl-

vande. Det som författarna uttrycker innefattas inom denna omvälvning är de 

två stora gymnasiereformerna (Lpf 94 och Gy 11) med dess olika sätt att se på 

hur gymnasieskolan på bästa sätt kan förbereda för framtiden. De berör även 

förändringen i själva styrningen av skolan och den offentliga sektorn vilket 

Lundahl et al. (2014) jämför med den utveckling som skett i bland annat USA 

och Storbritannien, vilka var först ut att konkurrensutsätta utbildningssyste-

met. I Sverige har dock införandet av marknadsreformer enligt Lundahl et al. 

(2014, s. 12) gått fortare och dessutom varit radikalare då Sverige på några år 

gått från ”ett att världens mest enhetliga och offentligt reglerade skolsystem 

till ett med långtgående decentralisering, avreglering och marknadsinslag”. 

De skriver vidare att ett introducerande av ett marknadstänkande inom gym-

nasieskolan, med dess begreppsapparat som valfrihet och konkurrens, med-

verkar till förändringar kring hur vi uppfattar både utbildning och varandra, 

då i termer av prestationer och möjligheter i situationer av konkurrensutsätt-

ning.        

Studier inom utbildningsområdets politik 

Medan studier som beforskar skola och utbildning ur ett traditionellt utbild-

ningspolitiskt perspektiv fokuserar utbildningspolitiken i sig, fokuserar stu-

dier som positionerar sig inom utbildningsområdets politik istället ”det poli-

tiska bortom utbildningspolitiken” (Olsson et al., 2015, s. 182). Som ett inle-

dande exempel på en studie som studerar just utbildningsområdets politik kan 

nämnas Olsson et al. (2015) vilka studerar hur Bolognaprocessen och specifikt 

dess centrala begrepp ”lärandemål” fått för betydelse – inte bara betydelse i 
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termer av vad elever och studenter ska lära sig – utan hur det förändrar våra 

föreställningar om samhälle, utbildning och arbetsliv. Syftet med denna studie 

är enligt Olsson et al. (2015), genom att se ”lärandemål” såsom en politisk 

teknologi, visa att införandet av dessa lärandemål har en ”djupare innebörd 

genom att forma föreställningar om vilka vi som enskilda människor bör vara 

och bör bli för att kunna inkluderas i samtidens samhälle” (Olsson et al., 2015, 

s. 182). Olsson et al. (2015, s. 182) intresserar sig alltså inte för Bolognapro-

cessen och dess lärandemål som sådana eller dess verkan i den ”praktiska” 

verksamheten, utan hur desamma fungerar som ”ett politiskt verktyg i forman-

det av samtidens nationella och europeiska identiteter, lärare, studenter och 

medborgare”.   

I relation till intresset i föreliggande avhandling i vilken studeras hur of-

fentliga texter som rör utbildning och gymnasieskolan fungerar som ett poli-

tiskt verktyg i formandet av samtidens gymnasieelev, känns positioneringen 

inom utbildningsområdets politik motiverad. Den forskning som presenteras 

inledningsvis i denna del studerar inte specifikt formandet av gymnasieeleven. 

Med utgångspunkt i resonemanget ovan, där lärandemålen uppfattas handla 

om något mer än vad eleven ska lära sig, anses därmed ett fokus på de senaste 

trettio årens reformering av utbildning med hänvisning till pågående ”globa-

lisering” (Popkewitz & Brennan, 1997) även innefatta en idé om vem gymna-

sieeleven bör vara och bör bli.   

I texter rörande reformering av utbildning i västvärlden är således utsa-

gorna om ”globalisering” och ”europeisering” förklaringar till de förändringar 

som anses nödvändiga både på statlig nivå likväl som inom utbildningspoliti-

ken (Dale & Robertson, 2009). Ball (1998, s. 120) beskriver tecknet globalis-

ering som ett tecken som “can be used to explain almost anything and every-

thing and is ubiquitous in current policy documents and policy analyzes”. Ball 

(1998), Olssen, Codd och O’Neill (2004) och Rose (1999) skriver att tecknet 

görs meningsfullt i relation till artikulationer om varu- och kapitalflöde, mark-

nadsanpassning, avreglering och privatisering, varför relationen mellan staten 

och globalisering kan förstås vila på en marknadsekonomisk grund. Denna 

relation uttrycks av Olssen et al. (2004) öppna upp för nya former av nätverk, 

på så vis har möjligheten att påverka och kontrollera utbildning förskjutits 

över nationsgränserna till att även omfatta (överstatliga) organisationer som 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Inter-

nationella valutafonden (IMF), Världsbanken och Världshandelsorganisat-

ionen (WTO).   

Detta förhållande uttrycks av Ball (1998) och Olssen et al. (2004) även ha 

påverkat relationen mellan staten, arbetsgivare och arbetstagare. För att nat-

ioner ska kunna konkurrera på den globala marknaden påtalas vikten av tek-

nisk utveckling och kunskapsproduktion, vilket Ball (1998) menar stärker re-

lationen mellan enskilda stater och ”marknaden” likväl som mellan staten och 

multinationella företag. Relationen mellan staten, arbetsgivare och arbetsta-

gare, beskrivs av Brown och Lauder (1996, s. 3) ha förändrats från: 
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[a] Fordist, welfare corporatism to a ’market model’ wherein the prosperity of 
workers will depend on an ability to trade their skills, knowledge and entrepre-
neurial acumen in an unfettered global market place. 

 

För att öka nationers konkurrenskraft, vilket ses som nyckeln för att kunna 

behålla och/eller öka enskilda nationers välstånd, ersätts utsagan om masspro-

duktion i den gamla tayloristiska meningen, till utsagor där vikten av ”om-

ställning” och ”flexibilitet” i en ”kunskapsekonomi” ses som nödvändiga i 

tävlan om marknadsandelar (Ball, 1998; Nicoll, 2006; Olssen et al., 2004). För 

att försäkra sig om att inte hamna på efterkälken krävs arbetskraft som är ”hög-

utbildad”, ”flexibel”, ”mobil” och som ständigt uppdaterar sina kunskaper ef-

ter vad som efterfrågas på en rörlig och osäker arbetsmarknad (Francis, 2006). 

Därmed, skriver Ball (1998), Francis (2006) och Rose (1999) att relationen 

mellan staten, arbetsgivare och arbetstagare görs meningsfull via vad de ut-

trycker såsom en neoliberal föreställning om ordnandet av det sociala, inom 

vilken individen görs till ett subjekt som förväntas vara flexibelt för att på 

bästa sätt kunna ta tillvara de möjligheter som ges. Vad som uttrycks som det 

eftersträvansvärda hos subjektet är, med du Gays (1996) ord, att bli ”entrepre-

neurs of the self”. Individen, oavsett samhällsposition, avkrävs aktivitet att ta 

tillvara de möjligheter som ges – individen, i termer av enskild, görs därige-

nom ensam ansvarig för sin position (Ball, 1998; Francis, 2006; Rose, 1999). 

Enligt Walkerdine och Bansel (2010) konstitueras individen därmed såsom ett 

subjekt i termer av både konsument, handels- och råvara; som köpare av varor 

och tjänster och som säljare av sig själv på en konkurrensutsatt marknad. De 

skriver även att talet om entreprenörskap tillskriver inte bara individen utan 

även organisationer, sjukhus och skolor en position där desamma, och inte 

staten, förväntas ta eget ansvar för sitt eget välbefinnande. Staten tillskrivs 

därmed rollen att bidra till att individer till fullo kan utveckla sina entreprenö-

riella egenskaper vilket möjliggör för individen att ständigt kunna vara aktuell 

och efterfrågad på arbetsmarknaden. Rose (1999) skriver i sin tur att denna 

subjektsposition konstitueras via en sammanflätning av diskurser om frihet 

och företagande å ena sidan och reglerande praktiker av styrning å den andra, 

där individens insats på arbetsmarknaden ses som det som både avgör och 

möjliggör för individen att förändra sin egen situation. Vad som uttrycks som 

det eftersträvansvärda är således ekonomisk välfärd – i termer av företagande 

och konkurrens. Subjektet förväntas därför vara aktivt i termer av självför-

verkligande som gagnar individen själv och dennes familj.  

Den omförhandlade relationen mellan överstatliga organisationer, stat och 

arbetsmarknad har i sin tur skapat utrymme för överstatliga organisationer att 

utöva ett agentskap kring vad utbildning kan vara. Denna reformering av ut-

bildningens roll betecknas av Ball (1998, s. 126) i termer av ”the market so-

lution”. Begreppet ges mening via utsagor om vikten av att utbildning och 

skola i första hand ska förbereda individen för anställning, produktivitet och 
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handel. Ball (1998) hävdar att detta innebär en fokusering på inlärning av fär-

digheter och kompetenser som individen behöver för att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden. 

De överstatliga eller transnationella artikulationerna kring utbildning, ar-

betsmarknad och individ, reartikuleras i policydokument på europeisk nivå 

(Brine, 2006). Legitimeringen av förändringar inom utbildning under 1990-

talet, sker enligt Brine (2006) via tecknen ”ekonomisk tillväxt”, ”global kon-

kurrenskraft” och ”teknisk utveckling”. Via talet om vikten av att öka konkur-

renskraften görs individen till ett subjekt, som i likhet med positioneringen på 

överstatlig nivå, måste inneha de förmågor och kompetenser med vilka den 

ständigt är konkurrenskraftig. Via dessa artikulationer öppnas utrymme för ett 

tal om ett livslångt lärande i termer av återkommande utbildning (Brine, 2006; 

Mitchell 2006). Individen i termer av en livslångt lärande artikuleras och rear-

tikuleras både på en överstatlig nivå likväl som på en europeiskt och statlig 

nivå (Brine, 2006; Fejes, 2008; Nicoll & Fejes, 2008; Popkewitz, 2008; Pe-

tersson, Olsson & Popkewitz, 2007). I likhet med den position individen er-

bjuds i den överstatliga utbildningsdiskursen, görs individen inom den euro-

peiska utbildningsdiskursen till ett subjekt som ständigt förväntas lära, lära 

nytt och/eller lära om för att bibehålla sitt marknadsvärde.   

 Petersson, Olsson och Krejsler (2012) har studerat samtida policydokument 

rörande europeisk högre utbildning, då med ett särskilt fokus på lärarutbild-

ningen. Via utsagor om vikten av ett ständigt och återkommande lärande, ar-

tikulerar dessa policydokument just utbildning som en lösning för inklusion 

av de sociala grupper som artikuleras befinna sig i riskzonen för exklusion. I 

processen med vilken det eftersträvansvärda lärandesubjektet, i termer av den 

livslångt och livsvitt lärande, blir också det icke önskvärda synligt; de icke 

livslångt lärande i form av en fara i relation till en samtid i termer av en global 

kunskapsekonomi. De grupper som positioneras i riskzonen för exklusion och 

därför i behov av stöttning, benämns via epitet som ”studenter från hem utan 

studietraditioner”, ”etniska grupper” och ”individer som inte är motiverade för 

ett livslångt lärande”. För att erkännas inkludering i det livslånga lärandet och 

bli i linje med det eftersträvansvärda, det vill säga det lärande subjektet, av-

krävs subjektet motivation för utbildning/lärande för att bli anställningsbar.  

Brine (2006) har i sin tur studerat policytexter skrivna av Europakommiss-

ionen mellan åren 1993 och 2003 där hon, via talet om vikten av återkom-

mande utbildning, dekonstruerar två skilda positioner som görs möjliga för 

lärandesubjekt att anta. Via epiteten ”lärande med kapacitet för högre utbild-

ning” och ”lärande med kapacitet för lägre utbildning”3 konstitueras lärande-

subjekten via en likhet i termer av olikhet. Den ”lärande med kapacitet för 

högre utbildning” erkänns utbildning på universitetsnivå och/eller forskarnivå 

och inkluderas i ett samhälle i termer av ett kunskapssamhälle, vilket är bero-

                                                      
3 “High knowledge-skilled learner” och “low knowledge-skilled learner” (Brine, 2006, s. 649)  
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ende av högutbildade individer för att kunna behålla sin position på en kon-

kurrensutsatt marknad. Den ”lärande med kapacitet för lägre utbildning” ka-

rakteriseras i termer av att inneha en låg utbildning alternativt hoppat av sko-

lan, kort- eller långtidsarbetslös, funktionsnedsatt, tillhöra en etnisk minoritet 

samt invandrare. För att inkluderas i kunskapssamhället uttrycks denna kate-

gori i behov av en yrkesinriktad utbildning i vilken de erbjuds lärande i termer 

av praktiska och sociala baskompetenser vilka tillsammans med möjligheten 

att utveckla sina entreprenöriella kompetenser ökar anställningsbarheten. Via 

diskursen om livslångt lärande erbjuds därmed skilda kategorier av lärande-

subjekt ett återkommande lärande som består av skilda nivåer vilket Brine 

(2006) hävdar positionerar desamma på skilda positioner i både arbetslivet 

och i samhällslivet. 

 Sjöberg (2009) visar i sin analys två utbildningsdiskurser inom europeisk 

utbildningspolicy, skriven inom ”Utbildning 2010”, som hon benämner ”eko-

nomiskt marknadsmässig utbildningsdiskurs” samt ”socialt medborgerlig dis-

kurs”. I termer av den ”goda” utbildningen reartikuleras utbildningens roll att 

skapa förutsättningar för elever att bli så konkurrenskraftiga som möjligt. Den 

subjektsposition som elever tilldelas i dessa diskurser, tillskriver elevsubjektet 

egenskaper såsom att vara ”geografiskt, socialt och ”kognitivt” mobilt, flexi-

bel i sitt lärande, ha initiativförmåga och företagaranda och aldrig under den 

ekonomiskt yrkesproduktiva delen av sitt liv sluta lära” (Sjöberg, 2009, s.44). 

Förståelsen av eleven utifrån en marknadsekonomisk rationalitet innebär, skri-

ver Sjöberg (2009), en fokusering på värdefulla förmågor snarare än på själva 

kunskapsinnehållet. Därmed, skriver hon, ges eleven ansvar för att utveckla 

de förmågor som ses som de ”rätta” med vilka de förmår att bli produktiva 

och konkurrenskraftiga.  

Englund & Quennerstedt (2008) och Unemar Öst (2009), berör den påver-

kan den globala och europeiska utbildningsdiskursen har på nationella institut-

ioner och därmed också på de möjligheter till subjektifikation som görs möj-

liga för elever – då inte enbart i skolsammanhang utan även på arbetsmark-

naden och i samhällskontexten. Englund och Quennerstedt (2008) synliggör 

en subjektsposition i termer av ”The new Citizen”, i vilken eleven görs till ett 

subjekt som är flexibelt, aktivt, självmotiverande och problemlösande med 

förmågor såsom mobilitet, initiativförmåga och företagaranda. Unemar Öst 

(2009) har, då hon analyserat policytexter rörande högre utbildning i Sverige 

mellan åren 1992 till 2007, identifierat vad hon benämner i termer av en glo-

baliseringsdiskurs i vilken studenten positioneras i termer av humankapital, 

som för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden, behöver inneha specifika 

yrkesfärdigheter för att anses anställningsbar. Talet om utbildning som grun-

dar sig i en marknadsekonomisk rationalitet har enligt Unemar Öst (2009) 

tolkningsföreträde kring vad som ses som målet med högre utbildning och 

subjektspositionering av studenten. Den högre utbildningen uttrycks härige-

nom som ett medel för att främja ekonomin genom att förse arbetsmarknaden 
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med kvalificerad arbetskraft. Att utbildningspolitiken ingår som en del i län-

ders ekonomiska program hänger samman med en tro på vikten av en svagare 

socialstat till förmån för privat företagande som gynnar välfärden på ett mer 

effektivt sätt än vad de offentliga institutionerna styrda av staten anses ha för-

måga till. Förutom globaliseringsdiskursen har Unemar Öst (2009) identifierat 

ytterligare tre diskurser som artikulerar den högre utbildningens syfte och mål 

på delvis skilda sätt likväl som de positionerar studenten olika. I den klassiska 

akademiska diskursen positioneras studenten i termer av kritiskt skolad, de-

mokrati- och jämlikhetsdiskursen positionerar i sin tur studenten såsom aktivt 

deltagande medan identitetsdiskursen slutligen positionerar studenten som re-

flexivt handlande.    

Fejes (2006) utgår i sin avhandling från statliga offentliga utredningar från 

1920-talet till 2000-talet, här analyseras hur vuxenstuderande görs till subjekt 

i relation till vuxenutbildning och livslångt lärande. Utifrån vad Fejes omtalar 

som en neoliberal styrningsmentalitet konstrueras den ideala vuxenstu-

deranden såsom ett autonomt, självreglerande subjekt som erkänns vägledning 

och bedömning för att öka sin kompetens på en svensk och europeisk arbets-

marknad. Assarsson och Sipos Zackrisson (2005) intresserar sig också för hur 

deltagare i vuxenstudier görs till subjekt likväl som hur deltagarna identifierar 

sig själva i denna kontext; ”vem ska man vara och bli genom vuxenstudier?” 

(Assarsson & Sipos Zackrisson, 2005, s. 39). I relation till vuxenutbildning i 

termer av olika institutionella arenor (exempelvis Kunskapslyftet) konstrueras 

den ideala deltagaren till ett subjekt som är självständig, deltagande, föränd-

ringsbenägen, studiemotiverad, innehar förmågan att uppföra sig väl samt har 

valt utförare efter en princip av likhet. Den Andre konstrueras därför såsom 

den som valt utförare utifrån en princip av olikhet, varför den Andre för att 

inkluderas erbjuds subjektifikation som överensstämmer med det ideala.  

Subjektspositioner  

Under denna rubrik ”smalnas” sökarljuset ner för att presentera forskning som 

mer specifikt studerar utbildnings- och skoldiskurser respektive särskilda so-

ciala praktiker i skolkontexten och hur eleven eller barnet produceras och po-

sitioneras via desamma. Inledningsvis anläggs ett internationellt perspektiv 

för att därefter landa i en svensk skolkontext. 

 I ”Struggling for the Soul – the Politics of Schooling and the Construction 

of the Teacher”, fokuserar Popkewitz (1998) hur lärare, via de pedagogiska 

praktiker som artikuleras inom reformprogrammet “Teach for America”, kon-

struerar elevsubjekt i termer av city- respektive landsbygdsbarn4. Via en etno-

grafisk ansats studeras hur elevsubjektet särskiljs och differentieras via peda-

gogiska praktiker i termer av normalisering. För att använda Popkewitz egna 

                                                      
4 ”[h]ow the discursive practices produce the urbanness/ruralness”. (Popkewitz, 1998, s. 3).   
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ord handlar det om ”classification of the urbanness och ruralness of the child 

as a space in which the child can never be ”of the average” (Popkewitz, 1998, 

s. 3). Bland annat synliggör Popkewitz (1998) lärarnas tal om hur city- och 

landsbygdsbarnen, via lärarnas undervisning ska ”utveckla sin potential”. Att 

tillskrivas en potential konstitueras i relation till att vara intelligent; att ha pot-

ential tillskriver eleven egenskaper som att vara ”streetsmart” och ”kvick i 

munnen” medan elevsubjektet i termer av intelligent ses som ”verbalt välta-

ligt”. Att tillskrivas potential särskiljs på så sätt från att inneha ”normal” in-

telligens. City- och landsbygdsbarnens intelligens klassificeras därmed med 

en begåvning som är olik den som vanligtvis värderas i skolkontexten. Den 

sociala praktiken om klassificering av intelligens är, hävdar Popkewitz (1998), 

inbäddad i praktiker i vilka elever skapas via dikotomier såsom vit/svart, 

rik/fattig, smart/dum, priviligierad/oprivilegierad. Att tillskrivas potential po-

sitionerar därmed city- och landsbygdsbarnet såsom de Andra: de fattiga, 

dumma, de oprivilegierade. Popkewitz (1998) skriver att klassificeringen görs 

till princip för en normaliseringsprocess i termer av undervisning genom vilka 

barnen, stigmatiserade av sin uppväxt i city respektive landsbygd, ska utveck-

las sin potential så mycket som möjligt utifrån deras ”natur”.          

Van Zoost (2011) har, med utgångspunkt i policytexter kring bedömning i 

en High School-kontext i den kanadensiska provinsen Nova Scotia, studerat 

hur den ideala eleven konstrueras. Via språkliga utsagor om samtida globala 

ekonomiska förändringar, som för Nova Scotias del innebär att traditionella 

inkomstkällor från fiske och jordbruk kommer att minska till förmån för till-

verkningsindustri och turism, så ses elever i behov av nya eller andra men 

framför allt olika kunskaper och färdigheter för att bli produktiva i en förän-

derlig global ekonomi. Via epiteten ”livslångt lärande” och ”livslångt arbe-

tande” tillskrivs elever i behov av att vara flexibla i både sitt lärande och i sin 

anpassning till en arbetsmarknad i förändring. Eleven tillskrivs även, för att 

motsvara vad som uttrycks i termer av den ideala ”nya arbetaren”, behöva 

”people skills” snarare än ”fishing skills” med vilka eleven förväntas finna 

försörjning. ”People skills” ges i sin tur dels betydelse såsom social kompe-

tens med vilken eleven kan kommunicera med andra i skilda kontexter, och 

dels som generella kunskaper inom teknik, media och skriftlig kommunikat-

ion. För att kunna utvecklas och ”bli” den ”nya arbetaren” uttrycks eleven i 

behov av examinationer där den får visa sina färdigheter, vilket enligt Van 

Zoost (2011) i sin tur ställer nya krav på lärares sätt att bedöma. I termer av 

den ”nya läraren” avkrävs densamma att skapa autentiska lärandepraktiker i 

vilka elever kan vara aktiva och samarbeta. För att eleven ska veta vad den 

behöver öva på förväntas läraren värdera och ”prissätta” elevens prestationer. 

Van Zoost skriver (2011) att läraren därmed tillskrivs ett ansvar att examinera 

eleverna i linje med det eftersträvansvärda hos den framtida arbetskraften.             

En av de studier som är mest intressant i relation till inriktningen i denna 

avhandling, är Sara Carlbaums ”Blir du anställningsbar lille/a vän?” som ut-
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kom 2012. Med hjälp av diskursanalys analyserar Carlbaum hur gymnasiee-

leven i termer av en framtida medborgare konstrueras och ges mening i po-

licytexter rörande gymnasial utbildning som är skrivna mellan 1971 och 2011. 

Carlbaum (2012) dekonstruerar tre dominerande diskurser; ”en skola för alla” 

som är dominerande mellan 1971 till 1989, ”en skola för livslångt lärande” 

1990-2005 samt ”en skola för arbetsmarknaden” som är den som dominerar 

mellan åren 2006-2011. I diskursen ”en skola för alla” konstrueras framtida 

medborgare såsom demokratiska medborgare som aktivt vill deltaga och på-

verka samhällsutvecklingen och den demokratiska processen. De förmågor 

som därmed uttalas som ideala är därför ”förmåga att självständigt ta ställning 

och aktivt påverka både det omgivande samhället och sin egen situation” 

(Carlbaum, 2012, s. 110), varför medborgaren artikuleras som en del i ett kol-

lektivt nationsbyggande. Via sin gymnasiala utbildning erkänns eleven för-

måga att göra medvetna ställningstaganden som inte enbart gynnar den en-

skilda individen utan även det gemensamma. I termer av framtida medborgare 

tillskrivs också eleven en förmåga till ”omställning” som ges betydelsen om-

kvalificering, då i relation till både förändringar på arbetsmarknaden och sam-

hällsförändringar. Därmed tillskrivs eleven en positiv inställning till lärande 

med vilken eleven kan ta tillvara utbildningsmöjligheter både på företag och 

inom skolsystemet. Inom diskursen ”en skola för alla” tillskrivs dock inte ele-

ven ett individuellt ansvar för sin egen omställning och omkvalificering, det 

ansvaret tillskrivs istället arbetslivet och utbildningssystemet. Det är i relation 

till en positiv inställning till lärande och återkommande utbildning som gräns-

dragningar för inkluderingar i medborgarskapet görs synliga. De kategorier av 

elever som den ideala medborgaren görs gentemot, konstrueras via epitet som 

”arbetarklasspojkar”, ”arbetarklassflickor” och ”invandrare”. De konstitueras 

via en likhet i sin oförmåga att göra väl övervägda val, vad som orsakar denna 

oförmåga uttrycks däremot som olika: kategorin ”arbetarklasspojkar” till-

skrivs ett teoriförakt som gör dem oförmögna att både påverka sin egen situ-

ation likväl som engagera sig i andras. Kategorin ”arbetarklassflickor” till-

skrivs i sin tur passivitet och tysthet som försvårar för en utveckling av själv-

ständighet och ansvarstagande. Kategorin ”invandrare”, som innefattar både 

pojkar och flickor, positioneras delvis också, enligt Carlbaum (2012), med en 

brist på självkännedom som försvårar att göra medvetna val. De kategorier 

som främst avkrävs omställning och omkvalificering är dock elever som po-

sitioneras i termer av ”arbetarklass”; det är denna grupp som inte förmår göra 

väl underbyggda och rationella val. Orsaken till denna oförmåga ligger i elev-

gruppens ”arbetarklassuppfostran” (Carlbaum, 2012, s. 116). Gruppen elever 

som uppfostrats i en ”medelklassmiljö” förutsätts däremot redan besitta de 

egenskaper som premieras, såsom ”inre motivation, autonomi, självdisciplin, 

personligt ansvar, självutveckling och förmågan till rationella val” (Carlbaum, 

2012, s. 116). Gränsdragningen mellan vad som uttalas som eftersträvansvärt 

respektive mindre önskvärt görs på så vis via kategorin samhällsklass.  
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Via diskursen ”en skola för livslångt lärande”, som dominerar i texterna mel-

lan 1990-2005, reproduceras enligt Carlbaum (2012) den framtida medborga-

ren som innehar en omställningsförmåga. Betydelsen förskjuts dock mot en 

anpassningsbarhet med vilken eleven både kan hantera den allt snabbare för-

änderligheten likväl som acceptera den. Eleven tillskrivs även ett personligt 

ansvar att ständigt förnya och uppgradera sig själv och sina kunskaper. För att 

kunna lära nytt och lära om är gymnasieeleven i behov av förmågor som kre-

ativitet, förändringsberedskap, kommunikativ förmåga, språkfärdighet och 

social kompetens. Eleven i termer av framtida medborgare tillskrivs även en 

flexibilitet, då i relation till en global ekonomisk marknad. Elever förväntas 

på så sätt vara flexibla och livslångt lärande individer som ”kan hantera risker 

och vara till marknadens förfogande” (Carlbaum, 2012, s. 166). Inom diskur-

sen ”en skola för livslångt lärande” återkommer vikten av att kunna göra väl 

övervägda val, i termer av att aktivt och medvetet överväga och ställa olika 

alternativ mot varandra. Eleven är i behov att utveckla sin självkännedom och 

förmåga att ta ställning till olika val utifrån sina samlade erfarenheter, kun-

skaper och aktuell information istället för utifrån kön och social bakgrund. 

Därmed ska framtida medborgare ”fostras till rationella medborgare som 

väger fördelar och nackdelar mot varandra och rangordnar alternativen enligt 

en nyliberal marknadslogik utifrån vad som utgör en investering i sin egen 

identitet” (Carlbaum, 2012, s. 166). 

 Den diskurs som är dominerande mellan 2006 och 2011 benämner 

Carlbaum (2012) såsom ”en skola för arbetsmarknaden”. Gymnasieeleven i 

termer av en framtida medborgare framträder som ”en yrkesverksam produk-

tiv förvärvsarbetare, någon med anställning eller eget företag” (Carlbaum, 

2012, s. 234). Den produktivt yrkesverksamma görs i relation till den Andre – 

den icke yrkesverksamma som inte åtnjuter ett fullvärdigt medborgarskap. Att 

inte, genom sin arbetsinsats, bidra till samhället uttrycks såsom att automatiskt 

positioneras i ett utanförskap. Sålunda sker inkluderingen i samhället via ele-

vens yrkesverksamhet. Artikulationer kring ett utanförskap i termer av icke 

yrkesverksam i betydelsen arbetslös, är något som Carlbaum (2012) och 

Dahlstedt (2009) uttrycker som reartikulationer ur en arbetsmarknadspolitisk 

diskurs i vilka den enskilde individens vilja till aktivitet, självständighet och 

yrkesverksamhet uttalas öka i relation till strängare ersättningskrav och lägre 

arbetslöshetsersättning. I diskursen ”en skola för arbetsmarknaden” skriver 

Carlbaum (2012) slutligen att den framtida medborgaren snarare positioneras 

i termer av en produkt än som konsument eller entreprenör där det önskvärda 

snarare är assimilering än flexibilitet och kreativitet. 

 Ytterligare en avhandling som är av intresse i sammanhanget är Wiklunds 

”Kunskapens fanbärare. Den gode läraren som diskursiv konstruktion på en 

mediearena” (2006). Syftet med studien är att åskådliggöra hur den goda lära-

ren konstrueras diskursivt på mediearenan, mer specifikt i texter från debatt- 

och ledarsidor publicerade i Dagens Nyheter under 1990-talet. I relation till 

konstruktionen av den gode läraren berör också Wiklund de subjektspositioner 
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som görs möjliga för gymnasieelever i termer av den ”goda eleven” och den 

plats i den goda skolan ”där de borde befinna sig, i den bästa av skolvärldar” 

(Wiklund, 2006, s. 179). I de analyserade texterna träder eleverna enligt 

Wiklund (2006, s. 185) ofta fram som ”subjekt i tillblivelse, de ska bli yrkes-

män, medborgare etcetera och har rätt att kräva en god lärare som ger dem den 

goda ämneskunskapen de behöver för detta framtida vara”. Via skapandet av 

elevkategorier såsom ”den studiemotiverade” respektive ”den ännu inte studi-

emotiverade” konstitueras grupper av elever via en skillnad vilken ses som 

grund för differentiering och individualisering. Medan ”den studiemotive-

rade”, då i relation till talet om kärnämnen, uttrycks som understimulerad och 

i behov av högre krav i skolkontexten tillskrivs ”den ännu inte studiemotive-

rade” med en för tillfället otillräcklig förmåga för att klara kraven, vilket leder 

till skolmisslyckanden. Differentiering och individualisering artikuleras där-

med som en lösning på de skillnader i begåvning som de olika elevkategori-

erna innehar – en begåvning som enligt Wiklund (2006, s. 186) ”konstrueras 

som närmast biologiskt betingad”. Ansvaret för skolmisslyckanden läggs inte 

på eleven utan på en utbildningspolitik som inte erkänner elevers olikhet. Ta-

let om elever i termer av olika legitimerar i sin tur en diskussion kring behov 

av skilda vägar inom gymnasieskolan: ”En för studiemotiverade elever och en 

mindre tyngd av teoretisk kunskap och istället mer yrkesinriktad för mindre 

studiemotiverade” (Wiklund, 2006, s. 186). Talet om elevers skilda begåvning 

och legitimering av skilda studievägar kan, hävdar Wiklund (2006), ses som 

reartikulationer ur neoliberala och neokonservativa diskurser.                     

Forskning inom den poststrukturella traditionen 

De studier, som med hjälp av en politisk filosofisk, poststrukturell och post-

marxistisk ansats fokuserar just utbildnings- eller skolpraktiker, är numerärt 

få. Förutom föreliggande avhandling kan här nämnas Carlbaums (2012) och 

Unemar Östs (2009) studier vilka tidigare presenterats. I likhet med förelig-

gande avhandling är även Unemar Östs skriven inom området pedagogik. 

Carlbaums avhandling är däremot skriven inom en statsvetenskaplig kontext 

vilket är den hemvist som forskare som använder sig av denna ansats ofta har. 

Under denna rubrik redogörs därför för ett axplock av den forskning som 

gjorts främst inom en statsvetenskaplig tradition.  

 Två forskare som i dessa sammanhang ofta citeras är Jacob Torfing och 

David Howarth. Torfing (1999b) har bland annat studerat Danmarks transition 

från en stat artikulerad utifrån en Keynesiansk välfärdsmodell till en stat grun-

dad på en ”arbetslinjemodell”5. Torfing (1999b) analyserar hur denna tran-

sition disartikuleras med hjälp av engelska och amerikanska neoliberala dis-

                                                      
5 En transition som av Torfing (1999b) benämns ”from welfare to workfare”.   
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kurser samt hur den reartikuleras av en dansk socialdemokratisk diskurs. In-

förlivandet av neoliberala diskurser i den socialdemokratiska diskursen med-

förde, skriver Torfing (1999b), bland annat en betoning av aktivitet, utbildning 

och egenmakt snarare än fokus på nytta, sänkta minimilöner, högre mobilitet, 

kontroll och straff. Medan de åtgärder som artikulerades i de neoliberala dis-

kurserna inkluderade enbart de arbetslösa reartikulerades bredare program och 

åtgärder inom den socialdemokratiska diskursen. Därmed, skriver Torfing 

(1999b) att det är möjligt att karakterisera den danska workfarediskursen i ter-

mer av en ”neo-statisk” strategi. Howarth (2000) studerar i sin tur The Black 

Conciousness Movements (BMC) och den Nationella förenade frontens 

(UDF) kamp om att lyckas ena motståndare till apartheidregimen i Sydafrika 

under 1970- och 1980-talen. Howarth (2000) synliggör hur UDF lyckades 

konstituera en ny demokratisk diskurs genom att forma en social fantasi vilken 

motståndare till apartheidregimen kunde enas inom.  

 I en historisk diskursiv kontext studerar Mörkenstam (1999) hur en specifik 

samisk identitet konstitueras i svensk offentlig samepolitik och hur detta i sin 

tur legitimerar specifika handlingar i termer av särbehandling. Dessutom dis-

kuteras konsekvenserna av den tillskrivna identiteten i relation till det hand-

lingsutrymme samer erkänns i den offentliga politiken. Hansen (2000) stude-

rar hur EU konstruerar en europeisk identitet och hur denna konstruktion sam-

tidigt skapar gränsdragningar i relation till minoriteter och invandrare, det vill 

säga samma grupper som är tänkta att mobiliseras genom detta identitetsskap-

ande. Särskiljningen sker, skriver Hansen (2000) via reartikulering av det an-

tika Grekland som civilisationens vagga samt via ett tal om västlig europeisk 

kristenhet. Hansen (2000) argumenterar för att konstruktionen av en sådan 

”etnokulturell” identitet är i linje med EU:s anpassning till en stark neoliberal 

strömning vilken intervenerar identitets- och medborgarskapandet inom den 

Europeiska Unionen. I sin avhandling som utkom 1996 analyserar Westlind 

två politiska kampanjer; Ross Perot’s presidentkampanj i USA 1992 samt Ny 

Demokratis riksdagskampanj inför valet i Sverige 1991. Westlind (1996) in-

tresserar sig för hur relationen mellan kandidaterna och deras väljare artikule-

ras via en populistisk politisk diskurs. Denna populistiska diskurs artikuleras 

inte enbart via tal utan även i själva organiseringen av kampanjerna. Därmed, 

skriver Westlind (1996), att artikulationer ur en populistisk diskurs ständigt är 

närvarande i konstruktionen av en politisk identitet och därför inte kan förbi-

ses av de som vill utmana diskursen. Fridolfsson (2006) dekonstruerar hur po-

litiska protester artikuleras diskursivt, då bland annat i samband med göte-

borgskravallerna 2001. I relation till fredliga demonstrationen konstrueras de 

medverkande aktivisterna i termer av den våldsamme Andre som avviker från 

det normala. Carbin (2010) studerar hur den så kallade hedersmordsdebatten 

artikuleras i den svenska offentliga politiken under perioden 1995 till 2008. 

Det hon specifikt studerar är hur våld mot unga kvinnor, då i skärningspunkten 

mellan jämställdhets- och integrationspolitik, artikuleras inom dessa politik-
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områden. Carbins (2010) analys visar att hedersrelaterat våld och hederstän-

kande i större utsträckning artikuleras i termer av en kulturell aspekt än en 

könsaspekt. På så vis, skriver Carbin (2010), omtalas vissa invandrargrupper, 

där detta våld är centralt, som mer våldsbenägna än andra grupper. 

 Slutligen vill jag nämna två avhandlingar som, till skillnad mot de som pre-

senterats ovan, är skrivna inom andra forskningstraditioner. Inom institut-

ionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet har Nilsson 

(2008) studerat hur äldre som kategori konstrueras i offentliga samtal; samtal 

som förs bland annat i statliga offentliga utredningar samt texter skrivna inom 

den massmediala arenan. Nilssons (2008) analys visar att ”äldre” som kategori 

konstrueras såsom avvikande, då i relation till vad som ses som det normala, 

det vill säga ”medelålders” vilka tillskrivs egenskaper som aktivitet och pro-

duktivitet. I sin avhandling som är skriven inom en etnografisk tradition an-

vänder sig Gerber (2011) av biografiska intervjuer för att studera den diskur-

siva förhandlingen om tecknen ”Östs” och Västs” betydelse i relation till män-

niskors identifikationsprocesser. I denna process spelar, enligt Gerber (2011), 

begreppen en central roll både i relation till att kategorisera människor samt i 

relation till definitionen av själva ”Tyskland”; vad det har varit, är och vad det 

bör vara. Via informanternas tal skapas en hegemonisk Öst-Västdikotomi där 

Öst fungerar som den antagonistiske Andre, då i termer av motsatspar såsom 

landsbygd-stad, gammal-ung, stagnation-utveckling samt mellan ett stratifie-

rat samhälle-jämlikt samhälle. Gerber (2011) skriver att kunskapen om denna 

dikotomi skulle kunna användas i ett ”befriande” syfte då detta synliggörande 

av ojämlikhet skulle kunna fungera som en bas för motstånd samt artikulera 

eller reartikulera nya eller andra möjligheter till identifikation. 

 Hur har denna genomgång av tidigare forskning bäring för detta avhand-

lingsarbete? Vad samtliga studier har gemensamt, oavsett hemvist, är just det 

kritiska angreppssättet med vars hjälp det ges möjlighet att få syn på hur iden-

tifikation, inkludering, exkludering och hierarkisering produceras och legiti-

meras via materiella, sociala och språkliga praktiker. Den forskning om hur 

ett tal om globalisering producerar både individuella och institutionella iden-

titeter och hur relationer mellan stat, arbetsgivare och arbetstagare förskjuts 

och (om)skapar specifika hierarkiska ordningar, är intressant i förhållande till 

vad som framkommer i de texter som analyseras i denna studie. Det är dessu-

tom intressant att få vetskap om hur individer görs till subjekt i relation till 

talet om globalisering och hur individer både på transnationell, europeisk och 

nationell nivå tillskrivs egenskaper som anses viktiga. Den tidigare forskning 

som studerar hur elevkategorier, i form av subjektspositioner, skapas och sär-

skiljs inom utbildnings- och skolkontexter är intressant då den påvisar hur 

elevsubjekt produceras och särskiljs via diskursiva normaliseringsprocesser. 

Oavsett genom vilka språkliga praktiker elevsubjekten produceras så fram-

kommer att dessa skapas via särskiljanden som inverkar på utbildningsmöj-

ligheter, kunskapande och deltagande i skolkontexten, arbetslivet och sam-

hällslivet.     
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Vad kan föreliggande avhandling, med hjälp av den valda diskursteoretiska 

ansatsen, bistå med för kunskapsbidrag inom en pedagogisk kontext? I likhet 

med den redovisade forskningen så visas i analyserna hur det är möjligt att 

producera elevsubjekt på specifika sätt och genom vilka språkhandlingar som 

det görs möjligt. I enlighet med Gerber (2011) skulle mina reartikulationer av 

de skilda mytiska förställningar av elevsubjekten dels kunna fungera som ut-

gångspunkt för motstånd mot vad som framstår som självklarheter och dels 

kunna vara en bas för att artikulera och reartikulera andra identitetserbjudan-

den i den diskursiva kampen.    
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Analys och resultat  

I detta analys- och resultatkapitel är avsikten att åskådliggöra tillvägagångs-

sättet i analysarbetet och hur jag kommit fram till resultatet. I läsningen av det 

empiriska materialet dekonstrueras tre dominerande subjektspositioner vars 

karakteristika organiseras utifrån tre (delvis) skilda totaliteter, det vill säga 

diskurser. Dessa presenteras i var sitt kapitel i en kronologisk ordning utifrån 

den tid då respektive subjektsposition dominerar i det analyserade materialet. 

Det är inte tiden som sådan som är den främsta orsaken till denna disposition 

utan det är de skilda diskursernas försök att åstadkomma en destabilisering 

och rubba maktbalansen för att överta, eller återta, tolkningsföreträdet från 

den dominerande diskursen som styr ordningen. Inledningsvis i dessa tre ka-

pitel återfinns de citat med vilka jag reartikulerar texternas artikuleringar av 

elevsubjektet; vad eleven uttrycks vara och vad den bör bli, kontextuali-

seringen av subjektet i relation till dåtid, samtid och framtid samt i relation till 

samhällsliv, arbetsliv och slutligen gymnasieskolan. Dispositionen i mina de-

konstruktioner återspeglar den organisering med vilken de empiriska texterna 

konstituerar elevsubjektet. Tanken med att på detta sätt visa konstitueringen 

av elevsubjektet och den strukturerande totalitet som detta sker genom, är att 

försöka göra mina dekonstruktioner så synliga för läsaren som möjligt. Från 

denna textnära analys övergår jag till en mer textöverskridande och fördjupad 

analys där jag tydliggör mina dekonstruktioner i relation till de diskursteore-

tiska analytiska begreppen. I tur och ordning visas hur benämningen av sub-

jektspositionen organiseras, tillika diskursen som den konstitueras genom, or-

ganiseringen av mastersignifikant, nodalpunkt, myt samt subjektskategorier. I 

de tre inledande resultatkapitlen berörs således den första frågeställningen 

som avser att besvara hur elevsubjektet konstrueras och positioneras i de ana-

lyserade texterna samt genom vilka diskurser elevsubjektet konstitueras. 

 I det fjärde resultatkapitlet studeras de relationer som synliggörs i de tre 

första resultatkapitlen. Här fokuseras konstitueringen av relationer mellan de 

skilda elevsubjekten samt hur relationer organiseras mellan elevsubjekt och 

samhällsliv, arbetsliv och skolkontext, tillika den andra frågeställningen. Jag 

redogör för de dislokationer som reartikuleras i materialet och hur de skilda 

konstitueringarna organiserar det sociala på skilda sätt. I samband med detta 

redogörs dessutom för vad som förstås som hegemoniska interventioner i ter-

mer av en social fantasi. Här reartikuleras således hur jag uppfattar diskurser-

nas överensstämmelser, betydelseförskjutningar och på vilket sätt de står i ett 

antagonistiskt förhållande till varandra.    
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Subjektsposition 1: Eleven som framgångsrik och fri  

Jag inleder analys- och resultatkapitlet med att visa reartikulationen av den 

subjektsposition som inledningsvis dominerar i de av mig utvalda texterna, 

främst under perioden 1990-1998. Tidsperioden får anses ungefärlig, det är ju 

inte så att elevsubjektet, från den ena dagen till den andra, representeras och 

kategoriseras via helt andra språkliga utsagor; en del representationer är rear-

tikulationer från tidigare perioder medan andra utsagor artikuleras i relation 

till nya sociala praktiker. Det dominerande elevsubjektet är närvarande genom 

hela den studerade tidsperioden, 1990-2009. Det betyder att det i kampen om 

att representera elevsubjekt inte går att emotsäga eller helt bortse från de re-

presentationer som används i denna konstruktion – dessa representationer be-

hövs därmed för att ges utrymme i kampen om tolkningsföreträde.  

Den textnära analys som här följer, tar avstamp i de representationer med 

vilka elevsubjektet tillskrivs specifika egenskaper samtidigt som det under-

känns andra. Dessa gränsdragningar, med dess inneslutningar och uteslut-

ningar, synliggör i sin tur den objektivitet i vilken elevsubjektet skapas. Ka-

pitlet avslutas med en mer teorigenererad analys där jag tydligare använder 

mig av diskursteorins analytiska begrepp i relation till min reartikulation av 

den subjektsposition som inledningsvis dominerar.              

Gymnasieeleven som behöver utrymme för sin skaparglädje 

Varje elev ska i skolan få grundlagt en tro på sin egen förmåga och sina möj-
ligheter att utvecklas (Prop. 1992/93: 250, s. 19).  
    

I det citat som får fungera som ingång i dekonstruktionen av gymnasieeleven, 

uttalas att ”varje elev”, det vill säga alla elever, har en ”egen förmåga” och 

utvecklingsmöjligheter. Eleven konstitueras som ett subjekt som i skolan ska 

få hjälp med att stärka tron på sin förmåga och på sina utvecklingsmöjligheter 

som han/hon uppenbarligen har. Bestämningar av vilken eller vilka förmågor 

och vilka utvecklingsmöjligheter som avses, konstitueras i relation till det 

samhälle som eleven växer upp i:    

Sverige är ett samhälle med enastående möjligheter. Framgångarna kommer 
emellertid inte av sig själva. Det kräver hårt arbete av alla. Och det fordrar en 
politik som uppmuntrar, stimulerar och utmanar, som skapar förutsättningar för 
var och en att ta sig an nya, spännande och välståndsskapande uppgifter (Ds. 
1994:35, s. 2). 

 

Här kontextualiseras gymnasieeleven både i sin samtid och framtid. Det sam-

tida Sverige uttrycks i termer av ett samhälle som innehar en enastående pot-

ential – en potential som i sin tur möjliggör för framgång. Framgångarna ut-
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trycks dock inte komma av sig själv utan villkoras av hårt arbete. Framgång-

arna kräver en specifik politik som ska uppmuntra, stimulera och utmana, nå-

got som skapar förutsättningar för ”nya, spännande och välståndsskapande 

uppgifter”.  

   I citatet ovan representeras gymnasieeleven via epiteten ”alla” och ”var och 

en”. De konstitueras via en gemensam syn på sin samtid, en samtid som – om 

de sköter sina kort väl – kan leda till en framgångsrik framtid, en framtid som 

kan innefatta välstånd. Det eftersträvansvärda artikuleras i termer av att bli 

framgångsrik, något som erkänns den som är villig att arbeta hårt och som 

innehar både vilja och mod att prova nya uppgifter, vilka i sin tur uttalas i 

termer av spännande och välståndsskapande. Framgångar uttrycks alltså i det 

framtida samhället kunna erhållas via hårt arbete och genom mod att prova 

nya, spännande uppgifter. Via dessa egenskaper erkänns eleven sålunda ett 

framtida välstånd.   

De båda subjektskategorierna ”alla och ”var och en” konstitueras via en 

likhetslogik i vilken kategorierna förenas kring en specifik politisk inriktning. 

Det är en inriktning som sägs ”skapa utrymme” för att kunna bli framgångsrik. 

Vad är det då för samhällelig stimulans som elevkategorierna uttrycks behöva 

för att kunna bli framgångsrika? Här likställs framgång och välstånd med en 

politik som stimulerar och öppnar upp utrymmen för entreprenörskap och ny-

företagande likväl som för skattesänkningar, minskade offentliga utgifter och 

privatisering (Ds. 1994:35, s. 54). I relation till detta utrymme konstitueras 

elevsubjektet i termer av en entreprenör med vilja och mod att starta och driva 

företag. Talet om elevsubjektet i dessa termer positionerar således detsamma 

som ett subjekt med en inneboende egenskap och drivkraft att utvecklas mot 

egna uppsatta mål och med en medvetenhet om sitt eget värde. I relation till 

vikten av att bli framgångsrik stärks värdet av varje enskild individs arbetsin-

sats. Därmed positioneras eleven som ett subjekt som stimuleras av möjlig-

heten att öka utdelningen av sin egen arbetsinsats i enlighet med det som be-

traktas som det ideala och eftersträvansvärda.   

Den specifika politiska inriktning som elevsubjektet uttrycks vilja ha för  

att kunna bli framgångsrik, konstitueras i relation till vad som i följande citat 

uttalas såsom ”det moderna Sverige” (Unckel, 1998, s. 91):  

Det moderna Sverige är ett samhälle byggt på föreställningen om den enskildes 
rätt att få av andra. Vi har rätt till social trygghet, vi har rätt till arbete, vi har 
rätt till utbildning. Sådan är socialstatens idé (Unckel, 1998, s. 91).    

 

I denna utsaga kontextualiseras elevsubjektet återigen i sin samtid, då i något 

som uttrycks såsom ”det moderna Sverige”. Det är ett samhälle i vilket kate-

gorin ”den enskilde” sägs ha rätt att få utav kategorin ”andra”. I det samhället 

omfördelas alltså medel från en subjektskategori till en annan för att kategorin 

”vi” ska kunna erhålla rätten till social trygghet, arbete och utbildning. Ett 

samhälle uppbyggt på en idé som inkluderar (om)fördelning uttrycks i citatet 
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i termer av en ”socialstat”. I citatet artikuleras denna som en stat i vilken ”den 

enskildes” rätt att få av ”andra” inte inkluderar några skyldigheter för katego-

rin ”den enskilde”. Det är genom dessa särskiljanden mellan kategorierna som 

det blir möjligt att associera subjektskategorin ”andra” med denna periods do-

minerande subjektskategori, det vill säga den som tillskrivs en strävan att ge-

nom hårt arbete få utrymme att bli framgångsrik. Via dessa associationer arti-

kuleras socialstaten som något som eleven motsätter sig då organiseringen av 

samhället inte uttrycks uppmuntra och stimulera företagande och företagsam-

het. I citatet uttrycks dock en samstämmighet kring rätten till social trygghet, 

arbete och utbildning. Densamma villkoras dock i relation till strävsamhet och 

hårt arbete – den som är framgångsrik erkänns på detta sätt en högre grad av 

socialt skyddsnät vilket blir tillgängligt via erkännande av en lägre grad av 

omfördelning.     

Ett samhälle i termer av en ”socialstat” sägs under perioden 1990-1998 inte 

överensstämma med den politiska inriktning som eleven eftersträvar. Gymna-

sieeleven konstitueras istället i relation till följande samhällsidé:  

En alternativ statsuppgift är att inte i första hand se till fördelningen, utan istäl-
let till skapandet. På staten faller inte uppgiften att organisera människors liv i 
detalj. Det får var och en göra själv. Uppgiften blir istället att ge varje människa 
verktygen till sin egen utveckling och att stötta när livet från tid till annan inte 
utvecklas som man tänkt sig (Unckel, 1998, s. 23f).  
       

Eleven uttrycks förorda ett alternativ till socialstaten. Inom detta alternativ 

formuleras inte fördelning som något som ska organiseras på statlig nivå. I 

citatet omtalas eleven via epiteten ”människor”, ”var och en” och ”varje män-

niska”. De konstitueras via en likhetslogik i viljan att organisera sitt eget liv, 

kategorierna förenas därmed även kring önskan om en stat i vilken de ges ut-

rymme till självbestämmande och där staten ges rollen som en stöttepelare; att 

ordna utrymme för individers skapande och ge, vad som kallas ”verktygen till 

sin egen utveckling”. Här blir det möjligt att associera det sistnämnda begrep-

pet med vad som ses som eftersträvansvärda egenskaper hos eleven; att vilja 

och våga företagande, de verktyg som efterfrågas är sådana som underlättar 

just detta. Inom det alternativ som eleven uttrycks förespråka, positioneras 

gymnasieeleven i termer av ett subjekt som vill leva och verka i ett samhälle 

som ger utrymme för varje individ att utvecklas efter eget huvud och där sta-

ten, genom sin underordnade roll, möjliggör för individer att nå sitt mål och 

erkännas belöning därefter. För att kreativiteten och skaparkraften inte ska 

hämmas finns dock hjälp att få. Att stötta kreativitet likställs med något alla i 

samhället vinner på – det som gagnar individen gagnar också samhället. 

Anspråken på en reformering av förhållandet mellan individ och stat, utta-

las under denna period delvis komma nerifrån; från individerna själva: 
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Det finns ett engagemang för samhällsfrågor som delvis tar sig nya uttryck. 
Intresset för specifika samhällsområden eller frågor som upplevs viktiga av en-
skilda eller grupper är mer påtagligt.  
/…/ 
Människor är kunnigare och betydligt mer välinformerade än tidigare. […] 
Dessa förhållanden utgör i sig en grund för utveckling och fördjupning av de-
mokratin. Denna förutsätter medborgare som kan ta ställning på grundval av 
såväl personliga värderingar som sakunderlag och orientering mot omvärlden 
(SOU 1992:94, s. 76f).  

 

I citatet är flera kategorier närvarande: ”enskilda”, ”grupper”, ”människor” 

och ”medborgare”. Kategorierna konstitueras via en likhetslogik i termer av 

att vara kunniga, välinformerade, ha förmåga till ställningstaganden utifrån 

egna värderingar, utifrån fakta och i relation till omvärlden. Kategorierna till-

skrivs dessutom, både i grupp och enskilt, vara engagerade i samhällsfrågor 

som är viktiga för en fördjupning av demokratin.  

Gruppbildning uttrycks i citatet ske på grundval av de enskildas gemen-

samma intresse för en viss fråga, inom gruppen finns därmed en överensstäm-

melse om synen på omvärlden, fakta och de värderingar de tillsammans åbe-

ropar som underlag för att driva specifika samhällsfrågor. I relation till den 

politiska inriktning som erkänns under denna period, positioneras gymnasie-

eleven i termer av ett subjekt som erkänns utrymme att välja grupptillhörighet 

i relation till vilka områden som den vill engagera sig i. Inom tidsperioden ges 

eleven dessutom ett handlingsutrymme att dels vara engagerad i fler än en 

grupp och dels att skifta grupptillhörighet. Handlingsutrymmet begränsas 

dock utifrån vad som uttalas ingå i den specifika politiska inriktningen.       

Ett alternativ till socialstaten sägs även vara viktig ur ett framtidsperspek-

tiv. Föreställningen om framtiden uttrycks i termer av ett utökat internationellt 

samarbete i betydelsen att ”människor, tjänster, varor och kapital” tillåts att 

”fritt röra sig mellan nations- och kulturområden” (Ds. 1994:35, s. 9). En ökad 

rörlighet är en ”förutsättning för ett globalt välstånd” (Ds. 1994:35, s. 9). Ett 

internationellt samarbete sägs å ena sidan innebära ökade exportmöjligheter 

för Sverige och å andra sidan en förstärkt konkurrenssituation. För att kunna 

möta en starkare konkurrens och samtidigt möjliggöra för individen att kunna 

konkurrera i en global kontext, artikuleras vikten av: 

Att ge största möjliga spelrum åt den kraft som ligger i människans vilja till 
utveckling och problemlösning är den nya tidens viktigaste uppgift. Så är det 
därför att de ambitioner och den handlingsförmåga som utgör förutsättningarna 
för hela det svenska samhällets utveckling och framgång till slut endast kan 
formuleras och skapas av enskilda individer (Ds. 1994:35, s. 11 kurs. original). 
              

I relation till en framtid, i termer av ”den nya tiden”, tillskrivs eleven, i termer 

av ”människa” och ”enskild individ”, en inneboende kraft – en kraft som in-

nefattar ambition och handlingsförmåga att utvecklas och bli konkurrenskraf-

tig, vilket framkommer som en förutsättning för att kunna möta kraven på en 
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global konkurrensutsatt marknad. Det är i relation till dessa utsagor tecknet 

”rörlighet” ges betydelse. Att erkännas en rörlighet villkoras i relation till in-

dividen förmåga att konkurrera.  Den inneboende kraften kräver i sin tur 

”största möjliga spelrum” vilket under perioden likställs med ”avreglering och 

frigörelse”, något som uttrycks som en förutsättning för ”förnyelse och krea-

tivitet” (Skr. 1993/94:183, s. 1). 

Den subjektsposition som, i relation till reartikulationer och artikulationer 

om det historiska, det samtida och en framtida samhällsutveckling, görs möj-

lig för gymnasieeleven att identifiera sig med, artikulerar eleven såsom kreativ 

och innovativ, orädd och målmedveten, engagerad i samhällsfrågor där sub-

jektet bygger sin förståelse och sina värderingar om samhället och omvärlden 

på fakta (vetenskap). Skaparglädjen och målmedvetenheten uttrycks som en 

inneboende egenskap som eleven har inom sig. För att denna skaparglädje ska 

kunna blomma förordar eleven ett samhälle där den erkänns utrymme att ut-

vecklas gentemot sitt mål att bli framgångsrik, vilket uttrycks gagna både den 

enskilda eleven och samhället. Eleven är beredd att arbeta hårt och stimuleras 

av en belöning som den anser stå i proportion till arbetsinsatsen. Att kunna bli 

framgångsrik och motsvara kravet på rörlighet i en värld vars ekonomier glo-

baliseras, villkoras dock i relation till elevens vilja att utveckla sådan kunskap 

och kompetens som värderas högt och med vilka eleven förmår att vara kon-

kurrenskraftig. 

Gymnasieeleven som specialist eller medarbetare 

Inom den samhällsordning som under denna period uttalas som den eftersträ-

vansvärda, uttrycks den enskilde individens intresse för entreprenörskap och 

företagande – vilket i sin tur kräver kreativitet och skaparkraft för att kunna 

förverkligas. Denna föreställning uttrycks som något naturligt, en objektivitet, 

som under perioden inte ifrågasätts eller utmanas. De egenskaper, den vilja 

och det mod som tillskrivs eleven, uttrycks också som viktiga i relation till ett 

arbetsliv som måste förändras i linje med den dominerande politiska inrikt-

ningen.  

Arbetet med att förändra strukturerna i arbetslivet sägs ha pågått sedan 

1970-talet (SOU 1992:94). Medan sysselsättningen inom både industrin och 

tjänsterna inom det offentliga minskat, har utvecklingen inom den privata 

tjänstesektorn vuxit sig starkare. Utvecklingen i arbetslivet går därmed mot ett 

tjänstesamhälle. Utvecklingen i arbetslivet uttrycks svår att beskriva ”i enhet-

liga och generella termer” (SOU 1992:94, s. 80). Förändringen som helhet 

uttrycks gå: 

[i] riktning mot kvalitet och kundanpassning som nyckelbegrepp, korta pro-
duktionscykler, flexibilitet, lagarbete och ett allt större kunskaps- och teknolo-
giinnehåll. Vad som sker kan också beskrivas som en process där produktions- 
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och arbetslivet blir mer påtagligt beroende av enskilda människors kunskaper 
och av deras förmåga att lära nytt (SOU 1992:94, s. 80f).   

 

Via utsagan formuleras det framtida produktions- och arbetslivet innebära en 

anpassning gentemot beställare av produkter och tjänster. Det här uttrycks in-

nebära korta ledtider vilket i sin tur kräver flexibilitet både i själva arbetspro-

cessen och hos den som ska utföra arbetet. I relation till det framtida arbetsli-

vet görs gymnasieeleven till ett subjekt som innehar en stor mängd kunskaper, 

kan hantera ny teknologi, innehar förmåga att anpassa sig till nya situationer, 

lära nytt och samarbeta. Tecknet flexibilitet kan i sammanhanget ses som ett 

av de tecken kring vilket betydelse organiseras under perioden 1990-1998. 

Vikten av att vara flexibel gäller i flera institutionella sammanhang, det arbe-

tar i flera led; beställaren förväntar sig flexibilitet av utföraren, utföraren för-

väntar sig flexibilitet av den som ska utföra arbetet och den som slutligen ska 

utföra arbetet förväntar sig en flexibilitet av arbetsgivaren då den vill få ut-

rymme att öka sitt värde, både i relation till arbetsgivaren och i relation till 

sina egna uppsatta mål. För att kunna konkurrera med högkvalitativa varor 

och tjänster är också arbetsgivaren beroende av att individen bejakar sin skap-

arlust och på så vis skaffar sig den senaste kunskapen. Den enskilde är i sin 

tur beroende av att inneha ”rätt” kunskap för att ständigt öka sitt eget värde. 

Relationerna mellan kund, arbetsgivare och arbetstagare är följaktligen upp-

byggd via en logik i termer av konkurrens; den part som har de mest åtråvärda 

kunskaperna, varorna eller liknande ges därmed en överordnad position, en 

position som snabbt kan förskjutas, varför positionerna ses som rörliga – då 

inte enbart inom arbetslivet utan även ekonomisk, social och geografisk rör-

lighet. Jag återkommer till tecknet rörlighet nedan.  

 Den framtida organiseringen av arbetsmarknaden kommer också ställa 

högre krav på ansvar hos varje enskild individ. ”Antalet chefsnivåer minskar 

på många håll” varför ”kraven på de anställda att ”tänka själva”, ta ett eget 

ansvar och finna lösningar på problem som dagligen uppstår tenderar att bli 

starkare i många verksamheter” (SOU 1992:94, s. 81). Denna nya organise-

ring medför att:         

[g]ränserna mellan yrken [är] på väg att suddas ut. Den gamla indelningen i 
arbetare och tjänstemän gäller inte längre på moderna arbetsplatser. Istället talar 
man om medarbetare och deras behov av utbildning och fortbildning. Vad fram-
tiden behöver är personer med olika kombinationer av praktiskt yrkeskunnande, 
baskunskaper, kommunikativa färdigheter och kunskaper i såväl allmänna äm-
nen och yrkesämnen (Prop. 1992/93:250, s. 10).  
  

I utsagan uttalas omorganiseringen ”sudda ut” tidigare gränsdragningar mel-

lan olika yrken och grupper; en kategorisering i termer av ”arbetare” och 

”tjänstemän” ges ingen giltighet – här ifrågasätts och upplöses alltså de iden-

tifikationsmöjligheter som tidigare gjordes möjliga: de ryms därmed inte i den 
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samhällsidé som elevsubjektet konstitueras via.  Istället för subjektskategori-

erna arbetare och tjänstemän representeras subjektet i termer av ”medarbe-

tare”. Eftersom konstitueringen av individer och grupper skapas i en maktre-

lation i förhållande till den ”Andre”, uttrycks upplösningen av de traditionella 

hierarkiska relationerna i arbetslivet skapa nya, alternativt omforma relationer 

(Mouffe, 2005). Subjektet omformas, fixeras och positioneras alltså på ett nytt 

eller nygammalt sätt utifrån bärande idéer kring hur individen förväntas och 

erbjuds vara. Här blir det intressant att synliggöra den position medarbetaren 

medges, likaså mellan medarbetaren och den ”Andre” och hur detta skillnads-

skapande motiveras och legitimeras (Laclau, 1990). 

Via epitetet ”medarbetaren” omformas alltså två kategorier till en. ”Med-

arbetaren” tillskrivs ett behov av utbildning och fortbildning, den uttrycks 

även behöva en uppsättning kombinationer av kunskaper, kunnande och fär-

digheter både av teoretiska och praktisk art. Det kunnande som erkänns med-

arbetaren är på så sätt hämtad ur de tidigare kategorierna; medarbetaren er-

känns en bredare kunskapsbas och ett vidare kunnande. Denna omformning 

av grupper i arbetslivskontexten betyder däremot inte att en över- och under-

ordning försvinner, den görs via andra gränsdragningar utifrån föreställningar 

om vad eleven betraktas vara för någon:  

När kompetenskraven på arbetskraften förändras och blir en mer väsentlig för-
utsättning kommer också, inom de allra flesta områden, förmågan till samarbete 
i fokus. Att kunna arbeta tillsammans mot olika mål är en förutsättning för såväl 
effektivitet som för tillfredsställelse för den enskilde. Samverkan och helhets-
syn är inte minst viktigt i en organisation som bärs upp av specialister.[…] En 
förutsättning för samverkan är ofta att de olika kompetenser människan besitter 
kan komplettera varandra. Detta förutsätter i sin tur att människor har en god 
uppfattning om inte bara sin egen utan också andras kompetens (SOU 1992:94, 
s. 81 min kurs.).  

 

I citatet är flera kategorier närvarande; ”arbetskraften”, den enskilde”, ”speci-

alist”, ”människan” samt ”människor”, varav det sistnämnda inkluderar de 

andra epiteten. I relation till en arbetslivskontext förenas kategorin ”männi-

skor” via en konstitutiv likhet i en samsyn kring vikten av ett effektivt samar-

bete där individer besitter olika kompetenser med vilka de kompletterar 

varandra. Subjektskategorin tillskrivs dessutom en ”god uppfattning” om sin 

egen kompetens likväl som om andras – i en organisering av arbetslivet där 

subjektskategorin ”specialister” är de som ”bär upp” arbetslivet – en organi-

sering som det uttalas finnas en överensstämmelse om. Via likhetslogiken 

framkommer på samma sätt olikheter mellan epiteten där ”specialisten” posit-

ioneras i en överordnad ställning gentemot ”arbetskraften” och ”den en-

skilde”. Subjektskategorin ”specialisten” uttrycks vara den som leder samar-

betet; att ”samarbeta” ekvivaleras därmed att, med specialisten i en arbetsle-

dande funktion, arbeta tillsammans. Härmed visas också kategorin ”medarbe-

tarens” position i vilken medarbetaren erkänns ett bredare kunskaps- och 
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kompetensinnehav, den erkänns dock i behov av en specialist som leder arbe-

tet. Positionen på arbetsmarknaden och i samhället är sålunda avhängig graden 

av den enskildes kompetensinnehav och specialistkunskaper – ju högre grad 

av specialistkunskaper ju starkare position. Då eleven tillskrivs en inneboende 

kraft att bli framgångsrik och därtill drivs av att utveckla sitt eget värde, görs 

densamma till ett subjekt som själv rår över – och ges utrymme – att förändra 

sin position. Positionen speglar insatsen i termer av vilja och hårt arbete; det 

är således den enskilde som sätter gränser för vilken position den har. Den 

enskilde görs själv ansvarig för de handlingsutrymme den vill åtnjuta i sitt 

kommande arbetsliv.    

  Handlingsutrymmet på arbetsmarknaden villkoras även av i vilken grad 

elevens kompetenser efterfrågas, det vill säga hur väl eleven står sig i konkur-

rensen med andra specialister och medarbetare. Detta handlingsutrymme är 

förhandlingsbart och därmed möjligt att förändra. Här återkommer jag till vik-

ten av rörlighet som uttrycks som ett sätt att:  

[m]otverka permanenta och oönskade skillnader mellan människor, byggda på 
tillgången på kunskap. Det viktigaste av dessa är social och geografisk rörlig-
het. Att människor från tid till annan uppvisar stora skillnader i arbetsuppgifter 
och ersättning för dessa är varken konstigt eller orättfärdigt. Problemet uppstår 
om och när skillnaderna genom otillräcklig rörlighet permanentas i form av nya 
samhällsklasser.  

Enskildas personliga kunskapsinvesteringar är ägnade att främja den efter-
strävade rörligheten. Det är, om man så vill, den sociala sidan av det ofta om-
talade livslånga lärandet. Den kan dessutom omfatta alla. Ingen behöver från 
början känna sig exkluderad från de möjligheter som ökad kunskap ger 
(Unckel, 1998, s. 34 min kurs.).     

 

Här artikuleras elevsubjektet via epiteten ”människor”, ”alla”, ”enskilda” och 

”ingen”. Kategorierna konstitueras via en likhet i sin tillgång på kunskap; en 

tillgång som från början ger tillträde till de ”möjligheter som ökad kunskap 

ger”. Lika tillgång på kunskap uttrycks kunna motverka ”permanenta och 

oönskade skillnader mellan människor”. Det skapas på så vis en överensstäm-

melse kring att social och geografisk rörlighet uppfattas som eftersträvansvärt. 

Kategorierna konstitueras via sin gemensamma förståelse för att olika männi-

skor utför olika arbetsuppgifter och att ersättningen för dessa ska vara olika 

stora. Genom dessa gränsdragningar synliggörs de skillnader mellan subjekt 

som artikuleras som önskvärda, det vill säga mellan de som arbetar hårt, inve-

sterar i kunskap, kan konkurrera och är rörliga samt de som i sin tur inte tar 

tillvara på de tillfällen att skaffa sig den kunskap som krävs för att motsvara 

det eftersträvansvärda – dessa görs till subjekt som väljer att exkludera sig 

själva. Därmed tillskrivs denna subjektskategori ett eget ansvar för sin posit-

ion i det kommande arbetslivet och i samhällslivet.  



 68 

Gymnasieeleven som kräver en gymnasieskola som bereder väg 

I relation till den politiska inriktning som ses som nödvändig för att medbor-

garna ska kunna utveckla sin avsomnade kreativitet och skaparglädje, så kon-

stitueras vikten av att gymnasieeleven har tillgång till en gymnasieskola som 

svarar upp mot elevens vilja att bli framgångsrik och konkurrenskraftig.    

Ett växande samhälles första och avgörande förutsättning är goda villkor för de 
företagsamma. Den andra är kunskapen. Sverige borde ha som mål att bli bäst 
på kunskaper (Unckel, 1998, s. 90).    

 

Många kunskaper och insikter behövs både i privatlivet, samhällslivet och yr-
keslivet. Man kan – eller bör för sin egen skull – inte ha olika syn på t.ex. sam-
arbete, etik och miljö i sitt arbete och på sin fritid. Människor som ständigt 
söker nya erfarenheter och vidgar sina kunskaper lever ett rikt inre liv. Ofta har 
en sådan inställning till lärande stor betydelse även för framgång i samhälls- 
och yrkesliv (Prop. 1992/93:250, s. 19).  
       

I det inledande citatet kontextualiseras gymnasieeleven i en samtid vars förut-

sättningar står i relation till villkoren som ges de företagsamma. Eleven i ter-

mer av ”företagsam” behöver, för att bli så företagsam som möjligt, tillgång 

till kunskap som innefattar ett erkännande ”att bli bäst på kunskaper”. Via 

betydelsen av goda villkor för de företagsamma, görs eleven till ett subjekt 

som vill lära sig mer, göra nya erfarenheter med vilka eleven erkänns såväl ett 

”gott inre liv” som ”framgång i samhälls- och yrkesliv”. Oavsett sammanhang 

så tillskrivs eleven samma syn på hur man på bästa sätt samarbetar och utifrån 

vilka normer det låter sig göras, det vill säga ett samarbete som leds av en 

specialist, vilket jag redogjorde för under förra rubriken. Genom sina spe-

cialistkunskaper, sin företagsamhet och sin målmedvetenhet erkänns elevsub-

jektet både social, geografisk och ekonomisk rörlighet. Det är genom dessa 

representationer om gymnasieeleven som gymnasieskolans roll legitimeras. 

Den gymnasiala utbildningen förväntas svara upp och ge förutsättningar att 

utvecklas i linje med det som under denna period ses som överordnat. Det 

utrycks i termer av att gymnasieskolan förväntas utgå ”från ungdomarnas be-

hov av bildning” (Prop. 1992/93:250, s. 18).  

Det måste vara den mest grundläggande utgångspunkten för skolans pedago-
giska arbete. Regeringen vill betona vikten av att alla som arbetar i skolan be-
mödar sig om att anlägga ett helhetsperspektiv på skolans uppgift och på vad 
den skall ge eleverna som ”bagage” för deras fortsatta liv (Prop. 1992/93:250, 
s. 19). 

 

I relation till den roll som gymnasieskolan tillskrivs under 1990-talet position-

eras gymnasieeleven som ett subjekt som av ”alla som arbetar i skolan” ska få 

vad eleven anser sig behöva – skolan ska fylla elevens bagage med det som 

behövs för att densamma ska bli så framgångsrik och konkurrenskraftig som 
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den vill bli. Eleverna ska därför ”få känna sig stimulerade av studierna och få 

en positiv inställning till lärande, till att nya kunskaper och insikter är förut-

sättningen för personlig utveckling” (Prop. 1992/93:250, s. 19). Med utgångs-

punkt i denna periods föreställning om gymnasieeleven, förväntas alla i skolan 

få eleven att känna stimulans och vilja lära sig mer och lära sig nytt. I relation 

till tidigare bestämningar av elevsubjekt i termer av olika och med olika per-

sonliga och specifika mål motiveras värdet av ”en egen utbildningsprofil” 

inom vilken varje elev ”själv kan komponera innehållet i en utbildning genom 

succesiva val av ”personliga profiler”, kurser och ämnen” (SOU 1992:94, s. 

83).      

Bestämningen av gymnasieeleven som ett subjekt som vill ha en gymna-

sieskola där den ges de bästa möjligheter att tillförskansa sig vad den anser sig 

behöva, konstitueras i relation till periodens föreställning om gymnasieeleven. 

I förhållande till denna föreställning artikuleras även gymnasieskolans roll: 

[n]ämligen hos eleverna skapa en beredskap för ett föränderligt yrkesliv och för 
att själv kunna påverka både arbetsliv och samhällsliv (Prop. 1992/93:250, s. 
18).    

 

Det är i relation till gymnasieelevens vilja att bli rörlig, både socialt, ekono-

miskt och geografiskt som skolans roll konstitueras. Den framtid som eleverna 

kommer att möta uttalas komma att kräva ”beredskap” för kunskaper med 

vilka eleverna själva kan påverka sitt arbetsliv och samhällsliv. För att inneha 

beredskap att, i sitt vuxenliv, kunna förändra och påverka, både sitt eget liv 

och övriga samhället, representeras eleven med en vilja att välja skola – en 

skola som på bästa sätt motsvarar den personliga profilen. I gymnasieskolans 

roll ingår därför att tydliggöra hur den kan ”matcha” elevens behov. Via peri-

odens föreställning om gymnasieeleven, dess egenskaper och mål med utbild-

ning, arbetsliv och samhällsliv, legitimeras ett utbildningssystem i vilket sko-

lor dels profilerar sig mot olika kategorier av elever och dels konkurrerar om 

elever. Behovet av profilering legitimerar därmed ett gymnasialt utbildnings-

system såsom organiserad utifrån marknadsliknande förhållanden.  

Rätten och möjligheten att välja skola och att välja sina barns utbildning är vik-
tig i ett fritt samhälle. Rätten och möjligheten att välja skola är också ett viktigt 
instrument för att vitalisera skolan. Valet kan stimulera ett ökat engagemang 
för skolan hos föräldrarna och en större lyhördhet för elevers och föräldrars 
önskemål hos skolor och kommuner. En utveckling som gynnar hela skolverk-
samheten. 

Ett uniformt system kan inte erbjuda den variation och flexibilitet som fram-
tiden kräver av skolan. En ökad mångfald på skolans område såväl vad gäller 
inriktningar på skolverksamheten som olika ägandeformer gör att fler intresse-
inriktningar kan tillgodoses (Ds. 1992:115, s. 9).     

      

Skolans roll konstitueras i citatet i relation till ett ”fritt samhälle”. I detta sam-

hälle görs eleven och dess föräldrar till subjekt som är engagerade i både val 
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av utbildning och kvaliteten på densamma. Utbildningen ska i sin tur motsvara 

familjens intressen och krav på kvalitet. I positioneringen av eleven och dess 

familj, där de erkänns både välja, och välja ”rätt” skola, sker också ett under-

kännande av ett uniformt organiserat skolsystem. I termer av en mångfald, 

såsom olika inriktningar och olika ägandeformer, uttrycks eleven och dess fa-

milj kunna skaffa sig kunskap om samt välja den skola som bäst motsvarar 

den profil de söker. I relation till positioneringen av elever och föräldrar arti-

kuleras skolan som ett subjekt som är lyhört för vilka profiler som familjer 

efterfrågar. Konkurrensen uttrycks sporra skolan att bli så bra som möjligt. Ett 

skolsystem i termer av mångfald öppnar också upp för företagsamma att starta 

upp ny skolverksamhet, att forma innehåll, inriktningar och kurser efter ele-

vers och deras föräldrars önskemål. Valfrihet och konkurrens uttrycks därmed 

både vitalisera till flexibilitet vad gäller organisering av utbildning, ägande-

strukturer, profilering av program och kurser. En konkurrenssituation ”mellan 

olika skolor, med olika inriktningar och olika ägandeformer” uttrycks stimu-

lerande vilket uttalas ”bidra till högre kvalitet och produktivitet inom skolvä-

sendet” (Prop. 1992/93:230, s. 27).  

 Bestämningen av en ”gymnasieskola med hög kvalitet” uttalas således un-

der denna period som en skola vars roll är att på bästa sätt motsvara elevers 

och föräldrars efterfrågan. Denna efterfrågan styrs dels av elevens vilja att in-

neha rätt kunskaper vilka i sin tur möjliggör för eleven att konkurrera och välja 

positioner i arbets- och samhällsliv. I relation till föreställningen om ett förän-

derligt yrkesliv ter det sig svårt att förutsäga vilka specifika kunskaper och 

kompetenser som i framtiden kommer att ses som eftersträvansvärda. I relat-

ion till elevens vilja att bli konkurrenskraftig representeras densamma såsom 

lyhörd inför arbetslivets efterfrågan. Här åläggs även arbetslivet med dess 

branscher att kunna visa hur eleven kan bli framgångsrik. 

I likhet med skolan positioneras arbetslivet i behov av att marknadsföra på 

vilka sätt eleven kan få ”avkastning” på sitt ”kunskapskapital” inom respek-

tive bransch. Den relation som skapas mellan gymnasieskolan och arbetslivet 

innefattar därmed en ”aktiv dialog” som omfattar ett krav från avnämarna att 

”gymnasieskolan ger ungdomarna de kunskaper som arbetslivet respektive 

universiteten och högskolorna behöver och förväntar sig” (Prop. 1992/93:230, 

s. 19). Likväl som avnämarna erkänns utrymme att ställa krav på skolan, ges 

gymnasieskolan i sin tur utrymme att ”ställa krav på avnämarna och hålla 

dessa underrättade om skolans verksamhet” (Prop. 1992/93:230, s. 19). 

Bestämningen av vad som under perioden 1990-1998 representeras i termer 

av ”en gymnasieskola med hög kvalitet” sker alltså via tecknen valfrihet, kon-

kurrens och flexibilitet. Tillsammans med föreställningen att eleven vill max-

imera utdelningen av sin gymnasiala utbildning så skapas ett handlingsut-

rymme för eleven i vilket den ges: 

[s]törre möjligheter att sätta samman sitt studieprogram efter individuella in-
tressen och yrkesplaner (Prop. 1992/93:230, s. 34).  
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I relation till elevers och föräldrars rätt att välja den skola som på bästa sätt 

möjliggör för eleven att bli framgångsrik, erkänns desamma både utrymme 

och ansvar att forma ett eget gymnasieprogram. Med friheten att välja avkrävs 

på så sätt både eleven och föräldrar ett aktivt deltagande. I relation till idén om 

elevsubjektet i termer av målmedvetet och självstyrande tillskrivs eleven att 

individuellt ansvara för förmågan, att inte bara välja, utan också göra noga 

övervägda val. Därmed erkänns eleven en förmåga att utveckla en självkän-

nedom och en förmåga att, utifrån sina erfarenheter och kunskaper, välja ”rätt” 

i betydelsen rangordna alternativ utifrån maximal utväxling av utbildningsin-

vesteringen.     

Gymnasieeleven i behov av en skola som lever upp till kraven 

Konstitueringen av eleven som ett subjekt som vill maximera utdelningen av 

den gymnasiala utbildningen, förutsätter en föreställning om elevens innebo-

ende skaparkraft, som i sin tur likställs med företagsamhet. I förhållande till 

den överordnade föreställningen uttrycks gymnasieskolans utveckling mot 

”att alltmer bli en allmän skola” (Prop. 1992/93:230, s. 7) i termer av proble-

matisk:  

Sedan drygt ett decennium har gymnasieskolan haft som målsättning att vara 
en gymnasieskola för alla, dvs. en skola där både mer och mindre studiemoti-
verade elever ska känna sig hemma och kunna utvecklas. Detta har varit en stor 
pedagogisk utmaning för gymnasieskolans lärare. Nu kommer gymnasieskolan 
att ta emot elever som – förutom de tidigare kända skillnaderna – också ha läst 
olika omfattande kurser i grundskolan. Det finns gränser för möjligheterna att 
inom en och samma grupp knyta an till varje enskild elevs kunskapsnivå under 
dessa förhållanden. Ett kurssystem ökar möjligheterna att placera eleverna i den 
kurs som bäst motsvarar den enskilda elevens kunskapsnivå (Prop. 
1992/93:230, s. 37).   
    

I citatet problematiseras gymnasieskolans roll såsom den utvecklats under de 

senaste tio åren. Begreppet ”en skola för alla”, i betydelsen ”en skola där både 

mer och mindre studiemotiverade elever ska känna sig hemma och kunna ut-

vecklas”, uttrycks i termer av en ”pedagogisk utmaning” – en utmaning som i 

en gymnasieskola med hög kvalitet – uttrycks vara utom den gräns för vad 

som är möjligt att klara. De pedagogiska utmaningarna artikuleras i termer av 

en rädsla för sänkt utbildningskvalitet då elever med olika grad av motivation 

studerar tillsammans. En skola där elever med olika studiemotivation och kun-

skapsnivå läser tillsammans uttalas därmed som något som försvårar för sko-

lan och dess lärare att uppfylla enskilda elevers, föräldrars och avnämares kva-

litetskrav. 

 I citatet kategoriseras eleven via epiteten ”mer studiemotiverad” och 

”mindre studiemotiverad”. Kategorierna konstitueras utifrån en likhetslogik i 
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termer av olikhet vad gäller individuella intressen och mål i vuxenlivet vilket 

styr val av kurser (och kursernas omfattning) såväl på grundskolan som i gym-

nasieskolan. De konstitueras även utifrån en likhet i sina inneboende egen-

skaper och drivkrafter för att lyckas. Då gymnasieskolan uttrycks såsom en 

”frivillig skola”, vars elever under utbildningstiden ”blir myndiga”, erkänns 

”alla” ha stor rätt att forma sin utbildning efter egna önskemål och ett stort 

eget ansvar för resultatet. Med utgångspunkt i den överordnade föreställ-

ningen om eleven, vilket förutsätter likhet i drivkraft och olikhet i målbild, 

legitimeras ett kurssystem i vilket elever placeras ”i den kurs som bäst mots-

varar den enskilde elevens kunskapsnivå” (Prop. 1992/93:230, s. 9). Via det 

ansvarstagande som avkrävs eleven vad gäller val av skola, program samt 

goda skolresultat, görs eleven under denna period till ett subjekt som, just via 

sin vilja att bli framgångsrik, själv avgör hur framgångsrik den vill bli. Denna 

föreställning om gymnasieeleven ter sig självklar:  

Den individuella skolfilosofin skiljer inte elever åt i grupper om fina eller 
mindre fina, begåvade eller obegåvade, teoretiskt eller praktiskt lagda. En indi-
viduell skolfilosofi säger helt enkelt att varje människas egenskaper ska tas till-
vara fullt ut. Att våga – och få! – ställa krav är en del av en sådan skolfilosofi 
(Unckel, 1998, s. 117).    

 

Via representationer om eleven som ett subjekt med en individuell skolfilo-

sofi; med sin vilja att bli framgångsrik och att ta tillvara sina egenskaper ”fullt 

ut”, synliggörs den logik med vilken positioneringar, tillika särskiljningar le-

gitimeras under perioden 1990-1998. I citatet artikuleras eleven via epiteten 

”elever” och ”varje människa”. De konstitueras via en likhet i att inte gruppera 

människor utifrån social position, begåvning eller utifrån praktisk eller teore-

tisk läggning. Likhetslogiken legitimerar däremot gruppering med utgångs-

punkt i egenskapen tillika rätten att ställa krav. Denna logik innefattar därmed 

även att den individ som inte vågar ställa krav, själv bär ansvaret för att inte 

bli så framgångsrik som är eftersträvansvärt. Individen kan ha gjort felval vad 

gäller skola, program och/eller inte varit tillräckligt målfokuserad och driven. 

Att individer innehar skilda positioner blir därmed en naturlig konsekvens av 

det individuella handlandet vilket eleven själv ansvarar för. 

 Med utgångspunkt i föreställningen om gymnasieeleven, i vilket eleven 

görs till ett unikt, företagsamt och målinriktat subjekt – som vågar ställa krav 

såväl i samhället, på arbetsmarknaden och i utbildningssammanhang, uttrycks 

eleven i behov av en mängd kunskaper, egenskaper och förmågor:  

För att elevernas självständighet och kreativitet ska utvecklas, uttrycks eleven i 
behov av att succesivt tränas i ett alltmer självständigt sätt att arbeta. Att söka i 
olika källor, att värdera insamlat material och att självständigt läsa litteratur 
lägger en grund för högre utbildning och det livslånga lärandet. På motsvarande 
sätt måste eleverna tränas i att lösa praktiska problem och arbetsuppgifter för 
att lägga en grund för att verka i ett föränderligt arbetsliv. 



 73 

Muntlig och skriftlig kommunikationsträning måste ges mycket tid i gym-
nasieskolan. Goda kunskaper såväl i svenska som i främmande språk blir allt 
viktigare, oavsett vilken väg eller vilket yrke eleven väljer i framtiden (Prop. 
1992/93:250, s. 13f).  

 

Via epiteten ”eleven” och ”eleverna” framkommer vad som erkänns respek-

tive underkänns kategorierna av elevsubjekt. Kategorin ”eleverna” skapas via 

en likhetslogik i utrymme att utveckla sin självständighet och kreativitet. 

Dessa egenskaper erkänns ”eleverna” i termer av att träna inför ett föränderligt 

arbetsliv där de förväntas lösa sina arbetsuppgifter som består av praktiska 

problem. Kategorin ”eleven” uttrycks i sin tur behöva succesiv träning mot 

målet att kunna arbeta självständigt. I utsagan likställs ”självständighet” med 

att kritiskt kunna granska och värdera olika material likväl som att kunna ta 

till sig litteratur som är ämnat för högskolestudier och ett livslångt lärande. 

Kategorin ”eleven” erkänns på så vis både träning i muntlig och skriftlig kom-

munikation medan ”eleverna”, i relation till de arbetsuppgifter de erkänns, be-

höver träna på att kommunicera muntligt. ”Eleven” tillskrivs därmed behov 

av goda kunskaper i svenska och i främmande språk. Dessa kategoriseringar 

kan associeras till de kategorier som tidigare synliggjorts, ”specialisten” och 

”medarbetaren”, där den förstnämnda kan associeras med kategorin ”eleven” 

och de sistnämnda med ”eleverna”. Via dessa kategoriseringar positioneras 

”specialisten/eleven” i en överordnad ställning i förhållande till ”medarbeta-

ren/eleverna”. ”Specialisten/eleven” uttrycks i sin arbetsledande position i be-

hov av att i högre omfattning utveckla sin självständighet och kreativitet, kri-

tiskt granska och värdera, läsa litteratur som riktar sig mot högskolestudier 

samt inneha både goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och främ-

mande språk. Kategorin ”medarbetaren/eleverna” erkänns också, i likhet med 

”specialisten/eleven” utveckla sin självständighet och kreativitet, egenskap-

erna uttrycks dock användas till att lösa mer praktiska problem – problem som 

främst löses genom muntlig kommunikation.   

 Via dessa utsagor görs gymnasieskolans värde synligt. Under perioden 

1990-1998 uttrycks dess värde i relation till förmågan att skapa förutsättningar 

för varje elev att utveckla sin inneboende drivkraft att utvecklas och bli fram-

gångsrik. Utifrån relationen mellan gymnasieeleven och gymnasieskolan, där 

eleven erkänns rätten att ställa krav på skolan, legitimeras tillika vikten av att 

från skolans sida informera och tydliggöra de krav som ställs för att eleven 

ska ges möjlighet att nå sina mål. Eleven och skolan har på detta sätt ett ge-

mensamt mål; när eleven lyckas, lyckas också skolan, vilket förbättrar bådas 

positioner i samhället.     

Gymnasieeleven som vill maximera sin utbildningsinvestering  

I relation till gymnasieelevens förmodade egenskaper med vilka den kan – och 

vill – bli framgångsrik, artikuleras vikten av att fullfölja sin utbildning:  
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Mer än 92 procent av eleverna som lämnar grundskolan fortsätter till någon 
form av gymnasial utbildning. Samtidigt bör det dock noteras att en relativt stor 
andel inte fullföljer utbildningen. Genom att ungdomarna får större möjligheter 
att välja och utforma sin utbildning torde fler komma att fullfölja den (Prop. 
1992/93:250, s. 7). 

 

I citatet är fyra kategorier av gymnasieeleven närvarande: ”ungdomarna”, vil-

ken inkluderar alla ungdomar, även de 8 procent som ej valt en gymnasial 

utbildning, ”92 procent av eleverna”, ”de som inte fullföljer” samt ”de som 

fullföljer”. Kategorierna konstitueras via en likhetslogik i vilken de själva ges 

utrymme att avgöra om de är i behov av en gymnasial utbildning eller inte, 

likaså om de ska slutföra den eller inte. Beslutet är upp till varje enskild indi-

vid. Det är ett beslut som under denna period görs möjlig via en föreställning 

om gymnasial utbildning såsom frivillig, något som gör eleven ansvarig för 

resultatet av utbildningen. De konstitueras även via en likhet att själva ”välja 

och utforma sin utbildning” vilket ökar elevens vilja att slutföra densamma. 

Det handlingsutrymme som öppnas upp via tecknet inflytande innefattar såväl 

inflytande i form av att planera och utforma sin egen utbildning, inflytande 

över sin egen utveckling och sitt eget lärande. Handlingsutrymmet avkräver 

även eleven ett ansvarstagande för att välja och planera på ett sätt som möj-

liggör det mål eleven har med sin utbildning. Den valfrihet som handlingsut-

rymmet innefattar möjliggör för eleven att välja kurser ur olika gymnasiepro-

gram: 

De studieförberedande utbildningarna och yrkesutbildningarna närmar sig 
varandra. Elever som går yrkesförberedande program får en stabilare grund av 
allmänna kunskaper än tidigare, vilket framför allt är av vikt för deras möjlig-
heter att kunna anpassa sig och bidra till en förändring av arbetsliv och sam-
hällsliv. De får också en betydligt större möjlighet än tidigare till högre studier, 
i synnerhet om de genom de individuella valen skaffar sig den särskilda behö-
righet som den högre utbildningen, de avser söka till, kräver. De elever som går 
studieförberedande program kan göra individuella val av kurser från yrkesför-
beredande program (Prop. 1992/93:250, s. 6).  

 

I utsagan ovan kategoriseras elevsubjekt via epiteten ”elever som går yrkes-

förberedande program” och ”elever som går studieförberedande program”. De 

konstitueras via en likhetslogik där de kunskapsmässigt närmar sig varandra 

eftersom ”elever på yrkesförberedande program” erkänns en ”stabilare grund 

av allmänna kunskaper än tidigare”, en kunskapsgrund som ”elever på studi-

eförberedande program” även tidigare erkänts. De särskiljs dock genom vad 

dessa allmänna kunskaper främst ska användas i för sammanhang då ”eleven 

på yrkesförberedande program” erkänns dessa i relation till att kunskapsgrun-

den är viktig för att ”anpassa sig och bidra till en förändring av arbetsliv och 

samhällsliv” medan ”elever på studieförberedande program” ska fortsätta till 

högskolestudier. De särskiljs dessutom utifrån den mängd av allmänna kun-
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skaper som de uttalas behöva inför vad som väntar efter sina gymnasiala stu-

dier där ”elever på yrkesprogram”, genom individuellt val trots allt erkänns 

utrymme att läsa in en särskild behörighet till högskolan. Kategorin ”elever på 

studieförberedande program” erkänns i sin tur välja kurser ur de yrkesförbe-

redande programmen. Med utgångspunkt i dessa kategoriseringar blir det åter 

möjligt att sammankoppla dessa kategoriseringar till de som tidigare reartiku-

lerats. ”Elever på studieförberedande program går att associera till ”specia-

listen” medan ”elever på yrkesförberedande program” går att knyta an till ka-

tegorin ”medarbetaren”. Trots ett kunskapsmässigt närmande positioneras 

”elever på yrkesförberedande program” i en underordnad ställning gentemot 

”elever på studieförberedande program” där ”specialisten” erkänns ledande 

positioner både i yrkeslivet och i samhällslivet.        

Båda kategorierna erkänns ett inflytande över sin gymnasieutbildning vil-

ket förutom val av kurser och val av behörigheter, även inkluderar möjligheten 

att ”börja studierna på sin egen kunskapsnivå”. Vad som här förutsätts, och 

inte heller ifrågasätts, är att gymnasieelever påbörjar sina gymnasiala studier 

med skilda kunskapsnivåer. Det öppnar i sin tur för eleverna att ”bedriva stu-

dierna i olika takt” (Prop. 1992/93:250, s. 34). Via organiseringen av skolan i 

termer av flexibel och kursutformad, erkänns gymnasieeleven möjligheten att 

välja de kurser som den upplever som ”nästa steg” i kunskapsutvecklingen. 

En flexibel och kursutformad gymnasieskola innehåller på så sätt kurser med 

olika svårighetsgrad för att på bästa sätt kunna möta elever med olika kun-

skapsnivåer i bagaget. Här artikuleras det som ”helt centralt att eleven avan-

cerar från kurs till kurs, när han eller hon har den grund som behövs för den 

mer krävande kursen” (Prop. 1992/93:250, s. 51). Eleverna erkänns utrymme 

att ”genomföra sin gymnasieutbildning på kortare eller längre tid än tre år” 

(Prop. 1992/93:250, s. 38).   

I relation till en flexibel och kursutformad gymnasieskola tillskrivs eleven 

även i behov av en ökad självkännedom (SOU 1992:94). Denna förståelse 

öppnar upp för behov av tydlighet i termer av ”ett bättre informations- och 

signalsystem” (Prop. 1992/93:250, s. 11), både i form av studie- och yrkes-

vägledning och tydliga kunskapsmål, med vars hjälp eleven både kan välja 

rätt kurser och dessutom nå de betyg som krävs för att planera sina studier och 

meritera sig. 

Den vägledning eleverna behöver för att kunna göra de rätta valen av kurser 
inom ett ämne eller ämnesblock bör i huvudsak ges av lärare inom ämnet eller 
ämnesblocket. 

Det är numera universiteten och högskolorna som själva beslutar om sär-
skilda behörighetskrav. Det är därför rimligt att informationsansvaret gentemot 
de blivande studenterna ligger på universiteten och högskolorna själva. Det lig-
ger i deras intresse att de får tillräckligt många sökande som uppfyller behörig-
hetskraven. På motsvarande sätt bör det ligga i arbetsmarknadens intresse att 
informera om vilka kompetenser arbetslivet efterfrågar (Prop. 1992/93:250, s. 
42f).  
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I citatet synliggörs inledningsvis relationen mellan gymnasieeleven och gym-

nasieläraren där läraren i termer av ämnesspecialist medges rollen som me-

daktör i elevens utbildningsprojekt. I relation till eleven görs läraren till ett 

subjekt som innehar ämneskunskaper som eleven inte har, dessa ämneskun-

skaper tillskriver läraren ett handlingsutrymme där den medges ”huvudansva-

ret för planeringen och genomförandet av undervisningen. Ingen ifrågasätter 

därför att lärarens kunskaper och erfarenhet ska vara utslagsgivande vid pla-

neringen av undervisningen utifrån de mål som gäller” (Prop. 1992/93:250, s. 

20). Med utgångspunkt i lärarens roll som betygsättare förväntas däremot lä-

raren ”redovisa och tillsammans med eleverna diskutera på vilka grunder be-

tygsättning sker och de betygskriterier som hör till respektive kursplan” (Prop. 

1992/93:250, s. 29f). Via utsagor som berör betygsättning uppstår här en mer 

jämlik relation mellan läraren och eleven, en relation som öppnar upp för för-

handling och diskussion i vilken läraren ”fortlöpande i olika former skall ge 

eleverna besked om deras studieprestationer och att eleverna skall få träna sig 

i att bedöma sina egna kunskaper i förhållande till kunskapsmålen i kursen” 

(Prop. 1992/93:250, s. 30). Via dessa representationer görs eleven till medbe-

dömare av sina egna prestationer.   

 I citatet ovan åskådliggörs även relationen mellan eleven och avnämarna, 

det vill säga universiteten, högskolorna och arbetslivet likväl som relationen 

mellan skolan och avnämarna. Relationerna mellan elev och avnämare skapas 

utifrån den överordnade förståelsen av den sociala ordningen såsom innefat-

tande en konkurrenssituation. Därför måste eleven, för att kunna bli fram-

gångsrik, bli så konkurrenskraftig som möjligt och ta en plats på den utbild-

ning eller den arbetsplats som den eftersträvar. Gymnasieskolan, universiteten 

och högskolorna har i sin tur behov av studenter som efter sin utbildning ska 

vara attraktiva på arbetsmarknaden – arbetsmarknaden är i sin tur beroende av 

kvalificerad arbetskraft. Via representationer av eleven med en förmodad in-

neboende kraft, med vilken den kan skapa framgång likväl som ställa krav, 

positioneras eleven överordnad skola, högre utbildning och arbetsliv. Indivi-

dens konkurrenskraft värderas dock i relation till arbetsmarknadens krav var-

för eleven och gymnasieskolan underordnas arbetsmarknaden.  

För att kunna bli framgångsrik uttrycks eleven i behov av träning – en trä-

ning som fokuserar både att bedöma sin egen kunskapsprestation samt träning 

inför högre studier och för arbetslivet. I förhållande till högre studier görs ele-

ven till ett subjekt som måste ”tränas i ett alltmer självständigt sätt att arbeta” 

(Prop. 1992/93:250, s. 13): 

Enligt vår mening innebär detta att gymnasieskolan måste erbjuda eleven frihet 
under ansvar och introducera arbetsmetoder, som har större likhet med den 
högre utbildningens (Prop. 1992/93:250, s. 13).  
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Ett självständigt sätt att arbeta likställs i utsagan med att inneha en frihet i 

planeringen av studierna likväl som ett ansvar för sin kunskapsinlärning. I 

denna utsaga görs eleven till ett subjekt som, oavsett val av program, har be-

hov av att tränas i de arbetsmetoder som används inom högskola och univer-

sitet. För att dessutom ”lägga en grund för att verka i ett föränderligt arbetsliv” 

behöver eleverna även ”tränas i att lösa praktiska problem och arbetsuppgif-

ter” (Prop. 1992/93:250, s. 14).  

Vid diskussioner bl.a. inom OECD om de framtida kompetenskraven hos ar-
betskraften ställs förmågan att samarbeta och ta initiativ och ansvar alltmer i 
fokus. Att kunna arbeta tillsammans mot olika mål är en förutsättning för såväl 
effektivitet som tillfredsställelse för den enskilde. Det handlar också om att 
kunna samverka med de avnämare eller målgrupper som organisationen är till 
för att betjäna. Man kan tala om social kompetens som en alltmer central faktor 
i hela samhället. Den nya läroplanen kommer att utformas i medvetenhet om 
detta (Prop. 1992/93:250, s. 19 kursiv. original). 

 

I citatet reartikuleras utsagor ur en transnationell och överstatlig diskurs i vil-

ken eleven tilltalas i termer av framtida arbetskraft. Via epitetet tillskrivs ele-

ven i behov av ”social kompetens” vilket likställs med att inneha förmågan att 

samarbeta, vara initiativrik och ansvarsfull i alla situationer, inte bara i arbets-

livet. Via utsagan om att denna förståelse ska införlivas i läroplanen görs vik-

ten av social kompetens giltig även i skolsammanhang. Att i skolan använda 

sig av sin sociala kompetens i exempelvis ett grupparbete, innebär enligt ut-

sagan att inledningsvis identifiera målet med arbetet, lägga upp en strategi för 

hur den på bästa sätt kan lösas för att därefter identifiera deltagarnas olika 

kunskapsnivåer och kompetenser. Med utgångspunkt i dessa delas arbetet upp 

i delmoment vilket uttrycks såsom en effektiv arbetsprocess. Att ”arbeta till-

sammans mot olika mål” uttrycks ge den enskilde eleven tillfredsställelse i 

termer av att göra vad den är bäst på. Via utsagor om att inneha olika kompe-

tenser och förmågan att kunna samarbeta mot olika mål, villkoras det hand-

lingsutrymme och den position eleven erkänns i grupparbetet; ju högre inne-

hav av de kunskaper som behövs för att lösa uppgiften, ju starkare position. 

Då alla elever tillskrivs en inneboende kraft att vilja lyckas och därtill drivs 

av att utveckla sitt eget värde, görs gymnasieeleven å ena sidan till ett subjekt 

som själv bestämmer sitt kunskapsinnehav. Positionen speglar därmed insat-

sen i termer av vilja och ansträngning. Å andra sidan tillskrivs eleven en täv-

lingsinstinkt, något som skapar en konkurrenssituation mellan de enskilda 

elevsubjekten och de positioner som görs möjliga att anta. I skolsammanhang, 

precis som i samhälls- och arbetsliv, finns således en ständigt närvarande kon-

kurrenssituation utifrån vilken elever tävlar om den ledande positionen.   
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Sammanfattning av subjektsposition 1 

Under perioden 1990 till 1998, konstrueras ett elevsubjekt som växer upp i ett 

samhälle där de inte får utrymme för sin inneboende kreativitet och skapar-

kraft. Det här samhället vill eleven medverka till att förändra, vilket eleven 

med sina förmodade inneboende kreativitet och skaparkraft erkänns kunna 

göra. Det samhälle som elevsubjektet vill utveckla likställs med ett samhälle 

som dels skapar förutsättningar för eleven att nå den framgång som eleven 

eftersträvar och dels ser individuell framgång såsom en förutsättning för sam-

hällets utveckling. Framgång bestäms i sin tur med företagsamhet och företa-

gande vilket eleven kan uppnå dels genom sin inneboende skaparkraft och dels 

genom sitt mod och sin vilja till hårt arbete.   

I arbetslivet artikuleras eleven som villig att arbeta hårt för att bli fram-

gångsrik. Organiseringen i arbetslivet bygger på samarbete mellan medarbe-

tare vilket leds av en specialist. Samarbetet inkluderar att alla arbetar hårt och 

lösningsorienterat mot uppsatta mål. Var och en är medveten om både sin egen 

och andras kompetens för att arbetet ska kunna bedrivas så effektivt som möj-

ligt för att producera varor och tjänster som är konkurrenskraftiga på en global 

marknad.       

I relation till den gymnasiala skolkontexten konstrueras eleven såsom ett 

subjekt som ställer krav på att gymnasieskolan ska utformas på ett sådant sätt 

att den stöttar eleven i dess utveckling mot att bli framgångsrik, då både i sko-

lan, i arbetslivet och i samhällslivet. Därigenom möjliggörs ett utbildningssy-

stem inom vilket eleven kan välja en skola som på bästa sätt motsvarar dess 

personliga målsättningar, vilket legitimerar ett gymnasialt utbildningssystem 

organiserat utifrån marknadsliknande förhållanden. I relation till dessa förhål-

landen positioneras skolan som ett subjekt som är lyhört för vilka profiler ele-

ven och dess föräldrar efterfrågar, likaså stimuleras skolan av konkurrensen 

om elever vilket uttrycks sporra skolan att bli så bra som möjligt. Ett skolsy-

stem i termer av mångfald öppnar dessutom upp för företagsamma att starta 

upp ny skolverksamhet med tydlig profilering och forma inriktningar och kur-

ser efter elevers och deras föräldrars önskemål. Valfrihet och konkurrens sägs 

därmed vitalisera till flexibilitet vad gäller organisering av utbildning, ägan-

destrukturer, profilering av skolor, program och kurser. I en sådan gymnasie-

skola kan eleven utveckla en självkännedom och en förmåga att, utifrån sina 

erfarenheter och kunskaper, välja ”rätt” utbildning i betydelsen rangordna al-

ternativ utifrån maximal utväxling av utbildningsinvesteringen. Valfriheten 

avkräver i sin tur eleven ett ansvarstagande som avser både val av ”rätt” skola, 

program, kurser och skolresultat. I linje med den konkurrenssituation som är 

närvarande under perioden görs elevsubjektet tillsammans med sin familj 

såsom ansvariga för dessa val. Att individer erkänns skilda positioner blir där-

med en naturlig konsekvens av det individuella handlandet som eleven och 

familjen själva väljer och ansvarar för.  
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Fördjupad analys av subjektsposition 1 

I föregående del av detta resultatkapitel har jag synliggjort en av de subjekts-

positioner med vilken gymnasieeleven erbjuds identifikation i det analyserade 

materialet. Den här subjektspositionen benämner jag ”den framgångsrika och 

fria eleven”, ett namn som härleds ur det som ses som överordnat för elevsub-

jektet att vara. Denna subjektsposition artikuleras under inledningen av 1990-

talet. Det möjliggörs av en samstämmighet kring nödvändiga samhällsföränd-

ringar vilket jag visar nedan. Subjektspositionen reartikuleras och finns på så 

sätt närvarande under hela den undersökta tidsperioden. Därmed är det möjligt 

att tala om denna subjektsposition såsom hegemonisk, ett resonemang som 

utvecklas närmare i det fjärde resultatkapitlet. Att subjektspositionen reartiku-

leras under hela den studerade perioden betyder att, det i kampen om tolk-

ningsföreträde för att konstruera andra elevsubjekt, inte finns utrymme att 

bortse från de tecken med vilka ”den framgångsrika och fria eleven” artikule-

ras. Betydelsen av tecknen framgångsrik och fri ges dock olika betydelser i 

relation till de olika objektiviteter som de konstrueras genom.      

Synliggörande av diskursen  

Redan inledningsvis i min reartikulation av detta elevsubjekt synliggjordes de 

gränser med vilka elevsubjektets samtid framkommer. Det sker via utsagor 

om ”det moderna Sverige” och ”den nya tiden” – två idéer av samhällsstruk-

turer som i materialet uttrycks stå i direkt motsats till varandra. Enligt utsa-

gorna uttrycks elevens samtid såsom stadd i förändring. Eleven representeras 

med en känsla av stagnation, både vad gäller sig själv och samhället, då ing-

endera ges utrymme att ta tillvara de möjligheter som tillskrivs dem båda. Det 

som sägs eftersträvansvärt av eleven är ett samhälle med en, vad som uttrycks 

som en ny politisk inriktning som erkänner människor ett större spelrum (Ds. 

1994:35). ”Den nya tiden” uttalas i termer av ett samhälle i vilket statens upp-

gift är att stimulera och skapa förutsättningar för aktiviteter som skapar väl-

stånd. De aktiviteter som uttrycks som en förutsättning för framgång och väl-

stånd likställs med företagsamhet och företagande. Här skapas en social prak-

tik genom vilken det blir möjligt att förorda avregleringar, skattesänkningar 

och privatiseringar.  

Diskursen där idén om ”den nya tiden” är dominerande görs vid denna tid 

möjlig att artikulera genom en samstämmighet om att förändring gentemot 

”det moderna Sverige”, då i termer av decentralisering och individualisering, 

ses som önskvärt (Ds. 1994:35; Prop. 1990/91:85). Artikulationerna låter sig 

dessutom göras i relation till utsagor om globalisering, främst av ekonomisk 

art, något som uttrycks innebära en hårdare konkurrenssituation som i sin tur 

kräver högre effektivitet, mer samarbete och rörlighet. Diskursen bygger 

också på reartikulationer av ett tidigare Sverige; ett Sverige som betraktas ut-

göra ”det fundament på vilket det svenska välståndet kunde byggas” (Ds. 
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1994:35, s. 14). I relation till ”den avpolitisering av samhället som präglade 

tiden mellan 1840 och 1870”, såsom ”införandet av näringsfrihet, kontrakts-

frihet och frihandel” skedde en ”enastående tillväxt” vilken skapade ”grunden 

för de levnadsvillkor vi i vårt land ofta tar för given” (Ds. 1994:35, s. 14). 

Denna tillväxt uttrycks möjliggjord via ett utökat handlingsutrymme för före-

tagande vilket i sin tur mynnade ut i ”banbrytande uppfinningar och nyskap-

ande entreprenörer” (Ds. 1994:35, s. 14).  Det är utifrån dessa idéer om sam-

hället som den subjektsposition som görs möjlig för gymnasieeleven konsti-

tueras.  

 Det är via dessa utsagor som jag benämner den diskurs, i vilken ”den fram-

gångsrika och fria eleven” konstitueras, till befrielsediskursen. Tecknet ”be-

frielse” konnoterar i sammanhanget flera saker. Inledningsvis tillskrivs eleven 

en vilja att få vara självständig; i betydelsen större samhällelig frihet att styra 

över sina egna förehavanden. Eleven görs dessutom till ett subjekt som, för att 

få utlopp för sin kreativitet och skaparkraft (i betydelsen företagsamhet) be-

höver större rörelsefrihet. Här blir det logiskt att artikulera för en avpolitise-

ring av staten, det vill säga en befrielse i termer av avreglering, skattesänkning 

och privatisering. Inom befrielsediskursen artikuleras också en frihet i termer 

av rörlighet inom vilken individen erkänns både ekonomisk, social och geo-

grafisk rörlighet – en rörlighet som ökat efter Kalla krigets slut där dessutom 

öststaterna befriades från tidigare ofrihet. En befrielse i termer av avpolitise-

ring tillskriver dessutom den fria marknadens förmåga att skapa välfärd för 

både den enskilda människan och samhället.   

 I dekonstruktionen av befrielsediskursen synliggörs gränser för både vad 

som ses som eftersträvansvärt och det som uttalas som icke önskvärt. Repre-

sentationer om eleven i termer av ett självständigt och självstyrande subjekt 

som värnar sin frihet, skapas inom diskursen i negation till den ofrihet i termer 

av politisk styrning, centralisering och reglering som tillskrivs elevsubjektet i 

”det moderna Sverige”. Positioneringen av elevsubjektet inom ”det moderna 

Sverige” underkänns därmed inom befrielsediskursen. Underkännandet av 

den subjektsposition med vilken eleven erkänns identifikation i ”det moderna 

Sverige” kan i diskursteoretiska termer leda till en identitetskris, en dislokat-

ion. Denna identitetsrubbning tvingar i sin tur den sociala aktören, det vill säga 

den enskilde individen, att identifiera sig med andra diskurser (Howarth, 2007; 

Laclau, 1990). Då subjektet i befrielsediskursen tillskrivs både vilja och kraft 

att förändra det samhälle som den lever i, så erkänns subjektet politisk subjek-

tivitet. Därmed kan elevsubjektet förstås i termer av en politisk agent som ges 

handlingsutrymme att både underkänna den subjektsposition som erbjuds i 

”det moderna Sverige” och istället skapa och erkänna andra eller nya former 

för identifikation.  
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Mastersignifikanten framgångsrik och nodalpunkten frihet 

Under perioden 1990-1998 konstrueras alltså en subjektsposition i vilken sub-

jektet tillskrivs en stark vilja att bli framgångsrik. Denna vilja till framgång 

styr i sin tur vilka handlingar och val som är eftersträvansvärda för elevsub-

jektet. I diskursteoretiska termer uttrycks därför elevsubjektets specifika rikt-

linjer för handling organiseras via tecknet framgångsrik. Jag benämner detta 

tecken som subjektspositionens mastersignifikant, då tecknet organiserar 

andra teckens betydelse samt fungerar som en referenspunkt för andra hand-

lingar som under denna period uttrycks som önskvärda och nödvändiga för att 

nå framgång. Bestämningen av vad tecknet framgångsrik betyder skapas i re-

lation till vad som artikuleras i termer av överordnat under denna period, fri-

het, varför jag betraktar detta tecken i termer av en nodalpunkt. Detta begrepp 

fungerar i likhet med mastersignifikanten såsom en referenspunkt med vilket 

betydelse tillfälligt fixeras och därmed styr hur andra begrepp tillskrivs sin 

betydelse. I relation till nodalpunkten och mastersignifikanten skapas gymna-

sieeleven via en konstitutiv likhet i sin vilja att nå framgång, något som i sin 

tur kräver frihetsutrymme. 

Inom befrielsediskursen erkänns eleven handlingsutrymme att engagera sig 

i frågor som den själv är intresserad av, gruppbildning sägs därför ske på 

grundval av enskilda individers gemensamma intresse för specifika frågor. 

Eleven positioneras på så vis som ett subjekt som medges att skapa grupper, 

söka medlemskap i olika grupper likväl som byta grupptillhörighet. Via mas-

tersignifikanten framgångsrik som organiserar handlingsutrymmet, vilket 

både förutsätter ett handlingskraftigt subjekt och som tillskriver detsamma 

specifika egenskaper, konstitueras utgångspunkten för gruppbildning utifrån 

vad som inom diskursen likställs med framgång. Positioneringen av subjektet 

såsom kapabelt till handlingar som leder till framgång både för den enskilda 

och för samhället, omtalas inom befrielsediskursen leda till en ”utveckling och 

fördjupning av demokratin” (SOU 1992:94, s. 77). Valet av grupptillhörighet 

ses därmed som en del i det demokratiska projektet, något som fördjupar och 

utvecklar medborgares möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. I relat-

ion till en demokratisk beslutsprocess som kräver majoritetsbeslut tillskrivs 

vikten av en överensstämmelse mellan individer i synen på omvärlden, fakta, 

vetenskap samt de värderingar som ska ligga till grund för besluten. Hand-

lingsutrymmet för individer inom befrielsediskursen begränsas på så sätt i re-

lation till dessa överensstämmelser vilket jag återkommer till nedan.  

Som berörts ovan förutsätter mastersignifikanten framgångsrik ett självsty-

rande och handlingskraftigt elevsubjekt vars handlingar styrs av vad som inom 

befrielsediskursen likställs med framgång. För att nå denna framgång posit-

ioneras eleven som ett subjekt som kräver utrymme för sin skaparkraft, då i 

termer av frihet från statliga interventioner. Konstitueringen av elevens krav 

på avpolitisering öppnar i sin tur sociala praktiker genom vilka det görs möj-
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ligt att argumentera för samhälleliga förändringar. Dessa förändringar ses nöd-

vändiga för att människor ska få utrymme för sin skaparkraft och kreativitet, 

något som artikuleras i termer av ett måste om Sverige inte ska tappa i kon-

kurrenskraft i en tid av global konkurrensutsättning. Lösningen för att öka 

konkurrenskraften uttrycks inom diskursen i termer av att skapa utrymme för 

individers skaparkraft. Via organiseringen av eleven som ett subjekt som – 

bara den erkänns handlingsutrymme – har kapacitet att bli framgångsrik, 

skapas även utrymme att tillskriva elevsubjektet egenskaper såsom självstän-

dighet, målmedvetenhet och mod. Via det kluster i vilken betydelser görs me-

ningsfulla i relation till nodalpunkten och mastersignifikanten, medges gym-

nasieeleven möjlighet till subjektivitet, det vill säga utrymme att politisera sin 

situation. Via de gemensamt överordnade målen, då främst i relation till om-

ställningen av samhället, positioneras elevsubjektet som medskapare till social 

förändring vilket medger en omförhandling av samhälleliga positioner.  

Myten om elevens inneboende kreativitet och skaparkraft 

I relation till mastersignifikanten framgångsrik och nodalpunkten frihet 

skapas en logik genom vilken det blir möjligt att artikulera krav på en avpoli-

tisering av samhället. Inom befrielsediskursen konstitueras eleven inte enbart 

i relation till det nationella samhället utan även i relation till omvärlden. Denna 

artikuleras i termer av en värld där en global ekonomi kommer att leda till en 

förstärkt ekonomisk konkurrenssituation. Det är via dessa artikulationer som 

framgång villkoras i relation till förmågan att vara konkurrenskraftig – ju 

större förmåga att ständigt motsvara efterfrågan ju större framgång och frihet 

erkänns elevsubjektet. Denna logik görs möjlig genom artikulationer av elev-

subjektet med en inneboende kreativitet och skaparkraft. Att positioneras i ter-

mer av att vara kreativ och besitta en kraft att skapa, likställs i befrielsediskur-

sen med originalitet, uppfinningsförmåga, företagsamhet – att vidta det åtgär-

der som krävs för att hela tiden öka sitt eget värde och nå det eftersträvans-

värda – att bli framgångsrik. Inom befrielsediskursen tillskrivs subjektet 

därmed en subjektsposition som avkräver subjektet framgång i betydelsen 

vara konkurrenskraftig och rörlig. Det görs därmed logiskt att individer, både 

nationellt och globalt, konkurrerar om positioner på grundval av sitt mark-

nadsvärde.  

Föreställningen om ”den framgångsrika och fria eleven” som bärare av en 

inneboende kreativitet och skaparkraft är något som inte utmanas eller ifråga-

sätts i organiseringen av denna subjektsposition, varför jag förstår den som 

diskursens myt. Artikulationer av myten kan ur en diskursteoretisk synvinkel 

förstås i relation till den rubbningsprocess, den dislokation, i vilken befrielse-

diskursen underkänner diskursen i vilken berättelsen om ”det moderna Sve-

rige” och dess positionering av subjektet ingår (Howarth, 2007; Laclau, 1990). 

Processen sägs ha orsakat en identitetskris hos individer då de inte ges det 

utrymme som människor behöver för att kunna få utlopp för sin förmodade 
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skaparkraft. I det här läget träder de sociala aktörer som har tolkningsföreträde 

i de analyserade texterna, in som politiska agenter. Via konstitueringar av my-

ten, nodalpunkten och mastersignifikanten skapas nya, alternativt nygamla, 

sociala språkliga praktiker som öppnar upp för andra diskursiva gränsdrag-

ningar av vad som uttalas som eftersträvansvärt. Myten om subjektet med dess 

förmodade kreativitet och skaparkraft täcker därmed över dislokationen och 

tillåter nya former för identifikation (Howarth, 2007; Laclau, 1990). Myten 

öppnar upp nya sätt att konstituera subjektet, det blir därmed logiskt att ekvi-

valera framgångsrik i termer av konkurrenskraftig varför eleven kan erkännas 

egenskaper som självständig, modig och målmedveten – egenskaper med 

vilka eleven producerar sig själv som framgångsrik.    

I samma process som subjektet konstitueras via myten öppnas nya sätt, 

andra sociala praktiker, genom vilka gränsdragningar för subjektspositioner 

görs logiska och legitima. Via dessa diskursiva gränsdragningar, genom vilka 

bestämningar av vad framgång, självständighet, mod, och målmedvetenhet 

kan betyda, skapas dessutom något som kan utgöra en intern motsägelse inom 

befrielsediskursen. Å ena sidan erkänns eleven utrymme att kräva självstän-

dighet och frihet med vilken den kan nå sitt mål om framgång – å andra sidan 

begränsar diskursen vad framgång kan vara. Via den förmodat inneboende 

kreativiteten och skaparlusten positioneras eleven i termer av ett subjekt som 

ständigt vill vara konkurrenskraftig, det vill säga ständigt öka värdet på sig 

själv i relation till en omvärld i termer av en marknadsplats. Därmed synlig-

görs relationer mellan gymnasieeleven och samhället, arbetsmarknaden och 

skolan såsom uppbyggda via marknadsliknande principer. På så vis position-

eras eleven som ett subjekt som tävlar om en plats på den ”bästa” skolan, sko-

lan tävlar om att locka till sig de ”bästa” eleverna, högskolan vill i sin tur ha 

de elever som bäst motsvarar deras krav och slutligen vill arbetsmarknaden 

rekrytera de individer som på bästa sätt matchar efterfrågan; alla är följaktli-

gen i behov av att framstå som det alternativ som på det mest effektiva sättet 

möjliggör framgång. Därmed finns en tävlingssituation närvarande i alla in-

stitutionella sammanhang i den föreställning av det sociala som produceras 

inom befrielsediskursen.  

 Ett självstyrande, tävlingsinriktat och konkurrenskraftigt elevsubjektet 

skapas via en dikotomi om ett irrationellt handlande subjekt som inte förvaltar 

vare sig sin frihet eller sin förmodade kreativitet och skaparkraft för att bli 

framgångsrik. Det finns på så sätt inte något utrymme för den som inte handlar 

i enlighet med vad som uttrycks som det eftersträvansvärda. Genom ett erkän-

nande av självständighet och frihet mot ett ansvar att bli framgångsrik posit-

ioneras eleven som ett subjekt som självt är ansvarig för den position man 

tillförskansar sig. Att inte utnyttja sin förmodat inneboende skaparkraft ryms 

inte inom diskursen och förskjuts därmed till det diskursiva fältet, det vill säga 

det fält av betydelser som hela tiden utmanar och möjliggör reartikulationer 

av diskurser och subjektspositioner.  
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Subjektskategorier   

Det är i relation till diskursen myt som det inom befrielsediskursen skapas 

skilda subjektskategorier av gymnasieelever. Även om myten bygger på en 

förmodat inneboende kreativitet och skaparkraft särskiljs kategorier ändock 

via viljan och motivationen att använda kreativiteten och skaparkraften. Kate-

gorin ”medarbetaren” (som också kan associeras med kategorierna” ele-

verna”, ”elever på yrkesförberedande program”) tillskrivs i relation till kate-

gorin ”specialisten” (som i sin tur kan knytas till kategorierna ”eleven”, ”ele-

ver på studieförberedande program”) en lägre grad av motivation och vilja att 

fullt ut använda sina inneboende egenskaper. Via dessa subjektskategorier 

skapas en hierarkisk över- och underordning där logiken inom befrielsedis-

kursen erkänner ”specialisten” en överordnad position då den erkänns ledande 

positioner i arbetslivet såväl som i samhällslivet. Via erkännandet av social, 

geografisk och ekonomisk rörlighet samt lika tillgång till utbildning görs elev-

subjektet såsom ansvarig för den position som den ”väljer”.                  

Genom erkännandet av skilda specifika handlingar ignorerar och underkän-

ner befrielsediskursen i samma process andra sätt att kategorisera och posit-

ionera elevsubjekt. Det är exempelvis inte möjligt att organisera en gruppbild-

ning i termer av sociala klasser, det ges heller inte utrymme att förorda cent-

ralisering, ett högre skattetryck och ekonomisk utjämning. Via befrielsedis-

kursens inre logik där eleven görs till ett subjekt vars belöning i form av 

position i arbetsliv och samhälle står i proportion till dess individuella mål-

medvetenhet, mod och förmåga att driva sig själv, ter det sig naturligt att be-

löningar ska stå i proportion till den ”valda” positionen. En sådan hierarki-

sering blir utifrån erkänd rörlighet och lika tillgång på utbildning logisk – där-

med positioneras subjekt inom befrielsediskursen kunna konkurrera på lika 

villkor. 

Sammanfattning av fördjupad analys   

I det här kapitlet har jag inledningsvis gjort en empirinära analys som följs av 

en empiriövergripande och mer teorigenererad analys. I dessa framkommer 

min reartikulation av den första av de dominerande subjektspositionerna, den 

totalitet som den konstitueras genom, vilka gränsdragningar som skapas samt 

vad de priviligierade tecknen tillskriver elevsubjektet för handlingsramar. Allt 

detta sammanfattas i en uppställning som följer på nästkommande sida.  
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Subjektsposition Den framgångsrika och fria eleven 

Diskurs Befrielsediskursen, dominerar 1990-1998 

Mastersignifikant Framgångsrik: företagsam  

Nodalpunkt Fri: fri att utveckla sin skaparkraft, utrymme 
för självständighet, få ställa krav, frihet från 
överstatlighet  

Myt En förmodad inneboende kreativitet och 
skaparkraft 

Subjektskategorier Eleven i termer av mer eller mindre studie-
motiverad 
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Subjektsposition 2: Eleven som individualiserad och 

solidarisk 

I följande, tillika det andra resultatkapitlet, presenteras reartikulationen av den 

andra subjektspositionen som erbjuds gymnasieeleven i de studerade texterna. 

Den är främst dominerande under perioden 1997 till 2005. Elevsubjektet kon-

strueras dels via införlivanden av representationer med vilka ”den framgångs-

rika och fria eleven” artikuleras och dels via reartikulationer ur en historisk 

diskurs. Representationer och artikulationer görs dock meningsfulla i en del-

vis annan idé om hur samhället ska ordnas, vilket i sin tur innebär att betydel-

ser likväl vad som uttalas som eftersträvansvärt, förskjuts och förändras. Be-

hovet av att införliva representationer ur den subjektsposition som synliggjor-

des i det förra resultatkapitlet, betyder att de sociala aktörer, för att erkännas 

tolkningsföreträde under denna period, inte kan bortse från de utsagor med 

vilka subjektet positioneras under den inledande delen av 1990-talet.  

Följande reartikulation av elevsubjektet under perioden 1997-2005 inleds 

med ett synliggörande av de representationer med vilka subjektet erkänns spe-

cifika egenskaper. Genom dessa artikulationer framkommer även vad som un-

derkänns eleven och det är genom dessa gränsdragningar som kategoriseringar 

och positioner blir synliga. Analysen avslutas med en mer empiriövergripande 

del där jag tydligare använder mig av diskursteorins analytiska begrepp i re-

lation till min reartikulation av periodens dominerande subjektsposition.                    

Gymnasieeleven som individualiserad och solidarisk 

Alla barn ska ha rätt att växa med kunskap – för sin egen utveckling, för att 
kunna förstå och delta i samhället och för goda möjligheter i arbetslivet (Östros, 
2003, s. 88). 

 

Reartikulationen av den andra subjektspositionen inleds med en utsaga i vil-

ken gymnasieleven, via epitetet ”alla barn”, kontextualiseras i ett samtida sam-

hälle. Här artikuleras vikten av att alla barn ges en rättighet att ”växa med 

kunskap” – en kunskap med vilken de ska kunna utvecklas som individer. 

Kunskap uppfattas som en förutsättning för att kunna förstå vad som händer i 

samhället likväl som för att delta i detsamma. Dessutom ses kunskap kunna 

medverka till ”goda möjligheter i arbetslivet”. För att erkännas ett deltagande 

såväl i sin egen utveckling som i utvecklingen av samhälls- och arbetslivet 

uttalas kunskap i termer av en nödvändighet. På så sätt villkoras förståelse, 

deltagande och möjligheter i arbetslivet i relation till den kunskap som ses som 

eftersträvansvärd.      

I citatet representeras gymnasieeleven via epitetet ”alla barn”. Kategorin 

”alla barn” konstitueras via en likhetslogik där samtliga barn erkänns rätten 
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till den kunskap med vilken de betraktas kunna växa, förstå och delta i sam-

hället samt få del av arbetslivets goda möjligheter. Utsagorna om det samtida 

samhället kan förstås som reartikulationer av, och en del i en kamp om just 

alla barns rätt till utbildning: 

Under hela arbetarrörelsens historia har utbildning varit den kanske viktigaste 
delen i jämlikhetskampen. Våra förkämpar har varit väl medvetna om att allas 
tillgång till kunskap är den enda hållbara vägen till social utjämning. Utbildning 
av hög kvalitet ger människor frihet att göra sina egna livsval (Östros, 2003, s. 
88).  

 

I citatet konstitueras gymnasieeleven i relation till en historisk samhällsbild 

som reartikulerar vad som uttrycks såsom en kamp för att skapa ett socialt 

jämlikt samhälle. Den rörelse som i utsagan uttalas ha kämpat för att förändra 

det dåvarande samhället, omtalas i termer av en arbetarrörelse; samhällets or-

ganisering görs därmed via en gruppindelning av människor i termer av ”ar-

betare”. Denna grupp skapas via en likhetslogik i termer av att föra en gemen-

sam kamp för ”allas tillgång till kunskap”. Likhetslogiken innefattar sålunda 

en syn på utbildning som en väg mot det eftersträvansvärda i termer av ”social 

utjämning”. Gruppen delar även en uppfattning om att människor genom till-

gång på ”utbildning av hög kvalitet” erkänns en frihet till egna val i livet. I 

relation till vad som i utsagan uttrycks som överordnat bestäms frihet med att 

förorda social utjämning.     

 Via epiteten ”alla” och ”människor” konstitueras således gymnasieeleven 

via en likhet i att dela och stödja arbetarrörelsens idé om ett socialt jämlikt 

samhälle. Bestämningen sker i citatet via utsagan om att det är ”våra förkäm-

par”, varför de uttrycks i termer av gemensamma. Det är i relation till denna 

utsaga som eleven i termer av ”alla” associeras tillhöra gruppen ”arbetare”. 

Gymnasieeleven tillskrivs dessutom en förståelse för den viktiga roll som ut-

bildning och kunskap ges – via utbildning görs eleven till ett subjekt som er-

känns utrymme att fortsätta arbetarrörelsens kamp. Talet om ”frihet” och ut-

rymme att ”göra sina egna livsval” kan betraktas som ett införlivande av 

tecken som är betydelsebärande inom befrielsediskursen och subjektsposit-

ionen ”den framgångsrika och fria eleven” som eleven erkänns i den diskur-

sen. Under perioden 1997-2005 är det därmed inte möjligt att få tolkningsfö-

reträde för att artikulera elevsubjektet utan att reartikulera tecken och/eller be-

grepp ur befrielsediskursen. Däremot ges tecknen betydelse i relation till två 

skilda sätt att organisera samhället. Inom befrielsediskursen ges frihet och 

självbestämmande mening via myten om elevsubjektet med en förmodat in-

neboende skaparkraft och elevens vilja att bli framgångsrik. Under perioden 

1997- 2005 konstitueras gymnasieeleven istället i relation till en samhällsbild 

inom vilken utbildning är vad som uttrycks möjliggöra frihet i termer av social 
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utjämning. Ju högre utsträckning individen ges tillgång till den typ av utbild-

ning med vilken densamma kan fortsätta förorda social utjämning, ju högre 

grad av frihet erkänns både individen och kollektivet. 

 Som synliggjorts ovan krävs under denna period ett införlivande av artiku-

lationer ur befrielsediskursen. I kampen om tolkningsföreträde går det under 

perioden 1997-2005 inte att bortse från utsagor om gymnasieeleven i termer 

av individuell; å ena sidan erkänns eleven handlingsutrymme att göra ”egna 

livsval” – å andra sidan sker en bestämning av eleven såsom delaktig i det 

samhälleligt överordnade målet. Den samhällsutveckling som uttrycks prägla 

gymnasieelevens samtid, uttalas inledningsvis innefatta en ”långtgående indi-

vidualiseringsprocess” (SOU 2002:120, s. 64): 

Allt större ansvar läggs på individen att ta sig fram på arbetsmarknaden och i 
livet efter egna val och värderingar. […] Det ökade ansvar som läggs på varje 
individ kräver i sin tur mer av personlig eftertanke, självkännedom, strategi och 
rationalitet (SOU 2002:120, s. 64).  

 

Via epiteten ”individen” och ”varje individ” tillskrivs gymnasieeleven ett an-

svar att ”ta sig fram” både på arbetsmarknaden och i livet på grundval av sina 

”egna val och värderingar”. Via uttrycket ”ta sig fram” sägs individuali-

seringsprocessen, i termer av etablering i samhälls- och arbetsliv, innehålla en 

konkurrenssituation. I relation till denna utveckling görs eleven till ett subjekt 

som noga måste tänka över de val som den åläggs göra, val som uttrycks kräva 

”personlig eftertanke” och ”självkännedom” likväl som att, med tanke på vad 

de egna valen ska mynna ut i, vara strategisk och rationell. De val som är 

önskvärda, likställs med val med vilka eleven kan konkurrera med andra om 

arbetstillfällen och positioner i samhället. Den förändring hos eleven som ut-

trycks som den önskvärda liknar därmed de egenskaper och den karakteristika 

som tillskrivs eleven inom befrielsediskursen.   

Gymnasieeleven i termer av ”individen” och ”varje individ” tillskrivs, i ci-

tatet ovan, även ett ansvar att navigera på ”arbetsmarknaden och i livet” uti-

från egna värderingar. Via referenser till en värderingsundersökning som Ung-

domsstyrelsen genomfört resoneras om ”varje generation har olika värde-

ringar” eller om det snarare är så att ”nya tider skapar nya företeelser och ger 

upphov till nya frågeställningar” (SOU 2002:120, s. 64).   

Ungdomsstyrelsens senaste värderingsundersökning visar att de ungas attityder 
till vad som ger livet mening har förändrats om man ser i ett längre tidsperspek-
tiv. Fritiden värderas i dag högre än tidigare medan förvärvs- och karriärbeting-
ade värden har förskjutits nedåt. Samtidigt är det slående hur lika de som är 
födda under mellankrigstiden och de som är födda på sjuttiotalet resonerar om 
livets mening. […] Ungas framtidsplaner är, enligt rapporten, konventionella i 
den mening att de centreras kring boende, fast anställning, familj och självför-
verkligande.  

Ungdomsstyrelsens undersökning visar samtidigt att globalisering och andra 
förändringar i samhälls- och arbetsliv som skett under 1990-talet, har påverkat 
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ungdomarna. Mellan 1970 och 1985 ökade andelen unga som såg värdet i att 
alla har det bra ekonomiskt. Dagens unga har ett delvis annat perspektiv. De 
litar mer till sig själva, är mer konkurrensinriktade och känner i allmänhet ett 
större engagemang för frågor som rör världen än nationen, jämfört med tidigare 
generationer (SOU 2002:120, s. 65f).  

 

Via epiten ”de unga”,” de som är födda under mellankrigstiden”, ”de som är 

födda på sjuttiotalet”, ”ungdomarna” samt ”dagens unga” konstitueras kate-

gorierna via en likhetslogik i termer av ”konventionella framtidsplaner” som 

innefattar en önskan om ”boende, fast anställning, familj och självförverkli-

gande”. Via artikulationer om globalisering och förändringar i både samhället 

och arbetslivet förenas dessutom kategorierna ”ungdomarna” och ”dagens 

unga” via en konstitutiv likhet i att värdera sin fritid högt medan materiella 

värden och ”karriärbetingade” värden inte betraktas fullt så viktiga. Kategori-

erna skapas även via en likhet i att se ett värdet i att ”alla har det bra ekono-

miskt”. Kategorin ”dagens unga” tillskrivs dock ”till viss del” dela detta per-

spektiv; via utsagor om ett ”större engagemang för frågor som rör världen än 

nationen” tillskrivs kategorin ”dagens unga” inneha ett perspektiv där de ser 

värdet i att alla människor globalt sett har det bra ekonomiskt. I relation till 

förändringar i samhälls- och arbetsliv, både nationellt och globalt, görs gym-

nasieeleven till ett subjekt som delar både sina far- och morföräldrars och sina 

föräldrars värderingar vad gäller önskan om att kunna skaffa sig en bostad, 

bilda familj, förverkliga sig själv samt försörja sig genom en fast anställning. 

Med sina föräldrar delar de dessutom värderingen att alla ska ha rätt till en 

ekonomisk trygghet, med den skillnaden att gymnasieleven tillskrivs ett glo-

balt engagemang. Därmed erkänns eleven stötta en global kamp för social ut-

jämning, här i betydelsen ekonomisk trygghet. I relation till uppfattningen om 

en tilltagande individualisering representeras gymnasieeleven med en medve-

tenhet kring att de inte kan ”förvänta sig en livslång anställning i samma ut-

sträckning som deras föräldrar kunde” (SOU 2002:120, s. 68), varför eleven 

tillskrivs en insikt i behovet av en gymnasieutbildning. I relation till just ar-

betslivet uttrycks eleven ”i första hand vilja ha ett ”intressant och meningsfullt 

arbete”, ”trevliga arbetskamrater” och ”sund arbetsmiljö” och i andra hand 

medbestämmande och anställningstrygghet. Medbestämmande och anställ-

ningstrygghet tycks samtidigt komma före lön och karriär” (SOU 2002:120, 

s. 69). Med utgångspunkt i att ”dagens unga” både delar tidigare generationers 

synsätt och samtidigt måste förhålla sig till förändrade tider, tillskrivs sub-

jektskategorin följande karakteristika:   

Individualism behöver inte stå i motsats till solidaritet, något som dessutom är 
utmärkande för dagens unga, en både individualiserad och solidarisk generation 
(SOU 2002:120, s. 65f). 

 

Subjektskategorin ”dagens unga”, representeras i citatet tillhöra en ”individu-

aliserad och solidarisk generation”. Begreppet ”individualiserad” likställs 
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med betydelsen att vara strategisk, rationell och eftertänksam vad gäller att ta 

tillvara de chanser till utbildning, till arbete och till att delta i samhällsutveckl-

ingen som ges. Genom att ta tillvara dessa chanser kan det överordnade målet 

om solidaritet i termer av social utjämning bli verkligt.   

Kampen om social utjämning och ”allas tillgång till kunskap” uttrycks 

sålunda lika aktuell i elevens samtid ”som på 40-talet när Tage Erlander käm-

pade för enhetsskolans införande” (Östros, 2003, s. 88): 

Kampen för en skola för alla är lika nödvändigt idag som för 50 eller 100 år 
sedan. […] Idag, precis som då, finns talesmännen för den elitistiska skolan, 
segregeringen, för det hycklande ömmandet för dem de kallar ”de praktiska be-
gåvningarna”. De som man inte ska trötta med att lära sig engelska eller mate-
matik.  

Full delaktighet i dagens samhälle kräver bättre utbildning än någonsin tidi-
gare. Utan den har man svårt att delta i samhällsdebatten, kan inte sålla bland 
osorterad information, inte kritiskt granska, och kanske inte ens känna ett in-
tresse för det som händer i samhället. Utan goda kunskaper för alla kan vi inte 
öka jämlikheten (Östros, 2003, s. 90).  

  

I citatet visas mellan vilka kampen uttrycks ha pågått och fortfarande pågår. I 

utsagan görs det dessutom synligt vad sociala aktörer kämpar om. Via epitetet 

”talesmännen för den elitistiska skolan” sägs de vara motståndare till social 

utjämning. Dessa uttrycks förespråka en segregerad skola i vilken elever ka-

tegoriseras via sina skilda begåvningar i termer av praktisk och teoretisk be-

gåvning. Det uttalas i sin tur legitimera en olikhet vad gäller förmåga och mo-

tivation att lära sig matematik och engelska, det vill säga allmänna (akade-

miska) ämnen. Motparten representeras också inneha ett motstånd till att er-

känna de som ”de kallar de praktiska begåvningarna” full delaktighet i 

samhället. Via konstitueringen av motståndarna associeras ”de praktiska be-

gåvningarna” med vad som i förra citatet omtalades i termer av ”arbetare”. 

Eliten i sin tur, uttrycks därmed som de som innehar teoretisk begåvning, de 

associeras tillhöra en annan grupp än arbetarna. Det är via dessa artikulationer 

som gränsdragningarna mellan det eftersträvansvärda och det icke önskvärda 

görs synliga. Via artikulationer och reartikulationer om arbetarrörelsens behov 

av att ständigt kämpa för tillgång till utbildning, positioneras gruppen arbetare 

i relation till eliten i en hierarkiskt underordnad ställning. Tillgång till alla 

delar inom utbildningssystemet, då i betydelsen teoretisk/akademisk utbild-

ning, kan därmed ses som överordnat under denna period.    

 Gymnasieeleven konstitueras även i det samtida samhället i vilket utbild-

ning uttrycks som ett ofrånkomligt krav. För att social utjämning ska kunna 

uppnås är (teoretisk) utbildning en nödvändighet. Utan denna utbildning utta-

las inte ”arbetarna” kunna fortsätta kampen för att ”öka jämlikheten”. I citatet 

bestäms betydelsen ”full delaktighet” såsom att delta i samhällsdebatten, sålla 

bland osorterad information och kritiskt granska densamma. En ”bra utbild-

ning” ska alltså möjliggöra för eleverna att utveckla dessa förmågor, utan 
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dessa tillskrivs eleven kunna utveckla ett ointresse för ”vad som händer i sam-

hället” vilket i sin tur försvårar kampen. 

 Den subjektsposition som, i relation till ett historiskt och ett samtida sam-

hälle, görs möjlig för gymnasieeleven att identifiera sig med, artikulerar ele-

ven i termer av individualiserad och solidarisk; som någon som både erkänns 

handlingsutrymme för egna val och som samtidigt delar och sympatiserar med 

arbetarrörelsens idé om ett samhälle vars överordnade idé är social utjämning, 

då i betydelsen full delaktighet och ekonomisk trygghet. På så sätt tillskrivs 

eleven en kollektiv identitet inom vilken alla individer delar och stöttar den 

överordnade idén. Gymnasieeleven uttrycks även dela förståelsen kring vikten 

av tillgång till utbildning och kunskap – en ”fördelning av utbildning [är] yt-

terst en fråga om en rättvis fördelning av samhällets utbildningsresurser och 

om människors levnadsförhållanden i stort” (Prop. 1997/98:169, s. 15).  Kon-

stitueringen av gymnasieeleven i en samhällskontext med dess överordnade 

mål, produceras inom en samhällsbild inom vilken arbetarna uttrycker att eli-

ten betraktar dem som mindre intresserade och kapabla att läsa allmänna äm-

nen. Därigenom sägs inte ”de praktiska begåvningarna”, i samma utsträckning 

som ”de teoretiska begåvningarna”, kunna ta del i samhället eftersom de inte 

betraktas lika intresserade av de kunskaper som i samtid och framtid är ett 

måste. 

 Kampen uttrycks alltså fokusera i vilken utsträckning gruppen ”arbetare” 

kan erkännas ett deltagande och i vilken utsträckning de kan ta till sig den 

kunskap som möjliggör deltagande. I utsagan nedan uttrycks denna kamp 

såsom levande i det samhälle som eleven växer upp i – den formuleras tillika 

viktig även i relation till ett framtida samhälle:                  

Det moderna samhället kännetecknas av internationalisering och av en föränd-
ringstakt inom alla sektorer som aldrig varit högre. […] Därmed ställs nya och 
högre krav på kunskaper och utbildning. En bred kunskapsbas är det viktigaste 
verktyget för att individen ska förmå att hantera en föränderlig verklighet. […] 
Det gäller inte bara i arbetslivet utan även i samhällsdebatten. Individens möj-
lighet att påverka, att göra sin röst hörd och ta ställning i viktiga frågor är intimt 
förknippade med individens kunskaper (Ds 1997: 78, s. 11).    
              

Framtidens samhälle uttrycks i citatet i termer av modernt. Betydelsen av vad 

som formuleras som modernt länkas samman med en hög förändringstakt och 

internationalisering via vilket det blir möjligt att leva och verka i olika länder 

likväl som det skapas möjlighet för människor att leva och verka i Sverige. 

Handlingsutrymmet för att kunna hänga med i den snabba förändringstakten 

och att verka globalt villkoras dock. För att erkännas detta handlingsutrymme 

krävs att eleven innehar en ”bred kunskapsbas” – det är via den eleven erkänns 

tillträde både till framtidens arbetsliv och deltagande i samhället. Denna kun-

skapsbas uppfattas som ett verktyg med vilket eleven ska kunna ”hantera en 

föränderlig verklighet” i termer av att ”påverka”, ”göra sin röst hörd och ta 

ställning i viktiga frågor”. Via det överordnade målet under perioden 1997-
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2005 tillskrivs gymnasieeleven även en vilja att låta andra komma till tals för 

att fördela möjligheterna till delaktighet. Begreppet ”bred kunskapsbas” ges i 

citatet ovan, samt via en sammanlänkning till förra citatet, betydelse i termer 

av allmänna ämnen. Det är via tillgång till dessa ämnen, tillika kärnämnen6, 

som eleven erkänns delaktighet. Genom att läsa dessa ämnen betraktas eleven 

kunna både ta del och ta ställning i viktiga frågor som rör samhällslivet och 

arbetslivet.      

I relation till uppfattningen om det moderna samhället tilltalas gymnasiee-

leven via epitetet ”individen”. Den konstitueras via en likhetslogik genom vil-

ken eleven tillskrivs en vilja att använda sin kunskapsbas till att påverka och 

vara delaktig för att ta ett ansvar för att det överordnade målet om social ut-

jämning ska kunna nås. Eleven konstitueras också via en likhet i en vilja att 

motsvara kraven som ställs för delaktighet i det framtida samhället. På detta 

sätt tillskrivs individen även ett ansvar för att motsvara de krav som det fram-

tida samhället och kampen kräver.  Via utsagor om vikten av en bred kun-

skapsbas, ”inte bara i arbetslivet utan även i samhällsdebatten” (Ds. 1997: 78, 

s. 11) erkänns eleven delaktighet i betydelsen att få handlingsutrymme att på-

verka och göra sin egen, likväl som andras röster hörda, både i arbetslivet och 

i samhällslivet.  

Förändringarna i samhället uttrycks jämväl föra med sig en organisatorisk 

omställning på arbetsmarknaden:  

I takt med att organisationers strukturer blir allt mer decentraliserade och flex-
ibla, ställs också krav på att arbetskraften blir mer flexibel och rörlig.  
/…/ 
Detta påverkar både arbetets organisation och innehåll. Gamla tjänstestrukturer 
luckras upp och kompetenskraven på varje medarbetare stiger. Det är en ut-
veckling som inte bara gäller industrin utan även tjänstesektorn och den offent-
liga verksamheten (Ds. 1997:78, s. 13).      

 

I dessa citat konstitueras gymnasieeleven i relation till ett arbetsliv som rent 

organisatoriskt kommer att förändras. Det i sin tur uttrycks förändra själva 

strukturen och även arbetsuppgifterna som sådana. Strukturen uttrycks bli mer 

decentraliserad vilket medför att ”gamla tjänstestrukturer” löses upp, det vill 

säga den traditionella arbetar- respektive tjänstemannastrukturen kommer inte 

att vara lika tydlig i elevens kommande arbetsliv som den har varit tidigare. 

Likaså uttrycks strukturen bli alltmer flexibel, något som uppfattas som en 

konsekvens av en ”alltmer kapitalrationaliserad och kunskapsintensiv pro-

duktion med korta ledtider, korta serier och många snabba omställningar” i 

enlighet med ”termer som lean production (magra organisationer) just in time, 

down-sizing och outsourcing” (Ds. 2000:62, s. 17f). De här ”flexibla och 

                                                      
6 Svenska/Svenska som andraspråk A+B, Engelska A, Matematik A, Samhällskunskap A, Re-

ligionskunskap A, Naturkunskap A, Estetisk verksamhet samt idrott och hälsa A.  
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kundorderstyrda produktionssystemen” uttrycks såsom ”känsliga för stör-

ningar”, något som uppfattas behöva hanteras av ”flexibla och självständiga 

medarbetare” (Ds. 2000:62, s. 17f). I relation till denna utveckling, då i termer 

av ”arbetskraft” respektive ”medarbetare” görs eleven till ett subjekt som, på 

grund av denna strukturförändring, avkrävs en bredare arbetslivskompetens 

än tidigare, här i betydelse att utveckla en flexibilitet och en självständighet 

för att det inte ska uppstå störningar i produktionen. Att vara flexibel och själv-

ständig ges här även betydelse i relation till de snabba omställningar som upp-

fattas kommer att ske inom arbetslivet. Därmed betraktas eleven bli verksam 

inom ett arbetsliv med ”nya flexibla arbetsformer och arbetstider” likväl som 

förändrade anställningsformer såsom ”tidsbegränsade anställningar och en 

minskning i antalet tillsvidareförordnanden” (Ds. 2000:62, s. 19). Betydelsen 

av att vara ”flexibel” och ”självständig” likställs med att kunna ”ta för sig”, 

vara lösningsorienterad, ta egna initiativ och vara kreativ, då både i relation 

till den arbetsplats man arbetar på likväl vad gäller anställningsformer och 

arbetstider.  

 Orsaken till dessa omorganiseringar och omstruktureringar i arbetslivet ar-

tikuleras via talet om globalisering. Det är den svenska ekonomin som uttrycks 

ha ”blivit alltmer globaliserad” (Ds. 2000:62, s. 16). De förändringar som den 

svenska ekonomin genomgår på grund av denna globalisering likställs med en 

ökad internationell konkurrens, internationella avregleringar inom handel och 

finansiella institutioner. I förhållande till globaliseringen ses, inte bara den 

svenska arbetsmarknaden stå under en omvandling:  

Förändringshastigheten på den svenska arbetsmarknaden stegrades genom den 
ekonomiska kris som Sverige genomgick under 1990-talet. Arbetslösheten var 
under en period mycket hög jämfört med tidigare svenska förhållanden. Arbets-
lösheten drabbade lågutbildade i högre grad än högutbildade. […] När syssel-
sättningen nu åter ökar har många arbeten försvunnit genom den struktur- och 
teknikrationalisering som ägt rum, andra är helt nya i den meningen att de inte 
fanns före krisen eller genom att den kompetens som nu krävs för att klara ar-
betsuppgifterna är en annan (Ds. 2000:62, s. 16).   
  

Den hårdnande konkurrenssituationen uttrycks framkalla behov av en om-

vandling vad gäller organiseringen av både själva arbetet och formerna för 

detsamma. Samtidigt som produktionen har ökat har sysselsättningen minskat 

genom att arbetsproduktiviteten hos varje individ höjts (Ds. 2000:62, s. 17). 

Även om Sverige uppfattas ha hämtat sig efter 1990-talets ekonomiska kris 

uttrycks den ekonomiska globaliseringen ha förändrat både tillgången på ar-

bete likväl som de kompetenskrav som krävs för att kunna konkurrera om de 

arbeten som återstår. Den grupp som i högre grad omtalas drabbade av arbets-

lösheten under krisen omnämns via epitetet ”lågutbildade”. I relation till talet 

om globalisering, ökad konkurrens, rationaliseringar och outsourcing, konsti-

tueras denna subjektskategori som den kategori som kommer att få svårast att 
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etablera sig på arbetsmarknaden även framgent. Den här subjektskategorin be-

traktas som en utsatt grupp främst i relation till de ”miljoner av arbetstillfällen 

inom den traditionella industrisektorn [som] har försvunnit sedan 1970-talet” 

(Ds. 2000:62, s. 17). På så vis länkas kategorin ”lågutbildade” samman med 

gruppen ”arbetare” och ”de praktiska begåvningarna” som tidigare synlig-

gjorts. Kategorin som omtalas i termer av ”högutbildade” länkas i sin tur sam-

man med ”de teoretiska begåvningarna” och ”eliten” samt positioneras inneha 

en ställning i samhället som kan betecknas som ”tjänstemannagrupp”.  

För att undvika arbetslöshet och för att kunna ”matcha” de nya krav på 

kompetens och egenskaper som krävs för att bli konkurrenskraftig sägs: 

[v]ar och en ständigt behöva lära om, lära mer eller lära helt nytt. Ingen kan 
någonsin beteckna sig som fullärd. Den som har en kort utbildning blir alltmer 
sårbar och har svårare att få eller behålla sitt arbete. Därför är det viktigt att 
skolan ger en så pass trygg kunskapsbas att man har möjlighet att senare i livet 
ändra yrkesinriktning (Östros, 2003, s. 89).         

 

I citatet är tre kategorier närvarande: ”var och en”, den som har en kort utbild-

ning” samt ”ingen”. Subjektskategorierna ”var och en” och ”den som har en 

kort utbildning” konstitueras i en likhetslogik via behovet att lära om, lära mer 

och lära nytt. Kategorierna görs i relation till den Andre, det vill säga ”ingen”. 

Denna kategori är således den som de andra två kategorierna; ”var och en” 

och den som har en kort utbildning” görs gentemot, för dem är det inte möjligt 

att betrakta sig själv som fullärd. Det betyder i sin tur att subjektskategorin 

”ingen” inte ryms inom diskursen och förskjuts till det diskursiva fältet. Kate-

gorin ”den som har en kort utbildning”, vilken kan länkas samman med kate-

gorin ”lågutbildad” och ”arbetare”, tillskrivs en sårbarhet i relation till samti-

dens och framtidens arbetsmarknad i termer av att ha svårare än ”de högutbil-

dade” att både ”få och behålla sitt arbete”. I relation till periodens överordnade 

idéer kring social utjämning och full delaktighet i både samhällslivet och ar-

betslivet, erkänns både ”var och en” och ”den som har en kort utbildning” en 

utbildning i termer av ”en trygg kunskapsbas” vilken likställs med kunskap 

med vilken subjektet ”senare i livet [kan] ändra yrkesinriktning”. Talet om att 

ändra yrkesinriktning, lära om, lära mer och lära nytt legitimeras i relation till 

vad som uttrycks som en ”matchningsproblematik” i betydelsen ”arbetskrafts-

brist inom vissa branscher samtidigt som arbetslöshet finns i andra” (Ds. 

2000:62, s. 19). Lösningen på detta problem uppfattas vara att ”göra arbets-

kraften mer rörlig och anpassningsbar” (Ds. 2000:62, s. 19f). Tecknen rörlig 

och anpassningsbar ges betydelse både via talet om internationalisering och 

kraven på effektivitet och produktivitet inom industrin, tjänstesektorn och of-

fentlig verksamhet, något som tillskriver eleven ett ansvar att motsvara de 

kompetenskrav som denna omställning kräver. I relation till framtidens arbets-

marknad görs således eleven till ett subjekt som tar sin del av ansvaret och 

aktivt skaffar sig de kunskaper arbetslivet kräver samt flyttar dit arbete finns. 
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Via artikulationer om matchningsproblematik samt talet om eleven via epitet 

”den som har en låg utbildning”, framställs just denna kategori som själva 

problemet; kategorin ses i termer av ett problem i relation till arbetsmark-

nadens överordnade krav på bredare/högre kunskap och kompetens, effektivi-

tet inom produktionen och högre tillväxt. Via skolan erkänns kategorin ”en så 

pass trygg kunskapsbas” med vilken eleven senare i livet kan ”ändra yrkesin-

riktning”. Likväl som kategorin erbjuds en kunskapsbas med vilken de inled-

ningsvis ska kunna få ett arbete betraktas även desamma, under gymnasieti-

den, som mindre intresserade av skola och utbildning. Motivationen för att 

utbilda sig uppfattas dock öka med åldern varför kategorin erkänns möjlighet 

att ta upp sina studier vid ett senare tillfälle för att matcha vad som efterfrågas 

eller vidareutbilda sig för att byta till en annan arbetssektor. En kunskapsbas i 

termer av ”så pass trygg” att den räcker till en första etablering, görs möjlig 

via ett tal om en framtida arbetsmarknad som utvecklas på olika sätt inom 

olika branscher:  

Kraven på produktionen av varor och tjänster förändrar arbetsorganisationer, 
arbetsuppgifter och yrkesroller, men det är stor skillnad på förändringarnas spe-
cifika inriktning inom, exempelvis tjänste- och vårdsektorn jämfört med inom 
sektorer som fortfarande domineras av hantverksmässig kompetens eller inom 
den exportinriktade processindustrin. Det är också skillnad mellan kompetens-
behoven inom fåmansföretag och större företag samt deras förutsättningar att 
klara rekrytering och kompetensutveckling. 

Stora delar av service-, underhålls- och hantverkssektorerna präglas av en-
mans- eller fåmansföretag. I dessa företag kommer det att även i framtiden att 
krävas en hög grad av specialisering av den enskilde (Ds. 2000:62, s. 21f). 

 

Genom uttalanden om hur den framtida utvecklingen kommer att se ut på ar-

betsmarknaden, framträder inom vilka branscher ”den lågutbildade” uppfattas 

kunna arbeta respektive inte kunna arbeta inom. De sektorer som görs möjliga 

för denna kategori elever uttrycks som de områden som fortfarande betraktas 

i behov av en ”hög grad av specialisering av den enskilde” såsom inom hant-

verkssektorn, den exportinriktade processindustrin samt inom service- och un-

derhållsbranschen. Betydelsen av begreppet ”en så pass trygg kunskapsbas” 

(Östros, 2003, s. 89) likställs därmed med en utbildning inom vilken gymna-

sieeleven, i termer av ”den lågutbildade”, ges utrymme att specialisera sig 

inom någon av dessa branscher som eleven erkänns arbete. Dessa sektorer 

sägs ha en långsammare alternativt lägre grad av teknisk utveckling samt en 

lägre grad av krav på kompetenser som självständighet och kreativitet likväl 

som i mindre utsträckning organiserade i icke-hierarkiska organisationer (Ds. 

2000:62, s. 21ff).  

 Gymnasieeleven i termer av ”den lågutbildade” görs sålunda till ett subjekt 

som i relation till utvecklingen på arbetsmarknaden erkänns arbete inom de 

områden där ”betydelsen av relevant yrkeserfarenhet tycks ha ökat” (Ds. 
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2000:62, s. 15). Dessa områden kan dessutom betraktas som traditionella ar-

betarsektorer. Med utgångspunkt i den överordnade idé om social utjämning 

och fullt deltagande i arbetsliv och samhällsliv omtalas denna positionering 

till specifika delar av arbetslivet problematisk (Ds. 2000:62, s. 15). Det är ur 

den förståelsen av hur samhället ska ordnas som tillgång till utbildning upp-

fattas som en viktig del för att nå målet. I samma process som subjektskate-

gorin ”de lågutbildade” konstrueras och kategorins handlingsutrymme på ar-

betsmarknaden uttalas, synliggörs dock de gränsdragningar med vilka sub-

jektskategorin erkänns och underkänns tillträde på arbetsmarknaden. Via en 

legitimering av hög tillgång på utbildning erkänns dock subjektskategorin en 

”andra chans” med vilken de ges utrymme att senare i livet lära mer, lära om 

och lära helt nytt.                         

Den subjektsposition som, i relation till idén om det historiska, den samtida 

och den framtida utvecklingen i samhället, görs möjlig för eleven under denna 

period att identifiera sig med, artikulerar en elev som vill växa med kunskaper, 

då i termer av en bred kunskapsbas med vilken de ges utrymme att deltaga och 

påverka den demokratiska utvecklingen och arbetslivet. Eleven tillskrivs 

också ett intresse att stötta arbetarrörelsens kamp för ett samhälle med en 

social och ekonomisk utjämning, något som i sin tur, tillsammans med ett till-

gängligt utbildningssystem, betraktas ge eleven en frihet att utvecklas som 

människa och ge ökad valfrihet. Eleven, då i termer av individualiserad och 

solidarisk, stöttar inte enbart tanken om social utjämning inom nationen utan 

även utanför Sveriges gränser. I relation till den pågående globaliseringen till-

skrivs gymnasieeleven en vilja och ett ansvar att ”ta sig fram” på arbetsmark-

naden, det vill säga lära om, lära nytt och lära mer i förhållande till vad arbets-

livet efterfrågar för kompetenser. I förhållande till arbetslivet betraktas eleven 

som en medarbetare som erkänns en bred kompetensbas med vilken den ska 

kunna konkurrera på en hårdnande arbetsmarknad. De egenskaper som ses 

som eftersträvansvärda i arbetslivet är dessutom en vilja till flexibilitet, själv-

ständighet, vara lösningsorienterad, kreativ samt inneha förmåga att ta egna 

initiativ.    

Gymnasieeleven i behov av en utbildning som främjar förändring 

Via reartikulationer av en historisk tid samt artikulationer av samtiden fram-

träder också ett behov av en reformerad gymnasieskola: 

Alla behöver kunskap för att förverkliga sina ambitioner och önskemål med 
livet. Det krävs också kunskaper för att man som medborgare ska ta tillvara sin 
rätt till inflytande bl.a. genom att delta i samhällsdebatten. Gymnasieskolan är 
en för alla ungdomar oundgänglig länk i det livslånga lärandet. Tiden i gymna-
sieskolan är därtill en viktig period i en ung människas liv. Då utvecklar man 
sin identitet som social varelse, som människa, som vuxen (SOU 2002:120, s. 
17).  
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I citatet omtalas gymnasieeleven via epiten ”alla”, ”man”, ”medborgare”, ”alla 

ungdomar” samt ”ung människa”, varav kategorin ”alla” kan betraktas som en 

subjektskategori som inbegriper även de andra kategorierna. Kategorierna 

konstitueras via en likhetslogik i termer av att ha ”ambitioner och önskemål” 

med och i livet som man vill förverkliga, dessutom vill ”alla”, då i termer av 

”medborgare”, ta tillvara den rätt till inflytande som erkänns. Möjligheten till 

självförverkligande och inflytande villkoras dock i citatet. Det sker genom ta-

let om ett behov av kunskap. Det är i relation till denna bestämning av gym-

nasieeleven som en gymnasial utbildning görs meningsfull; det är genom 

denna utbildning som eleven får förutsättningar och möjlighet att – inte bara 

skaffa sig den kunskap som krävs för självförverkligande och inflytande – ut-

bildningen ska också möjliggöra för eleven att utveckla sin identitet i termer 

av ”social varelse”, ”som människa” och ”som vuxen”. Via den överordnade 

idén om kampen för att uppnå social utjämning erkänns gymnasieeleven där-

med ett handlingsutrymme som inrymmer en möjlighet att utveckla en identi-

tet. En gymnasial utbildning som ger utrymme för eleven att utveckla sin so-

ciala identitet, erkänner eleven de kunskaper som betraktas som nödvändiga 

för att kämpa både för sin egen och andras plats i samhället. Gymnasieskolans 

uppdrag, i termer av ”en oundgänglig länk i det livslånga lärandet”, framställs 

därmed som en länk med vilken målet om social utjämning ska kunna bli verk-

lighet. Här sker också en bestämning av gymnasieskolans värde efter i vilken 

grad den lyckas med uppdraget att medverka till utjämning.  

 En gymnasial utbildning omtalas alltså under perioden 1997-2005 som en 

förutsättning i livet likväl som inom arbetslivet. En brist på utbildning uttrycks 

i relation till detta krav som en risk för utanförskap som likställs med att inte 

kunna ”få och behålla ett arbete” (Prop. 2003/04:140, s. 13). De krav som 

arbetslivet ställer på utbildning sägs inte avvika från vad som krävs för att 

”leva ett fullvärdigt liv utanför arbetet och för en vidareutveckling av våra 

demokratiska institutioner” (Prop. 2003/04:140, s. 86). Det är i relation till 

denna uppfattning som gymnasieskolans uppdrag legitimeras:  

Utvecklingen mot ett allt mindre förutsägbart samhälle leder till att gymnasie-
skolan får en allt viktigare roll som något sammanhållande, en social arena och 
en gemensam referensram. Vi ser idag en gymnasieskola där kön, social bak-
grund och föräldrars utbildningsnivå alltjämt är styrande när det gäller hur ung-
domar väljer. […] Arbetet med detta måste ges såväl tid som resurser och målet 
måste vara att utplåna den koppling som idag finns mellan studieframgång och 
socialgrupp (SOU 2002:120, s. 22).  
  

I citatet kontextualiseras gymnasieskolan i relation till ett ”allt mindre förut-

sägbart samhälle” i vilket skolans roll uttrycks som att vara allt viktigare. Trots 

en lång kamp för ”en skola för alla”, en strid som uttalas som en del inom 

arbetarrörelsens kamp, uttrycks inte gymnasieskolan fungera i enlighet med 

en överordnad idé om ”att utplåna” kopplingen mellan socialgrupp och studi-

eframgång. I citatet artikuleras gymnasieeleven via epitetet ”ungdomar” vars 
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studieframgång alltså betraktas som förbestämd av den socialgrupp som ele-

ven sägs tillhöra. Eleven uttrycks på så sätt välja vad som uppfattas som 

gängse både utifrån kön och utifrån den utbildning som föräldrar eller andra 

inom socialgruppen betraktar som brukligt. Det är i relation till denna repro-

duktion utifrån kön och social bakgrund som gymnasieskolans roll artikuleras 

– dess värde bestäms med utgångspunkt i vilken omfattning den lyckas bryta 

denna reproduktion.   

I utsagor omtalas skolan i behov att inneha rollen av en sammanhållande 

arena där grundläggande värderingar som ”alla människors lika värde, respekt 

för olikhet och för allas rätt att uttrycka sig och respekteras för sina åsikter” 

(Östros, 2003, s. 91) är ena benet i utbildningsuppdraget, då i termer av ett 

demokratiuppdrag. Det andra benet är kunskapsuppdraget, vilket under peri-

oden ges betydelse ”höga kunskapsmål för alla” (Östros, 2003, s. 90). Dessa 

kunskapsuppdrag legitimeras främst via utsagor om vikten att ta tillvara all 

kunskap och kompetens för att Sverige inte ska gå miste om mänskliga resur-

ser och därmed möjligheter till ekonomisk utveckling. Gymnasieskolans båda 

uppdrag sägs inte heller stå i motsats till varandra utan uttrycks såsom ”intimt 

beroende av varandra” (Östros, 2003, s. 91). Det är i relation till ”höga kun-

skapsmål för alla” (Östros, 2003, s. 90) samt målet att ”erbjuda alla ungdomar 

en kvalificerad utbildning” (Prop. 1990/91:85, s. 50) som val av gymnasie-

skola och program grundade utifrån kön, social bakgrund och föräldrars ut-

bildningsnivå är problematiskt. Via utsagor där gymnasieskolan uttrycks som 

ett ”medel för att överbygga gränserna mellan samhällsgrupper och yrkesom-

råden” (SOU 1997:107, s. 102), möjliggörs ett tal om att gymnasial utbildning 

ska fungera kompenserande så att: 

[f]ler elever får de kunskaper som är så viktiga för deras framtid (Prop. 
2003/04:140, s. 13). 

 

I relation till gymnasieskolans mål uttrycks gymnasial utbildning i behov av 

utveckling. I citatet framhålls att ”alla” gymnasieelever, trots att de erbjuds en 

kvalificerad utbildning, inte får de kunskaper de behöver. Gymnasieeleven 

görs i relation till detta till ett subjekt som i skolkontexten förväntar sig att 

skolan ska leva upp till erbjudandet om att ge en kvalificerad gymnasial ut-

bildning. Gymnasieeleven i termer av ”alla”, skapas via en likhetslogik i vil-

ken de tillskrivs en vilja och förmåga att klara en gymnasial utbildning.  Via 

epitetet ”fler elever” synliggörs dock skapandet av en kategori elever som inte 

klarar att lära sig det eftersträvansvärda. I relation till utsagor om gymnasie-

skolans roll som kompenserande skapas denna kategori elever utifrån en likhet 

i att deras val till gymnasieskolan och deras prestation styrs av uppväxtförhål-

landen och föräldrars utbildningsnivå. Deras förmåga att söka och klara en 

gymnasial utbildning uttrycks villkorad av socialt betingade faktorer. Katego-

rin ”flera elever” positioneras som målgruppen för kompensation – något som 
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uttrycks kräva ”tid, resurser och pedagogiskt nytänkande” (Östros, 2003, s. 

90). Denna kategori delas därtill in i flera underkategorier:   

[v]ar fjärde elev som börjar gymnasieskolan slutför den inte inom en fyraårs-
period och ytterligare en grupp når inte de kunskaper som krävs för högskole-
behörighet. Andra rapporter visar på en ökande segregation i skolan, med klart 
fler som inte når målen bland elever med invandrarbakgrund och från hem utan 
studietraditioner. 
/…/ 
[s]kolor i områden med hög andel elever ur 90-talets flyktinginvandring, låga 
medelinkomster och låg andel välutbildade har fått kraftigt försämrade resultat 
(Östros, 2003, s. 92). 

 

I citaten reartikuleras flera underkategorier: ”elever med invandrarbakgrund”, 

”elever från hem utan studietraditioner”, ”elever vars föräldrar har låga mede-

linkomster” och ”elever vars föräldrar har lägre utbildning”. Dessa kategorier 

förenas i konstitutiva likheter via utsagor om försämrade resultat som att inte 

gå ut gymnasiet med slutbetyg och inte inneha högskolebehörighet. Anled-

ningen till varför dessa elevgrupper misslyckas härleds ur boende- och skol-

segregation, elevernas uppväxtvillkor och föräldrarnas socioekonomiska och 

kulturella status, då i termer av invandrarbakgrund, föräldrars låga utbild-

ningsnivå och svaga position på arbetsmarknaden. I relation till uppväxtvill-

kor representeras eleven bärare av – av omgivningen reproducerade – intres-

sen/ointressen och erfarenheter:  

En stor del av eleverna som inte fullföljer en gymnasieutbildning går antingen 
på de yrkesinriktade programmen eller på individuella program (Prop. 
2003/04:140, s. 13).    

 

Den grupp gymnasieelever som tidigare omtalats via epitetet ”fler elever” och 

som på grund av sociala faktorer tillskrivs skolmisslyckanden, associeras i 

detta citat som ”elev på antingen ett yrkesinriktade program eller på individu-

ella program”. Dessa elevgrupper konstitueras via en likhet i låga betyg från 

grundskolan, svårigheter eller ett ointresse för teoretiska ämnen och därav mer 

intresserade av yrkesinriktade program. Elever på individuella program till-

skrivs även språksvårigheter varför denna kategori kan associeras till elev-

gruppen ”elever med invandrarbakgrund”. Via förståelsen av erfarenheter och 

intressen såsom socialt betingade, synliggörs en positionering av elevkatego-

rin som ett subjekt vars utbildningshorisont inkluderar kortare yrkesinriktade 

utbildningar där inte en allmänteoretisk utbildning ses som nödvändig för att 

kunna få ett arbete. Det här förklarar kategorins låga motivation i just dessa 

ämnen.  

Inom diskursteorin förstås skapandet av subjekt ske via gränsdragningar i 

relation till vad subjektet inte är – tillika den Andre. Kategoriseringen av ele-

ver görs därmed meningsfulla i förhållande till vad som uttrycks som efter-
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strävansvärt, tillika den ideala gymnasieleven. Den ideala gymnasieeleven ut-

trycks som ett subjekt som förstår nödvändigheten i att, i relation till samhälls-

förändringar, ställa om för att medverka till att fortsätta arbeta för ett mer de-

mokratiskt och jämlikt samhälle och för att lära nytt och lära om för att kunna 

få ett arbete och därmed minska risken att hamna i utanförskap. De förmågor 

och egenskaper som utifrån denna förståelse legitimeras som viktiga och ef-

tersträvansvärda uttalas såsom:        

[a]llmänna förmågor som samarbetsförmåga, ansvarstagande, initiativförmåga, 
flexibilitet, reflekterande attityd, förmåga att kunna arbeta under osäkerhet, för-
måga att söka, bearbeta och kritiskt granska information, kommunikativ för-
måga, problemlösningsförmåga, kreativitet samt förmåga att lära (Prop. 
2003/04:140, s. 87). 

 

Ytterligare egenskaper som uttrycks eftersträvansvärda är att känna motivat-

ion och lust att tillägna sig kunskap och bildning, motivation och nyfikenhet 

inför att lära likväl som för att lära nytt (Skr. 98/99:121, s. 5f). Utöver dessa 

förmågor och egenskaper uttrycks generella kunskaper i termer av ”entrepre-

nörskap, miljökunskap, språk, kommunikativ förmåga” och ”IT-kunskap” (Ds 

2000:62, s. 57) som normgivande. Den ideala gymnasieeleven tillskrivs på 

detta sätt en mängd förmågor, egenskaper och kunskaper som är eftertraktade. 

Tillsammans med gymnasieskolans mål att ”erbjuda alla ungdomar en kvali-

ficerad utbildning” (Prop. 1990/91:85, s. 50) samt skolan som ett ”medel för 

att överbygga gränserna mellan samhällsgrupper och yrkesområden” (SOU 

1997:107, s. 102), görs eleven till ett subjekt som både uppfattas behöva och 

erkänns hjälp och stöd på vägen mot att bli den ideala eleven.  

 Konstitueringen av gymnasieeleven i relation till periodens överordnade 

idé om hur samhället ska organiseras samt den roll gymnasieskolan ges i re-

lation till detta, legitimerar en reformering av den gymnasiala utbildningen. 

Via ett mål att skapa en ”större helhet i utbildningen” (SOU 2002:120, s. 23) 

förordas en struktur som medger breda ingångar i form av åtta sektorer. Inom 

dessa ges eleverna möjlighet att göra ”succesiva val” i form av ”block” vilket 

uttrycks kunna minska både den ”sociala snedrekryteringen till gymnasiesko-

lans mer studieförberedande program”, något som i sin tur medför ”en sned-

rekrytering till högskolan” (SOU 2002:120, s. 23). Möjligheten till succesiva 

val, tillsammans med ”stora möjligheter att välja – och få sina val tillgodo-

sedda”, uttalas ge eleven möjlighet att ”få ett bättre underlag för sina studie-

val” likväl som ”mera kunskap om vilka alternativ det finns att välja mellan 

och vad dessa innebär” (SOU 2002:120, s. 24). I relation till det kompensato-

riska uppdrag som gymnasieskolan erkänns under denna period uttrycks möj-

ligheten för eleven att senarelägga valet av yrkesinriktad eller studieförbere-

dande utbildning ge densamma en chans att ”få en förändrad syn på sin egen 

förmåga och sina intressen” (SOU 2002:120, s. 42).               



 101 

Gymnasieeleven som ett deltagande och situerat subjekt  

På vägen mot att förändras till att motsvara den karakteristika och de kun-

skaper och kompetenser som uttrycks som eftersträvansvärda, tillskrivs eleven 

behov av stöd likväl som den erkänns detsamma:  

När nu 98 % av alla som lämnar grundskolan omedelbart börjar gymnasiesko-
lan är det emellertid i praktiken inte längre fråga om ett val till en frivillig gym-
nasieskola. Det bör innebära en ännu större utmaning för alla, skolpolitiker och 
skolans personal och eleverna själva, att göra gymnasieskolan så bra att ungdo-
marna själva upplever sin utbildning i gymnasieskolan som meningsfull och 
utvecklande (SOU 1997:107, s. 27).    
   

I termer av ”alla” konstitueras gymnasieeleven utifrån en likhet i att inte kunna 

välja bort en gymnasial utbildning och därför vara tvungen att fortsätta till 

gymnasieskolan direkt efter grundskolan. I citatet framkommer dessutom att 

det tidigare funnits möjlighet att välja bort sekundär utbildning, något som 

sägs innebära en utmaning. Via den historiska kontextualisering som utsagan 

ger uttryck för, görs associationer till de kategorier av elever som tidigare 

valde bort gymnasiet eller som gick kortare utbildningar, det är således dessa 

grupper av elever som uttrycks innebära en ”utmaning”. I relation till skol-

kontexten görs dessa kategorier av gymnasieelever till subjekt som behöver 

stöd och hjälp av ”alla”, inklusive sig själva, att förstå utbildningen i termer 

av ”meningsfull och utvecklande”. Vikten av en gymnasial utbildning som 

meningsfull och utvecklande öppnar upp för värdet av valfrihet i betydelsen 

motivationshöjande. Tecknet valfrihet ges här betydelse i relation till ”gym-

nasieskolans uppdrag att kompensera för val som görs utifrån betyg och social 

bakgrund, snarare än elevens intressen och fallenhet” (Prop. 2003/04:140, s. 

21). 

I relation till gymnasieskolans roll tillskrivs eleven stöd och hjälp i form av 

”bra studie- och yrkesorientering” i syfte att göra ”väl underbyggda val” Prop. 

1990/91:85, s. 149) av program och kurser i gymnasieskolan. I förhållande till 

behov av stöd vad gäller val av utbildning uttalas skilda kategorier av elever i 

olika behov av studie- och yrkesorientering: 

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

I citatet skapas tre subjektskategorier: ”elever som har välinformerade och 

studiemotiverade föräldrar” ”elever som kommer från miljöer utan studietrad-

ition” samt ”invandrarungdomar”. Det är de två sistnämnda elevkategorierna 
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som representeras i behov av hjälp med ”väl underbyggda val”, dessa katego-

rier kan associeras till de kategorier av elever som går yrkesinriktade program 

eller på individuella programmet och som tillskrivs en lägre motivation, sär-

skilt för teoretiska ämnen.  För subjektskategorin ”elever som har välinforme-

rade och studiemotiverade föräldrar” uttalas hjälp och stöd i sin tur finnas i 

hemmiljön. Kategorierna förenas via en vilja att göra väl underbyggda val, de 

särskiljs dock via en förståelse om skillnad i tillgång till stöd i sin hemmiljö. 

I relation till föreställningen om gymnasieskolans roll såsom kompenserande, 

tillskrivs studie- och yrkesvägledare uppdraget att ”skapa samma reella möj-

ligheter till väl underbyggda val” för alla grupper av gymnasieelever. Via 

tecknet valfrihet tillskrivs eleven en möjlighet att ”byta från en mer yrkesin-

riktad inriktning till en mer studieförberedande och tvärtom”. Dessutom ska 

det ”alltid på alla program finnas möjlighet att studera kurser som krävs för 

särskild behörighet till högskolan” (Prop. 2003/04:140, s. 21), antingen i form 

av valbara kurser, individuellt val eller som utökad studiekurs.     

Samtidigt som eleven erkänns hjälp och stöd i termer av att inte välja ut-

bildning eller byta inriktning utifrån sociala faktorer, läsa kurser för både all-

män behörighet och särskild behörighet till högskolan, artikuleras i utsagorna 

en gränsdragning kring vad som uttrycks i termer av möjligt för skilda kate-

gorier av gymnasieelever att slutföra för utbildningar. Denna gränsdragning 

uttalas i citatet ovan via tecknet ”reell”. Tecknet artikuleras både i utsagor som 

rör programval till gymnasieskolan och i relation till högre studier där ”möj-

ligheterna för alla att gå vidare till högre studier måste vara reella” (Prop. 

1990/91:85, s. 50 min kurs.). Bestämningen av tecknets betydelse sker genom 

utsagor kring vad som uttrycks som” regeringens grundläggande inställning” 

(Skr. 2001/02:188, s. 4): 

[a]lla kan lära mer, men också att alla är olika, har olika sätt att lära eller lär i 
olika takt. Det i sin tur innebär att elever behöver olika mycket resurser inom 
ramen för en sammanhållen skola (Skr. 2001/02:188, s. 4).    

 

I relation till omställning representeras gymnasieeleven, i termer av ”alla”, 

med en förmåga att lära mer vilket alla gör på olika sätt och på olika lång tid, 

det vill säga gymnasieelevers förmåga att lära uttalas i termer av olika. Den 

likhetsrelation med vilken eleven konstrueras, skapas via representationer om 

elevers olikhet, dess skilda förmågor till lärande, vilket begränsar elevens möj-

lighet till omställning. Via representationer om elevers skilda förmågor att lära 

sker en bestämning av uttrycket ”alla kan lära mer” såsom alla kan lära men 

olika mycket. Det är via artikulationer kring elevers olikhet till lärande som 

betydelsen av tecknet ”reellt” tydliggörs, det vill säga vad som sägs rimligt att 

lära. Via utsagan sker denna bestämning i relation till en övergripande förstå-

else om elevens lärande som villkorad uppväxtvillkor. Eleven tillskrivs på 

detta sätt en grupptillhörighet som skapar gränsdragningar för vad eleven kan 

vara likväl vad eleven kan bli. Via utsagor om att ”alla elever ska få möjlighet 
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att nå målen” (Prop. 2003/04:140, s. 12) skapas en social praktik i vilken sko-

lan behöver utveckla sin pedagogik och sina arbetsformer. Genom en under-

visning som har programmets karaktär i fokus, så kallad infärgning, omtalas 

”elever med olika bakgrund och studiemål” (Prop. 2003/04:140, s. 17) bli mer 

stimulerade och förstå innehållet i undervisningen som mer relevant. Inom 

kategorierna ”elever som inte fullföljer gymnasieskolan” och ”elever på yr-

kesinriktade program” uttrycks en ”bättre koppling till arbetslivet” (Prop. 

2003/04:140, s. 16) i termer av inspirerande och motivationshöjande. Ett pe-

dagogiskt arbetssätt som liknar arbetslivets sätt att arbeta uttrycks även ge 

dessa elevkategorier möjlighet att utveckla sin självständighet och sin förmåga 

att ta ansvar och kunna samverka med andra. 

 Det som i de analyserade texterna uttalas som den överordnade idén i ter-

mer av demokratiska värderingar och jämlikhet i form av att kunna ta del i 

samhällsdebatten och ta tillvara rätten till representation, skapar dessutom ut-

rymme för eleven att få ”inflytande över sin utbildning” (Skr. 2001/02:188, s. 

4). De arbetssätt som i relation till denna idé uttrycks eftersträvansvärda, lik-

ställs med att skolan som sådan ska fungera som en demokrati och därmed 

använda sig av ett demokratiskt arbetssätt – i betydelsen ”medverka i besluts-

fattande ” och ”att se konsekvenser och att ta ansvar” (Prop. 1990/91:85, s. 

155). Möjligheten att påverka gör eleven till ett subjekt som erkänns ”möjlig-

heten att tillsammans med sina lärare planera innehållet i och uppläggningen 

av kurserna inom de ramar som fastlagts” (Prop. 1990/91:85, s. 53). Via teck-

nen aktiv och en vilja till att motsvara kraven på omställning, positioneras 

eleven som medaktör både i gymnasieskolans verksamhet, i samhällelig verk-

samhet likväl som i arbetslivet. Eleven positioneras därmed också som med-

skapare av kunskap inom gymnasieskolan för att tillföra nya synsätt utifrån 

sin specifika erfarenhet och bidra till en breddad kunskapsbas och en vidare 

förståelse för skilda värderingar och kulturer.    

Sammanfattning av subjektsposition 2 

I de texter som ligger till grund för reartikulationen av den andra subjektspo-

sitionen, positioneras gymnasieeleven som en elev uppväxt i ett samhälle i 

vilket elevens föräldrar dels har fått tillgång till offentlig skola, vård och om-

sorg och dels varit verksamma i ett arbetsliv där tillsvidareanställning varit 

den vanligaste anställningsformen efter att ha utbildat sig inom ett yrke, alter-

nativt lärt sig ett yrke i arbetslivet. Denna föreställning om samhället förutsät-

ter en gemensam förståelseram kring vikten av att olika grupper i samhället 

ska kunna deltaga och påverka både sina egna och andra levnadsvillkor utifrån 

en idé om social och ekonomisk utjämning och möjligheter att deltaga och 

påverka utvecklingen i samhället och i arbetslivet. Det samhälle som gymna-

sieeleven befinner sig i vid tiden för en gymnasial utbildning uttrycks dock i 

förändring. Samtiden uttalas såsom präglad av internationalisering, en global 
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konkurrenssituation och ökade krav på ekonomisk tillväxt är något som ut-

trycks förändra och öka kraven på eleven. Eleven erkänns därför i behov av 

en bredare kunskapsbas med vilken den ges utrymme att deltaga och påverka 

den demokratiska utvecklingen i samhället och i arbetslivet. Härigenom syn-

liggörs en position i vilken eleven avkrävs aktivitet – då både en vilja till för-

ändring av det samtida samhället och en individuell förändring. Eleven be-

traktas se positivt på att bredda sin bas av allmänna ämnen och att lära nytt 

och lära om. Med dessa kunskaper och kompetenser förväntas gymnasieele-

ven medverka till att arbeta för social och ekonomisk utjämning både nation-

ellt och globalt samt påverka den demokratiska utvecklingen av arbetslivet. 

Eleven erkänns och avkrävs aktivitet både vad gäller att bidra till ekonomisk 

tillväxt i samhället och med arbete för att fler grupper i samhället ska kunna 

få utrymme att påverka utvecklingen. I relation till samhället tillskrivs eleven 

motivation för att fortsätta arbetarrörelsens kamp för ett samhälle med en 

social och ekonomisk utjämning, något som i sin tur, tillsammans med ett till-

gängligt utbildningssystem, betraktas ge eleven en frihet att utvecklas som 

människa och medverka till större individuell frihet. Eleven, i termer av indi-

vidualiserad och solidarisk, stöttar inte enbart tanken om social utjämning 

inom nationen utan även utanför Sveriges gränser. 

I förhållande till den pågående globaliseringen tillskrivs gymnasieeleven 

en vilja och ett ansvar att ”ta sig fram” på arbetsmarknaden, det vill säga lära 

om, lära nytt och lära mer i förhållande till vad arbetslivet efterfrågar för kom-

petenser. I förhållande till arbetslivet betraktas eleven såsom en medarbetare 

som erkänns en bred kompetensbas med vilken den ska kunna konkurrera på 

en hårdnande arbetsmarknad. De egenskaper som är eftersträvansvärda i ar-

betslivet är dessutom en vilja till flexibilitet, självständighet, rörlighet, lös-

ningsorienterad, vara kreativ samt inneha förmåga att ta egna initiativ.    

 I relation till skolkontexten tillskrivs gymnasieeleven en vilja och förmåga 

att genomföra och slutföra en gymnasial utbildning. Även om viljan och för-

mågan finns hos eleven uttrycks denna vilja såsom given elevens uppväxtvill-

kor. Elever som växt upp i socialt utsatta områden, har lågutbildade föräldrar 

eller invandrat till Sverige, positioneras under denna period i behov av hjälp 

och stöd i gymnasiet. Det uttrycks även vara en utmaning för skolan att se till 

att dessa elever klarar utbildningen, de erkänns extra resurser, tid likväl som 

nya pedagogiska arbetssätt. Eleven positioneras här som en elev, som för att 

motiveras till skolarbete, vill arbeta på sätt som liknar de som används i ar-

betslivet. Eleven vill få inflytande över sin utbildning för att kunna öva sig i 

att vara aktiv i samhällsdebatten. Via tecknen aktiv och en vilja till att mot-

svara kraven på förändring positioneras eleven som medaktör både i gymna-

sieskolans verksamhet, i samhällelig verksamhet likväl som i arbetslivet. Ele-

ven positioneras därmed också som medskapare av kunskap inom gymnasie-

skolan då eleven uttrycks tillföra nya synsätt utifrån sin specifika erfarenhet. 

Därigenom bidrar eleven till en breddad kunskapsbas och en vidare förståelse 

för skilda värderingar och kulturer.                  
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Fördjupad analys av subjektsposition 2 

I föregående del av detta resultatkapitel har jag synliggjort den andra av tre 

subjektspositioner som erbjuds gymnasieeleven i det analyserade materialet. 

Denna subjektsposition är främst närvarande i de texter som är skrivna under 

perioden 1997-2005. Denna subjektsposition benämns ”den individualiserade 

och solidariska eleven”, vilken härleds ur vad som under denna period uttalas 

som det mest eftersträvansvärda. Subjektspositionen görs möjlig att artikulera 

dels via en samstämmighet om globalisering samt hur det i sin tur avkräver 

eleven specifika förändringar och dels via reartikulationer om en förgången 

tid. Till skillnad mot den förra subjektspositionen ”den framgångsrika och fria 

eleven” är det inte möjligt att tala om att eleven som individualiserad och so-

lidarisk åtnjuter någon hegemonisk position i de studerade texterna. Den första 

subjektspositionen införlivar i stort sett inga tecken och betydelser ur ”den 

individualiserade och solidariska eleven” – den skulle snarare kunna position-

eras som ”den Andre” – den subjektsposition som ”den framgångsrika och fria 

eleven” skapas gentemot. Den tredje och efterföljande subjektspositionen in-

förlivar visserligen tecken ur ”den individualiserade och solidariska eleven”, 

betydelserna av tecknen skapas dock i relation till andra utsagor om det ideala 

samhället varför andra egenskaper och karakteristika ses som eftersträvans-

värt.           

Synliggörande av diskursen 

I de analyserade texterna konstrueras alltså en subjektsposition genom vilken 

gymnasieeleven erbjuds identifikation i termer av både individualiserad och 

solidarisk. Båda dessa tecken kan ses som överordnade under perioden 1997-

2005 och ges betydelse i relation till den idé om samhället som sätter gränser 

för vad som uttrycks som eftersträvansvärt kontra icke önskvärt. Innan jag 

redogör dessa teckens betydelser och vad för slags handlingsutrymme som 

medges respektive underkänns gymnasieeleven, visas min reartikulation av 

den diskurs inom vilken subjektspositionen ”den individualiserade och soli-

dariska eleven” artikuleras. Subjektspositionen görs under perioden möjlig att 

artikulera både via reartikulationer till förgången tid, via föreställningen om 

en samtid i förändring och en önskan om att återskapa förgången tid i termer 

av framtid. Föreställningen om den förgångna tiden inkluderar utsagor om en 

tid där arbetarrörelsen kämpade mot en elit för att skapa ett mer jämlikt sam-

hälle. Kampen uttalas ha koncentrerats kring att bryta reproduktionen av ut-

bildningsresultat i relation till social tillhörighet, varför utbildning och kun-

skap uttrycks som centralt då de sägs möjliggöra för social och ekonomisk 

utjämning i samhället. Kampen uttrycks ha pågått under hela arbetarrörelsens 

historia, den kan därför förstås ha påbörjats under de sista decennierna under 

1800-talet, då arbetarrörelsen på allvar organiserade sig både partipolitiskt och 

i form av fackföreningar. Kampen för ett socialt jämlikt samhälle sägs därmed 
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ha börjat under och parallellt med den tidsperiod som inom befrielsediskursen 

betraktas som den ideala (1840-1870-talet); den som via frihandel och företa-

garanda ”skapade” landet och som enligt befrielsediskursens utsagor är i starkt 

behov av att återuppstå. Det är via reartikulationer av denna kamp som gräns-

dragningen mellan vad som inryms respektive utesluts under perioden 1997-

2005 görs synlig. Den grupp som under slutet av 1800-talet sägs ha kämpat 

för att förändra det dåvarande samhället, omtalas i termer av arbetare; organi-

seringen av samhället implicerar därmed en gruppindelning av människor i 

termer av ”arbetare” och ”elit” mellan vilka relationen uttalas i termer av an-

tagonistisk, historiskt likväl som i elevens samtid. Det är dels via reartikulat-

ioner till de förgångna och dels via artikulationer om reproduktion av värde-

ringar mellan tidigare generationer och dagens unga som det görs möjligt att 

positionera gymnasieeleven som en solidarisk kämpe för arbetarklassen som 

vill återskapa det jämlika samhälle som i utsagorna uttrycks ha funnits.    

 Den samtid som gymnasieeleven kontextualiseras i, framställs i sin tur i 

termer av förändring. Den samhälleliga förändringen omtalas som en ekono-

misk globalisering som medför ökad konkurrens, krav på tillväxt, högre pro-

duktivitet och rationaliseringar. Den tekniska utvecklingen förväntas tillsam-

mans med en decentraliserad strukturell omvandling kräva medarbetare med 

en bredare kunskapsbas. Via artikulationer om dessa förändringar skapas en 

social praktik genom vilken det blir möjligt att tillskriva eleven ett behov av 

förändring i termer av att ”ta sig fram”, då i betydelsen bli konkurrenskraftig, 

lösningsorienterad, ta egna initiativ, bli omställningsbar samt inneha en vilja 

att lära om, lära mer och lära nytt.  

 Det är ur ovan reartikulationer som jag benämner denna periods diskurs i 

termer av en nostalgidiskurs (jmf Petersson et al., 2007). Tecknet ”nostalgi” 

konnoterar de utsagor genom vilka föreställningen om det förgångna fungerar 

som ett kollektivt romantiserat minne. Detta minne får samtiden att framstå 

som instabil i termer av ekonomisk instabilitet och ökad konkurrens, något 

som uttrycks leda till högre krav och ett större ansvarstagande hos individen. 

I relation till det förgångna och till samtiden görs eleven till ett subjekt som 

använder föreställningen av det förgångna i sin motivation för att (åter)skapa 

detsamma. Därigenom ter det sig logiskt att ställa om och investera i sig själv 

eftersom det är något som inom diskursen uttrycks krävas för att nå målet om 

samhällelig utjämning.    

 I reartikulationen av nostalgidiskursen åskådliggörs därmed de gränser för 

vad eleven borde vara och vad den bör bli. Bestämningen av gymnasieeleven 

som både individualiserad och solidarisk skapas inom diskursen i negation till 

den subjektsposition som erbjuds eleven inom befrielsediskursen. Medan be-

frielsediskursen representerar eleven såsom individualiserad och med en vilja 

till avpolitisering av staten, bestäms eleven inom nostalgidiskursen i sin tur 

som individualiserad men som förespråkare för statlig styrning för att genom 

denna uppnå målet om social utjämning. Även om båda subjektspositionerna 

tillskrivs utrymme för att investera i sig själv som individer, särskiljs de båda 
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genom syftet med investeringen. Medan eleven i befrielsediskursen investerar 

i sig själv för att bli framgångsrik och nå en materiell och ekonomisk hög 

standard, investerar eleven i nostalgidiskursen i sig själv för att erkännas ut-

rymme att aktivt kunna fortsätta kampen för att förverkliga det förgångna sam-

hället. Genom dessa gränsdragningar och nostalgidiskursens underkännande 

av befrielsediskursens organisering av samhället är det möjligt att återigen an-

vända begreppet dislokation. Befrielsediskursens förskjutningar av innebörder 

i begrepp såsom individualisering, frihet och jämlikhet ”tvingar” eleven att 

identifiera sig med andra diskurser (Howarth, 2007; Laclau, 1990). Genom 

det utrymme till politisk subjektivitet som eleven erkänns inom nostalgidis-

kursen är det möjligt att omtala gymnasieeleven i form av politisk agent som 

dels erkänns handlingsutrymme att underkänna befrielsediskursens subjekts-

position och dels skapa andra former för identifikation inom det handlingsut-

rymme som erkänns inom nostalgidiskursen.  

Mastersignifikanten individualiserad och nodalpunkten solidarisk  

Efter att nu synliggjort hur jag härleder själva objektiviteten och vad som ut-

talas som överordnat vad gäller organiseringen av samhället blir det också 

möjligt att visa på bestämningar av tecken med vilka subjektspositionen ”den 

individualiserade och solidariska eleven” skapas. Inom nostalgidiskursen till-

skrivs eleven ett handlingsutrymme i termer av att erkännas individuellt ut-

rymme – gränsen för vad individualiseringen kan vara och vad som är målet 

med densamma bestäms dock i relation till målet om social utjämning. Eleven 

erkänns utrymme att investera i sig själv genom att ta tillvara möjligheter till 

utbildning och få en bra position i arbetsliv och samhällsliv. Den erkänns dock 

inte, som inom befrielsediskursen, att tillförskansa sig framgång enbart för 

egen del utan tillskrivs en vilja att arbeta för att framgången kommer fler till 

gagn i samhället. Det är ur dessa reartikulationer jag härleder subjektsposit-

ionens mastersignifikant såsom tecknet ”individualiserad”. Detta tecken fun-

gerar i nostalgidiskursen som styrande för vilka handlingar som avkrävs ele-

ven (Laclau & Mouffe, 2001). Via mastersignifikanten görs eleven till ett sub-

jekt som skapas genom en likhetslogik i viljan att investera i sig själv genom 

att dels ta tillvara möjligheter till en bred utbildning och dels genom att kon-

kurrera om positioner i arbetsliv och samhällsliv. Gymnasieeleven artikuleras 

dessutom via en likhetslogik om en överensstämmelse kring målet med indi-

vidualiseringen.  

Det är via bestämningen av det överordnade målet om en solidarisk fördel-

ningspolitik som tecknet ”solidaritet” härleds som diskursens nodalpunkt. I 

likhet med mastersignifikanten fungerar även nodalpunkten som ett referenti-

ellt centrum som övriga tecken i diskursen ges betydelse i förhållande till 

(Laclau & Mouffe, 2001). Genom att tillskriva subjektets vilja till handling i 

termer av solidarisk, skapas en social praktik genom vilken det överordnade 
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målet om social utjämning blir möjligt att artikulera. Via nodalpunkten er-

känns därmed gymnasieeleven ett utrymme att, genom att ta tillvara på de ut-

bildningschanser som ges, kunna påverka såväl samhällsliv som arbetsliv. I 

relation till artikulationer om ekonomisk globalisering och de förändringar det 

uttrycks medföra i arbetslivet, införlivar nostalgidiskursen återigen tecken 

från befrielsediskursen – tecken som det under den undersökta perioden finns 

en gemensam samsyn om. Genom att införliva dessa tecken försöker nostal-

gidiskursen stärka sitt tolkningsföreträde. Nostalgidiskursen har på det här sät-

tet inte kraft att avvisa artikulationer kring individualism, konkurrenskraft och 

ekonomisk tillväxt.  

Ekonomisk tillväxt uttrycks inom nostalgidiskursen inte enbart som något 

mål i sig utan även som ett medel som möjliggör social utjämning i termer av 

delaktighet och ekonomisk trygghet. Att betraktas som individualistisk och 

solidarisk ges sålunda inom nostalgidiskursen betydelse att ta ansvar både för 

sin egen situation, sitt eget handlingsutrymme samt att inneha en skyldighet 

att delta i den demokratiska utvecklingen och dessutom stärka landets konkur-

renskraft. Mastersignifikanten förutsätter ett subjekt som är aktivt i frågor som 

rör både individen själv, sina medmänniskor och som är engagerad i den po-

litiska utvecklingen i samhället. I relation till en hårdnande global ekonomi 

med dess höga krav på effektivitet och produktivitet, tillskrivs gymnasieele-

ven dessutom en vilja till flexibilitet och anpassning, vilket likställs med en 

vilja att vara konkurrenskraftig. Via nodalpunkten och mastersignifikanten 

medges gymnasieeleven en möjlighet till subjektivitet, det vill säga utrymme 

att politisera sin situation. Subjektiviteten som, via de gemensamt överord-

nade målen inom diskursen är att medverka till social utjämning, medger om-

förhandling av den egna men också andras positioner.  

Betydelsen av att positioneras i termer av individualiserad och solidarisk 

ställs således inom nostalgidiskursen i negation till att vara individualiserad 

och egoistisk, då i betydelsen att enbart se till sina egna intressen och inte till 

att andra grupper ges utrymme att delta och påverka. I relation till nostalgidis-

kursens förståelse av gymnasieeleven som given sociala faktorer och vars 

handlingar styrs via tecknen individualiserad och solidarisk, uppfattas befriel-

sediskursens gruppbildningar och kategoriseringar som problematiska, varför 

de inte tillskrivs något förklaringsvärde inom nostalgidiskursen. Befrielsedis-

kursens artikulationer av elevsubjektet avvisas dock inte till fullo – den om-

ställning som ses som den önskvärda hos ”den individualiserade och solida-

riska eleven” går delvis i linje med de egenskaper som tillskrivs ”den fram-

gångsrika och fria eleven”. Det är särskilt i relation till arbetslivet som egen-

skaper som kreativitet, självständighet, lösningsorienterad och vikten av att 

vara konkurrenskraftig artikuleras önskvärda. Vad som däremot underkänns 

inom nostalgidiskursen, är befrielsediskursens mytbildning av eleven med en 

förmodat inneboende skaparkraft genom vilken eleven görs till ett subjekt som 

själv väljer sin grupptillhörighet.   
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Myten om eleven given sociala faktorer   

Via nodalpunkten solidaritet och mastersignifikanten individualiserad skapas 

inom nostalgidiskursen en social praktik som möjliggör artikulationer om 

social mobilitet. I relation till ett erkännande av denna möjlighet legitimeras 

även vikten av ett utbildningssystem med hög tillgänglighet för alla. I relation 

till dels diskursens överordnade tecken och dels föreställningen om vad gym-

nasieeleven betraktas som, uttrycks gymnasieskolan såsom en institution där 

eleven ges möjlighet att utvecklas i enlighet med vad som sägs eftersträvans-

värt. Bestämningen av gymnasieskolans roll som en sammanhållande arena 

och en resurs för social utjämning, konstitueras i förhållande till förståelsen 

av subjektet i termer av givet sociala faktorer; vars grupptillhörighet är en 

stark påverkansfaktor vad gäller utbildningshorisont, skolframgång och val av 

yrke. Föreställningen om subjektet givet socialt betingade faktorer produceras 

inom nostalgidiskursen som något statiskt och något som inte ifrågasätts var-

för denna föreställning reartikuleras som diskursens myt. Kategorin myt fun-

gerar inom diskursteorin som en gemensam meningshorisont – som en princip 

för tolkning och legitimering av handling (Laclau, 1990). Den bärs upp via 

särskiljandet av subjektskategorier vilka tillskrivs ett särskilt sätt att vara – en 

kollektiv identitet, vilket i relation till mastersignifikanten och nodalpunkten 

förstås möjlig att omförhandla. Tillsammans med de överordnade tecknen 

som organiserar innehållet i nostalgidiskursen, öppnar myten därmed upp ett 

representationsrum i vilket specifika språkliga sociala praktiker görs möjliga; 

ett utbildningssystem som kompenserar socialt givna faktorer, ett tillgängligt 

utbildningssystem utan återvändsgränder, en bred kunskapsbas på alla gym-

nasieprogram i form av kärnämnen, allmän och särskild behörighet till högs-

kolan, möjlighet till val och omval samt ett livslångt lärande.  

 De språkliga sociala praktiker som myten öppnar upp inom nostalgidiskur-

sen, uttrycks i relation till en fortsatt kamp för social utjämning, såsom en 

förutsättning för att kunna skapa det samhälle som betraktas som det ideala.  

Det är via tillgång till utbildning som elevsubjektet uttrycks kunna förändras 

i linje med det önskvärda likväl som ge andra samma möjlighet. En brist på 

utbildning sägs däremot skapa gränsdragningar för vad eleven erkänns aktivi-

tet i, vilket kan rubba möjligheten till subjektivitet hos individer och grupper. 

Via myten, mastersignifikanten och nodalpunkten träder aktörerna i texterna 

in som politiska agenter då de, genom artikulationer av ett utbildningssystem 

i termer av kompenserande, positionerar gymnasieeleven i termer av ett sub-

jekt som erkänns den kunskap som möjliggör (åter)skapandet av den organi-

sering av samhället som eleven sägs vilja forma.  

Subjektskategorier   

Kategoriseringen och positioneringen av gymnasieeleven inrymmer å ena si-

dan ett handlingsutrymme inom vilket social mobilitet görs möjlig och å andra 
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sidan konstitueras elevsubjektet som givet socialt betingade faktorer. Bestäm-

ningen av hur mycket eleven uppfattas kunna förändras och anpassa sig, sker 

via diskursens myt om eleven som villkorad dess uppväxtvillkor. Det är också 

i relation till myten som det inom nostalgidiskursen skapas skilda kategorier 

av gymnasieelever. Kategorin ”elev med invandrarbakgrund” konstitueras via 

en likhetslogik i att leva i socialt utsatta områden och ha föräldrar som i högre 

utsträckning står utanför arbetsmarknaden. Kategorin tillskrivs i högre grad 

språksvårigheter och låga betyg och återfinns därför ofta på gymnasieskolans 

individuella program. Kategorin ”elev från hem utan studietraditioner” skapas 

i sin tur via en likhetslogik i att, i likhet med den förra kategorin, leva i segre-

gerade områden, tillhöra gruppen arbetare, ha föräldrar med låg utbildnings-

nivå som arbetar inom yrken med generellt lägre medelinkomster. Kategorin 

uttalas i högre grad välja yrkesinriktade program och tillskrivs ett ointresse för 

studier i teoretiska ämnen då kategorin inte ser nyttan av dessa kunskaper i 

relation till sin framtida position på arbetsmarknaden. Kategorin ”elev med 

välinformerade och studiemotiverade föräldrar” konstitueras däremot via en 

likhetslogik som positionerar denna kategori i gruppen som omtalas som en 

elit. De skapas dessutom via en likhetslogik i att ha föräldrar med högre ut-

bildning och tjänstemannapositioner i arbetslivet. Kategorin sägs ha högre be-

tyg och i högre utsträckning välja studieförberedande program.  

 Inom nostalgidiskursen tydliggörs här vad som kan uttryckas såsom en in-

tern motsägelse, det vill säga artikulationer som går emot diskursens inre lo-

gik. Å ena sidan erkänns gymnasieeleven kompensation i form av utbildnings-

relaterade stödinsatser, å andra sidan tillskrivs eleven en grupptillhörighet 

inom vilken man betraktas vara på ett speciellt sätt, något som förstås sätta 

gränser för i vilken grad eleven förmår att förändras gentemot det eftersträ-

vansvärda. I den process i vilken elevsubjektet sammankopplas med en grup-

pidentitet, vars specifika egenskaper uttalas på förhand givna, produceras 

samtidigt särskiljanden som hindrar eleven från att identifiera sig med andra 

subjektskategorier. Eleven med invandrarbakgrund antas i högre utsträckning 

ha språksvårigheter än eleven med svenska som modersmål. Eleven från hem 

utan studietraditioner antas, till skillnad från eleven med välutbildade föräld-

rar, få mindre stöd hemifrån, i högre utsträckning välja yrkesinriktade pro-

gram, i lägre uträckning fortsätta studera på högskolan samt antas ha svårare 

att klara ett slutbetyg från gymnasieskolan. Positioneringen av elevsubjekt i 

relation till vad det inte är, sker alltså via gränsdragningar där både vad som 

förenar subjekten likväl vad som särskiljer dem visas (Mouffe, 2005). Det här 

för med sig att vissa identifikationsmöjligheter betonas som mer eftersträvans-

värda än andra vilket skapar hierarkiska positioner mellan olika kategorier av 

elevgrupper. Via de artikulationer med vilka kategorier av subjekt skapas, po-

sitioneras kategorierna ”elev med invandrarbakgrund” och ”elev från hem 

utan studiepositioner” i en underordnad position i relation till ”elev med väl-

utbildade och studiemotiverade föräldrar”. Samtidigt erkänns samtliga kate-

gorier kompensation och stöd i sina gymnasiala studier.  
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Positioneringen av elevsubjekt och subjektskategorier utifrån myten, kan i re-

lation till vad som uttrycks som det eftersträvansvärda inom nostalgidiskursen 

ses som paradoxal. Medan myten reartikulerar subjekt i termer av olika förut-

sätter nodalpunkten och mastersignifikanten likhet. Via tecknen individuali-

serad och solidarisk skapas elevsubjektet via en lokhetslogik i sin vilja att både 

investera i sig själv och att, via sin investering, fortsätta kampen för ett soli-

dariskt samhälle i termer av social och ekonomisk utjämning. De kategorier 

som uttalas i behov av stöd är främst elever med invandrarbakgrund och elever 

från hem utan studietraditioner. Via vad som uttrycks som överordnat inom 

diskursen medges dessa kategorier tillgång till ett utbildningssystem som er-

känner elevsubjekten kompensation i relation till socialt givna faktorer. I för-

hållande till mastersignifikanten görs eleven ansvarig för att ta tillvara de möj-

ligheter som erkänns. Ett erkännande för att ges utrymme att politisera sin 

situation villkoras således inom nostalgidiskursen i relation till utbildningsre-

sultat. Motivationen för att lyckas likställs med viljan att återskapa ett sam-

hälle som erkänner medborgarna social utjämning. För att kunna bli vad som 

eftersträvas i diskursen måste eleven inta en överordnad position vilken är den 

som uttrycks möjliggöra positioner i samhälls- och arbetsliv från vilken eleven 

kan fortsätta kämpa för det samhälle som ses som önskvärt. Inom nostalgidis-

kursen görs därmed eleven till ett subjekt som strävar mot att inta identifikat-

ionen ”eleven med välutbildade och studiemotiverade föräldrar” i syfte att 

återskapa ett samhälle i vilket arbetarrörelsens ideal råder. 

Sammanfattning av fördjupad analys   

I det andra resultatkapitlet har genomförts en textnära analys som följdes av 

en fördjupad analys som tydligare aktualiserar dokumentens innehåll i relation 

till diskursteorins begrepp. I dessa visar reartikulationen av den andra av de 

dominerande subjektspositionerna, den totalitet som den konstitueras genom, 

vilka gränsdragningar som skapas samt vad de priviligierade tecknen tillskri-

ver elevsubjektet för handlingsramar. Allt detta sammanfattas i följande upp-

ställning:   

 
Subjektsposition Gymnasieeleven som individualiserad och 

solidarisk 

Diskurs Nostalgidiskursen, dominerar 1997-2005 

Mastersignifikant 

 

Individualiserad: För att kunna inta posit-
ionen som förkämpe för specifika värden.  

Nodalpunkt Solidarisk: vill verka för social och ekono-
misk utjämning 

Myt Individen given sociala faktorer  

Subjektskategorier Eleven uppvuxen i hem utan respektive med 
studietraditioner  
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Subjektsposition 3: Eleven som lojal och anpassningsbar 

I detta resultatkapitel synliggörs reartikulationen av den tredje subjektsposit-

ionen som erbjuds gymnasieeleven i de analyserade texterna. Den här sub-

jektspositionen är främst dominerande under perioden 2006 till 2009. Under 

denna period artikuleras elevsubjektet via införlivanden av representationer ur 

båda de tidigare synliggjorda subjektspositionerna samt via reartikulationer ur 

en historisk diskurs. Representationer och artikulationer görs dock logiska via 

en delvis annan idé om hur samhället ska ordnas, vilket i sin tur innebär att 

betydelser likväl vad som uttalas som eftersträvansvärt förskjuts och föränd-

ras. Behovet av att införliva utsagor ur de tidigare subjektspositionerna, bety-

der att de sociala aktörer, för att stärka sitt legitimitetsanspråk, inte kan bortse 

från de utsagor med vilka de andra två subjektspositionerna artikuleras.  

Följande reartikulation av den tredje subjektspositionen inleds, precis som 

i de två förra resultatkapitlen, med ett synliggörande av de representationer 

med vilka subjektet erkänns sin specifika karakteristika. Genom dessa erkän-

nanden framkommer även vad som underkänns eleven och det är genom dessa 

gränsdragningar som kategoriseringar och positioner blir synliga. Analysen 

avslutas även i detta resultatkapitel med en mer fördjupad del där jag skriver 

fram de tecken som styr elevsubjektets handlingar likväl som den objektivitet 

inom vilken subjektspositionen blir möjlig att artikulera. 

Gymnasieeleven som har rätt att få komma till sin rätt 

Varje samhälle har skyldighet att ge alla barn och ungdomar en utbildning som 
förbereder dem för ett liv som vuxna. I Sverige har vi en tradition av bred folklig 
utbildning. Det har länge varit självklart att en persons utbildning inte ska vara 
beroende av social bakgrund eller ekonomiska resurser. Alla ska ha samma rätt 
till en god utbildning (Allians för Sverige, 2006, s. 4). 

 

I citatet kontextualiseras gymnasieleven i ett samtida Sverige, ett land som av 

tradition erbjuder alla en bred utbildning. Via talet om ”en bred folklig utbild-

ning” oberoende av ”social bakgrund eller ekonomiska resurser” artikuleras 

utsagor som kan förstås som reartikulationer ur nostalgidiskursen och dess hi-

storiska kamp för ett tillgängligt utbildningssystem som ska ge alla de kun-

skaper som behövs för att kunna delta i samhällslivet och i arbetslivet. Rear-

tikulationerna införlivar således utsagor om ett samhälle som ansvarar för att 

förbereda ”alla (min kurs.) barn och ungdomar” för ett ”vuxenliv” – en förbe-

redelse som likställs med utbildning. Med hjälp av införlivanden av artikulat-

ioner ur nostalgidiskursen, kring vilka det enligt utsagan finns en gemensam 

förståelseram kring, stärks tolkningsföreträdet under denna period. Här för-

skjuts och omförhandlas dock betydelser vilka konstitueras i relation till en 

samhällsbild, en föreställning om det sociala, som delvis skiljer sig från tidi-

gare idéer vilket synliggörs i texten som följer. 
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Via epiten ”alla barn och ungdomar”, ”folk”, ”en person” samt ”alla” konsti-

tueras gymnasieeleven i citatet ovan via en likhetslogik där eleven inkluderas 

som medborgare i ett land med sina specifika traditioner – traditioner som 

borde vara vägledande i ”varje samhälle”. Eleven erkänns ”en god utbildning” 

i termer av en rättighet, därmed positioneras samhället skyldigt att bistå eleven 

med utbildning. Eleven erkänns dessutom utrymme att, i relation till sin soci-

ala bakgrund och ekonomiska resurser, göra otraditionella val av gymnasie-

program, något som i utsagan uttrycks ”länge varit självklart”. Via ett tal om 

otraditionella val införlivar diskursen artikulationer ur både befrielse- och 

nostalgidiskursen. Den idé om samhället som dominerar under denna period 

ger därmed sken av att erkänna eleven en valfrihet inför val av utbildning och 

val av inriktning i utbildningen. Detta handlingsutrymme begränsas dock uti-

från föreställningen om vad eleven uttrycks vara för någon:              

Skolan är en unik möjlighet för varje barn att tillägna sig de kunskaper och 
utveckla de färdigheter som hon eller han behöver som en god grund för att 
klara livet. […] Där blir varje elev uppmärksammad och ges möjlighet att ut-
veckla just sina talanger och förmågor […] och ges förutsättningar att komma 
till sin rätt (Allians för Sverige, 2006, s. 4).  

 

Vad som i förra citatet uttrycks som ”alla barn och ungdomar”, uttalas i detta 

citat i termer av ”varje barn” och ”varje elev”. I relation till det kommande 

vuxenlivet positioneras eleven som ett subjekt vars rättighet i termer av en 

utbildning uttrycks som en ”unik möjlighet” för att ”klara livet”. I citatet arti-

kuleras varje barn och varje elev som unik, inget barn är det andra likt; varje 

barn och elev har just sina unika talanger och förmågor, det vill säga att indi-

viders talanger och förmågor betraktas i termer av olika. Eleven tillskrivs, via 

uttalanden såsom att ”utvecklas till toppen av sin förmåga” (Allians för Sve-

rige, 2006, s. 4) respektive att ”nå sin fulla kapacitet” (Allians för Sverige, 

2006, s. 18) även en vilja att utveckla sina talanger och förmågor till fullo. 

Den likhetsrelation med vilken gymnasieeleven konstrueras, skapas alltså via 

representationer om varje individs olikhet, dess unikum i termer av just sina 

talanger och förmågor (Dir. 2007:8, s. 3 ).   Denna vilja ges betydelse i relation 

till vuxenlivet där denna egenskap är nödvändig i relation till ”en god grund 

för att klara livet”. Via representationer om individers olikhet positioneras 

gymnasieeleven med ett innehav av unika talanger och förmågor med vilka 

varje elev, med hjälp av utbildning, kan ”komma till sin rätt”. Via förståelsen 

av subjektet i termer av unikt, fixeras betydelsen av att ”nå full kapacitet” 

såsom att nå sin unika kapacitet – den goda grunden för att klara livet bestäms 

därmed som individuell – ju bättre skolan är på att uppmärksamma varje elev 

och skapa förutsättning att utveckla elevens förmåga – ju mer kan eleven 

komma till sin rätt i vuxenlivet. Vuxenlivet kommer därmed att se olika ut för 

olika individer.  
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I representationer av gymnasieeleven är eleven i termer av en vuxen ständigt 

närvarande; de talanger och intressen som görs möjliga för eleven att inneha 

görs därmed meningsfulla i relation till det kommande vuxenlivet:     

Att ta steget ut i vuxenlivet innebär för ungdomar bland annat att få möjlighet 
att etablera sig på arbetsmarknaden, att kunna försörja sig själv och att leva ett 
självständigt liv. Detta ökar självkänslan och drivkraften att vilja göra något hos 
individen (SOU 2006:102, s. 152). 

 

I citatet omtalas inledningsvis vad som är det eftersträvansvärda i livet; det 

vill säga bli vuxen. Den här framtida ”målbilden” som tillskrivs gymnasieele-

ven kan bli verklighet via ”att få möjlighet att etablera sig på arbetsmark-

naden” (min kurs.), något som möjliggör för eleven att ”försörja sig själv” och 

bli självständig. Vetskapen om möjligheten att få tillträde till arbetsmarknaden 

uttalas i sin tur öka både elevens självkänsla och vilja till aktivitet. Detta ”nå-

got” görs i denna kontext meningsfullt i förhållande till möjligheten att arbeta, 

försörja sig själv och på så vis bli självständig. Betydelsen av tecknet ”vuxen-

liv” likställs under denna period med en etablering på arbetsmarknaden. I re-

lation till idén om en stat med dess specifika utbildningstraditioner och den 

trygghet som samhället utlovar, såsom rätt till utbildning och hjälp med eta-

blering på arbetsmarknaden, positioneras eleven i termer av ett subjekt av na-

turen given en unik uppsättning talanger, intressen och förmågor. Eleven till-

skrivs dessutom en låg tilltro till sig själv och positioneras därmed i behov av 

trygghet likväl som i behov av stöttning av staten och samhället, i syfte att 

utvecklas; för att bli uppmärksam på sina talanger och intressen och komma 

till sin rätt i vuxenlivet, vars betydelse likställs med arbetslivet. Utsagor i vilka 

eleven tillskrivs en vilja att ”göra något”, bestäms därmed i termer av en vilja 

till anpassning; en anpassning till sin unika talang och en anpassning till ar-

betsmarknaden. De talanger, intressen och förmågor som eleven erkänns, be-

stäms därmed i relation till arbetslivets efterfrågan på förmågor, kunskap och 

kompetens:     

Arbetslivet ställer krav på både bredd och djup i medarbetarnas kompetenser, 
samtidigt som rörligheten på arbetsmarknaden ökar (Dir. 2007:8, s. 3).  

 

Gymnasieeleven tilltalas i citatet via epitetet ”medarbetarna”. Dessa medarbe-

tare positioneras underordnade de krav på kompetenser och egenskaper som 

arbetslivet efterfrågar. Elever tillskrivs därmed i behov av att inneha breda och 

djupa kompetenser likväl som förmågan att vara rörlig. I relation till förståel-

sen av eleven av naturen given en specifik uppsättning talanger och intressen, 

bestäms varje elevs kompetensinnehav i relation till denna uppsättning. Det 

öppnar i sin tur upp för att detta kompetensinnehav ser olika ut hos olika elever 

– det naturliga varandet bestämmer i vilken grad eleven kan utveckla både 

bredd och djup eller enbart bredd eller djup. Representationen av eleven i ter-

mer av ”medarbetare” kan ses som en reartikulation och ett införlivande ur 
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både befrielse- och nostalgidiskursen. I befrielsediskursen ges medarbetaren 

ett handlingsutrymme som inrymmer en förhandling och en valfrihet gentemot 

arbetslivet. Handlingsutrymmet styrs av elevens grad av konkurrenskraft på 

en global arbetsmarknad, det vill säga den är förhandlingsbar och möjlig att 

förändra. I nostalgidiskursen erkänns medarbetaren i sin tur ett handlingsut-

rymme som även där styrs av elevens förmåga att konkurrera. Via sin konkur-

renskraft erkänns eleven utrymme att påverka arbetslivets organisering i de-

mokratisk riktning. Under perioden 2006-2009 omförhandlas och förskjuts in-

nebörden i tecknet medarbetare då eleven görs till ett subjekt som är under-

ordnat den karakteristika som den är av naturen given, dessutom tillskrivs 

eleven en svagare position gentemot arbetslivet. Handlingsutrymmet begrän-

sas därmed, här synliggörs vikten av en förmåga till anpassning, både gente-

mot arbetslivets krav samt möjligheten att leva upp till kraven.  

Anspråket på att utveckla en anpassningsförmåga konstitueras under peri-

oden 2006-2009 utifrån nödvändigheten att ställa om i enlighet med en för-

ändrad värld – förändringar vilka formuleras i termer av globalisering: 

I en globaliserad värld där ekonomierna integreras med allt hårdare konkurrens 
mellan länder och regioner blir produktionen allt mer kunskapsintensiv. Sveri-
ges framtid ligger i en kvalificerad arbetskraft med god utbildning. Därför 
måste den svenska gymnasieskolan ha en sådan inriktning och en sådan kvalitet 
att ungdomarna får en god grund att möta framtidens krav. Den svenska mo-
dellen med ett väl utbyggt offentligt finansierat skolväsende ger goda förutsätt-
ningar för att det livslånga lärandet ska komma alla till del samt leda till syssel-
sättning och tillväxt. 

Den viktiga grunden för vårt samhälles och individens framtida utveckling 
läggs i förskolan och fortsätter i grund- och gymnasieskolan. I kommunal vux-
enutbildning kan vuxna med kort tidigare utbildning skaffa sig gymnasiekom-
petens för att bli bättre rustade för det moderna samhällets krav och för att ta 
tillvara dess möjligheter (Lagrådsremiss 2009, s. 34f). 

 

I citatet kontextualiseras eleven både i världen likväl som i det samtida och 

framtida Sverige. Via artikulationer om världen såsom globaliserad, ges inte 

utrymme att förstå omvärlden annorlunda; ej heller för Sverige att välja bort 

denna utveckling. Tecknet globalisering ges i citatet betydelse i relation till 

länders integrerade ekonomier och hårdnande konkurrens. Det betyder i sin 

tur en värld med sänkta gränshinder och ökad frihandel (Ds. 2009:21, s. 11)7. 

Den betydelse tecknet ”globalisering” ges under denna period överensstäm-

mer därmed med tecknets innebörd i både befrielse- och nostalgidiskursen. I 

relation till denna globalisering av ekonomin uttrycks Sverige, för att kunna 

möta den förstärkta konkurrenssituationen behöva ”kvalificerad arbetskraft 

med god utbildning”. För att Sverige ska kunna behålla sin position högt upp 

                                                      
7 I de utbildningspolitiska texterna utvecklas inte innebörden av globalisering något mer. I Glo-

baliseringsrådets slutrapport (Ds. 2009:21, s. 11) definieras globalisering däremot betyda och 

innebära ”sänkta gränshinder, ökande världshandel och ökande direktinvesteringar”.  
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i värdekedjan8 krävs att arbetskraften vet vikten av att både kunna anpassa och 

kvalificera sig i relation till den kunskap och de kompetenser som krävs för 

att upprätthålla landets välfärd.  

I citatet omtalas ”den svenska modellen”, en samhällsmodell med ett of-

fentligt finansierat skolväsende som alla har rätt och förväntas ta del av – ett 

deltagande vars resultat ska leda till anställningsbarhet som i sin tur säkerstäl-

ler tillväxt. Ett införlivande av begreppet ”den svenska modellen” kan betrak-

tas som en reartikulation ur efterkrigstidens folkhemsdiskurs. Genom att rear-

tikulera detta begrepp ger texterna skrivna under denna period sken av att in-

förliva en föreställning om det sociala som rymmer ett samhälle där både ett 

marknadsekonomiskt tal om tillväxt och socialliberala tankar om utjämning 

och full sysselsättning ryms. Via införlivandet av begreppen ”den svenska mo-

dellen”, ”Sverige” och ”vårt samhälle” konstrueras i citatet ovan en ”vi”-ka-

tegori, inom vilken alla medborgare i Sverige konstitueras i sin likhet i viljan 

att anpassa sig inför framtidens förändringar och krav, likväl som att ta vara 

på sin ”rätt” till utbildning som det offentliga samhället uttrycks ha skyldighet 

att erbjuda. Betydelsen av ett ”vi” där ”alla ska vara med” ges under denna 

period också betydelse i relation till vikten av att ta tillvara ”befolkningens 

samlade kompetens” (Ds. 2009:21, s. 86). Anpassningen till det framtida sam-

hället kräver dessutom vad som uttalas i termer av ”konsensus” – konsensus i 

betydelsen ett gemensamt synsätt kring en rättvis fördelningspolitik (Ds. 

2009:21). Talet om en rättvis fördelningspolitik konstitueras således via kon-

sensustanken inom vilken vikten av samförstånd mellan arbetsgivare, fack och 

arbetstagare är viktig. Samtidens globala konkurrenssituation betraktas här 

kräva konsensus kring uppkomsten av ekonomiska skillnader mellan männi-

skor. Skillnaderna får dock ej upplevas som ”omotiverade och orättfärdiga” 

vilket kan orsaka ”sociala spänningar” (Ds. 2009:21, s. 86), och rubba kon-

sensustanken. En anpassning till att vilja göra det rätta inkluderar att acceptera 

den position som den unika talangen och intresset tillåter. På detta sätt legiti-

meras skilda positioner för skilda individer både vad gäller ekonomi och vad 

vuxenlivet kan innehålla.   

 Jämlikhetsivern uttrycks tidigare ha gått för långt när ”den nordiska jäm-

likhetsambitionen formuleras som Aksel Sandemoses Jantelag” eftersom ”vi 

behöver de talangfulla och entreprenöriella och de ska inte behöva känna 

missunnsamhet”. (Ds. 2009:21, s. 86). Med utgångspunkt i förståelsen kring 

de krav det framtida samhället ställer på människor; människor som ”är” olika, 

gäller det att ta tillvara den produktionsförmåga alla människor ”har”. Talet 

                                                      
8 Att befinna sig högt upp i vad som benämns som värdekedjan innebär att, i en globaliserad 

värld där länder som har ett lägre löneläge konkurrerar ut andra länder vad gäller lägre kun-

skapsintensiv produktion, gäller att behålla de mest kunskapsintensiva delarna inom landet. 

Därför uttrycks utbildning såsom en ”nyckelfaktor” vilket legitimerar satsningar på utbildning 

och forskning för att kunna behålla huvudkontor och skapa miljöer för innovationer (Ds. 

2009:21).  
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om konsensus i termer av en rättvis belöning i relation till produktionsför-

mågan, legitimerar således skilda ersättningar till skilda individer, där de som 

”givits” innovationsförmåga och entreprenöriella förmågor erkänns en över-

ordnad position. 

Den subjektsposition som, i relation till idén om det historiska, den samtida 

och den framtida utvecklingen i samhället, erbjuds gymnasieeleven under pe-

rioden 2006-2009, artikulerar en elev som växer upp i en globaliserad värld, 

något som i sin tur innebär att vi som lever i Sverige, tillsammans måste hjäl-

pas åt för att inte landet ska tappa i konkurrenskraft. Eleven erkänns ett inne-

hav av unika talanger, förmågor och intressen men tillskrivs samtidigt en låg 

tilltro till sig själv varför eleven behöver stöttning i att utveckla dessa till fullo. 

Här förväntas samhället och utbildningssystemet ge eleven både den trygghet 

och de förutsättningar den behöver för att dels fostras in i det svenska sam-

hället och dels nå sitt mål: försörja sig själv, bli självständig och på så sätt 

erkännas ett bra vuxenliv. Samhället förväntar sig i sin tur att eleven på bästa 

sätt ska ta tillvara den chans till kvalificering och fostran som skolan ger, det 

vill säga att bli anställningsbar. Vägen mot anställningsbarhet innebär att ele-

ven tillskrivs en anpassningsförmåga; de talanger, intressen och förmågor som 

eleven erkänns, bestäms därmed i relation till arbetslivets efterfrågan på för-

mågor, kunskap och kompetens. Via representationer om varje elevs, av natu-

ren givna uppsättning av talanger och intressen, avkrävs eleven en anpassning 

till den givna position på arbetsmarknaden och i samhället som talangerna och 

intresset medger. Eleven tillskrivs på så sätt egenskaperna lojal, disciplinerad 

och effektiv. Oavsett vad naturen gett eleven för karakteristika vill eleven ut-

veckla dessa till fullo för att bidra både till landets konkurrenskraft och till sin 

egen möjlighet att få ett bra vuxenliv.  

Gymnasieeleven som ett subjekt i behov av god utbildning 

Under perioden 2006-2009 är artikulationer om vikten av ett offentligt finan-

sierat utbildningssystem och utbildning såsom en rättighet för alla människor 

i Sverige, ständigt närvarande: 

Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar och se nya perspektiv. 
Bildning ger människor makt och möjlighet att forma sina egna liv. Med utbild-
ning ökar individens valmöjligheter i livet (Allians för Sverige, 2006, s. 18).  

 

I citatet är två kategorier närvarande: ”individen” och ”människor”. De kon-

stitueras via en likhet i sin rätt till utbildning, något som samhället bistår varje 

individ med, vilket tidigare synliggjorts. Med hjälp av en utbildning erkänns 

de båda kategorierna handlingsutrymme att komma i kontakt med nya saker 

och förstå dessa på nya eller andra sätt. Handlingsutrymmet erkänner också 

kategorierna ökade valmöjligheter i livet. Till skillnad från utbildning artiku-

leras inte bildning som en rättighet, i utsagan skapas därmed en åtskillnad 
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mellan utbildning och bildning; utbildning i termer av en rättighet medger i 

sin tur antagningskrav för möjligheten till bildning. Bildade människor med-

ges även ett större handlingsutrymme jämfört med utbildade människor i form 

av ”makt och möjlighet att forma sina egna liv”. Distinktionen mellan utbild-

ning och bildning ges mening i relation till Sveriges utbildningstraditioner, då 

i termer av en ”bred folklig utbildning” (Allians för Sverige, 2006, s. 4). Ut-

bildning medges därmed till det breda folklagret; bildning erkänns i sin tur till 

färre, vilka tillskrivs maktpositioner och ett större utrymme till självbestäm-

mande. De valmöjligheter som erbjuds elever konstitueras därmed i termer av 

olika, vem som erkänns vad bestäms i relation till de enskilda talangerna och 

intressena – var eleven bäst kommer till sin rätt. 

 Via bestämningen av utbildning i termer av en rättighet uttrycks tillgången 

på densamma viktig:     

Tillgången till gymnasieutbildning och gymnasial vuxenutbildning av god kva-
litet är en strategisk fråga för den framtida kompetensförsörjningen. Välutbil-
dad arbetskraft är en förutsättning för både privata och offentliga arbetsgivare. 
Därmed har tillgången till utbildning av god kvalitet betydelse för tillväxtfrågor 
och näringspolitik, både lokalt och nationellt. Även högskolesektorn är bero-
ende av att det finns gott rekryteringsunderlag (Prop. 2008/09:199, s. 44).      

 

Vikten av tillgång på utbildning är en del i en större strategi som berör till-

växtfrågor och näringspolitik på både lokal och nationell nivå. Talet om god 

tillgång kontextualiseras på så sätt i en nationell arbetsmarknadskontext i vil-

ken talet om tillväxt uttalas som överordnat. I citatet sker en bestämning av 

tecknet ”utbildning” med gymnasial ungdoms- och vuxenutbildning. Till-

gången på dessa utbildningsformer uttrycks därmed som en strategisk fråga i 

relation till arbetsgivares, ”både privata och offentliga” behov av individer 

som innehar ”rätt” kompetens. I citatet omtalas gymnasieeleven via epiteten 

”arbetskraft” och ”rekryteringsunderlag”. De förenas i viljan att det ska gå bra 

för landet och att de själva ska kunna leva ett gott liv, likaså förenas de via sin 

olikhet i talanger, förmågor och intressen. De särskiljs dock via målsättningen 

med utbildningen; eleven i termer av ”arbetskraft” ska via sin utbildning bli 

välutbildad för att därefter, via den kompetens den får med sig, bidra till både 

landets och den egna tillväxten respektive försörjningen. Gymnasieeleven i 

form av ”rekryteringsunderlag” ska i sin tur motsvara de krav som högskolan 

ställer för att bli antagningsbar. Via associationer till särskiljandet av utbild-

ning och bildning som synliggjordes ovan, kan en hierarkisering mellan sub-

jektskategorier legitimeras; elever i termer av ”arbetskraft” underordnas ele-

ven som ”rekryteringsunderlag”.  

 I citatet ovan artikuleras även utbildningens roll, det vill säga på vilket sätt 

gymnasial utbildning för både ungdomar och vuxna tillskrivs sitt värde. Det 

offentliga utbildningsuppdraget innefattar inte bara en hög tillgång på utbild-

ning, den ska även vara av ”god kvalitet”. Bestämningen av kvaliteten görs 
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meningsfull i relation till hur väl utbildningen motsvarar arbetslivets och hög-

skolesektorns krav på kompetens och kunskap. Gymnasieskolans värde be-

stäms således i relation till dess förmåga att tillgodose avnämarnas krav på 

välutbildade individer (SOU 2008:27). Denna förståelse öppnar upp för ett 

handlingsutrymme för ”arbetsliv och högskolesektor” att påverka ”hur målen 

ska formuleras” något som i sin tur uttalas som en garant för att ”kvalitetsni-

vån upprätthålls” (SOU 2008:27, s. 319). För att ”bejaka de olika krav som 

avnämarna har”, uttrycks nödvändigheten i att programmen på gymnasiesko-

lan ska skilja sig åt – ”de måste kunna vara olika” (SOU 2008:27, s. 24). Vad 

som uttrycks viktigt är att resultatet av utbildningen, själva ”utgången, exa-

men, ligger på rätt nivå” (SOU 2008:27, s. 24), det vill säga i nivå med kun-

skaps- och kompetenskraven. 

Gymnasieeleven i behov av en skola med olika utbildningar  

Konstitueringen av gymnasieeleven som ett subjekt berättigat en utbildning 

av god kvalitet som matchar både elevens unika karakteristika och avnämar-

nas krav, sker under perioden via föreställningen om vad elevsubjektet ses 

som och vad det borde vara, något som ska gå hand i hand med kraven. I 

förhållande till den överordnade föreställningen om elever i termer av olika är 

det under period möjligt att artikulera en gymnasieskola i termer av olika. 

Denna olikhet uttrycks innebära ”en avgörande skillnad mot den nuvarande 

strukturen (Lpf 94 min anm.) som bygger på en likformighet av programmen 

oavsett vart de leder” (SOU 2008:27, s. 24). Det som uttrycks i termer av lik-

formighet och som, i relation till kraven på olikhet framställs problematiskt, 

är de höjda teoretiska kraven: 

Skillnaderna mellan de olika programmen minskar och de teoretiska kraven 
ökar. […] Resultatet har blivit att gymnasieskolan vare sig lyckas förbereda för 
yrkeslivet eller för vidare studier. Socialdemokraternas kunskapsmässiga lik-
riktning strider mot tanken att varje individ ska kunna nå sin fulla kapacitet 
(Allians för Sverige, 2006, s. 18). 

 

Med utgångspunkt i dels de förestående omvärldsförändringar och dels i av-

nämares skilda krav, uttrycks en ”kunskapsmässig likriktning” inom de gym-

nasiala programmen som någonting negativt – något som vare sig individer, 

arbetsliv eller universitet efterfrågar. Följden av denna organisering uttrycks 

ha motverkat ”att varje individ ska kunna nå sin fulla kapacitet” vilket medfört 

att gymnasieskolan inte lyckas förbereda elever tillräckligt väl vare sig för 

”yrkeslivet eller för vidare studier”. Vad som inom både befrielse- och nostal-

gidiskursen uttrycks önskvärt, då i termer av en bred utbildning, eftersträvas 

inte.  Under denna period legitimeras därför gymnasiala program med skilda 

inriktningar med olika innehåll: högskoleförberedande utbildning som ”ska ge 
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en god grund för högskolestudier” samt ”yrkesutbildningar som leder till an-

ställningsbarhet och erkända kompetensnivåer” (SOU 2008:27, s. 21). Via 

epitetet ”varje individ”, görs gymnasieeleven till ett subjekt som anpassar sig 

till den position i arbetslivet och samhället där dess av naturen givna karakte-

ristika kommer till användning. Via artikulationen om sänkta kunskapskrav 

har inte ”varje elev” kapacitet att klara de teoretiska kurserna. Genom infö-

randet av kärnämnen har därmed inte samtliga individer getts möjlighet att 

komma till sin rätt – vare sig de elever med målet att fortsätta studera på hög-

skolan eller de som satsar på att kunna påbörja arbetslivet direkt efter gymna-

sieskolan. I citatet ovan synliggörs och legitimeras en förståelse om skilda 

grupper av elevsubjekt som särskiljs i termer av talang och intresse för an-

tingen högskolestudier eller yrkesutbildning. Betydelsen av ”att nå sin fulla 

kapacitet” implicerar följaktligen att den inneboende potentialen skiljer sig åt 

mellan elever.                   

 Via den fostran till anpassning som sker via utbildningssystemet tillskrivs 

eleven en förståelse för vikten av att göra det mesta möjliga av den uppsättning 

talanger, förmågor och intressen som den av naturen blivit tilldelad. Idén om 

individer i termer av olika, som i sin tur legitimerar en gymnasieskola där 

program måste få vara olika, torde ju öppna för en viss valfrihet för eleverna.        

Gymnasieskolan är frivillig och måste innehålla utbildningsvägar av hög kva-
litet såväl för elever med ambitionen att studera på högskolan, som för elever 
som vill inrikta sig mot ett specifikt yrke eller hantverk och bli anställningsbara 
inom detta område direkt efter gymnasiet, eller vill fortsätta med en högre yr-
kesutbildning (Allians för Sverige, 2006, s. 19).      
   

I citatet är fyra kategorier närvarande. Den första subjektskategorin ”varje 

elev” inkluderar alla elever i gymnasieskolan. De andra tre kategorierna är ” 

elever med ambitionen att studera på högskolan”, ”elever som vill inrikta sig 

mot ett specifikt yrke eller hantverk och bli anställningsbara inom detta om-

råde direkt efter gymnasiet” samt elever som ”vill (efter sin yrkesutbildning, 

min anm.) fortsätta med en högre yrkesutbildning” (Se också Dir. 2007:8). De 

här tre fungerar som underkategorier till ”varje elev” och skiljs åt via dess 

”olika talanger, intressen och förhoppningar”. Kategorierna förenas i konsti-

tutiva likheter i form av dess vilja att klara ett vuxenliv på ett bra sätt. Via 

föreställningen om gymnasieelevers givna olikheter vad gäller intressen, ta-

langer och förhoppningar, skapas i utsagan ovan gränsdragningar kring vad 

respektive elevkategoriers vuxenliv kan vara.           

Precis som inom befrielsediskursen artikuleras gymnasieskolan under 

denna period som ”frivillig”. Betydelsen av vad som är frivilligt skiljer sig 

dock åt. Medan tecknet i befrielsediskursen likställs med ett handlingsut-

rymme att faktiskt inte gå gymnasiet (för att därpå själv ansvara för konse-

kvenserna) eller att, utifrån det egna målet sätta samman ett eget program, är 
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frivilligheten här mer begränsad. Mellan 2006 och 2009 ryms således inte va-

let att välja bort denna utbildning – utbildningen representeras istället som en 

tillfällig anhalt med vilken individen ska kunna nå sitt nästa mål. Likaså be-

gränsas utrymmet att skapa sitt eget program likväl som att välja kurser från 

både teoretiskt inriktade och yrkesinriktade program. Betydelsen av gymna-

sieskolan i termer av frivillig fixerar däremot vikten av att den fostrar och 

”kvalitetssäkrar” eleven gentemot de krav som mottagarna ställer. Med ut-

gångspunkt i kategoriernas vilja till anpassning uttalas både eleven och skolan 

ha ett gemensamt mål; att ”elevens tid används väl under utbildningen” (SOU 

2008:27, s. 186) vilket i sin tur ”effektiviserar övergången skola-arbetsliv” 

(SOU 2006:102, s. 16, 153). Elevens anställnings- och antagningsbarhet fun-

gerar därmed som en värdemätare för själva utbildningen.   

I relation till krav på anpassning, då både till krav från samhälle och arbets-

marknad och till en förmodat inneboende begränsning, betraktas ökade teore-

tiska krav i gymnasieskolan i termer av problematiskt. Vad som uppfattas som 

ett problem är att det inte ger utrymme för alla elever att komma till sin rätt – 

individen får därmed inte bli så kapabel som dess förmodat inneboende pot-

ential tillåter. En sådan gymnasieskola där de teoretiska kraven sägs ha ökat 

uttrycks därmed motverka dess mål:   

Syftet med samtliga dagens gymnasieprogram är att förbereda eleverna för vi-
dare studier på högskola eller universitet. Det kan låta bra att alla utbildningar 
ska leda till högskolebehörighet, men i verkligheten blir resultatet förödande 
för de tusentals ungdomar som tappar motivationen och hoppar av gymnasiet. 
Resultatet blir också ytlighet i studierna för de elever som ska fortsätta till uni-
versitet och högskola (Allians för Sverige, 2006, s. 19).    
                             

Den idé som reformeringen av gymnasieskolan i mitten av 1990-talet uttrycks 

vila på, artikuleras i negation till ”verkligheten” som något overkligt, en illus-

ion. Illusionen innefattar ”deras bild av rättvisa” i vilken ”regeringen (de röd-

gröna, min anm.) vill stöpa alla elever i samma form” (Allians för Sverige, 

2006, s. 4). I den gymnasieskolan uttalas elever inte getts möjligheter att vara 

som de egentligen ”är” och förverkliga de mål som överensstämmer med deras 

förmodat inneboende potential. Att förbereda alla elever i gymnasieskolan för 

universitetsstudier omtalas därmed som något som inte låter sig göras. Denna 

illusoriska idé uttrycks ha fått konsekvenser. I citatet uttrycks gymnasiepro-

grammens syfte överordnat vilket länkar till en förståelse av gymnasieskolan 

som subjekt i vilken elever i sin tur objektifieras utifrån det överordnade syf-

tet; att förbereda samtliga elever för ”studier på högskola eller universitet”.  

Konsekvenserna uttrycks ha ”drabbat” gymnasieelever på skilda sätt. För 

den kategori som uttrycks i termer av ”tusentals ungdomar som tappar moti-

vation och hoppar av gymnasiet” uttrycks gymnasieskolans syfte få ”för-

ödande” konsekvenser. Denna kategori kan, i jämförelse med den andra kate-

gorin som skapas i citatet, ”de elever som ska fortsätta till universitet och hög-

skola”, associeras till den underkategori som synliggjordes tidigare i denna 
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text, den underkategori som artikuleras ha intresse för att utbilda sig på ett 

yrkesinriktat program och bli anställningsbar. För denna underkategori som 

erkänns dessa mål, intressen och har denna fallenhet, artikuleras gymnasiets 

utformning, i termer av en teoretisering av de yrkesinriktade programmen, ha 

lett till avhopp och bristande motivation.  För den underkategori som i sin tur 

erkänns ambition att fortsätta till universitetsstudier, har den sänkta kvaliteten 

i de teoretiska kurserna inte gjort dem tillräckligt antagningsbara. Gymnasie-

skolan, som den organiseras i befrielse- och nostalgidiskursen, uttalas på så 

sätt inte kunna förbereda sina elever inför nästa steg i livet, oavsett vilket det 

är. 

 Via utsagor som representerar gymnasieeleven i form av ett unikt subjekt; 

med sin individuella uppsättning talanger, intressen, förmågor och egen-

skaper, synliggörs den logik med vilken subjekt särskiljs och positioneras un-

der perioden 2006-2009. Den position som görs möjlig för eleven att anta, 

möjliggörs i relation till den karakteristika som ses naturlig. Via denna före-

ställning legitimeras i sin tur en gymnasieskola med en programstruktur som 

har en tydlig uppdelning mellan yrkesinriktade och högskoleförberedande 

program. Därmed sker en bestämning av den karakteristika som uttrycks given 

eleven; denna uppdelning förutsätter en förståelse om eleven i termer av yr-

kesinriktad eller inriktad på högre studier likväl som given karakteristika för 

mer praktiska göromål eller mer teoretiska uppgifter. Under denna period un-

derkänns och utesluts därmed andra sätt att kategorisera gymnasieelever. I pe-

riodens texter avvisas både nostalgidiskursens förståelse av subjektet givet so-

ciala faktorer likväl som befrielsediskursens idé om subjektets inneboende 

kreativitet och skaparkraft. I likhet med befrielsediskursen har inte kategori-

sering i termer av klass och kön någon giltighet under perioden 2006-2009. I 

förhållande till elevens av naturen givna karakteristika ges inte påverkan uti-

från uppväxtvillkor något förklaringsvärde, det förskjuts därmed till det dis-

kursiva fältet. Vad som omtalas värdefullt är att via utbildningssystemet ge 

elever möjlighet att utveckla sin karakteristika till fullo. Det är särskilt viktigt 

i relation till att bevara landets position på en konkurrensutsatt världsmarknad.  

 Representationer av eleven innehavande en naturlig specifik potential och 

vilja till anpassning, begränsar elevens möjlighet att politisera sin position. Då 

alla människor betraktas ha en given uppsättning karakteristika genererar det 

i sin tur en bestämd plats i samhället och på arbetsmarknaden – det är via 

denna föreställning som konsensustanken (Ds 2009:21, s. 85) görs möjlig. Att 

individer innehar olika positioner i samhället är därmed en naturlig konse-

kvens, den görs därför i princip omöjlig att emotsäga. Via talet om behovet av 

anpassning och i relation till den osäkerhet om hur eleven på bästa sätt kan 

komma till sin rätt, erkänns eleven under denna period hjälp och trygghet på 

vägen mot att bli det som den uttalas kunna vara.               
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Gymnasieeleven i behov av vägledning 

Gymnasieelevens väg mot ett blivande som går i linje med den givna karakte-

ristikan, artikuleras under perioden via tecknen tydlighet, vägledning, specia-

lisering, fördjupning och övning. Vägen görs meningsfull gentemot det mål 

som är det viktigaste för eleven, det vill säga att få ett bra vuxenliv. Detta mål 

uttrycks dock svårt att nå för alla elever: 

Nästan alla elever går vidare från grund- till gymnasieskolan, men långt ifrån 
alla fullföljer utbildningen. Det måste ses som ett allvarligt misslyckande att en 
av fyra pojkar respektive en av fem flickor inte får slutbetyg inom fyra år, trots 
att utbildningen är treårig. […] Framförallt är andelen eleven som inte fått slut-
betyg från de yrkesinriktade programmen omfattande. Av dem som uppnår slut-
betyg är det 10-15 procent som inte har godkänt i ett eller flera kärnämnen. […] 
Sammantaget bidrar detta till allt senare inträde på arbetsmarknaden (Dir. 
2007:8, s. 2). 

 

I citatet är flera kategorier av gymnasieeleven närvarande, varav ”nästan alla” 

inkluderar samtliga ungdomar som fortsätter från grundskolan till gymnasie-

skolan. I relation till ”nästan alla” skapas kategorin ”långt ifrån alla” vilken i 

sin tur innefattar ”en av fyra pojkar”, ”en av fem flickor”, ”eleven som inte får 

slutbetyg” samt ”eleven som inte har godkänt i ett eller flera kärnämnen”. Ka-

tegorin ”långt ifrån alla” förenas, tillsammans med sina underkategorier, via 

en konstitutiv likhet i att gå på yrkesinriktade program, inte fullfölja sin ut-

bildning alternativt inte få ett slutbetyg. Detta begränsar dessa elevers hand-

lingsutrymme då det försvårar målet att bli anställningsbar, försörja sig, bli 

självständig samt svara upp mot landets kompetensförsörjningsbehov. En för-

senad och försvårad etablering på arbetsmarknaden, i termer av ”felval och 

omval”, artikuleras inom diskursen bero på ”bristfällig information” som 

också ”innebär onödig tid i gymnasiet” (SOU 2006:102, s. 73). Utifrån det 

överordnade målet i termer av att ”alla unga får möjlighet att fullfölja sin gym-

nasieutbildning” (SOU 2006:102, s. 73) legitimeras en reformering av gym-

nasieskolan där dessa ”kvalitetsbrister” (SOU 2006:102, s. 73) kan undvikas: 

Olika intressen och fallenhet måste tas tillvara i studieförberedande utbildning, 
yrkesutbildning respektive lärlingsutbildning. [...] Genom bättre möjligheter att 
välja specialisering kan elevernas motivation öka. [...] Fler ungdomar än hittills 
skall få möjlighet att fullfölja den utbildning de påbörjar. Genom nya yrkes- 
och lärlingsutbildningar av hög kvalitet samt insatser för att förbättra grundsko-
lan och relevanta antagningskrav till gymnasieskolan bör utslagningen från 
gymnasieskolan kunna minska väsentligt (Dir. 2007:8, s. 3).   

 

För att motsvara elevers förmodade intressen och fallenhet legitimeras tre 

olika utbildningar inom gymnasieskolan; studieförberedande utbildning, yr-

kesutbildning och lärlingsutbildning. Dessa olika inriktningar omtalas i termer 

av ”specialiseringar” som ska öka elevers motivation och därmed möjligheten 

att kunna slutföra utbildningen. Via förståelsen av eleven som medveten om 
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sina intressen, engagerad i sin framtid men med en osäkerhet kring vilket val 

som är det ”rätta”, görs eleven till ett subjekt i behov av ”god information om 

valen, konsekvenserna av dem och hur framtidsutsikterna ser ut på arbets-

marknaden” (SOU 2008:27, s. 186). Denna förståelse öppnar i sin tur upp för 

vikten av ”tydlig information om vad utbildningen innehåller och vart den le-

der” (SOU 2008:27, s. 186). Artikulationerna bestämmer subjektet i behov av 

information men också vilken sorts information som eleverna främst behöver.  

Det fixerar i sin tur vad studie- och yrkesvägledningen förväntas ge för in-

formation. För att ”eleverna ska kunna göra väl underbyggda val” och undvika 

ofrivilliga förseningar” behöver de ”konkret och heltäckande information” 

(SOU 2008:27, s. 596f) och därför svar på frågor om ”vart utbildningen leder, 

vad de som gått på utbildningen tycker att den gett för resultat, vad arbetsgi-

varen tycker om utbildningen, resultaten under utbildningen, antal avhopp och 

skälen till dem” (SOU 2006:102, s. 76f). I relation till innehållet i informat-

ionen görs eleven till ett subjekt som intresserar sig för hur väl utbildningen 

svarar upp mot kraven på anställnings- och antagningsbarhet. I likhet med be-

frielsediskursen artikuleras även här branschernas ansvar för att informera ele-

ver i skolan. Därför behöver skolan ”ge förutsättningar för möten mellan ar-

betsliv och unga som ska välja väg” (SOU 2006:102, s. 77). I möte med ar-

betslivet ges eleverna möjlighet att få svar på sina frågor ”såsom arbete efter 

utbildning, lön m.m.” (SOU 2006:102, s. 77). Relationen mellan elev och ar-

betsliv artikuleras därmed annorlunda än densamma i befrielsediskursen. Un-

der denna period har eleven och arbetsgivaren samma mål, det vill säga att 

eleven, via sin utbildning ska bli så anställningsbar respektive antagningsbar 

som möjligt, därmed utesluts eller minskar utrymmet för förhandling mellan 

parterna. Det stärker dock arbetslivets position gentemot skolan vilket görs 

via artikulationer om samverkan mellan just arbetsliv och skola som ett mått 

på kvalitet; ju mer samverkan och inflytande över utbildningar ju högre grad 

av kvalitet (Prop. 2008/09:199; SOU 2006:102; SOU 2008:27).  

 Förutom tydlighet i termer av information om arbete görs eleven till ett 

subjekt som behöver tydlig vägledning i termer av ”relevanta antagningskrav” 

vilket uttrycks kunna minska ”utslagningen från gymnasieskolan” (Dir. 

2007:8, s. 3):  

Behörighetskrav skall säkerställa att en elev har de förkunskaper som behövs 
inom det område som utbildningen avser. […] Meritvärdesgränser kan säker-
ställa att eleven har tillräcklig allmän studiekapacitet och specifika krav på god-
känt i vissa ämnen kan säkerställa att eleven har de särskilda förkunskaper som 
krävs (Dir. 2007:8, s. 7). 

 

I citatet artikuleras antagningskrav inledningsvis i termer av ”behörighets-

krav” med vars hjälp eleven kan utröna om den ska välja ett studieförbere-

dande program (behörighetskrav godkänt i tolv ämnen) eller ett yrkesinriktat 

program (behörighetskrav godkänt i åtta ämnen). Skilda meritvärden till 



 125 

skilda programinriktningar uttrycks därmed fungera som tydliga riktningsgi-

vare för vilken av dessa utbildningar eleven kan klara av samt tillika slutföra. 

I linje med elevens vilja att välja ”rätt” utbildning, slutföra densamma på utsatt 

tid för att därefter få ett arbete eller komma in på en högre utbildning, uttrycks 

tydlighet i termer av antagningskrav kunna minska felval, omval, avhopp samt 

öka genomströmningen i gymnasieskolan. Dessa faktorer är inte önskvärda av 

vare sig eleven, skolan eller arbetslivet; eleven riskerar arbetslöshet och bi-

dragsberoende, arbetslivet får inte den kompetens den efterfrågar och kvali-

teten hos utbildningssamordnaren blir låg. Den konsensus som uttrycks efter-

strävansvärd, konstitueras under perioden 2006-2009 i relation till vikten av 

samförstånd:   

Samhället har ett ansvar att göra sitt yttersta för att ingen ska behöva gå vidare 
genom livet utan den viktiga grund som gymnasieskolan ska ge. Eftersom olika 
individer har olika förutsättningar måste undervisningen anpassas efter indivi-
dens behov och förutsättningar. Ambitionen måste vara att genom stöd och sti-
mulans ge varje elev möjlighet att uppnå målen (Lagrådsremiss 2009, s. 37).   

 

Via epiteten ”olika individer”, ”individen” och ”varje elev”, konstitueras ele-

ven via en likhet i att ha givits olika förutsättningar att klara undervisningen i 

en gymnasial utbildning. I citatet tillskrivs ”samhället” både en ambition och 

ett ansvar för att ”göra sitt yttersta” för att ”ge varje elev möjlighet att nå må-

len”. Det öppnar i sin tur upp ett handlingsutrymme i termer av ”anpassning”, 

därmed uppstår en relation mellan eleven och skolan där skolan positioneras 

som ansvarig för att på alla tänkbara sätt stötta och stimulera eleven så den når 

målet. I citatet ovan representeras även eleven via epitetet ”ingen”, i utsagan 

skapas också den Andre – den gymnasieeleven via en konstitutiv olikhet 

skapas gentemot. ”Ingen” konstitueras via en likhet att inte ta tillvara sam-

hällets stöd och inte heller anpassa sig till sina givna förutsättningar och där-

med chansen att nå det eftersträvansvärda; att bli anställnings- och antagnings-

bar. Denna möjlighet för identifikation underkänns därmed under denna pe-

riod och förskjuts till det diskursiva fältet. Via synliggörandet av den Andre 

positioneras gymnasieeleven med en skyldighet att ta tillvara det stöd sam-

hället ska ge.  

 Artikulationer om tydlighet och vägledning i termer av ”anpassning” öpp-

nar också utrymme för vikten av fördjupning och specialisering. Det först-

nämnda ges betydelse i relation till studieförberedande program där eleven, 

för att vara väl förberedd för högskolestudier, ska ges möjlighet till ”fördjup-

ning i ämnen som har stor betydelse vid fortsatta studier” som ”uppmuntra 

eleverna” att läsa de kurser som ökar elevens möjlighet att ”komma in på öns-

kad utbildning” (Dir. 2007:8, s. 9). Tecknet specialisering uttrycks i sin tur ge 

elever på yrkesinriktade program ”ökad motivation” (Dir. 2007:8, s. 3). För 

att möta elevens önskan och engagemang inför framtiden artikuleras vikten av 

att, oavsett:  
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[v]ilken utbildning en elev väljer ska gymnasieskolan från första dagen präglas 
av det som är utbildningens karaktär och målen för utbildningen. Elever måste 
få chansen att återkommande öva på det som väntar efter gymnasieskolan och 
ges tid att tillämpa och befästa sina kunskaper (SOU 2008:27, s. 177). 

 

Via periodens föreställning om elevsubjektet konstitueras vikten av att gym-

nasieskolans utbildningar – ”från första dagen” – har olika innehåll, ett inne-

håll som fokuserar på ”det som väntar efter gymnasieskolan”. I relation till 

vad som uttrycks som elevens mål, det vill säga att via en gymnasial utbildning 

kvalificera sig för nästa steg, legitimeras ett fokus på programmens karaktär 

och målet med utbildningen. Det tar sig uttryck dels i fler timmar inom re-

spektive programs karaktärsämne och dels via ett tal om infärgning av kärn-

ämnen, det vill säga ”låta omfattningen av och innehållet i kärnämnen variera 

för olika program” (SOU 2008:27, s. 239). ”I gymnasiegemensamma ämnen 

som t.ex. matematik ska kurserna utformas med centralt innehåll som är sär-

skilt relevant för utbildningen” (Lagrådsremiss 2009, s. 38).   

 I citatet ovan görs eleven till ett subjekt som, för att befästa sina kunskaper, 

behöver tid att tillämpa och öva. Behovet legitimeras i relation till elevers 

olikheter:  

Ungdomar har olika sätt att lära. En del elever föredrar att lära sig genom att 
delta i produktionen på en arbetsplats. För dem kommer gymnasial lärlingsut-
bildning att vara ett attraktivt alternativ till skolförlagd utbildning (Lagrådsre-
miss 2009, s. 38).  

 

I citatet återfinns två kategorier: ”ungdomar” och ”en del elever” vilka skapas 

via en likhetslogik i att de lär på olika sätt. Likhetslogiken i termer av olikhet 

skapas via en gränsdragning i relation till den kontext där lärandet sker. Via 

förståelsen av att ”en del elever” vet sig lära bäst på en arbetsplats, fixeras 

också den plats där ”ungdomar” lär bäst, vilket därför är i skolkontexten. Den 

gymnasiala lärlingsutbildningen legitimeras under perioden 2006-2009 i re-

lation till förståelsen om gymnasieelevens givna fallenhet vilket styr elevens 

sätt att lära. I relation till lärlingsutbildningen, där eleven under halva sin ut-

bildningstid ska öva, artikuleras även vikten av arbetsplatsförlagt lärande 

(APL) på den skolförlagda yrkesinriktade utbildningen. Medan lärlingsutbild-

ningen ses som ett sätt att möjliggöra för ”en del elever” att slutföra en gymn-

asial utbildning och kunna försörja sig själva, artikuleras vikten av APL i form 

av en kvalitetssäkring eftersom ”en elev utan APL” inte har ”samma möjlig-

heter att etablera sig på arbetsmarknaden” (SOU 2008:27, s. 28). APL kvali-

tetssäkrar därigenom att utbildningen ger eleven den kompetens den behöver 

likväl som att utbildningen i sig håller en hög kvalitet.   
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Sammanfattning av subjektsposition 3 

Under perioden 2006-2009 erbjuds gymnasieeleven en subjektsposition där 

eleven görs till ett subjekt som växer upp i ett samhälle där det finns en stark 

tradition att inkludera alla människor, där alla är en viktig kugge i hjulet som 

ser till att Sverige kan behålla sin position i en alltmer konkurrensutsatt global 

ekonomi. Inom nationen råder en tanke om konsensus kring hur detta ska gå 

till och vem som ska göra vad. Det finns en överensstämmelse kring förståel-

sen kring vikten av att alla både vill och på bästa sätt ges förutsättningar att 

hjälpa till, vilket gynnar både landet och individen som därigenom erkänns 

tillväxt respektive ett bra vuxenliv. Förståelsen om en samtid präglad av hård-

nande konkurrensvillkor kräver att alla ges utrymme att bli så duktiga de kan 

på det som de är bäst på. Den subjektsposition som, i relation till idén om det 

samtida och det framtida samhället, görs möjlig för eleven att anta, represen-

terar därmed eleven som en unik individ, som är lojal med nationen och dess 

traditioner likväl som med konsensustanken, lojal vad gäller vikten av att 

hjälpa till samt disciplinerad för att bli så duktig den kan. Eleven i termer av 

unik innehar unika talanger/fallenhet och intressen som förmodas vara av na-

turen givna. Dessa bestämmer vilken utbildning eleven klarar av; hur och var 

den lär som bäst och vilken position i arbetslivet och samhällslivet som eleven 

tilldelas efter sin utbildning. Eleven tillskrivs en stark vilja att göra ”rätt”; på 

bästa sätt ta tillvara sina intressen och talanger för att vara behjälplig i landet, 

försörja sig själv och bli självständig.  

Samtidigt representeras eleven med en låg tilltro till sig själv varför eleven 

behöver stöttning i att utveckla sina talanger och intressen till fullo. I relation 

till vad eleven förmodas vara ges eleven rätt till stöttning av samhället som 

ansvarar för att reformera det offentligt finansierade utbildningssystemet så 

det på bästa sätt skapar förutsättningar för eleven att klara en gymnasial ut-

bildning och nå målet: att bli anställnings- eller antagningsbar. I gengäld för-

väntar sig samhället att eleven ska ta tillvara den chans till kvalificering och 

fostran som skolan ger. Vägen mot målet att bli anställnings- eller antagnings-

bar, tillskriver eleven en vilja till anpassning i termer av att välja den utbild-

ning som överensstämmer med den position i arbetslivet, där eleven på bästa 

sätt kan komma till sin ”rätt”. Oavsett vad naturen gett eleven för karakteri-

stika vill eleven utveckla sina egenskaper till fullo för att bidra både till landets 

konkurrenskraft och till sin egen möjlighet att få ett bra vuxenliv. 

I relation till skolkontexten positioneras eleven med en rätt till samhällelig 

uppbackning för att till fullo ”bli ”det som den ”är”. Därför legitimeras en 

reformering av utbildningssystemet i vilket det finns flera utbildningsstråk 

som eleven kan välja mellan; högskoleförberedande, yrkesförberedande och 

lärlingsutbildning. För att nå målet så effektivt som möjligt och samtidigt bli 

anställnings- eller antagningsbar, erkänns eleven rätt till tydlig information 

och vägledning för att undvika att välja fel utbildning, vilket skulle kunna 
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tvinga eleven till omval eller äventyra övergången till arbete eller högre stu-

dier. Eleven erkänns också en rätt till specialisering eller fördjupning där den 

ges utrymme att verkligen fördjupa sig alternativt specialisera sig på det om-

råde som utbildningen riktar sig till, något som uppmuntrar respektive moti-

verar eleven att klara sina studier på bästa sätt. Eleven tillskrivs dessutom ett 

behov att få tillämpa och öva på det som den förväntas göra efter sin utbild-

ning. Då eleven uttrycks lära på sitt eget sätt ges eleven utrymme att antingen 

skolförlägga sin gymnasiala utbildning alternativt göra minst 15 veckors APL 

eller tillbringa halva sin utbildningstid i arbetslivet. I relation till en gymna-

sieskola som stöttar, informerar, vägleder samt differentierar intagningspo-

äng, uttalas eleven kunna välja ”rätt” utbildning, det vill säga den utbildning 

med vilken eleven kan ta tillvara sina av naturen givna talanger och intressen. 

Via organiseringen av gymnasieskolans utbildningar i termer av högskoleför-

beredande, yrkesutbildning och lärlingsutbildning, förutsätts eleven vara an-

tingen teoretiskt eller praktiskt lagd. I linje med den överordnade idén om sub-

jektet såsom av naturen givet en unik karakteristika så konstitueras individers 

skilda positioner som något givet.  

Fördjupad analys av subjektsposition 3 

I föregående del av det tredje resultatkapitlet synliggjordes den tredje sub-

jektspositionen med vilken gymnasieeleven erbjuds identifikation i det analy-

serade materialet. Denna subjektsposition, som benämns ”den lojala och an-

passningsbara eleven”, är främst närvarande i de texter som är skrivna under 

perioden 2006-2009. Subjektspositionen görs möjlig att artikulera dels via en 

samstämmighet om globalisering och hur den i sin tur avkräver eleven anpass-

ning och dels via reartikulationer ur en folkhemsdiskurs. För att erkännas tolk-

ningsföreträde krävs införlivanden av begrepp och tecken ur både befrielse- 

och nostalgidiskursen. Representationer om gymnasieeleven som engagerad i 

landets utveckling, som vill landets bästa och som erkänns självständighet och 

valfrihet är inte möjliga att emotsäga – dessa tecken ges dock delvis andra 

betydelser i relation till det samhälle som här är eftersträvansvärt. 

Synliggörande av diskursen 

I det material som analyserats åskådliggörs således en dominerande subjekts-

position där gymnasieeleven erbjuds identifikation i termer av att vara lojal 

och anpassningsbar. Dessa tecken fungerar som riktningsgivare för allt som 

gymnasieeleven förväntas företa sig. Tecknen ges under perioden 2006-2009 

betydelse i relation till en specifik idé om hur samhället, inte borde vara, utan 

hur det ”är”. Innan en mer ingående redogörelse för den specifika betydelse 

tecknen lojal och anpassningsbar ges under denna period, vill jag här synlig-

göra den diskurs inom vilken ”den lojala och anpassningsbara eleven” görs 
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möjlig att artikulera. I likhet med de andra subjektspositionerna sker det med 

reartikulationer av tidigare perioder, via föreställningen om en samtid i för-

ändring samt ett mål att ställa allt tillrätta. 

 Inledningsvis i min reartikulation av denna periods subjektsposition kon-

textualiseras gymnasieeleven i Sverige. Detta land tillskrivs ett brett samhälls-

ansvar i termer av skyldigheter; att bistå medborgarna med utbildning och med 

arbete för att på bästa sätt ta tillvara folkets samlade kompetens. Via artikulat-

ioner av eleven som vilsen och i behov av stöttning, framställs samhället i 

form av en trygg plats i vilken eleven hjälps tillrätta både vad gäller val av 

utbildning och val av arbete. Sverige artikuleras som ett land i vilken det råder 

stabilitet, ordning och reda – en social ordning i vilken varje enskild individ, 

via sitt unikum – förbereds och fostras in på den plats den av naturen är given. 

Via dessa representationer om den samtid som eleven lever i skapas en social 

praktik genom vilken det blir möjligt att representera gymnasieeleven med en 

naturlig födslorätt som den, med stöttning av samhället, ska fostras in i. På så 

vis sker en bestämning av staten som ett samhälle i vilken befolkningen har 

en naturlig plats; en plats genom vilken individer även uttrycks bärare av olika 

syn på arbete, moral och värderingar varför vissa, mer än andra, måste ledas 

och fostras för att acceptera sina skyldigheter och bli det som de ska vara. 

 En gemensam önskan om stabilitet i termer av ordning och reda artikuleras 

sida vid sida med utsagor om globalisering i betydelsen integrerade ekonomier 

och hårdnande konkurrens som i sin tur för med sig krav på kunskapsintensiv 

produktion. Utsagor om globalisering och krav på tillväxt öppnar upp en social 

praktik genom vilken artikulationer kring vikten av marknadsanpassning görs 

möjligt att artikulera. Dessa artikulationer görs via utsagor om ”det moderna 

Sverige”, en nation i vilken ”den svenska modellen” uttrycks som något efter-

strävansvärt. Via en överensstämmelse i önskan om stabilitet och högre till-

växt bestäms värdet av det offentligt finansierade skolsystemet i relation till 

dess förmåga att skapa förutsättningar för sysselsättning. I det moderna Sve-

rige, via begreppet ”den svenska modellen” framkommer vikten av konsensus 

kring en specifik fördelningspolitik, då i termer av en rättvis sådan. Bestäm-

ningen av vad som är rättvist sker via utsagor om elever i termer av unika och 

olika samt via krav på stabilitet och högre tillväxt. På detta sätt möjliggörs ett 

tal om samförstånd mellan arbetsgivare, fack och arbetstagare som innebär 

fördelning i relation till produktionsförmågan där de som givits entreprenöri-

ella talanger positioneras överordnad medarbetaren.  

 Det är via dessa artikulationer och reartikulationer som denna diskurs be-

nämns harmonidiskursen. Tecknet ”harmoni” härleds dels ur utsagor om vik-

ten av ett samhälle där det råder samförstånd, konsensus, stabilitet och ordning 

och reda samt dels ur konstruktionen av elevsubjektet av naturen given en 

specifik karakteristika och därmed en specifik plats. Inom harmonidiskursen 

uttrycks därmed råda en specifik social ordning som ses naturligt. 
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Ett samhälle i termer av harmoniskt skapas i negation till ett samhälle i vilket 

det råder disharmoni och oordning. Inom harmonidiskursen ges inte elevsub-

jektet utrymme att, som i befrielsediskursen, välja grupptillhörighet eller att 

sätta samman ett eget gymnasieprogram för att på så sätt bli så konkurrens-

kraftig som möjligt inom den bransch eleven själv valt. Denna valfrihet un-

derkänns inom harmonidiskursen då den skulle skapa oordning i relation till 

varje människas givna plats. Betydelsen av valfrihet artikuleras snarare inom 

harmonidiskursen som en skyldighet då eleven görs till ett subjekt som för-

väntas underkasta sig och fostras in i sin givna roll. Det som inom harmoni-

diskursen benämns ”det moderna Sverige” artikuleras i negation till en tidi-

gare dominerande folkhemsdiskurs vars överordnade mål omtalas överens-

stämma med nostalgidiskursen organisering av samhället. Nostalgidiskursens 

överordnade mål att fortsätta arbetarrörelsens kamp för jämlikhet och social 

mobilitet uttrycks även den som problematisk då den, i relation till bestäm-

ningen av ”den svenska modellen”, skulle skapa oordning både i relation till 

krav på stabilitet på arbetsmarknaden och människors givna roll. 

 I denna reartikulation av harmonidiskursen framkommer således gränser 

för vad som uttalas som möjligt respektive omöjligt. Representationer av gym-

nasieeleven i termer av lojal i relation till Sverige och anpassningsbar i förhål-

lande till sin förmodat givna plats skapas inom diskursen i negation till den 

frihet som ”den framgångsrika och fria eleven” inom befrielsediskursen med-

ges. Den skapas även i negation till ”den individualiserade och solidariska 

eleven” inom nostalgidiskursen. Inom harmonidiskursen uttrycks eleven om-

händertagen av samhället, i vilket eleven inte behöver fundera över och lägga 

kraft på vem den är och vad den ska bli, dessa val överlåter eleven åt samhället. 

Den valfrihet gymnasieeleven erkänns inom harmonidiskursen bestäms där-

med i att ”slippa” välja, att befrias från sökande av identifikation och äntligen 

få bli vad den är. Med denna trygghet och dessa institutionella rättigheter föl-

jer även skyldigheter – att på bästa sätt anpassa sig till den givna platsen och 

på bästa sätt bistå landet i dess övergripande mål. Återigen är det möjligt att 

med diskursteoretiska termer förstå harmonidiskursens underkännanden av de 

andra diskursernas positionering av elevsubjektet i termer av en dislokation 

(Howarth, 2007; Laclau, 1990). Vad som inom harmonidiskursen likställs 

med en rubbning och som uttrycks ha skapat oordning och disharmoni är de 

andra diskursernas idéer om organiseringen av den sociala ordningen samt de 

myter med vilka de föreställer sig subjektets vara. Via införlivanden av tecken 

såsom globalisering och tillväxt samt begreppen ”det moderna Sverige” och 

”den svenska modellen” kämpar harmonidiskursen om tolkningsföreträde 

med vilka den vill täcka över dessa rubbningar och kunna erbjuda trygghet, 

stabilitet samt ordning och reda. Då elevsubjektet i harmonidiskursen repre-

senteras med en lojalitet och en anpassningsförmåga i relation till nationens 

bästa, positioneras eleven med en vilja att överlåta till samhället att politisera 

sin position i samhället. Elevsubjektet positioneras därmed i en underordnad 

position i relation till samhället.          



 131 

Via de gränsdragningar som synliggörs ovan representeras elevsubjektet inom 

harmonidiskursen såsom talangfull, intresserad, lojal med nationen, lojal vad 

gäller vikten av att hjälpa till samt disciplinerad för att bli så duktig den kan. 

Via bestämningar av eleven innehavande en låg tilltro till sig själv och en osä-

kerhet kring hur den på bästa sätt kan använda sina talanger och intressen, 

tillskrivs eleven behov av stöttning i de ställningstaganden som eleven behö-

ver göra för att nå sitt mål; i linje med sin lojalitet tillskrivs eleven i behov av 

vägledning vad gäller beslut kring vilken utbildning som passar bäst. Före-

ställningen om den samtid som eleven lever i artikuleras i termer av en alltmer 

global ekonomi som i sin tur innebär att vi i Sverige måste hjälpas åt för att på 

bästa sätt behålla alternativt öka vår konkurrenskraft; alla boende i Sverige, 

erkänns likväl som tillskrivs, en förståelse kring vikten av att hjälpa till för att 

detta ska vara möjligt – alla individer representeras därmed inneha ett gemen-

samt mål. 

Mastersignifikanten lojal och nodalpunkten anpassningsbar 

Inom harmonidiskursen konstrueras en subjektsposition, vars mastersignifi-

kant, det vill säga det begrepp som ger subjektet specifika riktlinjer för hand-

ling (Laclau & Mouffe, 2001), organiseras via tecknet lojal. Denna lojalitet 

innefattar att göra det mesta av sina talanger, förmågor och intressen med mål 

att det ska gå så bra för Sverige som möjligt – vilket i sin tur erkänner eleven 

ett bra vuxenliv. Via bestämningen av tecknet lojal görs även innebörden kring 

vad det innebär att vara illojal synlig. Att vara illojal konstitueras såsom att 

inte ta tillvara sina talanger och intressen, vara odisciplinerad och illojal mot 

både samhällets överordnade mål likväl i relation till de egna förutsättning-

arna. På så vis konstrueras föreställningen om det sociala i termer av konsen-

sus i negation till ett ointresse och ett oförstående inför de gemensamma må-

len. I relation till harmonidiskursens representationer av eleven med ett inne-

hav av unika talanger och förmågor ses både befrielsediskursens och nostal-

gidiskursens gruppbildningar och kategoriseringar problematiska; de har 

ingen giltighet inom harmonidiskursen. Nostalgidiskursens konstruktion av 

individen såsom formad av ekonomiska, sociala och kulturella uppväxtvillkor, 

och befrielsediskursens konstruktion av eleven med en inneboende skapar-

kraft, ges med detta inget förklaringsvärde inom harmonidiskursen och för-

skjuts därför till det diskursiva fältet. Inom harmonidiskursen framhålls 

gruppbildning eller kategorisering som något naturen har ombesörjt då eleven 

tillskrivs en förmodat inneboende – av naturen given – unik potential med 

vilken den, via sin vilja till anpassning, får en position i vuxenlivet.  

 För att medges handlingsutrymme i relation till det uppsatta målet, repre-

senteras eleven i form av ett subjekt som, med utgångspunkt i sin givna ka-

rakteristika, vill anpassa sig – utan anpassning blir eleven den Andre; den il-

lojala och odisciplinerade. Det är ur utsagor om vikten av anpassning som jag 

härleder diskursens nodalpunkt vilket, tillsammans med mastersignifikanten, 
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fungerar som ett referentiellt centrum som övriga tecken i diskursen ges bety-

delse i förhållande till (Laclau & Mouffe, 2001). I relation till mastersignifi-

kanten lojal samt nodalpunkten anpassning skapas gymnasieeleven via en 

konstitutiv likhet i sin vilja till anpassning vilket möjliggör, likväl som villko-

rar, att göra verklighet av målet med det egna livet och målet för Sverige. 

Tecknet anpassning görs meningsfullt i relation till elevens givna karakteri-

stika likväl som till den kontext i vilken målet med vuxenlivet kan bli verklig-

het: i arbetslivet. På så sätt likställs vuxenlivet inom harmonidiskursen med 

arbetslivet. Det är därmed i relation till arbetslivet som vikten av anpassning 

görs meningsfullt. Via de diskursiva gränsdragningar med vilka mastersigni-

fikant och nodalpunkt ges betydelse begränsas gymnasieelevens möjlighet till 

subjektivitet av både dess givna plats i samhället och dess anställnings- re-

spektive antagningsbarhet.              

Myten om eleven av naturen given en specifik fallenhet och 

specifika intressen 

Via nodalpunkten anpassning och mastersignifikanten lojal legitimeras vikten 

av ett offentligt finansierat utbildningssystem tillgängligt för alla. I relation till 

positioneringen av eleven, dess vilja till anpassning samt sitt behov av vägled-

ning om på vilket sätt den bäst kan visa sin lojalitet, uttrycks en reformering 

av gymnasieskolan som nödvändig för att den på bästa sätt ska kunna stötta 

eleven att bli vad den är. Via en bestämning av gymnasieskolans roll såsom 

en skola som är skyldig att erbjuda en utbildning som alla elever kan klara, 

legitimeras en gymnasieskola med olika utbildningar; högskoleförberedande, 

yrkesutbildning och lärlingsutbildning. Denna bestämning konstitueras i re-

lation till förståelsen av subjektets naturligt specifika karakteristika – därige-

nom förutsätts elevens givna talanger, förmågor och intressen av teoretisk art 

respektive praktisk art – det är således av naturen förutbestämt vilken utbild-

ning och vilken position i vuxenlivet gymnasieeleven är ämnad för. Denna 

föreställning om subjektet utmanas eller ifrågasätts inte i organiseringen av 

denna subjektsposition, varför jag förstår denna som diskursens myt. Myten 

är inom diskursteorin den kategori med vilken en gemensam horisont och där-

med också gräns för mening görs synligt (Laclau, 1990). Den bärs upp via 

särskiljanden av individer vars karakteristika omtalas i termer av olika. Till-

sammans med de överordnade tecken som organiserar betydelser i diskursen, 

öppnar myten upp ett representationsrum i vilket social praktiker görs möjliga; 

ett utbildningssystem i vilket eleven får den stöttning den behöver för att på 

bästa sätt välja rätt utbildning, lära på rätt sätt, läsa rätt ämnen i rätt omfattning 

för att bli så anställnings- respektive antagningsbar som möjligt.  

De sociala praktiker som myten öppnar upp inom diskursen är ett svar på 

förändringar som skulle kunna rubba den identifikation som erbjuds elevsub-
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jektet inom harmonidiskursen. Vad som uttrycks kunna orsaka dessa rubb-

ningar är befrielsediskursens erbjudande om att ges utrymme till självstyrning, 

skapa egna grupper och byta grupptillhörighet vilket, utifrån harmonidiskur-

sens förståelse av det sociala, skulle kunna skapa oordning i samhället och 

leda till att elever inte positioneras på den plats där de ska vara. Nostalgidis-

kursens förståelse av subjektet givet sociala faktorer skulle även den kunna 

rubba den av naturen givna sociala ordningen. I relation till subjektet av natu-

ren givet villkoras förståelsen av att vara lojal och att anpassa sig, individen 

med en naturlig karakteristika får helt enkelt acceptera sig själv och sin posit-

ion som densamma tilldelas. Vid val som inom harmonidiskursen artikuleras 

i termer av illojala och odisciplinerade (val av fel gymnasieprogram, avhopp, 

avbrott, arbetslöshet) kräver i sin tur korrigering och social kontroll för att den 

sociala ordningen ska återställas. Representationer om eleven i termer av lojal 

med samhället och med en vilja till institutionell vägledning konstituerar ele-

ven inom harmonidiskursen som en förespråkare av en stark nationell styrning 

– en styrning som med utgångspunkt i diskursens myt – konstitueras som en 

sanning. Via föreställningen om ett stabilt samhälle underkänns eleven göra 

anspråk på något annat än den position den tilldelas.            

Subjektskategorier 

Konstitueringen av eleven görs å ena sidan meningsfull i relation till både en 

vilja till lojalitet och en vilja till anpassning, å andra sidan styrs detta av den 

förmodade karakteristikan. Bestämningen av vad som är rätt och vilken an-

passning som därför är aktuell sker via diskursens myt. Det är i relation till 

denna bestämning som det inom diskursen skapas skilda kategorier av gym-

nasieelever som tillskrivs olika egenskaper och erkänns skilda utbildningsvä-

gar. Kategorin ”eleven med ambition att studera på högskolan” omtalas ha en 

teoretisk läggning, en vilja att fördjupa sig så mycket den kan inom karaktären 

för det specifika högskoleförberedande programmet samt lära sig bäst i skol-

miljö. För att bli så antagningsbar som möjligt behöver eleven öva på de ar-

betssätt som används vid universitet och högskolor. Efter sina högre studier 

erkänns eleven arbeten som kräver en högre utbildning vilka generellt betyder 

god löneutveckling och goda arbetsvillkor. Kategorin ”eleven som vill inrikta 

sig mot ett yrke alternativt fortsätta till yrkeshögskolan” tillskrivs i sin tur en 

mer praktisk läggning, vill specialisera sig samt tillämpa och öva sina färdig-

heter på APL för att bli tillräckligt anställningsbar. Efter gymnasieskolan till-

låts eleven ett handlingsutrymme som inrymmer att, via en yrkeshögskoleut-

bildning, kunna få ett arbete som kräver en högre grad av teoretiskt kunnande 

och kompetenser och som medger bättre löneutveckling och eventuellt bättre 

arbetsvillkor. Kategorin ”eleven som vill inrikta sig mot ett specifikt yrke eller 

hantverk och bli anställningsbar inom detta område direkt efter gymnasiet”, 

tillskrivs i sin tur bli mer motiverad att slutföra en gymnasial utbildning om 

den ges möjlighet att i högre grad lära i arbetslivet. Eleven erkänns därmed en 
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anställning inom det område som den utbildar sig inom. Då eleven däremot 

underkänns högre studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola begrän-

sas dock handlingsutrymmet för eleven att söka arbete inom andra branscher 

än den eleven utbildats inom likväl som att kunna få ett arbete som kräver 

högre inslag av teoretiskt kunnande.  

 Via mytens synliggörande av gränsen för vad eleven kan vara inom har-

monidiskursen, tydliggörs även en intern motsägelse: å ena sidan erkänns 

gymnasieeleven stöttning i att utveckla sina talanger och intressen, å andra 

sidan tillskrivs eleven en specifik kategoritillhörighet som begränsar vilka ta-

langer och intressen som är möjliga för eleven att utveckla. När den enskilda 

individen kopplas samman med en specifik kategori vars talang och intresse 

är av naturen given en praktisk eller teoretisk inriktning, särskiljs samtidigt 

eleven från andra sätt att vara. Positioneringen av de olika subjektskategori-

erna i relation till vad de inte är, skapas via gränsdragningar där både vad som 

förenar subjekten likväl vad som särskiljer dem blir synligt (Mouffe, 2005). 

Genom dessa gränsdragningar framträder en hierarkisering i termer av över- 

och underordning mellan de tre elevkategorierna. ”Eleven med ambition att 

studera på högskolan” antas vara mer intresserad av allmänna ämnen och för-

väntas efter gymnasieskolan rekryteras till ett arbete som kräver högre studier. 

Denna kategori elever kommer således, via sin gymnasiala utbildning, från 

första dagen fostras in i en akademisk miljö. ”Eleven som vill inrikta sig mot 

ett yrke alternativt fortsätta till yrkeshögskolan” antas i sin tur mest intresserad 

av att bli anställningsbar men tillskrivs ett intresse för de allmänna ämnen med 

vilka den är behörig att söka till yrkeshögskolan. Via karaktären på den gym-

nasiala utbildningen kommer eleven att fostras in i en yrkesidentitet med vil-

ken övergången från skola till arbetsliv uttrycks trygg och effektiv. ”Eleven 

som vill inrikta sig mot ett specifikt yrke eller hantverk och bli anställningsbar 

inom detta område direkt efter gymnasiet” antas slutligen i lägre grad intres-

serad av allmänna ämnen. Eleven lär dessutom bäst i en arbetslivskontext vil-

ket både motiverar eleven och ökar chansen att eleven slutför sin gymnasiala 

utbildning. Eleven fostras in i arbetsplatsens kultur och ges utrymme att både 

öva och delta i produktionen varför eleven blir anställningsbar och i vuxenli-

vet kan försörja sig via arbeten inom den bransch den blivit upplärd och fost-

rad. 

 Via harmonidiskursens positionering av gymnasieeleven i termer av lojal 

och anpassningsbar mot målet att bli antagnings- respektive anställningsbar, 

konstitueras även relationen mellan gymnasieeleven, samhället, skolan och 

arbetsmarknaden. Eleven och samhället uttrycks inneha ett gemensamt mål; 

att öka landets konkurrenskraft och skapa tillväxt. Arbetsmarknaden och hög-

skolan vill i sin tur kunna anställa alternativt rekrytera så anställnings- respek-

tive antagningsbara individer som möjligt. Genom diskursens mastersignifi-

kant och nodalpunkt tydliggörs dock en hierarki i vilken arbetsmarknaden 

överordnas individen vilken tillskrivs värde i relation till dess förmåga att an-
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passa sig efter arbetsmarknadens krav. På samma sätt positioneras skolan un-

derordnad arbetsmarknadens krav då dess värde bestäms i relation till hur väl 

elevens kunskaper och kompetenser överensstämmer med kraven på arbets-

marknaden. Den position som eleven i relation till arbetsmarknaden erkänns 

inom harmonidiskursen, begränsar gymnasieelevens möjlighet till subjektivi-

tet, det vill säga att kritiskt granska, förhandla och omförhandla sin position. 

Betydelsen av att vara lojal, anpassa sig för att kunna försörja sig själv och 

öka landets konkurrenskraft, tillskriver eleven en position på en arbetsmark-

nad som opererar via en marknadsekonomisk logik. Strävan efter att bli an-

tagningsbar eller anställningsbar fokuserar ensidigt på eleven i termer av ar-

betande, det marginaliserar i sin tur elevens utrymme att utveckla de livsmål 

som inte direkt kommer arbetsmarknaden till godo. På så vis underordnas ele-

vens egna livsmål till förmån för att stärka landets ekonomiska tillväxt.  

Sammanfattning av fördjupad analys 

I det tredje resultatkapitlet har återigen gjorts en textnära analys som följs av 

en mer fördjupad analys där jag använder mig av de diskursteoretiska begrep-

pen. I dessa visas min reartikulation av den tredje av de dominerande subjekts-

positionerna, den totalitet som den konstitueras genom, vilka gränsdragningar 

som skapas samt vad de priviligierade tecknen tillskriver elevsubjektet för 

handlingsramar. Allt detta sammanfattas i följande uppställning:   

 

 
Subjektsposition  Eleven som lojal och anpassningsbar 

Diskurs Harmonidiskursen, dominerar 2006-2009 

Mastersignifikant 

 

Lojal: inneha en vilja att göra det rätta för att 
bli anställnings- eller antagningsbar  

Nodalpunkt Anpassning: för att erkännas ett bra vuxenliv 

Myt Individen av naturen given en specifik fal-
lenhet och specifika intressen  

Subjektskategorier Eleven med ambition att studera på högsko-
lan respektive eleven som vill inrikta sig mot 
ett yrke eller hantverk 
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Diskursiva relationer mellan elev-samhälle-arbetsliv och 

skola 

I de tre föregående kapitlen i analys- och resultatdelen har, inledningsvis i 

varje kapitel, synliggjorts de utsagor som fungerar som utgångspunkt för ef-

terföljande teorigenererade analys där jag använder mig av de analytiska be-

greppen. Med hjälp av begreppen visas genom vilka representationer gymna-

sieeleven görs till subjekt, vilka kategorier som skapas samt hur både subjekts-

positioner och kategoriseringar görs möjliga att artikulera. Genom begreppen 

mastersignifikant och nodalpunkt synliggörs vilka riktlinjer för handling som 

styr elevsubjektet samt vilka handlingar som uttalas som överordnade inom 

diskursen. Begreppet myt används i sin tur för att visa hur skilda föreställ-

ningar om elevsubjektet skapar instabilitet genom att rubba stabiliteten i den 

dominerande strukturen och visa på brister som den utmanande strukturen ut-

gör sig för att kunna täcka över. I detta resultatkapitel uppehåller jag mig kring 

de gränsdragningar och de konfliktlinjer – men också överenskommelser – 

som skapas i och mellan de skilda diskurserna. Med utgångspunkt i de skilda 

logiker med vilka de tre diskurserna strukturerar betydelse, blir det möjligt att 

föra ett resonemang kring hur dessa skilda diskurser fungerar som politiska 

verktyg i formandet av både historiska och samtida elevsubjekt, arbetare och 

medborgare; hur de bör vara och hur de bör utvecklas för att motsvara det 

eftersträvansvärda i det samtida och framtida samhället.  

 Nedan inleds med en framskrivning av det som uppfattas i termer av rubb-

ningar, brister och övertäckningar mellan de tre skilda konstitueringarna av 

elevsubjektet. Därefter går jag över till de skilda diskurserna med vilka de 

olika konstitueringarna sker. Därpå följer ett resonemang kring hur det i dis-

kursteoretiska termer kan vara möjligt att uppfatta den föreställning om en 

pågående globalisering som är närvarande i alla tre diskurserna. I samband 

med detta resoneras även kring förskjutningar av specifika begrepp. Jag åter-

vänder därefter till att skriva fram hur de skilda elevsubjekten konstitueras i 

relation till arbetslivet och till skolkontexten. Avslutningsvis uppmärksammas 

de subjektskategorier som skapas i diskurserna.  

Antagonistiska relationer och dislokationer 

Inledningsvis ska jag uppehålla mig vid ett av diskursteorins nyckelbegrepp: 

antagonistiska artikulationer. Med hjälp av detta begrepp blir det möjligt att 

dekonstruera på vilka sätt diskursers inre logiker skiljer sig åt och genom vilka 

begrepp de motsätter sig och avvisar logiker i andra diskurser i syfte att ”för-

svara” den egna struktureringen samt tillfälligt fixera betydelser i den på-

gående förhandlingen om tolkningsföreträde. De tre diskurser som dekon-

strueras, är konstituerade via delvis skilda inre logiker. Trots dessa entydig-

heter som går tvärs över de antagonistiska gränsdragningarna är kampen när-

varande under hela den undersökta tidsperioden. Det betyder i princip att 
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gymnasieeleven kan identifiera sig på olika sätt. Men precis som identitetser-

bjudandena villkoras i relation till de olika diskurserna, artikuleras även in-

omdiskursiva villkor, något som problematiseras senare i kapitlet.     

Det är via diskursernas mytiska föreställningar om elevsubjektets beskaf-

fenhet som de kämpande diskurserna försöker visa på brister i den domine-

rande strukturen i syfte att täcka över och få, eller ta tillbaka, tolkningsföre-

träde. På så vis står de tre diskursernas inre logiker i ett antagonistiskt förhål-

lande till varandra då de, i samma rörelse som konstitueringen av elevsubjek-

tet artikuleras, även underkänner de andra diskursernas konstitueringar. För 

att få bättre överblick kommer här en sammanställning över konstitueringarna 

av elevsubjekten och de tecken som de artikuleras och reartikuleras med. På 

grund av diskursernas olika myter om eleven och myternas betydelse i analys-

arbetet väljer jag här att inledningsvis diskutera myten, mastersignifikanten 

och nodalpunkten för sig i tabell 1. I efterföljande tabell 2 finns en samman-

ställning över diskurserna.               

  

Tabell 1: Konstitueringen av de dominerande subjektspositionerna 

 
Diskurs Befrielsediskursen Nostalgidiskursen Harmonidiskursen 

Subjekts-

position 

Den framgångsrika 
och fria eleven 

Den individuali-
serade och solida-
riska eleven 

Den lojala och an-
passningsbara ele-
ven 

Myt En förmodad inne-
boende kreativitet 
och skaparkraft 

 

Eleven given sociala 
faktorer 

Eleven av naturen 
given en specifik 
fallenhet och sär-
skilda intressen 

Master- 

signifikant 

Framgångsrik Individualiserad  Lojal  

Nodal- 

punkt 

Fri  Solidarisk  Anpassningsbar  

 

Den mytiska föreställningen om elevsubjektet inom befrielsediskursen till-

skriver eleven en inneboende kreativitet och skaparkraft. Via myten skapar 

befrielsediskursen instabilitet i det diskursiva fältet under de inledande åren 

på 1990-talet.  Genom sin specifika konstituering av elevsubjektet utger sig 

befrielsediskursen kunna täcka över de brister som den då dominerande dis-

kursen enligt befrielsediskursen uppvisar. Befrielsediskursens inre logik arti-

kuleras och reartikuleras dessutom via mastersignifikanten och nodalpunkten. 

Via dessa begrepp tillskrivs elevsubjektet dels en vilja att vara fri, i betydelsen 

fri från statliga interventioner, valfrihet vad gäller utbildning, skola, arbetsliv 

och dels en vilja att bli framgångsrik, i termer av god (ekonomisk och materi-

ell) utväxling av utbildning, arbete och samhällsengagemang. Detta hand-

lingsutrymme görs möjligt att artikulera via ett tal om en pågående globali-

sering som i sin tur uttrycks kräva välutbildade och konkurrenskraftiga indi-

vider som kan medverka till att skapa högre tillväxt. Det görs också möjligt 
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via reartikulationer av en historisk tid då svenska entreprenörer startade snil-

leföretag som växte och som uttalas ha skapat den välfärd som vi numera har 

vant oss vid. Via denna organisering av betydelser skapas sociala praktiker 

genom vilka det blir möjligt att konstituera elevsubjektet som självstyrande 

och med en vilja att ständigt vara konkurrenskraftig; graden av utnyttjande av 

den inneboende skaparkraften bestämmer omfånget på den individuella fram-

gången och friheten.  

 Den mytiska föreställningen av elevsubjektet i befrielsediskursen avvisas i 

nostalgidiskursen. Inom nostalgidiskursen föreställs elevsubjektet ”den indi-

vidualiserade och solidariska eleven” given sociala faktorer. Horisonten för 

vad eleven kan vara; vad den uppfattas ha för förutsättningar i livet framträder 

såsom bestämd av uppväxtvillkor, föräldrars utbildningsnivå, deras position i 

samhället och på arbetsmarknaden. Inom nostalgidiskursens logik skapas so-

ciala praktiker genom vilka det ter sig meningsfullt att staten med dess in-

stitutioner, här gymnasieskolan, måste hjälpa och stötta sina elever så de klarar 

utbildningen och kan utöva inflytande i samhället och inom arbetslivet. Med 

utgångspunkt i hur de sociala och ekonomiska uppväxtvillkoren uppfattas på-

verka den position som eleven kan få som vuxen, betraktas det som självklart 

att eleven drivs av en vilja att skapa ett samhälle i vilket det finns en gemen-

sam önskan om social utjämning – därmed är det möjligt att representera ele-

ven i termer av solidarisk – att arbeta för social och ekonomisk utjämning blir 

därmed ett sätt att öka möjligheterna för de i en underordnad position att få 

inflytande. Konstitueringen av elevsubjektet i nostalgidiskursen visar således 

på brister i befrielsediskursen vilka nostalgidiskursen utger sig kunna täcka 

över. I linje med nostalgidiskursens inre logik om solidaritet det sig som en 

brist att individer helt på egen hand ses ansvariga för sina handlingar och po-

sitioner i arbetsliv, samhällsliv och skola.  

 I kampen om tolkningsföreträde har dock inte nostalgidiskursen kraft att 

bortse från talet om globalisering och de krav på konkurrenskraftiga och väl-

utbildade individer som denna idé innehåller. Därmed måste nostalgidiskursen 

införliva denna föreställning om verkligheten och reartikulera betydelser så 

inte den egna logiken kullkastas. Via mastersignifikanten individualiserad, in-

kluderas därför även individuella handlingar, i betydelsen att handla utifrån 

ett individuellt perspektiv, att som individ ges frihet att göra egna val. Däremot 

framställs individuell frihet på skilda sätt i befrielse- och nostalgidiskursen. 

Individuell frihet i nostalgidiskursen ges, i relation till social utjämning, dels 

betydelse i termer av att erkännas delaktighet och inflytande i samhällets po-

litiska och ekonomiska sfärer och dels utrymme till medbestämmande gente-

mot arbetsgivare på arbetsmarknaden. Att åtnjuta individuell frihet i befriel-

sediskursen innebär däremot att som individ ges utrymme att styra över sitt 

eget liv mot målet om framgång – framgång för den enskilda individen lik-

ställs med framgång för hela samhället. Den individuella friheten ska inte be-

gränsas av staten, den begränsas bara av den enskilda insatsen, därmed ses det 
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också som logiskt att den som lyckas själv ska få behålla, det vill säga få ut-

delning för insatsen – då i form av ekonomisk och materiell framgång. Ett i 

högre grad privatiserat samhälle med lägre skatter går därmed i linje med be-

frielsediskursens inre logik. Den antagonistiska konfliktlinjen mellan de båda 

logikerna skapas således mellan individualism-kollektivism, differentiering-

utjämning; lika ologiskt som det inom nostalgidiskursen ter sig att enbart se 

till sin egen vinning, lika främmande ter det sig i befrielsediskursen att dela 

med sig till de som inte förtjänar det, det vill säga de som inte fullt ut tagit 

tillvara sin skaparkraft.  

Inom harmonidiskursen artikuleras elevsubjektet av naturen given speci-

fika talanger och intressen som i sin tur fungerar som en förståelsehorisont för 

vad eleven bör vara och vad den bör bli. I den samhällsbild som elevsubjektet 

konstitueras genom betraktas alla ha en unik och bestämd plats. För att uppnå 

den samhälleliga harmoni som uttrycks som det eftersträvansvärda, tillskrivs 

elevsubjektet en vilja att på bästa sätt anpassa sig till sina givna förutsätt-

ningar, både vad gäller utbildning, arbetsliv och samhällsliv. Konstitueringen 

av elevsubjektet i termer av ”den lojala och anpassningsbara eleven” under-

känner på så vis både befrielse- och nostalgidiskursens konstitueringar. Befri-

elsediskursens konstituering av elevsubjektet sägs skapa oordning, det vill 

säga disharmoni, i samhället. Nostalgidiskursens kamp för social utjämning 

ter sig inom harmonidiskursen som ogörlig och onödig eftersom alla männi-

skor föds in i sin rätta plats i samhället. Via den mytiska förställningen om 

elevsubjektet utger sig diskursen kunna täcka över vad som av harmonidis-

kursen uttrycks skapa instabilitet för att skapa ordning och reda.   

I enlighet med harmonidiskursens inre logik vill gymnasieeleven vara lojal 

med den position den tilldelats och lojal gentemot den hjälp med anskaffning 

av utbildning och arbete som samhället bistår med. I förhållande till denna 

samhälleliga omsorg avkrävs eleven en lojalitet i termer av skyldigheter; mot-

tagandet av omsorgerna ställer krav på återgäldning i form av att tillgodogöra 

sig den utbildning eleven erbjuds i syfte att bli så produktiv som möjligt i 

arbetslivet. I relation till myten och nodalpunkten skapas sociala praktiker ge-

nom vilka det ges utrymme till olikhet kring vad utbildning, arbetsliv och vux-

enliv kan vara. Men i likhet med befrielse- och nostalgidiskursen kan inte hel-

ler harmonidiskursen bortse från idén om globalisering. När detta tal införlivas 

i harmonidiskursens logik hävdas att olika individer, beroende på sin givna 

karakteristika, läser olika utbildningar med ett tydligt fokus på den position i 

arbetslivet som elevsubjektet uttalas vara ämnad för. Oavsett vilken position i 

samhället elevsubjektet erbjuds, förväntas eleven vara lojal och anpassa sig 

till positionen.  

Genom närvaron av antagonism framkommer hur sociala aktörer, genom 

dislokation, destabiliserar rådande ordning i syfte att stabilisera och på så sätt 

erhålla tolkningsföreträde.      
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Skilda strukturerade totaliteter – skilda verkligheter 

De tre dominerande subjektspositionerna konstitueras i tre skilda totaliteter 

vars innehåll struktureras via skilda logiker. Inom de tre finns dock en över-

ensstämmelse kring den samtida höga förändringstakten och kring en samtid 

i termer av globalisering som kräver specifika förändringar. Hur detta ter sig 

möjligt att åstadkomma och i vilken organisering av samhället detta kan ske, 

skiljer sig däremot åt. För att kunna få en överblick följer här återigen en sam-

manställning.    

 

Tabell 2: Strukturering av de diskurser som eleven produceras via 

 
Diskurs Befrielsediskur-

sen 
Nostalgidiskursen Harmonidiskur-

sen 

Subjekts-

position 

Den framgångs-
rika och fria ele-
ven 

Den individuali-
serade och solida-
riska eleven 

Den lojala och an-
passningsbara ele-
ven 

Nodal-
punkt 

Frihet: avpolitise-
ring 

Solidaritet: utjäm-
ning 

Anpassning: kon-
sensus 

Social  

fantasi 

Globalisering: 
högre produkt-
ionstakt för högre 
tillväxt på en kun-
skapsintensiv 
konkurrensutsatt 
global marknad    

Globalisering: 
högre produkt-
ionstakt för högre 
tillväxt på en kun-
skapsintensiv 
konkurrensutsatt 
global marknad   

Globalisering: 
högre produkt-
ionstakt för högre 
tillväxt på en kun-
skapsintensiv 
konkurrensutsatt 
global marknad   

Sociala 
praktiker 

Avreglering 

Privatisering 

Rörelsefrihet 

Stimulera företag-
samhet 

Konkurrensutsatt 
utbildningssystem 
med skilda profi-
ler 

 

Rationaliseringar 

Global solidaritet 

 

 

 

Ett utbildningssy-
stem där alla ges 
en bred kunskaps-
bas 

 

Sänkta gränshin-
der 

Ökad frihandel  

Stimulera företag-
samhet 

Ett utbildningssy-
stem med olika ut-
bildningar 

 

 

Struktureringen av befrielsediskursen sker via nodalpunkten ”frihet”, en frihet 

som likställs med en avpolitisering av samhället. Via reartikulationer av ett 

gynnsamt företagsklimat och samtidens globalisering öppnas sociala praktiker 

genom vilka makten över samhället kan förskjutas från den politiska sfären 

till den civila där varje individ i högre grad vill styra över sina egna föreha-

vanden. I relation till myten förväntar sig elevsubjektet att samhället underlät-

tar och stimulerar elevens entreprenöriella förmågor, det ses därför viktigt att 

genomföra avregleringar och privatiseringar både inom privat och offentlig 

sektor. Det blir även möjligt att marknadsutsätta utbildningssystemet vilket 

förväntas bli mer flexibelt och effektivt för att kunna stötta elevsubjektets in-

dividuella utbildningsprojekt.          
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Struktureringen av nostalgidiskursen produceras genom en annan idé om hur 

samhället ska organiseras. Idén görs möjligt dels via en nostalgisk tillba-

kablick på ett samhälle som styrdes utifrån arbetarrörelsens ideal och dels via 

idén om den samtida globaliseringen och de krav som den för med sig. Via 

dessa utsagor skapas sociala praktiker som reartikulerar att elevsubjektet i 

nostalgidiskursen behöver bli mer likt elevsubjektet i befrielsediskursen vad 

gäller självstyrning, individualisering och konkurrenskraft. Gränsen för indi-

vidualiseringen och självstyrning sker via nodalpunkten ”solidaritet”, det görs 

således inte möjligt för subjektet inom nostalgidiskursen att enbart tänka på 

sin egen ekonomiska och materiella framgång. Via globaliseringen utvidgas 

den sfär i vilken elevsubjektet i nostalgidiskursen tillskrivs en vilja att arbeta 

för ekonomisk och social jämlikhet till att inte enbart gälla Sverige. Utifrån 

krav på höjd produktivitet i en kunskapsintensiv global ekonomi argumenteras 

för ett utbildningssystem i vilket alla elever får tillgång till att läsa både teore-

tiska och praktiska ämnen för att på så sätt kunna bli konkurrenskraftiga. Till-

gången till hela utbildningssystemet görs meningsfullt i relation till att kunna 

fortsätta arbetarrörelsens kamp för ett samhälle där olika subjektskategorier 

ges utrymme till deltagande. 

Inom harmonidiskursen produceras ytterligare en samhällsstruktur. Den 

görs möjlig genom de två tidigare idéernas omöjlighet då befrielse- och nostal-

gidiskursens logiker underkänns och uttalas skapa disharmoni i samhället. 

Den är dessutom, som i de andra diskurserna, möjlig genom den samtida glo-

baliseringen som även inom harmonidiskursen uttrycks ställa specifika krav 

på elevsubjektet. Tillsammans öppnar dessa idéer sociala språkliga praktiker 

som argumenterar för sänkta gränshinder och ökad frihandel genom vilka det 

blir möjligt att upprätthålla, alternativt öka tillväxten. Via konstitueringen av 

dels elevsubjektet i termer av lojalt och anpassningsbart i relation till sin givna 

plats och dels samhällets skyldighet att stötta alla elever med dess skilda ka-

rakteristika, skapas möjligheter att forma ett utbildningssystem som innehåller 

utbildningar med olika innehåll som matchar elevernas olikheter. Konstitue-

ringen av elevsubjektet givet en specifik karakteristika och givet en plats i 

samhället gör det dessutom möjligt att organisera samhället i termer av kon-

sensus; ett samhälle i harmoni där alla getts en plats, anpassat sig till den och 

producerar så mycket den kan. Via införlivanden ur globaliseringsidén blir det 

dessutom möjligt att artikulera vikten av att bli konkurrenskraftig, vilket inom 

harmonidiskursen likställs med antagnings- och anställningsbarhet.  

Globalisering – en objektivitet i termer av social fantasi 

De tre diskurser som dominerar i den diskursiva kampen framträder som do-

minanta under olika perioder. Befrielsediskursen dominerar inledningsvis un-

der 1990-talet för att delvis förlora sitt tolkningsföreträde till nostalgidiskur-

sen som i sin tur mister sin position till harmonidiskursen några år efter mil-

lennieskiftet. Diskursernas logiker skiljer sig åt, gemensamt är dock att dessa 
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logiker utmanas av en annan diskurs vars position i det diskursiva fältet är så 

stark att den inte går att emotsäga. Talet om globalisering och international-

isering är något som inte ifrågasätts utan ses som något givet, en objektivet 

som inte går att bortse från i kampen om att vinna tolkningsföreträde. 

 I den utmanande diskursen används en marknadsekonomisk språkdräkt 

som Torfing (1999b) härleder ur en engelsk/amerikansk neoliberal diskurs. I 

denna diskurs förskjuts och nedtonas statens roll till förmån för marknadsstyr-

ning som den priviligierade mekanismen för organisering. Statens uppgift ut-

talas såsom administrerande; som ett stöd för marknaden och ett kontrollorgan 

för att säkerställa att tanken om fri konkurrens upprätthålls. Inom den neoli-

berala diskursen görs individen till ett subjekt som ständigt måste ta ansvar 

för att bli konkurrenskraftig och därtill bibehålla sitt marknadsvärde.  Med 

utgångspunkt i resonemanget ovan framträder vad Torfing (1999a, 1999b) 

kallar disartikulationer9 ur en engelsk/amerikansk neoliberal diskurs. Det be-

tyder att befrielse-, nostalgi- och harmonidiskursen tvingas ”adoptera” de ne-

oliberala begreppen och fylla dessa med betydelse som går i linje med den 

egna logiken. Vad de tre diskurserna inte kan bortse ifrån är således ett tal om 

globalisering i termer av högre produktionstakt för högre tillväxt på en kun-

skapsintensiv konkurrensutsatt global marknad. Begreppet ges i princip 

samma betydelse i de tre diskurserna, den framstår därmed som självklar. Det 

innebär att betydelsen innehar en hegemonisk position i den diskursiva kam-

pen. Det utestänger i sin tur andra möjliga betydelser av begreppet.      

Med hjälp av den diskursteoretiska ansatsen blir det här möjligt att visa vad 

som kan betraktas som en social fantasi (Laclau, 1990). Via införlivanden av 

ett tal om internationalisering och globalisering kritiserar den utmanande 

strukturen den dominerande för ett bristande beslutsfattande och genomfö-

rande av politiska beslut som den utmanande strukturen utger sig för att kunna 

täcka över (Laclau, 1990; Torfing, 1999b). Laclau (1997) skriver vidare att en 

social fantasi inte enbart har som uppsåt att rubba den dominerande strukturen, 

den artikulerar snarare en önskan om en total tillslutning (se även Howarth, 

2007). På så vis vägrar den utmanande strukturen att ”erkänna sitt beroende 

av ett ”konstitutivt yttre” och erkänner inte sin tillfälliga ställning” (Howarth, 

2007, s. 139). 

När talet om globalisering ur den neoliberala diskursen disartikuleras via 

befrielsediskursens tal om frihet, skapas en social praktik genom vilket det blir 

möjligt att omstrukturera samhället i termer av en avpolitisering. Det ges 

också möjlighet att reartikulera en samhällsstruktur organiserad i termer av 

avreglering och privatisering där statens roll likställs med att stimulera och 

                                                      
9 Torfing (1999a, 1999b) använder sig av detta begrepp i samband med ett resonemang om 

hegemoni, då i termer av processer som avser att både etablera och behålla ett politisk likväl 

som ett etiskt/moraliskt och intellektuellt ledarskap. Som exempel ger han just den neoliberala 

diskursen som genom att redefiniera teckens betydelse har kunnat sätta en ny politisk agenda.     
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underlätta företagsamhet och företagande. Det ter sig dessutom möjligt att or-

ganisera utbildningssystemet utifrån en marknadsekonomisk logik. När den 

amerikanska/engelska neoliberala diskursen disartikuleras via nostalgidiskur-

sens överordnade mål om en fortsatt kamp om ett samhälle organiserat i termer 

av social och ekonomisk utjämning, reartikuleras vikten av dels rational-

iseringar inom både det offentliga och det privata. Dessutom skapar reartiku-

lationerna en social praktik genom vilken det blir möjligt att hävda vikten av 

en global solidaritet för att kunna fortsätta kampen för social utjämning. Via 

reartikulationer om krav på ett högt kunskapsinnehav hos konkurrenskraftiga 

medarbetare blir det också möjligt att reartikulera en organisering av utbild-

ningssystemet i termer av hög tillgänglighet för alla. När den neoliberala dis-

kursen slutligen disartikuleras via harmonidiskursens logiska organisering av 

samhället reartikuleras vikten av en anpassning till en ny ekonomisk styrning. 

Därmed öppnas sociala praktiker om att organisera samhället i termer av 

sänkta gränshinder och ökad frihandel där det ingår i statens förehavanden att 

stimulera företagsamhet. I relation till artikulationer kring elevsubjekts olik-

heter och krav på anpassning till en konkurrensutsatt arbetsmarknad reartiku-

leras ett utbildningssystem som, via utbildningar som skiljer sig åt, matchar 

elevers olika talanger och intressen.    

Tecken vars betydelse förskjuts/flytande signifikanter 

Via den neoliberala diskursen hegemoniseras alltså betydelsen av tecknet glo-

balisering till en globalisering av ekonomisk art. Sammanflätningen mellan 

den neoliberala diskursen och de tre diskurserna i den diskursiva kampen har 

även betydelse för den innebörd som begreppen frihet, jämlikhet och rättvisa 

ges under perioden 1990-2009. Dessa begrepp införlivas ur en demokratidis-

kurs och när de flätas samman med den marknadsekonomiska logiken, för att 

inte omkullkasta de tre diskursernas ”egna” inre logiker, reartikuleras begrep-

pens betydelse. I relation till dessa begrepp åtnjuter dock inte neoliberalismen 

en total tillslutning av betydelse. Därmed pågår den under den undersökta pe-

rioden en politisk kamp om att bestämma begreppens betydelse, vilket fram-

kommer i tabell 3 nedan. 

I enlighet med befrielsediskursens inre logik ges tecknet frihet betydelse att 

få utrymme att bestämma över sina egna förehavanden. Via myten om elev-

subjektet likställs jämlikhet i termer av att alla föds jämlika; via sin skaparkraft 

och tillgång till utbildning omtalas alla ha samma chanser i livet. Därför ter 

det sig rättvist att fördela ekonomiska och materiella tillgångar efter hur väl 

varje individ tar tillvara och förvaltar sin skaparkraft. Inom nostalgidiskursen 

underkänns befrielsediskursens bestämning av begreppen. Inom nostalgidis-

kursen uttalas inte alla individer ha samma livschanser varför samhället måste 

fungera kompenserande. Det ter sig sålunda rättvist att fördela ekonomiska 

och materiella tillgångar likväl som utrymme att påverka och deltaga. Social 

och ekonomisk utjämning samt ett tillgängligt utbildningssystem omtalas i sin 
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tur ge en frihet i termer av kunskap för att kunna deltaga och påverka den 

samhälleliga utvecklingen.        

 

Tabell 3: Den diskursiva kampens flytande signifikanter  

 
Diskurs Befrielsediskur-

sen 
Nostalgidiskursen Harmonidiskur-

sen 

Nodal-

punkt 

Frihet: avpolitise-
ring 

Solidaritet: utjäm-
ning 

Anpassning: kon-
sensus 

Flytande 

signifikant 

Jämlikhet: Alla är, 
genom sin innebo-
ende skaparkraft, 
från början inklu-
derade i sam-
hället. Exklude-
ring ett eget val.  

Jämlikhet: ekono-
misk och social 
utjämning 

Jämlikhet: Alla 
ges en rättighet att 
utveckla sin för-
modat inneboende 
potential. 

Flytande 

signifikant 

Rättvisa: Ekono-
misk och materiell 
utdelning i relat-
ion till arbetsin-
sats 

 

Rättvisa: tillgång 
till alla delar i ut-
bildningssystemet 
och till inflytande 
i samhället och på 
arbetsmarknaden 

 

Rättvisa: belöning 
i relation till pro-
duktionsförmågan 

Flytande 

signifikant 

(Val)frihet: fri 
från statliga inter-
ventioner, frihet 
att välja positioner 

(Val)frihet: Med-
ges inflytande i 
skola, arbetsliv 
och samhällsliv, 
frihet gentemot en 
elit. 

(Val)frihet: be-
frias från valmöj-
ligheter, få vara 
den man är 

 

I linje med harmonidiskursens reartikulationer kring globalisering och anpass-

ning är det logiskt att jämlikhet och rättvisa råder när individer dels ges en 

rättighet att utveckla sin förmodat inneboende kapacitet och anpassar sitt krav 

på ekonomiska och materiella tillgångar i relation till sin givna samhällsposit-

ion. Betydelsen av tecknet frihet förskjuts slutligen till att likställas med att få 

vara sig själv och inte ”tvingas” vara någon man inte är.  

 I relation till begreppet frihet pågår det även en kamp om hur begreppet 

valfrihet ska ges betydelse. I befrielsediskursen relateras valfrihet till frihet att 

välja position, välja grupptillhörighet, val av utförare av välfärd, skola, val av 

utbildningsinnehåll i form av att kunna skapa sitt eget gymnasieprogram. I 

nostalgidiskursen handlar valfrihet om tillgång till både teoretisk och praktisk 

utbildning för att kunna påverka utvecklingen i både samhället och arbetslivet. 

Inom harmonidiskursen artikuleras vikten av valfrihet främst i skolkontexten, 

då i termer valfrihet att välja bort de ämnen som eleven inte givits fallenhet 

för och därför inte är i behov av att läsa. Med utgångspunkt i den inre logiken, 

där ett gott vuxenliv ges betydelse att göra så bra ifrån sig i arbetslivet som 

den givna positioner möjliggör, uppfattas det som bortkastad tid att läsa äm-

nen som inte tillför något i det arbete som gymnasieeleven är ämnad för.   
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Även om den sociala fantasin inte är stark nog att totalt hegemonisera inne-

börden i dessa begrepp framkommer att den neoliberala logiken är mest fram-

trädande i befrielsediskursens och harmonidiskursens bestämning av begrep-

pet rättvisa. Betydelsen av rättvisa i termer av materiell och ekonomisk utdel-

ning i relation till produktivitet kan därmed ses som den dominerande be-

greppsförståelsen under perioden. Nostalgidiskursens bestämning av 

begreppet rättvisa i termer av social utjämning innehar därmed en svagare po-

sition i den diskursiva kampen som pågår i de utvalda texterna under perioden 

1990 till 2009.     

Skilda logiker – skilda identitetserbjudanden 

Med utgångspunkt i de synliggöranden som gjorts ovan är kampen om att kon-

struera, kategorisera och positionera elevsubjekt ständigt närvarande i de ana-

lyserade texterna. I likhet med detta finns i konstitueringen av elevsubjekten 

både överensstämmelser och särskiljanden. En del tecken återkommer i alla 

tre diskurserna, då med skilda betydelser. I tur och ordning följer här samman-

ställningar av konstitueringen av de skilda elevsubjekten i relation till sam-

hälle, arbetsmarknad och skola.        

 

Tabell 4: Konstituering av elevsubjektet i relation till samhället 

 
Den framgångsrika 
och fria eleven 

Den individualiserade 
och solidariska eleven 

Den lojala och anpass-
ningsbara eleven 

Kreativ och engagerad: 
i sitt eget liv och i för-
ändringen av samhället  

Aktiv och deltagande: 
engagerad i det poli-
tiska livet och i arbetsli-
vet 

Talangfull och unik: vill 
till fullo utveckla sina 
unika talanger, för-
mågor och intressen 

Självständig: vet vad 
den vill, kapabel att ta 
egna beslut  

Självständig: kan ta 
egna initiativ och fatta 
egna beslut 

Låg tilltro till sig själv: i 
behov av stöttning för 
att utveckla sin pot-
ential 

Målmedveten: Vet vad 
den vill och vill bli bäst 
på det 

Förändringsbenägen: 
Behöver stöd och hjälp 
för att förändras och 
bättre motsvara det 
önskvärda 

Lojal och disciplinerad: 
Anpassar sig efter rå-
dande omständigheter 
och gör det bästa av 
dem 

 

Gemensamt för de tre subjektspositionerna är att identitetserbjudandena vill-

koras av någon form av aktivitet. I enlighet med befrielsediskursen förväntas 

elevsubjektet vara drivande i utvecklingen av samhället för att säkerställa att 

detsamma utvecklas mot det som ses som önskvärt. Det samhälleliga ansvar 

som elevsubjektet tillskrivs likställs därmed inom befrielsediskursen med att 

engagera sig i frågor som gynnar den grupp människor som eleven beslutar 

sig för att ansluta till. Inom befrielsediskursen positioneras elevsubjektet i en 

överordnad ställning gentemot samhället. Villkoren för detta handlingsut-

rymme är dock att subjektet på bästa sätt motsvarar det eftersträvansvärda och 
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blir den kreativa, engagerade, självstyrande och målmedvetna individ som ge-

nom sitt mod, sina idéer och entreprenöriella förmågor driver både sig själv 

och samhället i enlighet med företagsliknande principer.   

 Till viss del förväntas elevsubjektet i nostalgidiskursen utvecklas i linje 

med subjektspositionen i befrielsediskursen. Befrielsediskursens myt om ele-

ven given en inneboende skaparkraft underkänns dock i nostalgidiskursen, 

däremot framträder en föreställning om att elevsubjektet, via utbildning, kan 

utveckla motsvarande skaparkraft, självständighet och målmedvetenhet. I sy-

nen på det samhälleliga ansvaret uppvisar diskurserna dock en antagonistisk 

position gentemot varandra. Det handlingsutrymme som tillskrivs elevsubjek-

tet, när det utvecklas i linje med det önskvärda, ska inte användas för att enbart 

driva sina egna och den egna gruppens frågor utan istället möjliggöra för såväl 

starka som svaga grupper att ges utrymme för representation. I nostalgidiskur-

sen positioneras därmed elevsubjektet i en jämlik ställning i relation till sam-

hället.  

 Den aktivitet som elevsubjektet erkänns inom harmonidiskursen skiljer sig 

gentemot de andra två diskurserna. Nostalgi- och befrielsediskursens reartiku-

lationer om ett självständigt och självstyrande subjekt underkänns inom har-

monidiskursen. I enlighet med diskursens inre logik ”har” elevsubjektet unika 

talanger och intressen som det med stöttning av samhället får hjälp att ut-

veckla. Elevsubjektet är därmed positionerat i en underordnad ställning gente-

mot staten. Handlingsutrymmet villkoras i relation till elevsubjektets lojalitet 

och anpassningsbarhet till sin givna position.  

 Här är det på sin plats att diskutera och kritiskt granska relationerna mellan 

diskursernas sätt att positionera elevsubjektet. Oavsett konstituering framstår 

de elevsubjekt som bäst motsvarar det önskvärda som de som åtnjuter det 

största handlingsutrymmet och maktpositioner inom respektive samhälls-

struktur. Inom befrielsediskursen är det den individ som blir mest framgångs-

rik som åtnjuter en frihet att med hjälp av andra likasinnade utöva inflytande 

för att forma ett samhälle där den starke/a erhåller rättmätig belöning och den 

svage/a får skylla sig själv. Inom nostalgidiskursen erhålls störst handlingsut-

rymme för den individ som, med hjälp av utbildningssystemet, lyckas bryta 

den sociala reproduktionen och som med hjälp av likasinnade styr politiken 

mot mål om social utjämning. I harmonidiskursen är det den individ som är 

mest lojal och anpassningsbar i relation till sin av naturen givna position som 

är den eftersträvansvärda. Myten begränsar dock handlingsutrymmet och 

elevsubjektet erkänns ett mindre utrymme att omförhandla sin position; den 

som är given egenskaper att styra anpassar sig sålunda till den positionen med 

målet att styra staten i enlighet med diskursens överordnade logik, och vice 

versa.  

Dessa synliggöranden är emellertid inte de enda i relation till de över- och 

underordnade positioner som reartikuleras i diskurserna. I varje diskurs sär-

skiljs dessutom elevsubjekt i subjektskategorier via likhets- och olikhetslogi-

ker. Innan jag diskuterar och kritiskt granskar dessa ska jag först resonera 
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kring konstitueringen av elevsubjekt i relation till arbetslivet. För i texterna är 

utsagor om eleven i termer av kommande (med)arbetare framträdande.  

Det är i relation till arbetslivet som disartikulationer ur den sociala fantasin 

framträder som allra tydligast. Genom de förändringar som via den sociala 

fantasin framstår som ett måste, det vill säga en omstrukturering av den eko-

nomiska styrningen i termer av marknadsstyrning, ter det sig logiskt att också 

förändra styrningen av arbetsmarknaden och arbetskraften utifrån denna rat-

ionalitet.    

 

Tabell 5: Konstitueringen av elevsubjektet i relation till arbetslivet 

 
Den framgångsrika 

och fria eleven 

Den individualiserade 

och solidariska eleven 

Den lojala och anpass-

ningsbara eleven 

Medarbetare: 

Kunnig inom sitt 
kompetensområde, 
hela tiden villig att 
kompetensutveckla 
sig 

Medarbetare:  

Inneha en bred kun-
skaps- och kompetens-
bas, vill lära om, lära 
mer och lära nytt 

Medarbetare:  

Bli så duktig som den 
förmodat givna poten-
tialen tillåter 

Konkurrenskraftig 
för att kunna välja 
bland erbjudanden 
och ställa egna vill-
kor.  

Konkurrenskraftig och 
kunnig för att matcha 
arbetsmarknadens krav 
och för att fortsätta de-
mokratiseringsproces-
sen i arbetslivet     

Konkurrenskraftig i ter-
mer av anställningsbar: 
inneha de kunskaper 
och kompetenser som 
arbetslivet efterfrågar. 

Flexibel: kreativ och 
självständig i arbets-
processen 

Flexibel: kreativ och 
självständig i arbetspro-
cessen 

Flexibel i termer av an-
passningsbar: lojal, di-
sciplinerad, effektiv 

 

 

Gemensamt i konstitueringen av de tre elevsubjekten är positioneringen av 

eleven i termer av ”medarbetaren”. Under den studerade perioden finns på så 

sätt, via detta tecken, en positiv överensstämmelse kring sättet att omtala in-

divider i arbetslivet. Däremot pågår en diskursiv kamp om begreppets bety-

delse. I befrielsediskursen uppfattas medarbetaren kunnig och duktig inom det 

område som eleven själv valt som sitt eget specialområde. För att kunna upp-

rätthålla sitt givna utrymme för förhandling och valfrihet gentemot arbetsgi-

varen, tillskrivs den framgångsrika och fria eleven en ständig vilja till kompe-

tensutveckling. Den önskvärda medarbetaren i nostalgidiskursen represente-

ras med behov av en bredare kompetens än vad som tidigare behövts i arbets-

livet, då i betydelsen en mer teoretiserad kunskapsbas. Medarbetaren tillskrivs 

därför en vilja att lära nytt, lära om och lära mer. I harmonidiskursen tillskrivs 

medarbetaren en vilja att bli så kompetent den kan utifrån den förmodat givna 

potentialen.        

I relation till sammanflätningen av den neoliberala sociala fantasin och dis-

kursernas historiska avlagringar, reartikuleras medarbetaren i relation till krav 
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på hårdare marknadsstyrning inom arbetslivet, dock på olika sätt. När elev-

subjekten blir verksamma på arbetsmarknaden förväntas de ständigt utveckla 

sin konkurrenskraft. Positioneringen innebär dock skilda handlingsutrymmen 

i de skilda diskurserna. Elevsubjektet i befrielsediskursen erkänns i högre grad 

än de två andra elevsubjekten ett utrymme att förhandla sin position. Den in-

dividualiserade och solidariska eleven förväntas i högre grad matcha kraven 

från arbetsmarknaden både vad gäller kompetens och arbetsformer, det ryms 

dock ett utrymme att, med utgångspunkt i tanken om solidaritet och utjäm-

ning, kunna påverka arbetsorganisationen i mer demokratisk riktning. Elev-

subjektet i nostalgidiskursen erkänns därför inte handlingsutrymme att, via sin 

konkurrenskraft, enbart förhandla sitt eget utrymme vilket går emot logiken i 

diskursen. Den lojala och anpassningsbara eleven erkänns i sin tur ett mindre 

handlingsutrymme att påverka sin situation på arbetsmarknaden. Detta elev-

subjekt ska också utveckla sin konkurrenskraft i form av anställningsbarhet. 

Att vara konkurrenskraftig i betydelsen anställningsbar likställs inom diskur-

sen med att anpassa sig till sina förmodat givna talanger och intressen, arbets-

villkor, anställningsförhållanden och till den ekonomiska ersättningen.  

Alla tre elevsubjekten tillskrivs slutligen en vilja till flexibilitet. Den lojala 

och anpassningsbara eleven erkänns flexibilitet i termer av att vara lojal, di-

sciplinerad och effektiv i relation till den styrning för högre produktivitet som 

bestäms i arbetslivet. Den framgångsrika och fria eleven förväntas, tillsam-

mans med den individualiserade och solidariska eleven, i sin tur vara flexibel, 

i betydelsen självständig och flexibel i relation till arbetsprocessen och tillföra 

densamma kreativa och effektiva lösningar så produktiviteten ökar.  

Gemensamt för de tre diskurserna är reartikulationer om det icke önsk-

värda, de som inte arbetar och därför inte heller bidrar till ökad produktivitet 

och tillväxt. I befrielsediskursen uppfattas exkluderingen som självförvållad; 

den som står utanför arbetsmarknaden har inte ansträngt sig tillräckligt, inte 

varit tillräckligt företagsam och heller inte utvecklat sin inneboende skapar-

kraft. I nostalgidiskursen härleds utanförskap till uppväxtvillkoren varför sam-

hället ska gå in och stötta för att även dessa individer ska kunna inkluderas på 

arbetsmarknaden. Lösningen representeras i termer av ett utbildningssystem 

som är tillgängligt för alla; genom utbildning uppfattas det som möjligt att 

kunna få ett arbete och på så sätt bidra till ökad produktivitet. I harmonidis-

kursen betraktas moralen inför att arbeta som en del i den medfödda potentia-

len, sålunda ställs krav på fostran och disciplinering att utföra de arbetsupp-

gifter som den givna positionen medger och utföra dessa så effektivt som möj-

ligt.  

När den sociala fantasins marknadsekonomiska logik införlivas i de skilda 

diskurserna framträder, trots den sociala fantasins undertryckande av andra 

sätt att organisera det sociala, hur kampen om att organisera arbetslivet är när-

varande i texterna. Jag fortsätter min kritiska granskning kring de skilda dis-

kursernas konstituering av elevsubjektet i relation till skolkontexten.      
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Tabell 6: Konstitueringen av gymnasieeleven i relation till skolkontexten 

  
Den framgångsrika 

och fria eleven 

Den individualiserade 

och solidariska eleven 

Den lojala och anpass-

ningsbara eleven 

Motiverad till att 
komponera sin ut-
bildning så den mots-
varar det individuella 
målet.  

Motiverad för den ut-
bildning inom vilken 
den kan förändras till 
det önskvärda: tillägna 
sig kunskap och bild-
ning för att lära, lära 
mer, lära nytt. 

Motiverad i termer av 
intresserad av den ut-
bildning inom vilken 
den kan utveckla sina 
förmodat givna ta-
langer. 

Teoretiskt och prak-
tiskt intresserad 

Praktiskt intresserad 
men behöver bli teore-
tiskt intresserad 

Av naturen teoretisk el-
ler praktisk 

Tävlingsinriktad, vill 
vara bäst, vill vinna 

Vill ha inflytande i sko-
lans arbetsformer  

Vill nå så långt den för-
modade potentialen 
medger 

 

I likhet med det som betraktas som det icke önskvärda i arbetslivet, finns en 

överensstämmelse kring detsamma i relation till skolkontexten.  Den som inte 

är målinriktad, den som inte förändrar sig, den som inte rättar in sig i ledet – 

och därför inte tillförskansar sig de ”rätta” kunskaperna – uppfattas som ”den 

Andra”. Det finns således en positiv överensstämmelse om att elevsubjektet 

ska känna motivation inför sina studier.  I nostalgi- och harmonidiskursen 

medges ej utrymme för elevsubjektet att välja bort en gymnasial utbildning, 

den ses som ett måste för att kunna bli konkurrenskraftig. I befrielsediskursen 

ses det inte som det optimala att välja bort en gymnasial utbildning men var 

och en gör som den vill eftersom individen själv är ansvarig för sina beslut.  

För att den framgångsrika och fria eleven ska känna sig motiverad inför 

sina studier ska de möjliggöra för eleven att nå framgång. I enlighet med mark-

nadsmässiga villkor vill elevsubjektet välja den skola som bäst svarar mot den 

framgång som eleven satsar på. Enligt samma logik är det viktigt att få välja 

profilinriktning och programkurser. Detta elevsubjekt ges utrymme att välja 

över programgränser och över det som omtalas som teoretiskt respektive prak-

tiskt inriktade kurser. Framgång i samhälls- och arbetslivet bygger på att ele-

ven även är framgångsrik i sina studier; den vill vara bäst i klassen – och vill 

lära sig så mycket ämneskunskaper som den kan av läraren. I relation till just 

sin ämneskunskap erkänns läraren ett utrymme som ämnesspecialist och po-

sitioneras därmed i en överordnad ställning i relation till eleven. Vid bedöm-

ningssituationen omförhandlas dessa positioner då eleven erkänns en förhand-

lingsposition gentemot läraren.   

I linje med nostalgidiskursens inre logik erkänns, eller kanske snarare för-

väntas, elevsubjektet vara motiverat att göra ett otraditionellt val av gymna-

sieprogram. Ett sådant val uppfattas kunna möjliggöra den eftersträvansvärda 

förändringen i samhällsorganiseringen. Elevsubjektet i nostalgidiskursen re-

presenteras i grunden som praktiskt intresserad men för att förändringen ska 

kunna förverkligas tillskrivs eleven insikt i att den behöver läsa både teoretiskt 
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och praktiskt inriktade kurser. Eftersom de teoretiska kurserna kan uppfattas 

som obekanta och svåra, uttrycks det som önskvärt att val av specifik pro-

gramkaraktär förläggs sent i den gymnasiala utbildningen. För att kunna bli 

det önskvärda, konstrueras eleven inom nostalgidiskursen i behov av stöd och 

hjälp. Den individualiserade och solidariska eleven representeras med en vilja 

att påverka utbildningen, både erfarenhetsmässigt och utifrån demokratiska 

principer. Därmed erkänns elevsubjektet en jämlik relation i skolkontexten.  

Den lojala och anpassningsbara eleven representeras i sin tur med motivat-

ion och intresse för en gymnasial utbildning. Det grundar sig i att det inte ses 

som möjligt att bli anställningsbar utan att ha gått gymnasieskolan. Valet av 

program bestäms i relation till elevens förmodat inneboende potential vilken 

omtalas som antingen teoretiskt eller praktiskt – elevsubjektet inom harmoni-

diskursen erkänns inte ett intresse eller en fallenhet för båda inriktningarna. 

Därmed reartikuleras det i termer av irrelevant med val av kurser från skilda 

programinriktningar. I förhållande till målet med utbildningen är det viktigt 

att elevsubjektet ägnar sig åt det ämnesområde som den har potential att bli 

antagningsbar respektive anställningsbar inom. I relation till läraren och skol-

kontexten positioneras den lojala och anpassningsbara eleven i en underord-

nad position. Gymnasieeleven tillskrivs en osäkerhet och i behov av stöd och 

hjälp för att, utifrån sin förmodat givna fallenhet, välja rätt program. Här spe-

lar läraren och dess bedömningar en viktig roll. En än viktigare roll tillskrivs 

dock företrädare för arbetsmarknaden och för högskolan eftersom det är dessa 

som är mottagare och bedömare av elevens anställnings- respektive antag-

ningsbarhet. Både eleven, läraren och gymnasieskolan positioneras därmed i 

en underordnad ställning i relation till avnämarna.  

Särskiljning via kategorisering 

Som avslutning i avhandlingens sista resultatkapitel uppmärksammas de sub-

jektskategorier som skapas i befrielse-, nostalgi- och harmonidiskursen. Inom 

Laclaus och Mouffes (2001) politiska diskursteori är både individuella och 

kollektiva identiteter organiserade i samma diskursiva processer. Subjekts-

kategorierna är sålunda konstituerade via samma mytiska föreställningar, 

mastersignifikanter och nodalpunkter som de dominerande subjektsposition-

erna. I likhet med dessa är även subjektskategorierna producerade utifrån lo-

giker som ser till att få kategorierna att framstå som meningsfulla och själv-

klara. De särskiljs dock via inomdiskursiva logiker i termer av likhet- och 

olikhetslogiker.     

Subjektskategorier inom befrielsediskursen 

I befrielsediskursen synliggörs, vilket är sammanställt i tabell sju, två sub-

jektskategorier av gymnasieelever. Då diskursens myt innehåller en föreställ-

ning om elevers inneboende kreativitet och skaparglädje, är det genom denna 
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egenskap som gränsdragningarna, både i termer av likhet och olikhet mellan 

de skilda kategorierna, framträder.              

 

Tabell 7: Subjektskategorier i befrielsediskursen 

 
Mer studiemotiverad Mindre studiemotiverad 

Skillnader Likheter Skillnader 

Utnyttjar sin kreativitet och 
skaparkraft till fullo för att 
lyckas, ta tillvara egen-
skaper, bli konkurrenskraf-
tig, välja skola, ta ansvar för 
utbildning och resultat  

 

Läser ett studieförberedande 
program 

 

 

 

 

Läser allmän och särskild 
behörighet till högre studier 

Unik 

Individuella intressen och 
mål 

Individuell kunskapsnivå 

Vill lyckas, utvecklas 

Vill ta tillvara sin egen-
skaper 

Vill bli konkurrenskraftig 

Vill välja skola, profil, pro-
gram och kurser 

Vill ta eget ansvar för sin ut-
bildning och för resultatet 

 

I behov av allmänna kun-
skaper 

 

Utnyttjar inte sin kreativitet 
och skaparkraft till fullo för 
att lyckas, utvecklas, ta till-
vara egenskaper, bli konkur-
renskraftig, välja skola, ta 
ansvar för utbildning och re-
sultat  

Läser ett yrkesförberedande 
program 

 

 

 

 

Läser allmän behörighet till 
högre studier och kan (via 
det individuella valet) läsa 
särskild behörighet 

 

Den framgångsrika och fria eleven, som via myten betraktas ha en inneboende 

kreativitet och skaparkraft, kategoriseras och särskiljs i befrielsediskursen i 

termer av mer eller mindre studiemotiverad. Denna kategorisering konstitue-

ras via en likhetslogik med vilken samtliga elevsubjekt tillskrivs samma egen-

skaper och karakteristika. När dessa ges betydelse via mer och mindre studie-

motiverad, det är då särskiljningen mellan kategorierna framträder – de är mer 

respektive mindre motiverade att göra det mesta möjliga av sin inneboende 

skaparkraft, av sin möjlighet och sitt ansvar att välja skola, profil, program – 

mer eller mindre motiverade att bli framgångsrika och konkurrenskraftiga. 

Kategorin mindre studiemotiverad tillskrivs irrationella val i termer av att 

välja en utbildning som den utifrån kunskapsnivå inte är säker på att den kan 

slutföra.  Via dessa särskiljanden i termer av mer respektive mindre studiemo-

tiverade görs under denna tidsperiod associationer till den andra kategorise-

ringen som görs inom diskursen, då i termer av särskiljanden i val av program-

inriktning. Dessa särskiljanden produceras via val av studieförberedande re-

spektive yrkesförberedande program i gymnasieskolan. Via en likhetslogik är 

båda kategorierna i behov av allmänna kunskaper, då i termer av kärnämnen. 

Däremot är de båda kategorierna i behov av olika mängd allmänna kunskaper. 

Medan de mer studiemotiverade eleverna läser både allmän och särskild be-

hörighet, läser eleven på yrkesförberedande program i sin tur en allmän behö-

righet. De som uppvisar tillräcklig motivation och kunskapsnivå att klara de 

kurser som krävs för särskild behörighet erkänns dock möjlighet och utrymme 
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till tillval. Subjektskategorin den mindre studiemotiverade eleven, som asso-

cieras inneha en lägre kunskapsnivå, kan således länkas till yrkesförberedande 

program. I enlighet med befrielsediskursens inre logik ter det sig därmed lo-

giskt att grad av motivation och kunskapsnivå fungerar som en särskiljande 

princip mellan subjektskategorierna. För de mest motiverade och målmed-

vetna erkänner diskursens identitetserbjudanden ett val av studieförberedande 

program – för de mindre målmedvetna med lägre motivation erbjuds val av 

yrkesförberedande program. Eftersom alla elevsubjekt har en inneboende 

skaparkraft framställs valet mellan identitetserbjudanden som en konsekvens 

av det individuella handlandet. Valet av identifikation innefattar därmed en 

medvetenhet kring den egna motivationsnivån och den egna viljan att bli kon-

kurrenskraftig. Är motivation och viljan hög anropas eleven till studieförbe-

redande program, är den tvärtom lägre erbjuds identifikation med en subjekts-

position genom vilken eleven görs till ett subjekt som väljer ett yrkesförbere-

dande program.   

Subjektskategorier i nostalgidiskursen 

I enlighet med myten i nostalgidiskursen framstår det som självklart att det är 

de sociala, kulturella och ekonomiska faktorerna som fungerar bestämmande 

för hur livet kan te sig för skilda grupper av elevsubjekt. Via diskursens myt 

skapas på så sätt gränsdragningar som särskiljer grupper av elevsubjekt. Då 

myten inbegriper både sociala, ekonomiska och kulturella faktorer särskiljs 

kategorierna via epitet som omfattar just dessa faktorer. Dessa epitet kan län-

kas samman till vad som kan betraktas som en särskiljande huvudkategorise-

ring av elevsubjekten, vilket visas i tabell 8 nedan. 

Den logik med vilken subjektskategorierna skapas innefattar både likheter 

och skillnader. Vad som tillskrivs alla elevsubjekt är ett behov av en gymn-

asial utbildning där de kan läsa de ämnen de anses behöva för att inneha en 

bred allmän kunskapsbas. Gemensamt är också viljan att klara denna utbild-

ning som i sin tur erkänner ett medbestämmande i både utvecklingen av sam-

hället och arbetslivet. Därutöver skapas subjektskategorierna via en logik i 

termer av olikhet som konstitueras i relation till myten; uppvuxna i olika om-

råden, har föräldrar med skilda utbildningsnivåer, som arbetar inom olika yr-

ken och sektorer och som har olika ekonomiska förutsättningar.  
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Tabell 8: Subjektskategorier i nostalgidiskursen 

 
Elev uppvuxen i hem utan  

studietraditioner 

Elev uppvuxen i hem med  

studietraditioner 

Skillnader Likheter Skillnader 

Uppväxt i förorten 

Föräldrar med arbeten inom 
traditionella arbetaryrken 

 

Föräldrar med lägre utbild-
ningsnivå 

Lägre motivation 

Praktiskt lagd 

Ointresserad av teoretiska 
ämnen 

Behöver stöd och hjälp i 
skolan 

Får ej hjälp hemifrån med 
skolarbetet 

Svårt att få och behålla ett 
arbete 

Erkänns inte inflytande i 
samhälle och arbetsliv  

I behov av en gymnasial ut-
bildning 

I behov av en bred kun-
skapsbas 

Har en vilja att klara en 
gymnasial utbildning 

Vill bli konkurrenskraftig 

Vill ha medbestämmande i 
samhälls- och arbetslivet 

 

 

 

 

Uppväxt i villaområde   

Föräldrar med arbeten inom 
traditionella tjänsteman-
nayrken 

Föräldrar med högre utbild-
ningsnivå 

Högre motivation 

Teoretiskt lagd 

Intresserad av teoretiska äm-
nen 

Klara sig bättre i skolan 

 

Får hjälp hemma med skol-
arbetet 

Lättare att få och behålla ett 
arbete 

Erkänns inflytande i sam-
hälle och arbetsliv 

 

I konstitueringen av kategorierna framstår ”elev uppvuxen i hem med studie-

traditioner” såsom den eftersträvansvärda. Denna kategori fungerar därför inte 

som ”den Andre” inom nostalgidiskursen, den inkluderas och fungerar som 

den kategori som den andra subjektskategorins görs gentemot. Enligt logiken 

ter det sig dessutom önskvärt att ”elev uppvuxen i hem utan studietraditioner” 

bryter den sociala reproduktionen och blir mer lik den kategori som den kon-

stitueras gentemot. Den här förändringen framhålls som logisk i relation till 

den samhällsbild som ses som den eftersträvansvärda inom diskursen. Ska det 

vara möjligt för arbetarrörelsen att försvara alternativt flytta fram positionerna 

måste eleven uppfödd utan studietraditioner bli mer intresserad av att utbilda 

sig, lära nytt och lära om, bli mer intresserad av teoretiska kunskaper med 

vilka de ökar sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden och därmed minskar 

risken för arbetslöshet. Den teoretiska kunskapen möjliggör också tillträde till 

positioner från vilka kampen om ordnandet av det sociala kan fortgå.  

 Inom nostalgidiskursen fungerar alltså den sociala uppväxten som den sär-

skiljande principen – subjekten ”ärver” på så sätt sin position både i samhället, 

i arbetslivet och i skolan. Nostalgidiskursens föreställning om den ideala or-

ganiseringen av det sociala erkänner dock, eller rent av kräver, att elevsubjek-

tet gör andra val, åtminstone andra val av utbildning och vad gäller den egna 

utbildningshorisonten. Däremot erkänns inte elevsubjektet enbart slå in på den 

individuella vägen eftersom kampen om social och ekonomisk jämlikhet 

måste fortsätta. Även den fortsatta kampen ter sig inom diskursen som själv-
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klar. För inom nostalgidiskursen är det inte möjligt att en majoritet ur sub-

jektskategorin ”elev uppvuxen i hem utan studietraditioner” förmår att bryta 

reproduktionsmönstret. Identifikation med denna kategori innebär därför en 

fortsatt underordnad position – en position som genom synen på utbildnings-

systemet i termer av kompensatoriskt ses som möjlig att omförhandla.        

Subjektskategorier i harmonidiskursen 

I harmonidiskursen tillskrivs elevsubjektet en förmodat given potential, en 

specifik karakteristika och specifika intressen. I likhet med nostalgidiskursen 

används inom harmonidiskursen ett flertal epitet för benämnande av elevsub-

jektet. Via associationer länkas dessa samman till vad som framträder som en 

särskiljande huvudkategorisering.   

 

Tabell 9: Subjektskategorier i harmonidiskursen 

 
Elev med ambition att studera  

på högskolan 

Elev som vill inrikta sig mot ett  

yrke eller hantverk 

Skillnader Likheter Skillnader 

Teoretisk fallenhet 

Vill bilda sig 

Lär bäst i skolkontexten 

 

Vill gå ett högskoleförbere-
dande program 

Hög motivation 

Slutför sin gymnasieutbild-
ning 

Vill bli antagningsbar 

Klara ett vuxenliv så bra 
som möjligt 

Får inte nå sin fulla potential 
p.g.a. utformningen av gym-
nasiet som därför måste änd-
ras 

Praktisk fallenhet 

Vill utbilda sig 

Lär bäst i en arbetslivskon-
text 

Vill gå ett yrkesprogram/lär-
lingsprogram 

Lägre motivation 

Hoppar i högre grad av gym-
nasiet 

Vill bli anställningsbar 

 

Den av naturen givna karakteristikan bestäms inom harmonidiskursen i en lo-

gik som inkluderar både likheter och skillnader. Vad som betraktas gemen-

samt för elevsubjekten är viljan att få leva ett så gott vuxenliv som möjligt. 

Likheten berör också utformningen av den samtida gymnasieskolan som ett 

hinder för att kunna utveckla den förmodade potentialen på bästa sätt. De öv-

riga egenskaperna görs via en logik om olikhet, en olikhet som betraktas som 

oproblematisk eftersom den uppfattas av naturen given varje enskild individ. 

Det är således inte som i nostalgidiskursen i vilken elevsubjekten förväntas 

bryta mot de givna positionerna, här handlar det istället om att på bästa sätt 

anpassa sig till sin givna position eftersom den inte är förhandlingsbar.  

 Särskiljningen av subjektskategorier organiseras alltså i relation till en po-

sitionering av subjekten som ska ses som självklar – som det enda sättet natu-

ren kan gruppera elevsubjekt på. Denna gruppering görs logisk utifrån ett 

framtida scenario där identifikationen avkräver elevsubjektet vetskap om vad 

den ska ägna sig åt efter den gymnasiala utbildningen. Via hjälp och stöd med 
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avsikt att bringa klarhet i motivationsnivå, kunskapsnivå, teoretisk eller prak-

tisk fallenhet, anropas elevsubjekt till erbjudanden om identifikation i har-

monidiskursen – ett erbjudande som äger stark giltighet.             
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Den diskursiva kampens villkor  

I avhandlingens sista kapitel behandlas resultaten genom att dels diskuteras 

utifrån den diskursteoretiska samhällsanalysens ramverk och dels resoneras 

kring i relation till den tidigare forskning som redogjorts för. I denna avslu-

tande del behandlas också den sista frågeställningen om hur det är möjligt att 

förstå hur kampens diskursiva villkor inverkar på subjektspositionernas ut-

rymme för politisk subjektivitet. Här återfinns även ett självkritiskt resone-

mang kring användandet av den diskursteoretiska ansatsen.   

En dansande historia om elevsubjektet 

Inledningsvis i avhandlingen finns ett citat av Baker (2001) där hon använder 

dans som metafor för att beskriva diskursiva förskjutningar. Ord och begrepp 

i oavbruten rörelse, de är lika men olika och ändå bestämmer de varandra – 

bestämningar som skapas via vad som innesluts och utesluts i dansens virvlar. 

Den diskursiva kampen om gymnasieleven är ständigt i rörelse eftersom ”di-

scourse moves the contest itself and rewrite the dance” (Baker, 2001, s. xiii); 

det dansas hela tiden med både lika och olika begrepp som ges både lika och 

olika betydelser. I mina reartikulationer synliggörs dessa rörelser, hur det går 

till; hur begrepp ges lika eller olika betydelse, hur de i sin tur bestämmer andra 

begrepp, hur inneslutningar och uteslutningar skapar gränser för vad gymna-

sieeleven bör vara och bör bli. Att synliggöra just rörelserna kring hur gym-

nasieeleven blir till i dansens virvlar menar jag är avhandlingens kunskapsbi-

drag. Med hjälp av studier som fokuserar hur maktutövande skapar skillnader 

mellan individer, ökar vi vår kunskap om dessa processer tillika möjligheten 

till förändring (Lindblad & Lundahl, 2015) – att bjuda upp till dans och kanske 

tillföra några nya danssteg i historien kring myter om gymnasieeleven.               

Den sociala fantasins villkor – den enda vägens politik?    

Resultatet visar att de tre av mig dekonstruerade diskurserna, i sina förhand-

lingar om tolkningsföreträde, inte kan bortse från idéer ur en engelsk/ameri-

kansk neoliberal diskurs. Den sociala fantasin disartikuleras på liknande sätt i 

de tre diskurserna. När fantasin flätas samman med diskursernas skilda inre 

logik öppnas dock skilda sociala praktiker som skapar skilda gränsdragningar 
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för hur det är möjligt att vara och handla – införlivandet av den sociala fantasin 

villkorar på så sätt gymnasieelevens handlingsutrymme på skilda sätt. Det 

starka anspråk på sanningen som den sociala fantasin gör, betyder att sociala 

aktörer har svårt att utöva politiskt agentskap utan att tillgripa den neoliberala 

diskursens sätt att skapa mening. När befrielse-, nostalgi- och harmonidiskur-

sen, med sina reartikulationer av respektive partipolitiskt avlagrade diskurser 

samt disartikulationer av den neoliberala diskursen flätas samman, blir det 

möjligt att hävda att den partipolitiskt liberala befrielsediskursen kan beteck-

nas såsom neo-liberal, nostalgidiskursen såsom neo-socialdemokratisk och 

harmonidiskursen som neo-konservativ. Vad kan detta förstås få för konse-

kvenser för vad som är möjligt att uttala via respektive diskurs? För befrielse-

diskursen tonas ett tal om socialliberalism ner till förmån för ett mer darwin-

istiskt tal om ”survival of the fittest”. För nostalgidiskursen får talet om cen-

tralstyrning och kollektivism samsas med ett tal om individuell valfrihet och 

marknadsstyrning. I harmonidiskursen omformas vad som framstår som en 

specifik social ordning till att även innefatta en marknadsstyrd social ordning 

i samhället.  

Analysen visar alltså en samstämmighet i diskursernas föreställning om 

omvärlden i termer av globaliserad; begreppet ges i stort sett samma betydelse 

i alla tre diskurserna. Det är en globalisering i ekonomiska termer där fokus är 

krav på högre tillväxt vilket kan åstadkommas via en marknadsekonomisk 

styrning. Detta resultat överensstämmer med förändringar i utbildningspolicy 

i andra västländer (Ball, 1998; Dale & Robertson, 2009; Olssen et al., 2004; 

Rose, 1999). Talet om globalisering fungerar även i de av mig analyserade 

dokumenten som ett politiskt verktyg i dess produktion av relationer mellan 

identiteter och mellan staten, arbetsgivare och arbetstagare (jfr Olsson et al., 

2015). Via den totala samsynen kring marknadsstyrning förskjuts, i likhet med 

det Torfing (1999b) hävdar, statens uppgifter till att fungera administrerande 

och som ett stöd för marknaden, tillika som ett kontrollorgan för att säkerställa 

att tanken om fri konkurrens upprätthålls. 

Den sociala fantasins innehåll ses inte som förhandlad via politiska proces-

ser, den ”bara är” – den går ej att emotsäga. I diskursteoretiska termer har de 

hegemoniska intentionerna lyckats bra med att skapa ”självklarhetseffekter” 

– att skapa en logik som erbjuder individer identifikation som ses meningsfull 

(Fridolfsson, Isaksson, Strand, Svärd & Örestig, 2015). I likhet med vad Ball 

(2010) och Knutsson (2013) skriver, är det givet att individer, samhälle, ar-

betsliv och skola, på de bästa och mest effektiva sätten, ska bidra till ökad 

tillväxt. 

Den sociala fantasin självklarhetseffekter 

Den sociala fantasin upprättar sålunda diskursiva gränser för vad individer bör 

vara och vad de bör bli. Via fantasins inneboende logik skapas specifika soci-
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ala relationer som uppfattas som självklara. Det ses därmed som något natur-

ligt att elever i skolan ska lära sig specifika egenskaper och kunskaper som 

eleven tros behöva i arbetslivet; eleven behöver bli på ett speciellt sätt för att 

som vuxen kunna arbeta och försörja sig. I relation till globaliseringen, tvärs 

över de diskursiva gränserna, reartikuleras vikten av att eleven blir konkur-

renskraftig, flexibel, självständig och ansvarsfull. Den sociala fantasin öppnar 

på det här sättet sociala praktiker genom vilka både individer, skola och sam-

hälle underordnas den sociala fantasins idé om hur arbetsmarknaden kommer 

att utvecklas. Både individer, institutioner och företag ges värde i relation till 

dess konkurrenskraft – logiken både motiverar, fostrar och disciplinerar (jfr 

Carlbaum, 2012; Dahlstedt, 2009; Rose, 1999). I enlighet med Dahlstedts och 

Hertzbergs (2012, jfr även Carlbaum, 2012; Englund & Quennerstedt, 2008) 

resonemang visar även mitt resultat att det, i relation till talet om en mark-

nadsekonomisk styrning, ses som önskvärt och normalt att utveckla just sin 

konkurrenskraft, sin flexibilitet, självständighet och ansvarsfullhet. Dessa 

egenskaper benämns av bland annat Dahlstedt och Hertzberg (2012) såsom 

entreprenöriella egenskaper. Även här reartikuleras en positiv överensstäm-

melse kring vikten av att utveckla dessa egenskaper. Men som Rose (1999) 

skriver sker konstitueringen av den entreprenöriella individen både i relation 

till ett tal om företagande och frihet och i förhållande till reglerande styrnings-

praktiker vilket framkommer i analysen. I befrielsediskursen möjliggör kon-

kurrenskraft framgång och frihet samtidigt som den fostrar till hårt arbete, 

självstyrning och eget ansvar. I nostalgidiskursen möjliggör konkurrenskraft 

individuell framgång och fortsatt arbete för social och ekonomisk utjämning 

samtidigt som elevsubjektet avkrävs förändring och anpassning.  I harmoni-

diskursen möjliggör densamma å ena sidan antagnings- respektive anställ-

ningsbarhet och å andra sidan disciplinering och anpassning. Individer be-

döms och bedömer varandra efter graden av konkurrenskraft. I enlighet med 

fantasins logik blir det möjligt att göra den enskilda individen ensamt ansvarig 

– eleven ansvarar för att göra sig själv attraktiv på arbetsmarknaden (jfr 

Carlbaum, 2012; Tesfahuney & Dahlstedt, 2008a).  

 I linje med den sociala fantasins självklarhetseffekter positioneras de krea-

tiva, innovativa och entreprenöriella i en överordnad position i alla tre diskur-

serna. Det är dessa individer – av Dahlstedt och Hertzberg (2012) omtalade 

som nutidens hjältar – som genom sitt mod, skaparglädje, idérikedom, enga-

gemang och drivkraft ska bibehålla alternativt stärka Sveriges position på den 

globala marknaden. I relation till denna konstituering positioneras de med ett 

mindre innehav av dessa egenskaper i en underordnad position. Det är fram-

förallt de underordnade elevsubjekten som är i behov av att fostras och disci-

plineras. Kring dessa positioneringar finns det sålunda en samstämmighet 

mellan de tre diskurserna. Detta resultat överensstämmer både med Brines 

(2006) och Peterssons et al. (2012) analyser av en europeisk utbildningsdis-

kurs där subjektskategorier såsom exempelvis ”studenter från hem utan stu-

dietraditioner” och ”lärande med kapacitet för lägre utbildning” positioneras i 
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underordnade positioner. Resultatet stämmer även överens med Carlbaums 

(2012) analys av policytexter rörande gymnasial utbildning där subjektskate-

gorier som ”arbetarklasspojkar”, ”arbetarklassflickor” och ”invandrare” dels 

underordnas elever som fostrats i en medelklassmiljö och dels avkrävs om-

ställning och omkvalificering. I Wiklunds (2006) analys av en mediediskurs 

produceras kategorin ”den ännu ej studiemotiverade” i en underordnad posit-

ion där kategorin avkrävs en disciplinering i termer av att bli motiverad, vilket 

är något som också går igen i min analys.            

Via de skilda konstitueringarna visar dessutom min analys att elevsubjek-

tens företagsamhet ges olika karaktär. I befrielsediskursen tillskrivs elevsub-

jektet en inneboende företagsamhet (i form av kreativitet och skaparkraft), 

skiljelinjen mellan utnyttjandet av egenskapen sker via kategoriseringen av de 

mer eller mindre studiemotiverade eleverna. De mer studiemotiverade ele-

verna tillskrivs en vilja till högre studier och de mindre studiemotiverade till-

skrivs en vilja att gå ett yrkesinriktat program. Särskiljningen av subjektskate-

gorierna via motivationsgrad bestämmer den sociala positionen. I nostalgidis-

kursen betraktas eleverna inte inneha någon avsomnad företagsamhet, däre-

mot är detta något som betraktas som önskvärt att eleven utvecklar (jfr 

Carlbaum, 2012). Företagsamhet bestäms alltså som något som går att lära sig. 

Målet är att utvecklas i linje med elevsubjektet i befrielsediskursen utan att för 

den skull enbart se till sin egen framgång. Särskiljningen mellan subjektskate-

gorier görs utifrån förmåga att bryta det sociala reproduktionsmönstret. De 

som klarar denna förändring positioneras i en överordnad position i relation 

till de mindre förändringsbenägna. I harmonidiskursen erkänns inte alla elev-

subjekt en inneboende företagsamhet eller att utveckla sin innovationsför-

måga – antingen har man den eller också har man den inte. Särskiljningen 

ombesörjs enligt diskursens logik av naturen. Men eftersom diskursen repre-

senterar eleven såsom osäker, fungerar prov, betyg och internationella tester 

som sorteringsinstrument (jfr Van Zoost, 2011). Den utbildningsinriktning 

som testresultaten erkänner eleven förväntas eleven anpassa sig efter med må-

let att bli så antagnings-, alternativt anställningsbar som förutsättningarna till-

låter. 

I förhållande till samstämmigheten om konkurrenskraft och företagsamhet 

som något eftersträvansvärt är det intressant att fundera kring hur, och med 

vem, som gymnasieeleven i sitt kommande arbetsliv ska/förväntas konkurrera 

med/mot. När den sociala fantasin flätas samman med diskursernas inre logi-

ker framkommer en konfliktlinje då eleven, i termer av medarbetare, erkänns 

skilda handlingsutrymmen. Analysen visar därmed att det, i materialet pågår 

en diskursiv kamp om hur medarbetaren borde vara. I befrielsediskursen be-

stäms elevsubjektets handlingsutrymme i relation till förmågan att inneha de 

kompetenser som efterfrågas mest – och genom att vara bäst – konkurrera ut 

de medtävlande och därigenom erkännas och stärka sitt (förhandlings)ut-

rymme. I enlighet med befrielsediskursens logik medges medarbetaren en po-

sition på arbetsmarknaden som utifrån marknadsmässiga villkor står i paritet 
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med konkurrensförmågan; den mest konkurrenskraftiga medges att förhandla 

med de parter som kan erbjuda bäst utväxling. Relationen mellan arbetstaga-

ren och arbetsgivaren bygger således på en marknadsmodell där välstånd vill-

koras av individens förmåga att köpslå om sitt kunnande (jfr Brown & Lauder, 

1996).     

 Det handlingsutrymme som elevsubjektet erkänns i nostalgidiskursen vill-

koras i relation till subjektets förmåga att bryta det sociala reproduktions-

mönstret (jfr Carlbaum, 2012). Även i relation till arbetsmarknaden ses det 

som önskvärt att den individualiserade och solidariska eleven – då i termer av 

medarbetare – blir mer lik medarbetaren i befrielsediskursen. Det subjekt som 

lyckas bryta reproduktionsmönstret förväntas använda sin konkurrenskraft till 

att konkurrera om maktpositioner i arbetslivet. Via dessa positioner erkänns 

medarbetaren ett utrymme att dels, genom att fortsätta lära och utvecklas, be-

hålla sin egen konkurrenskraft och dels förhandla om arbetsvillkor för både 

sig själv och för övriga arbetstagare. I nostalgidiskursen underkänns således 

marknadsekonomins logik ensamt styra villkoren för medarbetare i arbetsli-

vet. Marknadslogiken flätas inom diskursen samman och reartikuleras via en 

logik ur en demokratidiskurs. Här synliggörs vad Dahlstedt (2007) kallar för 

ett spänningsfält mellan demokrati och kapitalism.        

I harmonidiskursens logik är positionerna på arbetsmarknaden bestämda 

utifrån individens förmodat givna fallenhet. Det handlingsutrymme som elev-

subjektet på den framtida arbetsmarknaden erkänns, villkoras dels av hur väl 

elevsubjektet anpassar sig till sin givna fallenhet och dels hur väl eleven tar 

till sig den fostran och disciplinering som sker i samhällelig regi. I termer av 

anställningsbar förväntas elevsubjektet konkurrera om anställning på mark-

nadsmässiga villkor. Till skillnad från subjekten i befrielse- och nostalgidis-

kursen erkänns inte den lojala och anpassningsbara eleven att konkurrera om 

positioner inom andra sektorer än inom den givna.  

De olika handlingsutrymmen som elevsubjekten erkänns på den framtida 

arbetsmarknaden fungerar styrande för de gränsdragningar som sker i skol-

kontexten; vilken utbildning som är relevant för vilken elev och vad utbild-

ningen ska innehålla görs därmed meningsfullt i relation till den framtida ar-

betsmarknaden. Resultatet visar därmed att i alla tre diskurserna underordnas 

gymnasieskolan de krav och villkor som arbetsmarknaden ställer (jfr 

Carlbaum, 2012; Dahlstedt, 2007). I relation till den sociala fantasins logik 

blir det därmed, vilket också Dahlstedts och Hertzbergs (2012) hävdar, logiskt 

att gymnasieskolan får sitt värde i relation till det ekonomiska systemet och 

de företag som drar nytta av de utbildningar som skolan tillhandahåller. Jag 

vill dock nyansera detta då analysen visar att nyttan och tillhandahållandet 

skapas på delvis skilda sätt i relation till befrielse-, nostalgi- och harmonidis-

kursens inre logiker, både vad gäller det handlingsutrymme som erkänns gym-

nasieeleven och gymnasieskolan. I befrielsediskursen uttrycks elevens och fa-

miljens val av skola, val av huvudman och val av profil viktigare än om pro-

gram och kurser är av teoretisk eller praktisk art. Anser sig den framgångsrika 
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och fria eleven behöva exempelvis både kunskaper i fysik och i svetsning (för 

att sätta samman en prototyp som har potential att bli en exportvara) är det 

helt i linje med den inre logiken i diskursen. I likhet med Dahlstedts analys 

(2007) av dokument från samma tidsperiod som befrielsediskursen dominerar, 

visar även min dekonstruktion att relationen mellan elev-skola-arbetsmarknad 

upprättas via marknadsliknande principer. Här upprättas en köp och sälj-relat-

ion mellan elev och skola där eleven förväntas byta skola om inte varan mot-

svarar förväntningarna. Dahlstedt (2007) skriver att skolan fungerar som en 

individuell språngbräda för eleven snarare än som ett fördelningspolitiskt 

verktyg. I enlighet med befrielsediskursens inre logik är fördelning å ena sidan 

inte ett uppdrag som skolan ges eftersom samtliga elever enligt myten har sin 

inneboende kreativitet och skaparkraft. I befrielsediskursen ses fördelning ske 

via elevers tillvaratagande av denna; fördelning förskjuts från att ses som ett 

strukturellt problem till ett individuellt val (jfr Dahlstedt, 2007). Det betyder 

ju inte, som jag varit inne på tidigare, att skolan inte förväntas fördela elever 

på olika program och kurser, fördelning/sortering sker i alla tre diskurserna. 

De sker dock på delvis skilda sätt vilket jag visar i reartikulationerna av sub-

jektskategorierna.    

I nostalgidiskursen uttrycks tillgång till hela utbildningssystemet som det 

eftersträvansvärda. Det är då främst tillgång till teoretisk utbildning som av-

ses, utan teoretisk skolning uttrycks eleven inte kunna nå de positioner i sam-

hälls- och arbetsliv där den erkänns utrymme att medverka till förändring. 

Med teoretiska kunskaper och stöttning att klara de teoretiska kurserna för-

väntas en del elever kunna förändras och på så sätt nå positioner från vilka 

arbetarrörelsens kamp kan fortgå. Talet om att vara förändringsbenägen kan 

med stöd i Carlbaums (2012) analys ses som reartikulationer ur en diskurs 

som hon kallar ”en skola för alla” och som, enligt Carlbaum dominerade 1971-

1989. Med utgångspunkt i idén om ett mer rättvist och jämlikt samhälle ges 

eleven utrymme till ”väl övervägda val” som likställs med val som bryter den 

sociala reproduktionen. En föreställning om de sociala faktorernas påverkan 

reartikuleras därmed både i diskursen ”en skola för alla” och i nostalgidiskur-

sen. I båda diskurserna reartikuleras även ett tal om det önskvärda i att bryta 

den sociala reproduktionen och att försvara vissa värden, såsom social och 

ekonomisk fördelning. Via lika tillgång till utbildningssystemet samt pedago-

giskt stöd förväntas de som är tillräckligt förändringsbenägna kunna formas i 

enlighet med det önskvärda. Carlbaum (2012, s. 108) skriver vidare att ”[d]är 

”en skola för alla” artikuleras är ”en skola för vissa” alltid närvarande som det 

icke önskvärda”. I min reartikulation synliggörs detta genom att konstrukt-

ionen av den ideala gymnasieeleven konstitueras gentemot vad som uttrycks 

som en ”elit”, det vill säga de elever som har högre utbildade föräldrar med 

högre positioner i arbetsliv- och samhällsliv och som föreställs kunna ge sina 

barn mer stöttning vad gäller studier. Kampen om allas tillgång till hela ut-

bildningssystemet är på detta sätt ständigt närvarande i nostalgidiskursen.  
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Carlbaum dekonstruerar dessutom en diskurs som hon benämner ”en skola för 

arbetsmarknaden” och som, i det material hon använt, dominerar 2006-2011. 

I denna diskurs ges gymnasieskolan, enligt Carlbaum (2012) sitt värde i relat-

ion till hur väl förberedda eleverna är för antingen högre studier eller arbete. 

Gymnasieeleven förväntas, utifrån sin fallenhet, vara intresserad av sådana 

områden inom vilka eleven kan bli antagnings- respektive anställningsbar. 

Detta överensstämmer med mina reartikulationer. Med utgångspunkt i har-

monidiskursens föreställning om hur samhället ska organiseras, skapas en 

social praktik genom vilken det blir möjligt att gå en utbildning som på bästa 

sätt motsvarar elevsubjektets förmodade potential och intresse. Har eleven 

potential att bli kemist ska den läsa den utbildning som bäst förbereder inför 

högskolestudierna till just kemist; varför då läsa en kurs i svarvning? Om ele-

ven istället är ämnad att arbeta som CNC-operatör; varför då fördjupa sig i det 

periodiska systemet – hur hjälper det eleven att tillverka detaljer med bättre 

precision i svarven?  

Att läsa kurser som inte går i linje med vad eleven förväntas utföra för ar-

betsuppgifter i arbetslivet betraktas sålunda i termer av förlorad tid, både för 

individen och staten, ett resultat som överensstämmer med Carlbaums (2012) 

analys. I relation till målet att bli antagnings- respektive anställningsbar upp-

fattas det som logiskt att de gymnasiala programmen är olika och med ett in-

nehåll som tydligt leder mot specifika uppgifter i arbetslivet eller mot högre 

studier. De gymnasiala programmens olikheter är något som både Carlbaum 

(2012) samt Dahlstedt och Olsson (2013) omnämner som att utbildningens 

uppgift inte längre är att kompensera för olikheter. De sistnämnda skriver även 

att de spänningsfält mellan demokrati och marknad som funnits tidigare ver-

kar vara upplösta. Jag hävdar att skolan förväntas kompensera, men inte för 

sociala faktorer som i nostalgidiskursen. I harmonidiskursen förväntas skolan 

kompensera det som fattas eleven för att densamma ska bli antagnings- re-

spektive anställningsbar. Kompensationen ges inom harmonidiskursen bety-

delsen en fostran av attityder kring arbete och vikten av att försörja sig själv; 

plikten att arbeta. Dahlstedt (2009) skriver att inkluderingen sker via en gräns-

dragning mellan att ha eller inte ha ett arbete. För att inkluderas i samhället 

avkrävs eleven därmed ”en vilja att göra och leva det rätta” (Dahlstedt & Ols-

son, 2013 s. 121) vilket även synliggörs i mina analyser. I likhet med 

Carlbaum (2012) samt Dahlstedt och Olsson (2013) tyder även mina analyser 

på att gymnasieelevens position i relation till arbetsmarknaden är försvagad. 

Om det tidigare har varit möjligt att tala om eleven i termer av konsument i en 

köp och sälj-relation, förskjuts eleven i harmonidiskursen snarare till en pro-

dukt som, i termer av anställningsbar, kan saluföras och konsumeras för ökad 

tillväxt. Vikten av medbestämmande i arbetslivet görs inte meningsfullt i har-

monidiskursen, här handlar det snarare om, med Carlbaums (2012) ord, en 

assimilering; att anpassa sig till arbetslivet. Min analys visar dessutom att ele-

ven inte enbart förväntas assimileras i relation till arbetslivet utan också till 

sin givna position i samhället. Medan gymnasieeleven i befrielsediskursen 
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görs till ett subjekt som värnar avpolitisering och avreglering och eleven i 

nostalgidiskursen förväntas försvara värdet i social och ekonomisk utjämning, 

förväntas elevsubjektet i harmonidiskursen värna om samförstånd och kon-

sensus (jfr Dahlstedt & Olsson, 2013). Ett samhälle i harmoni bestäms som ett 

samhälle där individer får vara olika, har olika uppgifter att fylla; ett samhälle 

där det med Dahlstedt och Olsson ord är viktigt att ”bli sams med sig själv och 

andra” (2013, s. 118). Ett samhälle i harmoni betyder därmed att acceptera 

både sin egen och andras positioner vad gäller inflytande och inkomst – då i 

termer av olika. 

Den sociala fantasins självklarhetseffekter skapar alltså, när de flätas sam-

man med diskursernas inre logiker, olika handlingsutrymmen för skilda elev-

subjekt. Ett tal om marknadsekonomi, tillväxt och konkurrens finns ständigt 

närvarande – betydelser är ständigt i rörelse – ibland via samma begrepp, än-

dock skapas olika handlingsutrymmen för gymnasieeleven i relation till ar-

betsmarknad och skola. De elevsubjekt som tillskrivs vad som enligt den 

marknadsekonomiska logiken ses som viktiga egenskaper erkänns ett vidare 

handlingsutrymme vad gäller högre studier på universitet eller högskola, nå-

got som i högre utsträckning medger inflytande i styrningen av samhället och 

arbetslivet. Övriga elevsubjekt tillskrivs ett behov av förändring och discipli-

nering till att utnyttja sin skaparkraft, bryta reproduktionen eller till att anpassa 

sig till sin potential. De skilda diskursernas disartikulationer av en neoliberal 

diskurs reartikulerar på så sätt en organisering av samhället och arbetsmark-

naden i termer av ojämlik (jfr Brine, 2006; Carlbaum, 2012; Wiklund, 2006). 

Jag visar dock i min analys att det sker på delvis skilda vis. I relation till den 

sociala fantasins hegemoniska position i termer av en avpolitiserad objektivi-

tet, rymmer inte den diskursiva kampen under perioden 1990-2009 ett politi-

serande i upprättandet av relationer utifrån konkurrenskraft och produktivitet. 

Förskjutningen från en politisk process till en objektivitet begränsar på så sätt 

utrymmet för att debattera och förändra denna kontext (Carlbaum, 2012; Har-

ling et al., 2015; Tesfahuney & Dahlstedt, 2008b; Unemar Öst, 2009).  

De mytiska föreställningarnas möjliggöranden 

Medan det i min dekonstruktion framkommer en samstämmighet i relation till 

den neoliberala diskursens hegemoniska interventioner, framkommer en öp-

pen kamp mellan diskursernas skilda myter om gymnasieeleven, det vill säga 

om eleven har en inneboende kreativitet och skaparkraft, om eleven är given 

sociala faktorer eller om eleven är av naturen given en viss fallenhet. Myterna 

är en tillfällig tillslutning som utesluter andra identifikationsmöjligheter. I re-

spektive strukturerade totalitet som elevsubjektet görs inom produceras eleven 

som om den vore given myten. Under den studerade perioden kämpar därmed 

olika sociala aktörer, i en öppen förhandling, om att göra just sin myt till den 

sanna. Eftersom myterna diskuteras explicit i de analyserade texterna pågår 
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denna kamp om tolkningsföreträde med diskursteoretiska termer inom en po-

litisk domän. Kampen om att vinna företräde för en specifik myt innehåller 

sålunda en antagonistisk dimension genom vilken samhället konstitueras, var-

för kampen kan härledas till att ske inom vad Mouffe (2005, 2008) omnämner 

”det politiska”. Via de dislokationer som jag synliggör i analysen, där mot-

sättningarna mellan struktur och subjekt blir tydliga, framträder möjlighet till 

politisk subjektivitet (Howarth, 2007; Laclau, 1990).  

Det är således via myterna och de skilda sätt de erbjuder identifikation som 

de sociala aktörerna (textförfattarna) träder in i form av sociala agenter. Elev-

subjekten kan i sin tur ses som överdeterminerade (Torfing, 1999a) – via möj-

ligheten till identifikation med skilda subjektspositioner, medges elevsubjek-

tet möjlighet till politisk subjektivitet. Elevsubjektet erkänns därmed en val-

möjlighet kring hur den vill uppfattas, hur den vill uppfatta sig själv och vad 

den vill kunna bli. Vill elevsubjektet identifiera sig själv med en inneboende 

skaparkraft med vilken den själv råder över sitt liv i både med- och motgång 

erbjuds sådan identifikation i subjektspositionen ”den fria och framgångsrika 

eleven”. Vill eleven istället identifiera sig själv reproducerad via sociala fak-

torer för vilka eleven erkänns kompensation, möjliggörs detta genom identifi-

kation med subjektspositionen ”den individualiserade och solidariska eleven”. 

Om eleven vill anta en subjektsposition där myten bestämmer eleven som av 

naturen given en position som den lojalt förväntas anpassa sig till, väljer elev-

subjektet identifikation med ”den lojala och anpassningsbara eleven” i har-

monidiskursen.  

Via myterna produceras alltså elevsubjekten som om de vore beskaffade på 

ett särskilt sätt. Befrielsediskursens myt om elevens förmodade inneboende 

skaparkraft inkluderar en syn på elever i termer av likhet; alla elever har kre-

ativitet och skaparkraft. Hur fri och framgångsrik eleven blir hänger på ele-

vens vilja. Elevers olika frihet och framgång förklaras följaktligen via den in-

dividuella viljan att ta tillvara kreativiteten och skaparkraften – det är ett val 

som görs i en organisering av samhället där alla positioner finns inom räckhåll. 

Den som ansträngt sig hårdast förtjänar följaktligen de bästa positionerna. När 

myten sätts i relation till vad som via den sociala fantasin uttalas som viktigt; 

att utveckla sin konkurrenskraft, ges alla elever möjlighet att utveckla denna. 

I befrielsediskursen tillskrivs eleven, tillsammans med familjen, ett individu-

ellt ansvar. I likhet med Dahlstedt (2007) visar min dekonstruktion att ansvaret 

för individers skilda positioner inom befrielsediskursen förstås ligga på indi-

vidnivå snarare än på strukturell nivå. Genom de subjektskategorier som kon-

stitueras i diskursen sker dock gränsdragningar av omfattningen av den poli-

tiska subjektivitet som reartikuleras i befrielsediskursen. Den särskiljande 

principen mellan kategorier sker via graden av målmedvetenhet och motivat-

ion där den subjektskategori som tillskrivs hög motivationsgrad anropas till 

studieförberedande program och de med lägre grad av motivation anropas till 

yrkesförberedande program.  
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I nostalgidiskursen inkluderar myten en föreställning om elevens likhet i ter-

mer av olikhet; alla elever formas utifrån sociala faktorer. Hur individuali-

serad och solidarisk eleven blir beror dels på vilka de sociala faktorerna är och 

dels på hur väl skolan lyckas kompensera de sociala faktorerna – här tillskrivs 

eleven och skolan ett delat ansvar för att eleven ska utvecklas i linje med det 

eftersträvansvärda. Gymnasieeleven förväntas dock ha en vilja att förändra sig 

och bli mer lik den subjektskategori som, i min analys likväl som i Carlbaums 

(2012), redan förutsätts inneha önskvärda egenskaper. Det är den kategori ele-

ver som är uppvuxna i hem med studietraditioner och som uppfostrats i vad 

Carlbaum benämner en medelklassmiljö. Med hjälp och stöd förväntas elev-

subjektet förändras i linje med det önskvärda. Här inkluderas även vikten av 

att utveckla sin konkurrenskraft, något som eleven, med stöd, uttrycks kunna 

utveckla. Den särskiljande principen av utrymme för politisk subjektivitet 

skapas mellan de mer och mindre förändringsbenägna där de mindre föränd-

ringsbenägna anropas till gymnasiala program som leder till arbeten inom vad 

som uppfattas som traditionella arbetaryrken. De mer förändringsbenägna an-

ropas i sin tur; via sin teoretiska läggning och högre motivationsgrad, till pro-

gram och vidare studier där de kan nå positioner som erkänner eleven att fort-

sätta förorda arbetarrörelsens ideal. Graden av benägenhet till förändring vill-

korar därmed positioneringen i arbetsliv och samhällsliv. 

Myten i harmonidiskursen inkluderar, i likhet med nostalgidiskursen, en 

föreställning om elevens likhet i termer av olikhet. Det som inte ifrågasätts är 

en uppfattning om eleven som unik och av naturen given en specifik fallenhet. 

Inom harmonidiskursen artikuleras ingen strävan efter att elever ska förändras 

för att bli mer lika varandra – tvärtom är det viktigt att utveckla den specifika 

fallenheten och förbli ”den man är” (jfr Carlbaum, 2012; Dahlstedt & Olsson, 

2013). Eleven ska, i linje med subjektspositionen ”eleven som lojal och an-

passningsbar”, utveckla en lojalitet gentemot sin fallenhet. Härigenom hävdar 

jag att utrymmet för politisk subjektivitet i högre grad begränsas i harmoni-

diskursen än i de två andra diskurserna. Via prov, betyg och tester ska det 

bringas klarhet i vilken utbildning eleven har fallenhet för, vilket yrke samt 

vilken samhällsposition som naturen medger gymnasieeleven. Den särskil-

jande principen uppfattas naturen sköta om, ändock skapas subjektskategorier 

där omfattningen av politisk subjektivitet bestäms i relation till om naturen 

givet eleven teoretisk eller praktisk fallenhet, högre eller lägre motivation 

samt mer eller mindre förmåga att slutföra en gymnasial utbildning. Den sub-

jektskategori som tillskrivs teoretisk fallenhet, högre motivation och förmåga 

att slutföra anropas till ett högskoleförberedande program, den andra katego-

rin anropas till ett yrkesprogram.  

Diskursernas skilda myter skapar på det här sättet olika utrymme för poli-

tisk subjektivitet för skilda kategorier av subjekt. Via myten öppnas skilda 

sociala praktiker där vad som är önskvärt respektive oönskat framkommer. 

Som min analys visar skapas det gränsdragningar i alla tre diskurserna, de 

reartikuleras via delvis skilda logiker. Trots myternas skilda föreställningar 
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om subjektets beskaffenhet, synliggörs en hierarkisk ordning där de subjekts-

kategorier som anropas till program som direkt efter gymnasieskolan leder ut 

i arbetslivet positioneras i en underordnad position gentemot de kategorier 

som anropas till program där eleven förväntas fortsätta till högre studier. I 

relation till detta resultat hävdar jag att de tre diskursernas erkännande av po-

litisk subjektivitet i termer av social mobilitet skiljer sig åt.                

Självkritisk reflektion över användningen av den diskurs-
teoretiska ansatsen 

När man som forskare använder sig av en poststrukturalistisk diskursteori, är 

det, skriver Torfing (2003), på sin plats att reflektera över sin egen roll i relat-

ion till forskningsresultaten. I enlighet med hur man ur en diskursteoretisk 

förståelse får kunskap om kunskap är forskaren en del i maktkampen som på-

går i och kring den diskurs som studeras (Howarth, 2007; Torfing, 2003). I 

min kritiska analys av de politiska texterna förstås på så sätt även min egen 

diskursivitet reartikulerad. Med mitt intresse kring utbildningssystemets dif-

ferentierande effekter var det inledningsvis i analysarbetet enklare för mig att 

få syn på de representationer som avvek från en normativ förståelse om skolan 

som en sammanhållande arena. På samma sätt var det svårare att kritiskt 

granska de gränsdragningar kring social mobilitet som görs inom nostalgidis-

kursen. Det är av den anledning som de tre resultatkapitlen, där det inlednings-

vis synliggörs med vilka utsagor jag dekonstruerar de dominerande subjekts-

positionerna, är omfångsrika. Därigenom är min förhoppning att det är möjligt 

att kritiskt granska dekonstruktionen av subjektspositionerna och hur, i de ef-

terföljande delarna, densamma analyseras med hjälp av de analytiska verkty-

gen. 

 Som beskrivs i redogörelsen för hur jag gick tillväga i analysarbetet, dröjde 

det långt in i analysprocessen innan alla relationer i, och mellan diskurser, blev 

synliga för mig. De diskurser i vilka de dominerande subjektspositionerna 

reartikuleras, innehåller historiskt avlagrade partipolitiska diskurser. Med 

tanke på val av textmaterial och deras roll i termer av auktoritativa ter sig 

dekonstruktionen av de tre diskurserna i sig inte så förvånande, om än inte 

självklar. För vad som för mig framstod som problematiskt var de återkom-

mande utsagorna om globalisering och sent i analysprocessen förstod jag hur 

jag med hjälp av de diskursteoretiska begreppen skulle kunna hantera dessa 

utsagor som införlivades genom hela textmaterialet. Med hjälp av begreppet 

social fantasi blev det möjligt att visa diskursernas införlivanden av en eng-

elsk/amerikansk neoliberal ideologi.  

Mitt val att använda detta begrepp kan diskuteras varför jag vill redogöra 

vad jag grundar mitt val på. Enligt Torfing (1999b, se även Brown & Lauder, 

1996) kan artikulationer om internationalisering och globalisering förklaras 
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som en del i en paradigmatisk omstrukturering av välfärdsstaten. Omstruktu-

reringen artikuleras, skriver Torfing (1999b) i och genom diskurser om för-

ändrad ekonomisk styrning och strukturomvandlingar i termer av konkurrens-

utsättning. Dessa diskurser gör, enligt Torfing (1999b), generella anspråk på 

förändring i alla välfärdsstater oavsett politisk styrning. Disartikulationerna 

om förändring i styrning av välfärdsstaten är dessutom enligt Popkewitz och 

Brennan (1997), Ball (1998) samt Dale och Robertson (2009) inte specifikt 

för Sverige utan något som under denna tidsperiod reartikuleras frekvent i po-

licytexter i västvärlden. Via införlivanden av reartikulationer om globali-

sering, görs det, skriver Ball (1998), Olssen et al. (2004) och Rose (1999), 

möjligt att legitimera specifika förändringar. Som jag synliggör i min analys, 

upprättas i den diskursiva kampen en entydighet kring idén om globalisering. 

Även om disartikulationerna av en engelsk/amerikansk neoliberal diskurs 

reartikuleras på delvis skilda sätt i befrielse-, nostalgi- och harmonidiskursen, 

sker ändock bestämningar i de relationer som upprättas mellan elev-samhälle-

arbetsliv-skola/utbildning där en marknadsekonomisk styrning är närvarande. 

Då den neoliberala diskursen upprättar diskursiva villkor för, och mellan, 

dessa subjekt och objekt så skär den genom allt meningsskapande vilket bi-

drog till mitt val av begreppet social fantasi. Talet om globalisering fungerar 

därmed som ett politiskt verktyg i dess produktion av, inte bara nationella, 

utan också europeiska identiteter (jfr Olsson et al., 2015).  

 Ytterligare en orsak är det resonemang om vår samtid i termer av postpoli-

tisk eller a-politisk (jfr Harling et al., 2015; Tesfahuney & Dahlstedt, 2008a). 

Enligt Laclau (1990) handlar förskjutningen från en politisk kamp till en ob-

jektivitet om att objektivitetens gränsdragningar förstås som en förutsättning 

för att strukturera det sociala. En naturaliserad samsyn kring en marknadseko-

nomisk styrning av det sociala kan därmed ge sken av att tona ner politiska 

konflikter och maktutövning. Via dekonstruktion av den diskursiva kampen 

blir det på detta sätt möjligt att åskådliggöra den sociala fantasins innehåll – 

dekonstruktionen möjliggör att kritiskt granska vad som framstår som ”den 

enda sanningen”. 

Så här i efterhand kunde jag dekonstruerat ytterligare en subjektsposition 

som då, till skillnad mot de andra tre, dominerat hela perioden. Men samtidigt, 

och med tanke på förståelsen om vår samtid som a-politisk, finner jag – då i 

relation till de mytiska föreställningarna om elevsubjektet – just dekonstrukt-

ionen av den sociala fantasin och dess självklarhetseffekter som ett intressant 

kunskapsbidrag. Det diskursteoretiska angreppssättet ger därmed möjlighet att 

kunna förstå, diskutera och agera som sociala aktörer i en diskussion som jag 

menar är allt annat än avideologiserad. Det som Englund (2004) kallar för ett 

utbildningspolitiskt systemskifte och som Lundahl (2008) benämner i termer 

av ett brott mot efterkrigstidens dominerande skolutveckling, kan jag – med 

stöd i min dekonstruktion – omtala som en ideologisk rubbning. Genom neo-

liberalismens starka position ter sig svaret på problemen i västvärldens väl-

färdssamhällen kunna lösas med hjälp av en marknadsekonomisk modell för 
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styrning. Genom neoliberalismens rubbning och övertäckning dislokerar den-

samma de diskurser som framträder i de utvalda texterna i vad som kan omta-

las som en förskjutning från liberalism, socialdemokrati och konservatism till 

neo-liberalism, neo-socialdemokrati och neo-konservatism.   

Kontingens, eller: politiken är död – det politiska lever 

Slutligen vill jag beröra relationen mellan det som tycks som självklart, den 

sociala fantasin, och det som framstår möjligt att förhandla, det politiska. 

Dessa två begrepp vill jag sätta i relation till förståelsen om kontingens, det 

vill säga det som kunde varit annorlunda – och kan bli annorlunda. Vad är det 

då som kan bli annorlunda, och hur då? Som tidigare redogjorts för är det 

utifrån analysen möjligt att säga att den sociala fantasin innehar en hegemo-

nisk position som befrielse-, nostalgi- och harmonidiskursen inte kan emot-

säga. Genom diskursteorins kategori kontingens ges sociala aktörer utrymme 

att omförhandla den objektivitet som ses som självklar i den sociala fantasin. 

Torfing (1999a) skriver att inom den diskursteoretiska ansatsen betraktas he-

gemoni som slutprodukten i en serie artikulationer – aldrig som startpunkten. 

Vad som tyder på det är den i dokumenten närvarande diskursiva kampen om 

att få tolkningsföreträde kring myten om gymnasieeleven.   

Vad som sålunda uppfattas som en objektivitet är en idé om det sociala i 

enlighet med en neoliberal marknadsekonomisk styrning som sägs medföra 

hårdnande konkurrens som avkräver individer aktivitet i arbetslivet, varifrån 

individen erhåller ersättning i relation till dess förmåga till produktivitet. In-

kluderingen i samhällslivet är avhängt denna förmåga. Förhandlingen om ele-

vens beskaffenhet, det vill säga myten, sker däremot inom den politiska do-

mänen. Genom en medvetenhet kring samtida subjektspositioner och sub-

jektskategorier, vad de konstitueras inom för sociala strukturer med dess upp-

rättande av gränser vad gäller handlingsutrymme, blir det också möjligt att 

medverka till att omskapa politiska sociala praktiker inom vilka det ges möj-

lighet att artikulera eller reartikulera gymnasieeleven på ett annorlunda sätt. 

Den sociala fantasins förståelse av det sociala är för stunden vad som i den 

analyserade texterna uppfattas som den verkliga och sanna ordningen. I likhet 

med Carlbaum (2012) och Dahlstedt (2009) menar även jag att denna berät-

telse om den sociala ordningen är en del i en övergripande politisk retorik där 

inkluderingen i samhället erkänns via den enskildes förmåga till produktivitet. 

Genom diskursteorins möjligheter till synliggöranden är det intressant att dis-

kutera den hierarkiska över- och underordning som alltså liknar varandra trots 

diskursernas skilda inre logiker. Det är här, menar jag, som ansatsen tillför 

diskussionen intressant kunskap – kunskap med vilken vi kan omförhandla 

hur vi talar om och förstår världen och människorna i den. För det finns alltid, 

även i denna, vår samtid, som framställs i a-politiska och a-ideologiska termer, 
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alternativa verkligheter och andra värden än det som nu framstår som det enda 

sanna – den dansande historiens fantasi och myter virvlar vidare.     
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Summary  

The Social Myths of Student Subjects  

A study of dominating subject positions in political documents in 

Swedish educational Discourse 1990-2009 

Introduction 

This dissertation deals with how actors, through various discourses, forms dif-

ferent categories of student subject and how it affects the space to shape life. 

For whom the educational system should be available, what it should contain 

and what it should lead to, are all questions but with different answers. In this 

dissertation, these answers are understood as products of relations including a 

power dimension. As these relations constantly changes, the discursive strug-

gle of defining the educational system is constant. Said struggle also contains 

different constructions of the student subject; what she/he ought to be and 

should become. It is the struggle of defining the student subject that is the 

focus of this dissertation. The empirical material is Swedish Policy documents 

written between the time periods 1990-2009. 

 The ideological and economic organization of the Swedish welfare state 

has, since the 1970s, been questioned and challenged by a more market ori-

ented way of organizing both the public and the private sectors. This societal 

re-organization has also affected the educational system. As a consequence, 

the period studied in this dissertation, marks the start of an intense educational 

restructuring, in Sweden as well as in Europe (Lindblad & Popkewitz, 2001, 

2004). The new importance of individualization and globalization opened a 

possibility to discuss the relations between state, society and the individual. A 

possibility in which, according to Mouffe (1992, 1996) there has been a dis-

placement from the focus on the common and collective for the benefit of the 

individual and private (see also Carlbaum, 2012; Englund, 1993, 2004; 

Forsberg 2008; Lundahl, 2008; Lundahl et al., 2010). This time period can 

thus be summarized as an eventful period in which the struggle of defining the 

student subject has increased. 
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Aim of Dissertation 

To be able to examine the different articulations in the struggle of defining the 

student subject, I draw on a discourse theoretical social analysis, developed 

by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe (2001). When using Laclaus and 

Mouffes social analysis and their understanding of identity as being contin-

gent, it becomes possible to visualize different definitions of the student sub-

ject. This is done by picturing how challenging discourses try to point at what 

is lacking in the dominant structure in order to dislocate and suture the missing 

parts and thereby win a hegemonic position in the discursive field. Through 

understanding contingency and plurality, the discursive struggle of defining 

student subjects and to win a hegemonic position becomes everlasting. Afore-

mentioned discursive struggle means that definitions of student subjects are 

positioned in antagonistic relations to each other. When a challenging dis-

course is, for a moment located in a hegemonic position, it just temporarily 

stabilizes meaning. By this discourse theory analysis it is thereby possible both 

to make hegemonic interventions visible and to critically discuss its conse-

quences. The questions in this study is outlined as follow: 

 

1. How is the student subject defined and positioned in the analyzed policy 

texts from1990-2009?  

2. What relations are constituted among student subjects and in between stu-

dent subject, working life and social life?  

3. How does the conditions of the discursive struggle make impact of the 

space for political subjectivity?   

 

This dissertation consists of five chapters. In the first chapter I outline the 

problem area and how I understand the same. In the second chapter I describe 

the theoretical and methodological angle used which is followed by a chapter 

in which I presents the three dominant subject positions present in the empir-

ical material (research question 1). This is then followed by a part where I 

focus on the relations constituted between student subjects, working life and 

social life (research question 2). The final chapter discusses what kind of im-

pact the discursive struggle has on the different subject positions space for 

political subjectivity (research question 3).  

The Theoretical and Methodological Approach          

The theoretical and methodological approach used in this dissertation is, as 

mentioned above, discourse theory. This approach is a tool for analyzing “the 

more or less sedimented rules and meanings that condition the political con-

struction of social, political and cultural identity” (Torfing, 2003 s. 153). The 

construction of identity is not rooted in metaphysical instances. Instead, a 

post-structuralist approach subscribes to an anti-essentialist ontology wherein 
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identity is understood as constructed in, and through, a diversity of overlap-

ping lingual games. Identity is shaped by relations within a specific historical 

context. These specific contexts, where identities are constituted dependent on 

each other, are called discourses. Discourse theory also involves an ontology 

of lack, in the sense that society and its meaning are seen as contingent. When 

a dominant discourse is destabilized by a challenging discourse, the concept 

of dislocation is used (Laclau, 1990). Said destabilization is understood as 

created by the concept of social antagonism and the concept of dislocation is 

seen as “responsible for the disruption of the discursive order”. Thus the con-

cept of social antagonism “reconstructs the limits and unity of the discursive 

order while simultaneously preventing its closure” (Torfing, 2003, s. 164).  

Identities are constituted in and by articulatory practices. The category of 

articulation, is defined by Laclau and Mouffe (2001), as a practice that estab-

lishes a connection among elements in a way that modifies the identity. Artic-

ulations that involve the production of political frontiers are defined as hege-

monic articulations. When hegemony unifies in the discursive field, it involves 

an element of ideological totalization. According to Torfing (2003, s. 163), 

ideology “can no longer be seen as a distorted representation of social reality, 

as the latter is always constructed in and through discourses”. Related to ide-

ology are the concepts of myth and social imaginary (Laclau, 1990). A myth 

creates a surface for the inscription of certain social demands. The concept of 

myth is transformed into a social imaginary when its symbolic and imaginary 

content begins to dominate the empirical events that it inscribes. The concept 

of social imaginary functions as an unlimited horizon for the inscription of 

any social demands. 

The comprehension of contingency means that the subject is internal to the 

structure. By the constant dislocations, which disrupts the discursive order, 

the subject is as a split subject, not a homogenous entity, and therefore in con-

stant need of identification. Identity is, in this way, a result of the split sub-

ject’s identification with a subject position (Laclau, 1990). In discourse the-

ory, the category of subject is used in the sense of a subject position within a 

discursive structure (Laclau & Mouffe, 2001). Said subject positions are al-

ways relationally produced within, and by, articulatory practices. As a result 

of the open character of discourses, the subject is not regarded as supreme. 

The understanding of contingency together with subject positions made rela-

tionally in a logic of differences, the subject is produced in relation to what it 

is not.  

The analytical approach of this dissertation is based on Laclaus (1991) 

thoughts on analysis as being a process. After selecting the empirical texts I 

highlighted passages with the student subject present. My question strategy is 

based on what Howard (2007) describes as a possible entry into the analysis 

which highlights how, under what conditions and for what reasons discourses 

are constructed, challenged and changed. The questions used in the analysis 

process of the dominant subject positions thereby focuses on how and with 
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what signs the student was mentioned; in which historical context and how the 

definition and contextualization was made meaningful and necessary. 

 The material analyzed in this dissertation involves 23 different official 

Government policy texts regarding Upper Secondary Education as well as po-

litical texts written by Secretaries of Education all within the examined time 

period 1990-2009. The selected texts include Ministry Publication Series (Ds), 

Proposals for New Legislation (Lagrådsremiss), Swedish Government official 

Reports (SOU, Government Bills (Prop.), Government Communications 

(Skr.). 

    I have rearticulated three dominant subject positions whose characteristics 

are organized within and by three (partly) different discourses which are pre-

sented in a chronological order based on the time period when each of them 

dominate. It is not time itself that is the main reason for this disposition, it is 

rather the different discourses attempts to destabilize the dominant discourse 

that serves as a basis for the structure.   

Analysis and Conclusion 

My analysis of the Swedish political struggle ends in three dominant subject 

positions structured in partly different discourses. The subject position domi-

nant in 1990 to 1998 is named “the successful and free student” and is pro-

duced in the discourse of liberation. The subject position of “The individual-

ized and solidary student” is produced within the discourse of nostalgia and 

dominant in 1997-2005. The third subject position named “The dutiful and 

adaptable student”, dominates the political struggle in 2006-2009 and is pro-

duced in the discourse of harmony. The table below provides a short summary 

of the signs used to fix meaning in order to provide identification possibilities 

for students in Upper Secondary Education. 

 
Discourse The Discourse of 

Liberation 
The Discourse of 
Nostalgia 

The Discourse of 
Harmony  

Subject  

position 

The Successful and 
Free Student 

The Individualized  
and Solidary Stu-
dent 

The Dutiful and 
Adaptable Student 

Myth An assumed inborn 
creativity 

The individual 
shaped by social fac-
tors 

The Individual natu-
rally given a place in 
the body of society 

Master  

significant 

Successful Individualized  Dutiful in terms of 
employable  

Nodal point Free Solidary Adaptable  

 

Table 1: Dominating subject positions during 1990 and 2009.  
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The myth of the student subject in the discourse of liberation, position the 

student with an inborn creativity. By the fixation around the master significant 

and the nodal point, the student subject’s action is guided by hers/his desire to 

become successful (equivalent to financial and material success) as well as  a 

strong desire to be free (equivalent to free from government interventions, 

freedom of choice regarding education, school etc.). This definition of the sub-

ject is made possible by articulations of an ongoing globalization which re-

quires well-educated and competitive individuals who can contribute to gen-

erating higher growth rates. It is also made possible through re-articulations 

of a historical time when Swedish entrepreneurs started so called “genius com-

panies” which made the welfare society possible. The myth of the student sub-

ject creates social practices through which it is made possible to constitute the 

student subject as autonomous and with a desire to constantly be competitive; 

the degree of utilization of the inherent creative power limits the space of in-

dividual success and freedom. 

In addition the myth of the student subject in the discourse of nostalgia 

position the student given social factors. The horizon expectation of what the 

student ought to be is a product of social and economic upbringing, as well as 

his/her parent’s education and position in society and on the labor market. By 

the fixation around the master significant and the nodal point, the student sub-

ject’s action is guided by hers/his desire to individually become successful 

(equivalent to competitive) and to continue the working class’ struggle for 

solidarity (equivalent to social and economic equality). This representation of 

the student subject is made possible partly by articulations of an ongoing glob-

alization which, like in the discourse of liberation, require competitive work-

ers, and partly by re-articulations of a time in history when the working class 

had an influential position in society. The myth of the student subject creates 

social practices in which it is possible to constitute the student as willing to 

become individually successful and able to compete for high positions in so-

ciety and working life. From said positions the subject can then continue the 

struggle for social and economic equality.    

Finally the myth of the student subject in the discourse of harmony, posi-

tion the student as naturally given specific talents and interests which function 

as a limit for what the student can become. By the fixation around the master 

significant and the nodal point, the student subject’s actions is guided by 

his/hers will to be loyal (equivalent as loyal to given characteristics) and adapt 

to the, by Nature, given position (equivalent to become as employable as pos-

sible). This definition of the subject is made possible by articulations of an 

ongoing globalization. Said globalization, present in all three discourses, re-

quires well - educated and competitive individuals who can contribute to 

higher growth rates. It is also made possible by an idea of a society lacking 

power struggles since all human beings has a given space in the social body. 

The myth of the student subject creates social practices through which it is 

made possible to constitute the student subject as unique entity regarding its 



 175 

natural characteristics which he/she wants to develop as much as possible in 

terms of become employable. As a consequence, it would seemed logical to 

organize Upper Secondary Education with a focus on skills needed in working 

life. 

 My deconstruction shows that the mythical conceptions of the student sub-

ject is positioned in an antagonistic relation to each other. The concept of myth 

function as an objectivity taken for granted and it is through these myths other 

articulations are made meaningful. In the political struggle different social ac-

tors are, in an explicit battle, struggling for a hegemonic position. Hence, the 

battle is, in a discourse theory framework, understood as taking place in a po-

litical domain and the myths about the student appears as floating signifiers. 

The myths are seen as a temporary closure which exclude other possibilities 

for identification.   

The three dominant subject positions are constituted within three different 

discourses. The content of which are structured by partly different logics. 

Even so the discourses share an idea; the idea of an ongoing globalization. 

These articulations are not questioned; the perception is something which is 

taken for granted, an objectivity that cannot be ignored in the political strug-

gle. The table below provides a short summary of the content of each dis-

course.  

 
Discourse The Discourse of 

Liberation 
The Discourse of 
Nostalgia 

The Discourse of 
Harmony  

Subject  
position 

The Successful and 
Free Student 

The Individualized  
and Solidary Stu-
dent 

The Dutiful and 
Adaptable Student 

Nodal point Freedom Solidarity Adaption 

Social  

fantasy 

Globalization: 
higher production 
rates for higher 
growth in a 
knowledge-inten-
sive competitive 
global market 

Globalization: 
higher production 
rates for higher 
growth in a 
knowledge-inten-
sive competitive 
global market 

Globalization: 
higher production 
rates for higher 
growth in a 
knowledge-inten-
sive competitive 
global market 

Social  
practices 

Deregulation 

Privatization 

Liberty of action 

Stimulate entrepre-
neurship 

Competitive educa-
tion system with dis-
tinct profiles 

Rationalization 

Global solidarity 

 

 

 

A coherent educa-
tion system 

Increased free trade  

 

 

Stimulate entrepre-
neurship 

A differentiated ed-
ucation system  

 

 

Table 2: Policy discourses concerning Upper Secondary Education in Sweden 1990-
2007.  
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As shown in the table above, the perception of globalization is taken for 

granted in the political struggle of 1990 to 2009. These articulations can be 

seen as disarticulations of an English/American neo-liberal discourse. To win 

a hegemonic position, the discourse of liberation-, nostalgia- and harmony, 

has to adopt signs from this neo-liberal discourse. They are also forced to 

rearticulate the intent of these signs so they fit into each discourse’ inner 

logics. The disarticulations of the neo-liberal discourse which goes across the 

discursive borders can be seen as a social fantasy (Laclau, 1990). The chal-

lenging neo-liberal discourse is criticizing the dominating discourses for a lack 

of decision-making and implementations of political decisions which the chal-

lenging discourse purports to suture (Laclau, 1990; Torfing, 1999b). A social 

imaginary has, according to Laclau (1990), not only an intent to disrupt the 

dominant discourse – it wishes for total closure in the discursive field. Based 

on this reasoning, I claim that it is also possible to understand the social im-

aginary in terms of what Laclau and Mouffe (2001) describes as an ideological 

discourse.  

What the three deconstructed discourses have in common are that neither 

of them have enough power to ignore the neo-liberal discourse with its idea of 

a society governed by market economy. The social imaginary in terms of a 

neo-liberal discourse is rearticulated in different ways in the three discourses. 

The three discourses dominate the political struggle at different times – times 

that can be related to the power shifts taking place in the Swedish Government 

during the studied period. I want to comment on how this can be understood 

from a discourse theoretical point of view. The social imaginary’s strong 

claims on truth means that politicians of different parties / alliances can hardly 

exert political agency without resorting to the neo-liberal discourse’ linguistic 

form. When the inner logics of the discourse of Liberation, Nostalgia and Har-

mony is intertwined with the logic of market economy it changes the articula-

tion of the different discourses; The traditional liberal articulations in the dis-

course of liberation turns neo-liberal, the traditional social democratic articu-

lations in the discourse of nostalgia turns neo-social democratic and the tradi-

tional conservative articulations in the discourse of harmony goes neo-

conservative. What kind of consequences can these rearticulations of the Eng-

lish/American neo-liberal discourse have? It is possible to argue that articula-

tions of social liberal speech in the discourse of liberation is given less space 

in favor for a speech arguing the “survival of the fittest”. In the discourse of 

nostalgia the talk of central state control is given less space than individual 

freedom. In the discourse of harmony the speech of social control by nature is 

transformed to include a market driven social governance of the state.  

The political struggle for a hegemonic position, from which it is possible 

to define what the student should be and become, is present throughout the 

whole examined period (1990-2009). It is made obvious through the different 

myths on the student subject which are in antagonistic relations with one an-
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other. But in rearticulations of characteristics such as competitiveness and ef-

ficiency, the antagonistic relations are dissolved by the social imaginary of 

globalization. It is thereby possible to argue that the social imaginary fixates 

identities across the different discourses which means that it is not possible to 

offer identification without articulations of the social imaginary.  
The social imaginary establishes the discursive limits on what people 

should be and what they should become. Through its inherent logic, social 

relations seem to be so obvious that they are seen innate. Individuals, institu-

tions and companies are given value in relation to their competitiveness – the 

logic both motivates, foster and disciplines (cf. Carlbaum, 2012; Dahlstedt, 

2009; Rose, 1999). In the discourse of liberation, competitiveness enables suc-

cess and freedom while fostering a spirit of hard work, self-control and re-

sponsibility. In the discourse of nostalgia, competitiveness enables both indi-

vidual success and space to continue to work for social and economic equality. 

In the same time the discourse demands the student subject to adapt. In the 

discourse of harmony it enables employability and demands disciplining and 

adaptability. The judgement of individuals through their ability to compete are 

hence the same in all three discourses. It also becomes possible to claim that 

the individual alone is responsible for her/his position in social life (cf. Carl-

baum, 2012; Tesfahuney & Dahlstedt, 2008a). In line with the social imagi-

nary’s inner logic, the creative, innovative and entrepreneurial subjects are 

positioned in a superior position. These individuals will, by their courage, cre-

ativity, resourcefulness, dedication and braveness, maintain alternatively 

strengthen Sweden's position on the global economic market. Those subjects 

who lacks these characteristics, are positioned in a subordinated position and 

needs to be nurtured and disciplined.  
While there is a consensus about the neo-liberal discourse hegemonic in-

tervention, there is as an ongoing open struggle between the three discourses’ 

various myths of the student subject. Since the myths are discussed explicitly 

in the political texts, it’s possible to argue that this struggle is placed within a 

political domain. The dislocations that appears in the text thereby opens up for 

political subjectivity for the student subject. Hence, the student subjects can 

be seen as over determined (Torfing, 1999a). The student subject thus pos-

sesses a choice between different identification possibilities; about how it 

wants to be understood, how it wants to understand itself and what it wants to 

become.  

Concluding Remarks  

As a closing remark, I want to comment on the articulated relations between 

what seems obvious, the objectivity, and what appears to be negotiated, the 

political. I would like to put those two concepts in relation to the concept of 

contingency. What can be different, and how? By the concept of contingency, 

social actors are given space to negotiate the objectivity, which in this analysis 
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appears as a neoliberal discourse. According to Torfing (1999a), a hegemonic 

position is seem as an end of a series of articulations – never as a starting point 

– which is shown by the explicit struggle over different myths.  
By being aware of contemporary struggles to define the student subject; 

what they are constituted against, it also becomes possible to contribute to re-

shaping the political social practices in which it is given the opportunity to 

articulate or re-articulate the student subject in different ways. I agree with 

Carlbaum (2012) and Dahlstedt (2009) in their way of seeing this discursive 

struggle as a part of an overall political rhetoric where inclusion in society is 

recognized by the individual's capacity for productivity. From a discourse the-

ory perspective, objectivity can always be challenged. For there is always, 

even in this, our time, which is produced in a-political and a-ideological terms, 

alternate realities and values other than what now appears to be a one way 

journey. 
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