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1. Inledning 

Den största organisatoriska differentieringen mellan elever i svensk skola sker vid valet till 

gymnasieutbildning (Nylund, 2013: 15). Efter årskurs nio lämnar eleverna den med skolplikt 

belagda grundskolan för att inleda ett nytt kapitel av sin skolgång – gymnasieskolan. 

Gymnasieutbildningens legitimitet vilar idag på en marknadslogik där en skolpeng följer 

elevens utbildningsval, vilket är tänkt ska skapa konkurrens och effektivitet på skolmarknaden. 

Utbildningen kan idag närmast liknas vid en vara och eleverna blir därmed konsumenter att 

konkurrera om (Nylund, 2013: 12).  

Ett sätt för skolor att nå ut till framtida elever är via internet. De flesta gymnasieskolor, både 

kommunala och fristående, har etablerat hemsidor som beskriver sin verksamhet och vad de 

kan erbjuda i form av studieprogram. För svenska ungdomar rankas internet som den viktigaste 

källan för information och för att informera sig om utbudet av utbildningsalternativ använder 

ungdomar sig i hög grad av just internet (Davidsson & Findahl, 2016; Mattson Ottosson, 2009). 

En viktig aspekt av gymnasiemarknaden är elevers konsumtion av gymnasieskolors 

profileringar (Lund, 2006: 113), vilket följaktligen innebär att det blir viktigt för skolor att locka 

till sig elever genom att sälja in sig och sina utbildningsprogram. Utifrån denna logik kan 

gymnasieskolors hemsidor till viss del betraktas som reklam för att få framtida elever 

intresserade av att söka de utbildningsprogram som skolan erbjuder.  

Det finns ett vitt spann av gymnasieprogram för elever att välja mellan, där vissa syftar till 

att förbereda dem inför framtida högre studier medan andra förbereder dem inför en mer direkt 

framtid i yrkeslivet. Möjligheterna är många, och dagens grundskoleelever har i åtskilliga 

avseenden fler valalternativ att förhålla sig till jämfört med tidigare generationer (Lundahl, 

2010: 219). Denna valsituation är någonting elever förväntas kunna hantera, men flertalet 

studier framhåller att ungdomars gymnasieval är förknippat med osäkerhet och stress 

(Skolverket, 2012; Dersch & Lovén, 2010; Lovén, 2000; SOU 2006:77; SOU 2009:64). 

Valfrihet ses ofta som någonting positivt och eftersträvansvärt, och i skolan innebär valfriheten 

att varje individ i sin gymnasieutbildning får möjlighet att förverkliga sig själv inom ett område 

av eget val (Skolverket, 2012: 8). Dock kan det ifrågasättas hur fritt detta val egentligen är.  

Studier pekar på att val av gymnasieutbildning följer ett socialt reproducerande mönster där 

aspekter som exempelvis social bakgrund och kön är starka styrningsmekanismer (Skolverket, 

2012: 7). 
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För att få en ökad förståelse för vad elever möter när de ska välja gymnasieutbildning blir 

det av intresse att granska hur skolor beskriver sin verksamhet samt de utbildningsprogram som 

erbjuds. I ljuset av den svenska skolans marknadisering kan skolors beskrivningar av sin 

verksamhet mer och mer liknas vid reklam, och det blir därför relevant att undersöka vilken 

relation som upprättas mellan skolor och elever i skolornas beskrivningar av sig själva och sin 

verksamhet. Reklamtexters uppgift är att konstruera en relation med läsaren för att därigenom 

lyckas sälja in sin produkt till den relevanta målgruppen, där relationsskapande strategier är 

vanliga (Fairclough, 1989: 199). Går det att upptäcka några mönster i hur skolor kommunicerar 

med framtida elever via sina webbaserade beskrivningar, och skiljer detta sig mellan 

beskrivningar av gymnasieprogram som har ett studieförberedande respektive 

yrkesförberedande syfte? Speglas skolans marknadslogik och konkurrensen om elever i de 

relationer som upprättas mellan elever och skolor genom dessa beskrivningar? 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Majoriteten av de studier som syftar till att kartlägga elevers val till gymnasiet behandlar utfall 

snarare än process, det vill säga vilka individer som valt vilka program, medan färre studier 

berör hur eleverna når sina beslut (Skolverket, 2012: 20). Denna studie landar inom 

valprocessens spektrum, med gymnasieskolors webbaserade programbeskrivningar som 

undersökningsmaterial, vilka kan ses som ett verktyg för skolor att sälja in sig till framtida 

elever. Studien är av beskrivande karaktär och har därmed inte ambitionen att förklara varför 

elever väljer som de gör, utan snarare att genomföra en granskning av en viktig aspekt som kan 

tänkas påverka elevers val. 

 Syftet med föreliggande undersökning är att fördjupa förståelsen för hur gymnasieskolor 

kommunicerar med blivande elever genom sina webbplatser. Genom att belysa den språkliga 

konstruktionen av gymnasieskolors webbaserade beskrivningar av de utbildningsprogram de 

erbjuder kan den relation som upprättas mellan skolan som institution och dess framtida elever 

identifieras. Som ett andra led i studien jämförs dessa relationer mellan olika kategorier av 

gymnasieprogram för att utröna huruvida det framkommer en skillnad beträffande hur texterna 

positionerar sig mot läsaren beroende på vilket utbildningsprogram som skrivs fram. För att 

uppnå syftet har följande forskningsfrågor utformats: 

 

 Vilken relation framkommer mellan sändare och mottagare i gymnasieskolors 

webbaserade programbeskrivningar? 
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 Hur skiljer sig den relationella positioneringen i texterna mellan yrkesförberedande och 

studieförberedande program? 

1.2. Bakgrund 

Efterkrigstidens svenska utbildningspolitik kan sägas handla om ökad integrering och 

effektivisering av skolan. Två symboliska reformer i denna riktning är enhetsskolereformen år 

1962 och reformen för en sammanhållen gymnasieskola 1971 (Nylund, 2011: 81–83). Inom 

gymnasieskolan levde dessa idéer om effektivisering och integrering vidare i reformarbetet 

även efter 1970-talets inledande år. För de yrkesorienterade utbildningsprogrammen visar 

utvecklingen att det successivt ges större utrymme åt allmänt innehåll. Detta skedde på 

bekostnad av innehåll bundet till direkta kontexter i form av specifika yrken eller sysslor (ibid.). 

Under 1990-talet blev alla gymnasieprogram treåriga, och gav allmän behörighet till högskolan, 

vilket kan ses som kulmen på integrationsutvecklingen. 

Under 2000-talets inledande decennium problematiserades dock innehållet i särskilt de 

yrkesorienterade utbildningarna i relation till problem som exempelvis skoltrötthet, minskad 

genomströmning av elever i gymnasieskolan, utanförskap och arbetslöshet. De förslag som 

återkommande lyftes fram som lösningen på dessa problem handlade om en minskning av de 

teoretiska inslagen i dessa utbildningar (ibid.). År 2011 genomfördes ytterligare en reform av 

gymnasieskolan, där en indelning i yrkesförberedande och studieförberedande program med 

olika studiegångar infördes. I enlighet med denna reform är den allmänna behörigheten till 

högskola förbehållen de studieförberedande programmen medan yrkesprogrammen får en mer 

praktisk tyngd och minskade teoretiska inslag (Skolverket, 2011).  

 De vändningar som skett inom svensk skolpolitik under de senaste decennierna har gett 

upphov till en utveckling där skola och utbildning blir varor på en marknad. På några få år gick 

svenska skolan från att ha varit ett av ”världens mest enhetliga och offentligt reglerade 

skolsystem till ett med långtgående decentralisering, avreglering och marknadsinslag” 

(Lundahl m.fl., 2014: 12–13). Gymnasieskolan är den skolform som sannolikt påverkats mest 

av denna utveckling, där idéer om valfrihet och kvalitetshöjning till följd av konkurrens fått 

stort genomslag. Konkurrens och andra marknadsuttryck har blivit påtagliga företeelser i nästan 

alla gymnasieskolor (ibid.). Dock menar Lundahl med flera (2014: 15) att det egentligen är tal 

om en kvasimarknad, en form av skenbar marknad. Detta eftersom konsumenterna i form av 

elever inte betalar direkt för tjänsten, utan denna finansiering sker via skattsedeln, samt 

eftersom utbudet är politiskt reglerat. Dock kommer denna uppsats, i likhet med Lundahl med 

flera, tala om en skolmarknad och en marknadsstyrning av skolan, och gymnasieelevers 
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konsumtion av gymnasieskolors profileringar blir en viktig aspekt av denna marknad (Lund, 

2006: 113).  

Marknadiseringen av skolan blir tydligast för elever under grundskolans sista termin då 

valet till gymnasieutbildning ska ske. Elever möter då en mängd information och reklam från 

olika skolor, bland annat via internet, där skolor försöker överträffa varandra med erbjudanden 

och olika gymnasieprofiler (Lundahl m.fl., 2014: 156). Denna valsituation förknippar många 

elever med stress, främst kopplad till insikten om hur valet kan påverka framtiden (ibid.). En 

rapport från Skolverket (2013: 12–13) framhåller att det finns ett tydligt mönster i att föräldrars 

utbildningsnivå påverkar elevers benägenhet att välja yrkesinriktade respektive studieinriktade 

utbildningar, då ungdomar som väljer yrkesinriktade program tenderar att ha föräldrar med 

kortare formella utbildningar. Därmed kan dessa grupper riskera att missgynnas i valprocessen 

(Lund, 2006: 212), och valet av gymnasieprogram kan därmed bli ett uttryck för en 

självsortering med utgångspunkt i elevers sociala bakgrund och känsla av social tillhörighet 

(Skolverket, 2013: 13). Donald Broady och Mikael Börjesson (2002: 3–6) menar i likhet med 

Skolverkets rapport att de grupper som är mest välförsedda med utbildningskapital favoriserar 

det naturvetenskapliga programmet då det framstår som en kungsväg till framgång i fortsatta 

studier såväl som i yrkeslivet.  

 

1.3. Tidigare forskning 

Relevant för denna undersökning har varit tidigare studier som undersökt gymnasieskolors 

hemsidor utifrån dess relationsskapande struktur, men även undersökningar på 

relationsskapande strukturer i reklamtexter samt vilka språkliga egenskaper som kännetecknar 

reklamtexters tilltal till läsaren. Den forskning som presenteras består av delar från Mikael 

Palmes avhandling Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i det svenska 

utbildningssystemet 1988–2008 (2008), Anders Björkvalls avhandling Svensk reklam och dess 

modelläsare (2003) samt avhandlingen Reklamiska (2008) av Einar Korpus. 

Palme (2008: 241) undersöker fyra aspekter av stockholmsbelägna gymnasieskolors 

hemsidor. En av dessa är den interpersonella, relationella, strukturen, som Palme menar är 

intressant eftersom denna aspekt hänger samman med arten av den auktoritet hos skolan som 

hemsidan bygger upp. Palme (2008: 243) påvisar att elitskolor, de skolor som rekryterar de 

skolmässigt högpresterande eleverna, skiljer sig från skolor med lägre social och skolmässig 

rekrytering beträffande den auktoritativa tonen på deras hemsidor. Klassificeringen av 

elitskolor har i Palmes undersökning utgått ifrån betygsmedianen för deras rekrytering (2008: 
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230). De lägre ansedda skolorna iscensätter en intim, familjär relation med den tänkte läsaren 

och frekvensen av pronomen för andra person är högre än hos elitskolorna. När auktoriteten 

grundas på utbildningsområdets traditioner och historia tenderar hemsidan vara mer opersonlig 

och neutral i tilltalet till läsaren (ibid.). Palme (2008: 243–244) undersöker också andra 

språkliga inslag i hemsidetexterna, exempelvis talspråksformer eller ordval som karaktäriserar 

personligt tal, samt även bruket av bilder och vad de representerar för att finna vilken grad av 

familjaritet och närhet som speglas. Resultatet som framkommer är att hemsidor från skolor 

som starkt hävdar sina symboliska tillgångar har en tendens att undvika den familjära relation 

till läsaren som karaktäriserar skolor med svaga symboliska tillgångar, och istället ges skolan 

en auktoritativ roll gentemot läsaren (Palme, 2008: 256–257). På så sätt menar Palme (2008: 

256–257) att hemsidornas interpersonella struktur kan hänga samman med dess grad av 

reklamkaraktär, då skolor som inte kan förlita sig på status för att locka elever måste 

marknadsföra sig på ett annat sätt. När reklamkaraktären stärks konstrueras läsaren som en 

mottagare som ska övertalas av skolans budskap, vilket Palme även finner vara en benägenhet 

som skiljer kommunala skolors hemsidor från friskolor, då reklaminslagen blir högre hos de 

fristående skolorna (ibid.).  

 I avhandlingen Svensk reklam och dess modelläsare (2003) analyserar Björkvall svensk 

reklam i syfte att finna dess modelläsare, det vill säga den identitet som erbjuds läsaren i texten 

utifrån textens språkliga egenskaper. Materialet består av ett urval på 14 annonser, vilka 

kategoriseras in i tre grupper beroende på målgrupp (Björkvall, 2003: 71). En delaspekt som 

Björkvall undersöker för att finna modelläsaren är reklamtexternas interpersonella egenskaper 

– vilka relationer som upprättas mellan sändare och läsare. De komponenter Björkvall 

undersöker är dels språkliga och dels visuella, där språk- och bildhandlingar utgör en stor del 

av den interpersonella analysen, vilka Björkvall kallar kontakttyp, i kombination med en analys 

av distans, modalitet samt attityd i bild och språk (2003: 68–69). Distans undersöks i skriftliga 

representationer genom analys av personliga pronomen, lexikon och syntax och i visuella 

representationer genom avståndet till avbildade personer (Björkvall, 2003: 71). Utifrån 

analysen av annonserna vill Björkvall synliggöra vilka identiteter som erbjuds i reklam vilket 

är tänkt ska spegla symbiosen mellan medie- och konsumentkulturen (2003: 171). Resultatet 

som framkommer är en sammanslagen tolkning av texternas modelläsare, där den 

interpersonella strukturen och texternas relationsskapande med mottagaren endast utgör en 

delkomponent och inte huvudsakligt fokus. De 14 modelläsare som framkommer i de 14 

annonserna jämför Björkvall sedan med varandra samt utifrån ett genus och 

målgruppsperspektiv (2003: 155–170). 
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Korpus (2008: 15) syftar med sin avhandling till att undersöka vad som utmärker 

reklamtexter språkligt och uppbyggnadsmässigt, och därefter söka förklaringar på varför dessa 

kännetecken uppstår. Som en del av detta undersöker Korpus annonstexters tilltal i ett material 

bestående av svenska Guldäggsannonser mellan åren 1975 till 2007 (2008: 95). Guldägget är 

en återkommande tävling inom den svenska reklambranschen som belönar reklam som leder 

svensk reklam framåt och höjer den kreativa standarden, och vinnarna av denna tävling samlas 

sedan i Guldäggsboken vilka sedermera utgör Korpus material (Korpus, 2008: 96). En aspekt 

som Korpus undersöker i annonserna är dess tilltal. Resultatet visar att det som tydligast speglar 

hur annonser tilltalar sina läsare är pronomenbruket, och det är vanligt med ett du som i princip 

uteslutande syftar på läsaren. Avsändaren använder omväxlande vi eller företagsnamnet för att 

benämna sig själv, men ibland används även vi som ett uttryck för ”vi människor”. Att 

avsändaren är vi och mottagaren du är en prototypisk grundsituation i annonserna, men den 

utveckling som skett över tid är att avsändaren erhåller större fokus än mottagaren i annonserna. 

Det har blivit vanligare att benämna avsändaren som vi och användningen av du har minskat 

något under den undersökta tidsperioden. Frågor och uppmaningar används också som uttryck 

för direkta tilltal till läsaren och blir en aspekt av annonsernas språkliga sätt att övertala läsaren 

och få denne att bli aktiv, medskapande och engagerad (Korpus, 2008: 181–184).  

 Den tidigare forskningen som presenteras är inte direkt jämförbar med föreliggande studies 

ansats, då de skiljer sig till viss del i syfte, material och tillvägagångssätt, men den ger en 

fingervisning över ett näraliggande forskningsläge vilket denna studie knyter an till. Det blir 

därmed relevant att lyfta fram denna forskning eftersom alla tre avhandlingar innehåller 

delaspekter som med fördel kan relateras till denna studies resultat, i syfte att få en djupare 

förståelse för hur gymnasieskolors hemsidor positionerar sig gentemot sina läsare och vad detta 

i förlängningen indikerar om programbeskrivningar som text. Den tidigare forskningen 

fungerar även som en metodologisk inspirationskälla där aspekter av de tre avhandlingarnas 

analysmetoder kommer anammas i denna studie.  

 

2. Teori, metod och material 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk, den teoretiska analysmodell som 

konstruerats för att angripa gymnasieskolors programbeskrivningar samt en metod- och 

materialöversikt. Inledningsvis presenteras den sociosemiotiska språksyn som genomsyrar 

studien, följt av en genomgång av den funktionella grammatiksyn som lägger grunden för 
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analysen av hemsidetexterna som utgör studiens material. Därefter presenteras metodologiska 

avvägningar samt studiens undersökningsmaterial.  

 

2.1. Språk- och textteoretiska utgångspunkter 

Denna studie knyter an till en teori grundad av språkforskaren Michael Halliday (1994) som 

benämns sociosemiotik och berör ett språks betydelsebärande potential, vilket även 

vidareutvecklats av Gunther Kress och Theo van Leeuwen (2006) i relation till andra semiotiska 

resurser utöver rent språkliga. Semiotiska resurser är den sammanfattande beteckningen för att 

benämna det som tas i bruk för att skapa betydelse, och kan vara såväl språk som exempelvis 

bilder, grafisk form och layout. Alla dessa ses som uttryck för modaliteter, och därmed att 

människans kommunikation alltid på ett eller annat sätt är multimodal (Holmberg & Karlsson, 

2006: 201). En stor del av den sociosemiotiska riktningen utgörs av den multimodala 

forskningstraditionen, där kommunikation inte begränsas till en specifik typ av semiotisk resurs 

(Nord, 2008: 46).  

Den sociosemiotiska teorin är tudelad. Den första delen är den socialt orienterade, där 

utgångspunkten är att betydelseskapande via språk förutsätts vara socialt motiverad och grundat 

på ett mänskligt behov av att skapa mening tillsammans med andra. Sociala sammanhang och 

social interaktion är förklaringen till varför språk och andra kommunikationssätt utformats och 

fungerar som de gör. Därutöver tar teorin avstamp i olika typer av betydelser, vilket utgör 

teorins andra del. Semiotik innebär läran om betydelser, och utifrån det sociosemiotiska 

synsättet skapas dessa betydelser socialt och alltid med en funktionell ansats. Vi människor har 

ett behov av att uttrycka betydelser av olika slag i vår kommunikation med varandra, och de 

resurser vi använder för att genomföra detta är språk, men även andra kommunikationssätt 

(Björkvall, 2009: 12-13). Föreliggande studie ansluter sig inte till den multimodala forskningen, 

då det är det skrivna språket som semiotisk resurs som är föremål för undersökningen, men 

anknyter ändock till den sociosemiotiska teorin beträffande synen på språkets 

betydelsepotential.  

 Utifrån ett sociosemiotiskt perspektiv, där språkutveckling ses som en följd av människans 

behov att uttrycka betydelser snarare än att den sker utifrån ett för människan medfött 

språkanlag, utvecklade Halliday (1994) en textnära och betydelsefokuserad grammatisk modell. 

Detta utifrån förståelsen att språk utvecklas genom att vi successivt lär oss hur språket skapar 

betydelser som möjliggör kommunikation med andra. Denna teori kallas den systemisk-

funktionella grammatiken (SFL) och är en språkmodell där betydelse och funktion är 
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utgångspunkten snarare än språkets form, och där grunden för hela grammatiken består av 

kontext och språkbruk (Holmberg & Karlsson, 2006: 10). Utifrån denna modell ses 

grammatiken inte enbart som ett hjälpmedel för att uttrycka betydelse utan även som en 

medskapare av betydelsen i sig (ibid.).  

De betydelser som människor har ett behov av att kunna uttrycka via språk kan enligt denna 

språkmodell kategoriseras inom tre språkliga metafunktioner, den interpersonella, den 

ideationella och den textuella. Med språkets tre metafunktioner menas att vi framförallt gör tre 

olika saker med hjälp av språket. Dels så söker vi kontakt med andra och förhåller oss till dem, 

dels så beskriver vi de erfarenheter vi erhåller av världen och dels ordnar vi den information vi 

vill förmedla så att språket kan skapa samband mellan olika bitar av information. Betydelsen 

kommer därmed först och därefter lär vi oss ord och grammatik för att uttrycka den (Holmberg 

& Karlsson, 2006: 10, 18). 

En svensk tolkning av SFL görs av Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson i Grammatik 

med betydelse: En introduktion till funktionell grammatik (2006) som för enkelhetens skull 

väljer att benämna grammatikmodellen som funktionell grammatik, vilket är det begrepp som 

kommer användas i denna uppsats. Den funktionella grammatikmodellen är en modell för att 

beskriva språk som räknar in mer i begreppet grammatik än vad som kan anses vara det 

traditionella. Förutom syntax och formlära inbegriper modellen även semantik och pragmatik 

till följd av att språk ses som uppbyggt av betydelseskapande handlingar (Holmberg & 

Karlsson, 2006: 17). Vilka betydelser som framkommer i texter blir avgörande för att texternas 

potential och syften ska kunna realiseras. Den funktionella grammatikmodellen är 

konstruktivistisk, varför den utgör ett lämpligt verktyg för samhällsengagerad språkforskning 

beträffande exempelvis språkets funktion i konstruktioner av relationer, 

verklighetsuppfattningar och maktpositioner.  

Den betydelseaspekt som nyttjas i denna studie är den som framkommer genom texternas 

interpersonella betydelser, nämligen vilken relation som texten upprättar med läsaren. Därmed 

blir den funktionella språksynen en grundläggande utgångspunkt vid en undersökning av de 

relationer som skrivs fram på gymnasieskolors hemsidor när de beskriver de program som 

erbjuds elever. Inom språkets interpersonella metafunktion menas att språklig kommunikation 

kan förverkliga fyra grundläggande språkhandlingar: erbjudande, påstående, fråga och 

uppmaning. Dessa handlingar speglar olika grader av interaktivitet och åsyftar frammana olika 

reaktioner från mottagaren, vilket kan vara dels läsaren av en text eller en part i ett verbalt 

samtal. En frågande språkhandling skapar en viss relation mellan texten och läsaren, där ett svar 

blir en förväntad respons. En uppmaning följs av ett åtagande hos läsaren medan erbjudande 



9 

 

får accepterande som förväntat gensvar. Erbjudanden kan följas av antingen ett accepterande 

eller avvisande. Vid påståendehandlingar, den minst interaktiva av de fyra handlingarna, hoppas 

man att den som kommunikationen riktas till accepterar eller överväger rimligheten i det som 

påstås (Björkvall, 2009: 32; Holmberg och Karlsson, 2006: 36). Språkligt är påståenden de mest 

neutrala beträffande grad av interaktivitet, erbjudanden är något mer kontaktskapande medan 

fråga eller uppmaning vänder sig direkt till läsaren eller samtalspartnern som då aktivt måste 

förhålla sig till dessa.  

Det är inte enbart handlingar som är relevanta för en texts kontaktskapande potential, utan 

även hur nära eller distanserat språket är. Läsaren eller andra aktörer i texten kan tilltalas och 

omtalas på olika sätt, och därmed skapa olika typer av distans mellan sändare och läsare. 

Exempelvis kan ett flitigt bruk av pronomen i andra person, som exempelvis du, din, ditt och 

dina, upprätta en relation mellan läsaren och skolan som liknar den mellan enskilda individer 

eller vänner. Därmed får texten formen av ett personligt riktat budskap till läsaren (Palme, 2008: 

243). Tvärtom kan en mer formell och avståndstagande text utesluta bruket av personliga 

pronomen och personliga tilltal för att undvika att skapa en familjär relation till läsaren. Direkta 

hänsyftningar till läsaren i form av pronomen i andra person är mycket vanliga i exempelvis 

annonstexter (Pettersson, 1974: 73; Cook, 1992: 155). Du-tilltal kan fungera som en inbjudan 

till mottagaren att ta del och placera sig inom textens sammanhang och leva in sig i den värld 

som presenteras i texten, och reklam utmärker sig genom att använda sådana privata 

närhetsstrategier för att uttrycka exempelvis auktoritet, vänskap eller dylikt i syfte att sälja en 

produkt (Cook, 1992: 157). Norman Fairclough (1989: 203) benämner denna typ av 

personalisering som ”synthetic personalization” vilket blir en strategi för att behandla läsaren 

som en individ genom direkt tilltal trots att sändaren inte innehar faktisk kunskap om vem 

läsaren är. Gertrud Pettersson framhåller även att ytterligare sätt att skapa en personlig relation 

och kontakt med läsaren är att konstruera illusionen av att ett avspänt och informellt samtal sker 

mellan sändare och mottagare, genom medel som exempelvis enkel syntaktisk struktur och 

talspråkliga inslag (1974: 70). 

I ljuset av den svenska skolans marknadisering och det växande behovet av att konkurrera 

om elever blir den relation som skolorna konstruerar med läsaren, den potentiellt blivande 

eleven, på gymnasieskolors webbsidor viktig att granska. Detta speglar i sin tur en betydande 

aspekt av vad elever möter då de ska söka gymnasieutbildning, men även hur en så viktig 

samhällsinstitution som skolan marknadsför sig. Språket blir ett betydelsefullt verktyg för att 

konstruera dessa relationer mellan skribent och läsare.  
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2.2. Teoretisk analysmodell 

Alla typer av texter skapar och upprätthåller mänskliga relationer av olika slag, och de centrala 

aspekterna att studera för att finna dessa relationer blir i denna studie huvudsakligen språkliga 

handlingar samt symbolisk distans. Den analysmodell som konstruerats för denna studie tar 

därmed fasta på språkets interpersonella metafunktion, alltså hur och vilken relation som 

upprätthålls mellan skribenten och läsaren i texterna. Nedan presenteras analysens 

tillvägagångssätt mer genomgående. 

 

2.2.1. Språkhandlingar 

En analys av språkhandlingar i en text skapar en möjlighet att gradera texten utifrån dess grad 

av interaktiva potential, vilket säger någonting om den relation som upprättas mellan texten och 

läsaren. De språkliga handlingar som kan aktiveras med språkets hjälp är frågor, påståenden, 

uppmaningar samt erbjudanden. Språkhandlingarna aktiveras genom dess talarroll och utbyte. 

Talarroll handlar om vilken roll som aktiveras av satsen, om det är givande eller krävande, och 

utbyte handlar om vad som ges eller krävs – vilket kan vara information eller varor och tjänster. 

Information kan exempelvis beröra fakta om någonting, som en fråga eller ett påstående om hur 

plantering av träd går till, medan språkhandlingar om varor och tjänster fungerar tillsammans 

med vanliga handlingar, ett erbjudande eller uppmaning om att plantera ett träd. Dessa ger 

tillsammans de fyra grundläggande handlingarna, där varje kombination av talarroll och utbyte 

ger en språkhandling. Med varje språkhandling följer också en förväntad respons vilket utgör 

grunden i språklig kommunikation, där exempelvis erbjudandehandlingen kan följas av ett 

accepterande eller avvisande medan frågan följs av ett svar eller avstående från att svara 

(Holmberg & Karlsson, 2006: 33–34). De olika språkhandlingarna med förväntade 

responsaktioner illustreras i tabellen nedan: 

 

Tabell 1: Grundläggande språkhandlingar 

 

Talarroll 

Utbyte 

Varor och tjänster Information 

Givande Erbjudande Accepterande Påstående 

 

Bekräftelse  

Avvisande Ifrågasättande 

Krävande Uppmaning 

 

Åtagande Fråga 

 

Svar 

Vägran Avstående 

(Holmberg & Karlsson, 2006: 36). 
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Språkhandlingarna kan identifieras språkligt utifrån sina särskilda grammatiska kännetecken, 

vilket synliggörs på lexikogrammatisk nivå. Språkets grundläggande satser är frågesatser, 

påståendesatser och uppmaningssatser vilka i svenskan följer vissa grammatiska mönster. 

Tabellen nedan ger en översikt över dessa satsers grundläggande grammatiska egenskaper samt 

vilka språkhandlingar de kan realisera: 

 

Tabell 2: Översikt interpersonell grammatik 

 Fråga Påstående Uppmaning Erbjudande 

Kongruent 

lexikogrammatik 

Frågesats 

 

Finit: först eller 

efter frågeled 

Subjekt: efter finit 

Påståendesats 

 

Finit: som andra 

led 

Subjekt: före eller 

efter finit 

Uppmaningssats 

 

Finit: saknas 

Subjekt: saknas 

Inledande verbet i 

imperativ 

- 

Metaforisk 

lexikogrammatik 

Påståendesats Frågesats Påståendesats 

Frågesats 

Uppmaningssats 

Påståendesats 

Frågesats 

(Holmberg & Karlsson, 2006: 58). 

 

Analysens inledande fas består av att klassificera de språkliga satserna som antingen frågesats, 

påståendesats eller uppmaningssats, vilket görs genom en grammatisk analys. Därefter görs en 

tolkning av satsens språkhandling utifrån talarroll och utbyte.  

Satsens subjekt och finit, vilket är detsamma som subjekt och finit verb i traditionell 

grammatik, är centrala för att bilda frågesatser eller påståendesatser men blir i den funktionella 

grammatiken definierade utifrån hur de fungerar i interaktion. Subjektet utgör den punkt som 

det fortsatta informationsutbytet kommer kretsa kring och upprättar en referens för respons, och 

kan bestå av ett pronomen lika väl som av en större nominalgrupp (Holmberg & Karlsson, 2006: 

40–43). Finitet däremot utgörs alltid av ett verb och är det element som förankrar satsen i tid, 

vilket krävs för att kunna besvara exempelvis en fråga, då det kräver klarhet att informationen 

gäller dåtid, nutid eller framtid. Detta sker genom utnyttjandet av olika tempusformer. De verb 

som vanligen utgör finit uttrycker även vad som händer eller sker i satsen (ibid.).  

 Påståendet som språkhandling har i svenskan ett särpräglat grammatiskt alternativ i form 

av påståendesatsen. Denna sats har ingen fast följd mellan finit och subjekt, även om det är 

vanligast att subjektet uppträder före finitet. Den avgörande likheten är att finitet kommer som 

satsens andra led. Om vi jämför följande exempel synliggörs hur finitet utgör satsernas andra 

led, men att subjektet kan uppträda både före och efter finitet: ”Skolan har en matsal” och ”På 

skolan serverar vi mat”. I exemplen är subjektet understruket och finitet i fetstil. Båda satserna 

är påståendesatser eftersom finitet kommer som andra led. Eftersom övriga satsdelar utöver 
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subjektet och finitet inte spelar någon roll för språkhandlingen betecknas den som ”rest”. Som 

omvänd grammatisk metafor kan även en frågesats fungera som en påståendehandling i form 

av en retorisk fråga (Holmberg & Karlsson, 2006: 52).  

Frågehandlingens speciella grammatik kallas frågesats, med huvudprincipen att subjektet 

kommer efter finitet. Ibland kan finitet föregås av ett led som benämns frågeled, som kan 

utgöras av ett enkelt frågeord eller vara mer utbyggd och rikta frågan mot en specifik punkt 

(Holmberg & Karlsson, 2006: 48). Frågan ”Tycker du om skollunchen?” inleds med ett finit 

(fetstilt) följt av subjektet (understruket) medan frågan ”Vad tycker du om skollunchen?” inleds 

med ett frågeled före finitet. Gemensamt för båda frågorna är att subjektet kommer efter finitet. 

Dock blir frågan i exempel två en mer öppen fråga medan den första frågan är mer sluten, vilket 

realiseras genom att exempel två inleds med ett frågeled. Den slutna frågan har begränsade 

svarsalternativ medan den öppna frågan har en i princip obegränsad mängd svarsalternativ. En 

fråga kan också realiseras genom en påståendesats, exempelvis frågan ”Du är väl vegetarian?”, 

vilket blir en grammatisk metafor och erbjuder ett annat alternativ för att skapa nästan samma 

betydelse på ett annat sätt (ibid.). I denna fråga befinner sig subjektet framför finitet som i sin 

tur även intar satsens andra led, vilket karaktäriserar just en påståendesats, medan funktionen i 

sig blir ett krav på information beträffande huruvida den svarande är vegetarian eller inte.   

Uppmaningshandlingar kan bestå av uppmaningssatser vars grammatiska kännetecken är 

att de inleds av ett verb i imperativ, och saknar såväl subjekt som tidsförankrade finit. Därav 

blir dess grammatik något enklare än frågesatsens eller påståendesatsens. Ett exempel på en 

uppmaningssats är ”Ät nu!”, vilken inleds med ett verb i imperativ; ät. Dock får uppmaningar 

ofta andra grammatiska uttryck genom frågesatser eller påståendesatser (Holmberg & Karlsson, 

2006: 54–55). Exempelvis kan samma uppmaning förverkligas genom frågesatsen ”Äter du 

upp?” eller genom påståendesatsen ”Nu äter du upp!”. Dessa uppmaningshandlingar används 

i praktiken oftast i situationer där sändaren har ett tydligt maktöverläge mot mottagaren, som 

förälder till ett barn. När uppmaningshandlingen realiseras som en grammatisk metafor blir 

kravet på aktion (vara eller tjänst) inte lika uppenbart då det öppnar upp även för verbala 

responsalternativ snarare än enbart åtagande eller vägran (ibid.). 

Erbjudanden har i svenskan ingen specifik grammatik och eftersom erbjudandet är nära 

sammanknutet till en viss situation kan det bestå av uppmaningar, påståendesatser eller 

frågesatser som kan vara avsedda som erbjudanden (Holmberg & Karlsson, 2006: 55–57). 

Nyckeln till att avgöra huruvida en sats är en erbjudande språkhandling blir att identifiera 

talarroll och utbyte, där en givande roll med ett utbyte av en så kallad vara eller tjänst blir ett 

erbjudande. Kontexten blir därmed starkt avgörande för att ett erbjudande ska realiseras. 
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Vanligt för erbjudanden är dock att sändaren upprättar en nära relation med mottagaren genom 

exempelvis ett jag-subjekt eller du-subjekt (Holmberg & Karlsson, 2006: 57), där jaget i 

exempelvis ”jag vill gärna…” kan visa att sändaren är villig att utföra tjänsten, medan 

pronomenet du i ”vill du…” efterfrågar mottagarens villighet att ta emot tjänsten. Vanliga verb 

för att uttrycka den erbjudande betydelsen är modala verb som exempelvis ”kunna”, ”vilja”, 

”få” och ”ska” (ibid.).  

 

2.2.2. Distans 

Som komplement till analysen av språkliga handlingar ämnar jag genomföra en översiktlig 

analys av materialets distansskapande egenskaper i syfte att fördjupa analysen av materialets 

relationsskapande egenskaper. En språklig semiotisk resurs för distansskapande är läsartilltal 

genom bruk av personliga pronomen. Hur läsaren i en text tilltalas påverkar den relation som 

skapas mellan läsare och text. Du-tilltal skapar närhet medan avsaknaden av personligt tilltal 

kan frambringa mer distans (Björkvall, 2009: 46–47). Användandet av personliga pronomen 

skapar således en fiktiv relation till läsaren som kan vara olika nära eller distanserad beroende 

på hur användningen ter sig. Är tilltalet direkt och personligt eller mer indirekt och distanserat? 

En analys av textens distansskapande genom personliga pronomen i andra person innebär att ta 

fasta på distansmarkerande betydelser hos de personliga pronomen som framkommer, men 

även på vilken distans som skapas genom att byta ut personliga pronomen mot andra uttryck 

eller grupperingar (Björkvall, 2003: 71).  

 

2.3. Metodologiska avvägningar 

För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningen beträffande vilka relationer som skrivs 

fram i gymnasieskolors programbeskrivningar genomförs en kvalitativ innehållsanalys, 

eftersom denna metod gör det möjligt att komma på djupet i det avsedda materialet. En 

strukturell analys tillämpas, vilket är gynnsamt då det är materialets interpersonella struktur 

som undersöks (Hellspong, 2001: 64–66). Detta sker utifrån den analysmodell som presenterats 

i detalj under rubrik ”2.2. Teoretisk analysmodell” ovan. Utifrån analysmodellens delar 

sammanvägs sedan resultatet till en övergripande tolkning av texternas relationsskapande 

potential. Dessa tolkningar jämförs sedan med varandra i syfte att utröna huruvida det skiljer 

sig mellan de två urvalsgrupperna bestående av yrkesförberedande program kontra 

studieförberedande program.  
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 En kvalitativ studie innehåller ofta inslag av tolkning i mer eller mindre grad, och denna 

studie utgör inget undantag från detta. En risk med ett sådant upplägg är att undersökningens 

intersubjektivitet kan komma att påverkas, då forskare med olika bakgrund och erfarenheter 

kan komma att tolka innehållet på olika sätt (Esaiasson m.fl., 2012: 222). Jag avser därmed 

stärka studiens reliabilitet genom att understödja de tolkningar som görs och slutsatser som dras 

med exempel och citat från materialet, för att därmed säkerställa transparensen i 

tolkningsarbetet. Trots att tolkningar kan ge olika resultat beroende på vem som genomför 

tolkningen menar jag att resultatet som framkommer ändå säger något värdefullt om materialet 

i fråga, och kan bidra till en fördjupad förståelse av dessa programbeskrivningar.  

 

2.4. Material 

Det undersökningsmaterial som läggs under lupp i denna studie är en uppsättning av åtta 

webbaserade programbeskrivningar från åtta gymnasieskolor inom Uppsala kommun. 

Mängden material anser jag är fullgott för att uppnå studiens beskrivande syfte.  

Internet blir en allt viktigare källa för information, varför just de webbaserade 

beskrivningarna blir föremål för undersökning. Rapporten Svenskarna och internet 2016, utförd 

av Internetstiftelsen i Sverige (IIS), framhåller att 93 procent av svenskarna har tillgång till 

internet i hemmet och för unga har internet ansetts vara den viktigaste informationskällan i flera 

år (Davidsson & Findahl, 2016: 7–9). Statistiken på elevers användning av internet fördjupas i 

rapporten Eleverna och internet 2016, vilken bygger på samma statistik som Svenskarna och 

internet 2016. Statistiken visar att elever är vana internetanvändare och 98 procent av elever på 

högstadiet använder internet varje dag hemma (Alexandersson & Davidsson, 2016: 13). Internet 

är således en omfattande och betydande informationskälla för elever och torde därför kunna 

påverka blivande gymnasieelever i deras gymnasieval.  

För att uppnå det jämförande syftet mellan yrkesförberedande och studieförberedande 

program lottas inledningsvis ett nationellt program per grupp, studieförberedande och 

yrkesförberedande, fram utifrån en förteckning av de nationella program som erbjuds i svenska 

gymnasieskolan. Valet av enbart ett program per kategori motiveras av att analysen av 

relationsskapandet hos studieförberedande och yrkesförberedande program ska bli mer enhetlig 

i och med att samma program undersöks från respektive urvalsgrupp, vilket är gynnsamt utifrån 

ett komparativt perspektiv. Denna lottning resulterade i att det studieförberedande 

naturvetenskapsprogrammet (NA) samt det yrkesförberedande el- och energiprogrammet (EE) 

valdes ut.  
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 De åtta programbeskrivningarna utses därefter utifrån ett stratifierat urval, där samtliga 

gymnasieskolor belägna inom Uppsala kommun utgör en urvalsram där en andra lottning sker. 

Kartläggningen av skolor inom Uppsala kommun utgick ifrån Uppsalas gymnasiekatalog för 

läsåret 2017/2018, vilken listar alla skolor inom kommunen. Bland dessa klassificerades 14 

stycken som kommunala skolor och 14 stycken som friskolor, och därefter kategoriseras de 

efter vilka program de erbjuder – NA-programmet, EE-programmet eller inget av NA- eller EE-

programmen. Detta resulterar i att vissa skolor förekommer i flera kategorier, nämligen de som 

erbjuder både NA och EE, och samtidigt faller de skolor som inte erbjuder programmen i fråga 

ut från urvalet.  

 De urvalskategorier som konstruerats använder jag dels för att strukturera utbudet och dels 

för att få fram de grupper ur vilka mitt material lottas fram. Att inkorporera 

programbeskrivningar från lika många friskolor som kommunala skolor i undersökningen 

härleds av att materialet ska spegla en så bred bild som möjligt av gymnasieskolors 

programbeskrivningar, men däremot kommer indelningen mellan friskolor och kommunala 

skolor inte ligga till huvudsaklig grund för en jämförande analys. Kategoriseringen resulterar i 

fyra urvalsgrupper där lottning sker. Jag vill med detta stratifierade urval få samma antal 

programbeskrivningar på yrkesförberedande program som på studieförberedande inom båda 

kategorierna kommunal skola och friskola, för att få ett brett underlag för analys. Därför lottas 

två friskolor och två kommunala skolor som erbjuder naturvetenskapsprogrammet fram och två 

friskolor och två kommunala skolor som erbjuder el- och energiprogrammet. Lottningen 

resulterade i att följande programbeskrivningar valdes: 

 

Tabell 3: Materialurval 

Huvudman Naturvetenskapsprogrammet El- och energiprogrammet 

Kommunala skolor Fyrisskolan Bruksgymnasiet 

Forsmarks skola Ekebygymnasiet 

Friskolor IT-gymnasiet Yrkesgymnasiet 

Jensen gymnasium Grillska gymnasiet 

 

Resultatet som framkommer av analysen av dessa beskrivningar representerar fallet Uppsala, 

men kan samtidigt spegla gymnasieskolor i en medelstor stad i Sverige. Flera av friskolorna 

tillhör även koncerner som har flertalet skolor etablerade runt om i landet med liknande 

programutbud och beskrivningar av dessa.  

 De åtta programbeskrivningarna har analyserats i sin helhet, med undantag för rubriker. För 

att genomföra en funktionell grammatisk analys har texterna delats in i huvudsatser vilka blir 
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studiens analysenheter och som därefter analyseras utifrån vilken språklig handling de utgör. 

Totalt består materialet av 125 huvudsatser, fördelat mellan åtta programbeskrivningar.  Antalet 

huvudsatser varierar mellan de olika beskrivningarna, från elva huvudsatser till som mest 21 

stycken. Fyrisskolan består av 20 huvudsatser, Forsmarks skola av elva, IT-gymnasiet av tolv, 

Jensen gymnasium av 14 medan Bruksgymnasiet består av 16 stycken, Ekebygymnasiet av 21, 

Grillska gymnasiet av 17 och Yrkesgymnasiet 14 stycken. Kategoriseringen av dessa 

presenteras dels i antal och dels i procent för att tydligare kunna relatera resultatet från de olika 

beskrivningarna till varandra då de inte består av exakt lika många analysenheter.  

 

3. Resultat och analys 

Nedan redogörs för studiens resultat utifrån en analys av den interpersonella strukturen i 

gymnasieskolors programbeskrivningar. Analysen av programbeskrivningarna har delats in i 

två delar, en analys av språkhandlingar och en av distans. Analysen tar fasta på materialets 

språkliga aspekter, därefter görs en tolkning och jämförelse av resultatens vidare implikationer 

på texternas konstruerade relation mellan sändare och mottagare i kapitel 4: slutsatser och 

diskussion. Inledningsvis presenteras materialets totala antal språkhandlingar i syfte att ge en 

översikt, följt av en mer detaljerad redogörelse för resultatet från de olika urvalsgrupperna var 

för sig. 

 Tabell 4 nedan innehåller en sammanställning av det totala antalet språkhandlingar som 

återfunnits i materialet samt vilka kategorier de bedömts tillhöra, vilket redovisas i både antal 

samt procent. Resultatet visar att 53 procent av språkhandlingarna utgörs av påståenden, 38 

procent av erbjudanden, 7 procent av frågor samt 1 procent uppmaningar och 1 procent som 

inte bedömts tillhöra någon enskild kategori.  

 

Tabell 4: Språkhandlingar i gymnasieskolors programbeskrivningar 

Språkhandling 

 

Påstående Erbjudande Fråga Uppmaning Icke-kategoriserad 

Antal (Procent) 66 (53) 48 (38) 9 (7) 1 (1) 1 (1) 

 

 

3.1. Studieförberedande program 

Fyra programbeskrivningar av naturvetenskapsprogrammet från olika skolor i Uppsala 

kommun är föremål för granskning inom kategorin studieförberedande program. De skolors 
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hemsidor som berörs är dels två kommunala skolor, Fyrisskolan och Forsmarks skola, och dels 

två friskolor, IT-gymnasiet och Jensen gymnasium.  

 

3.1.1. Språkhandlingar 

I Tabell 5 ges en översikt över de fyra skolornas programbeskrivningar och dess innehåll 

beträffande språkliga handlingar. Resultatet presenteras både i antal och i procent, med antal 

först och procentandelen i parentes efteråt, eftersom procentuella uträkningar gör det möjligt 

att mer rättvisande relatera programbeskrivningarna till varandra. 

 

Tabell 5: Språkhandlingar naturvetenskapsprogrammet 

 

 

Huvudman och skola 

Språkhandling 

Antal (Procent) 

Påstående  Erbjudande Fråga Uppmaning Icke-

kategoriserad 

Kommunala 

skolor 

Fyrisskolan 

 

7 (35) 11 (55) 2 (10) - - 

Forsmarks 

skola 

 

11 (100) - - - - 

Summa (Procent) 18 (58) 11 (35) 2 (7) 0 (0) 0 (0) 

Friskolor IT-

gymnasiet 

 

7 (58) 5 (42) - - - 

Jensen 

gymnasium 

 

7 (50) 6 (42) - 1 (8) - 

Summa (Procent) 14 (54) 11 (42) 0 (0) 1 (4) 0 (0) 

Totalsumma (Procent) 32 (56) 22 (38) 2 (4) 1 (2) 0 (0) 

 

I tabellen synliggörs programbeskrivningarnas totala mängd språkliga handlingar och hur de 

fördelas för respektive skola. Urvalets totala antal språkhandlingar är 57 stycken, och mer än 

hälften av dessa, 56 procent, klassificeras som påståenden – den minst interaktiva 

språkhandlingen. Därefter är erbjudanden den näst största kategorin med 38 procent, vilken 

öppnar upp för en något mer kontaktskapande potential. Frågehandlingar utför en liten andel av 

materialets språkhandlingar på 4 procent och uppmaningar endast 2 procent.  

Variationerna mellan de olika skolornas beskrivningar av NA-programmet visar på att det 

finns inbördes variation, även om mönstret som framkommer är relativt snarlikt mellan 

beskrivningarna. Forsmarks skola sticker ut då skolans programbeskrivning är den enda där alla 

språkhandlingar kategoriseras som påståenden. Fyrisskolans andel påståenden är lägst av de 
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fyra skolorna med 35 procent, medan IT-gymnasiet har 58 procent och Jensen gymnasium 50 

procent. Däremot har Fyrisskolan högst antal erbjudande språkhandlingar, 55 procent, jämfört 

med IT-gymnasiet och Jensen gymnasium som har 42 procent vardera. Beträffande den 

frågande språkhandlingen är det endast en skola, Fyrisskolan, som innehåller frågor, som utgör 

10 procent av språkhandlingarna. Den enda beskrivningen som innehåller den uppmanande 

språkhandlingen är Jensen gymnasium, vilken utgör 8 procent jämfört med 0 procent hos de 

andra tre skolornas NA-beskrivning. 

Nedan presenteras typiska exempel på språkliga handlingar från alla programbeskrivningar 

samt hur analysen och tolkningen av satserna utförts. Fyrisskolans programbeskrivning av NA-

programmet består till majoriteten av erbjudande språkhandlingar, i form av påståendesatser 

som grammatiska metaforer. 11 stycken erbjudanden identifierades i texten där eleven bland 

annat erbjuds att arbeta både teoretiskt och laborativt och använda moderna analysmetoder med 

exempelvis DNA-teknik, genteknik, röntgenmetoder, ultraljud och liknande.  

 

Exempel 1: Erbjudande språkhandling Fyrisskolan 

Rest Finit Subjekt Rest 

I våra fördjupningskurser får du använda moderna analysmetoder för att med 

hjälp av DNA-teknik avslöja brottslingar. 

  

Exempel 2: Erbjudande språkhandling Fyrisskolan 

Subjekt  Finit Rest  

Du får använda genteknik för att framställa självlysande 

bakterier. 

 

Exempel 1 utgörs av en påståendesats då finitet utgör den andra satsdelen, men realiseras som 

ett erbjudande då skolan ger eleven en vara eller tjänst i form av möjligheten att använda DNA-

teknik och lära sig att använda den för att avslöja brottslingar. Detta synliggör skillnaden mellan 

vilken typ av grammatisk sats som exemplet utgörs av jämfört med vilken handling som 

realiseras. När den grammatiska satsen inte tolkas som en likadan språkhandling är det frågan 

om en grammatisk metafor. Eftersom utbytet som ges i exempel 1 uppmuntrar till en aktiv 

handling hos läsaren, att fysiskt använda moderna analysmetoder, så tolkas det som ett 

erbjudande om en tjänst. Även exempel 2 ovan tolkas på ett liknande sätt, som en påståendesats 

som fungerar som en erbjudande handling gentemot läsaren, då ”använda genteknik” i likhet 

med exempel 1 uppmuntrar till en aktiv handling där genteknik blir en vara som skolan erbjuder 

framtida elever. Tolkningen av språkhandlingarna som erbjudanden stärks av användandet av 

det personliga tilltalet ”du” vilket ger handlingen en riktning gentemot läsaren. 
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Den näst största kategorin av språkhandlingar är i Fyrisskolans programbeskrivning den 

påstående språkhandlingen, där skolan menar att NA-programmet är ett krävande men 

spännande program, som är certifierat inom Teknikcollege och där en bred kunskapsbas i 

matematik är en förutsättning för att förstå de ämnen som är centrala. Exempel 3 nedan är ett 

typexempel på en påståendehandling bestående av en påståendesats, där finitet intar det andra 

satsledet och subjektet positionerar sig intill finitet. Den aktiverar en givande talarroll där 

information är det som ges till läsaren, vilket utgör just en påståendehandling. 

 

Exempel 3: Påstående språkhandling Fyrisskolan 

Subjekt  Finit Rest  

Fyrisskolans naturvetenskaps- och 

teknikprogram 

är certifierade inom Teknikcollege. 

 

Fyrisskolans programbeskrivning innehåller ingen direkt uppmaning, men två frågor ställs till 

läsaren, dels en avseende om läsaren tycker om matematik och dels en om huruvida läsaren har 

svårt att bestämma inriktning mellan natur och teknik: 

 

Exempel 4 och 5: Frågande språkhandlingar Fyrisskolan 

Finit  Subjekt  Rest  

Tycker du om matte? 

Har du svårt att bestämma dig om du vill läsa natur eller teknik? 

 

Båda frågorna i exempel 4 och 5 utgörs av likadana frågesatser som inleds med ett finit verb 

och de är därmed slutna, det vill säga att det finns ett begränsat antal svarsalternativ. Då satserna 

kräver läsaren på information beträffande dennes matteintresse samt huruvida läsaren har svårt 

att bestämma inriktning blir det en frågande språkhandling med kombinationen krävande 

talarroll och utbytet som krävs är informationsinriktat.  

Forsmarks skolas beskrivning av NA-programmet består enbart av påståendehandlingar, där 

det informeras om att utbildningen ger en bred högskoleförberedelse, lägger grunden för 

fortsatta studier inom naturvetenskap, teknik och andra vetenskapliga områden samt består till 

stora delar av experiment, fältstudier och laborationer. Alla språkhandlingar är uppbyggda av 

påståendesatser, där finitet intar andra led. Exempel 6 och 7 nedan uppvisar två påståendesatser 

med finitets positionering som gemensam nämnare men där subjektet intar olika 

positioneringar. 

 



20 

 

Exempel 6: Påstående språkhandling Forsmarks skola 

Subjekt  Finit Rest  

Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse. 

 

Exempel 7: Påstående språkhandling Forsmarks skola 

Rest  Finit Subjekt 

Den inriktning inom programmet som ger 

bredast behörighet till universitet och högskolor 

är inriktningen naturvetenskap. 

 

Båda satserna i exemplen ovan aktiverar en givande talarroll och utbytet består av information 

om gymnasieprogrammet. 

Beskrivningen av NA-programmet på IT-gymnasiets hemsida består av totalt 7 

påståendehandlingar och 5 erbjudande språkhandlingar. Den information som ges via 

påståenden är bland annat att IT-kunniga naturvetare kommer behövas i framtiden samt att IT 

idag är en naturlig del av det naturvetenskapliga området. Exempel 8 och 9 är två typiska 

påståendeexempel från texten: 

 

Exempel 8: Påstående språkhandling IT-gymnasiet 

Subjekt Finit Rest  

Våra programfördjupningar är  riktade mot datavetenskap, t.ex. programmering, 

webbutveckling och datorteknik. 

 

Exempel 9: Påstående språkhandling IT-gymnasiet 

Rest  Finit Subjekt 

På naturvetenskapsprogrammet ingår moderna språk. 

 

Både exempel 8 och 9 realiserar grammatiskt en påståendesats med finitet i andra led. Därutöver 

är det talarrollen givande som aktiveras och det är information om utbildningens 

programfördjupningar samt att moderna språk ingår i utbildningen som ges. Det som erbjuds 

läsaren via programmet i fråga är breda möjligheter att studera vidare samt möjligheten att lära 

sig ett naturvetenskapligt arbetssätt och lära sig att behärska den teknik och programvara som 

används i studie- och arbetsliv. Exempel 10 består också av en påståendesats men förverkligar 

istället en erbjudande språkhandling.  
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Exempel 10: Erbjudande språkhandling IT-gymnasiet 

Rest Finit Subjekt Rest 

På detta program får du breda möjligheter till vidare studier vid 

universitet eller högskola. 

 

Den tolkning som lett till att språkhandlingen i exempel 10 är ett erbjudande baseras på att det 

snarare än information är en vara och tjänst som erbjuds eleven, då denne får breda möjligheter 

att studera vidare vid universitet och högskola under programutbildningens gång.   

NA-programmets beskrivning på Jensen gymnasiums hemsida utgörs av 7 

påståendehandlingar och 6 erbjudanden men även 1 uppmaning. Den information som ges via 

påståendehandlingar är bland annat att naturvetenskapliga uppfinningar och lösningar ofta leder 

till att stora steg tas i vår världsutveckling och att det alltid kommer behövas människor med 

goda kunskaper inom det naturvetenskapliga området. Exempel 11 utgörs av en påståendesats, 

då finitet är i andra led, och påståendehandling då den realiserar en givande talarroll med 

information som utbyte. 

 

Exempel 11: Påstående språkhandling Jensen gymnasium 

Subjekt Finit Rest  

Det är mycket lärorikt att använda sina teoretiska 

kunskaper i praktiska laborationer. 

 

Exempel 12 nedan klassas också som en påståendehandling, dock i form av en frågesats, som 

inleds med ett frågeled följt av ett finit. 

 

Exempel 12: Påstående språkhandling Jensen gymnasium 

Frågeled Finit Subjekt Rest 

Vad hade världen varit utan Newton, Einstein, Marie Curie 

och vår egen Carl von Linné? 

 

Denna sats realiseras dock inte som frågehandling utan som en påståendehandling i form av en 

retorisk fråga som omvänd grammatisk metafor, då den inte i egentlig mening kräver läsaren 

på information vilket en frågehandling gör.  

De erbjudande språkhandlingarna i Jensens beskrivning berör elevernas möjlighet att ta del 

av att praktiskt utöva naturvetenskaplig forskning i laborationssalar, erhålla en djupare inblick 

i hur det är att arbeta inom naturvetenskapliga yrken samt träna på färdigheter och arbetssätt 

som är viktiga för högre studier. Ett typexempel på detta presenteras i exempel 13 nedan: 
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Exempel 13: Erbjudande språkhandling Jensen gymnasium 

Subjekt Finit Rest  

Du får träna på färdigheter och arbetssätt som är viktiga 

när du läser vidare på högre nivå.  

 

Anledningen till att exempel 13 kategoriseras som ett erbjudande trots att det är en grammatisk 

påståendesats följer av att utbytet handlar om mer än enbart information om programmet. 

Handlingen uppmanar till aktion, genom att träna på färdigheter och arbetssätt, vilket gör att 

utbytet tolkas som att det berör varor och tjänster. 

 Jensens beskrivning av NA-programmet innehåller även en uppmaningshandling, genom 

meningen ”Välkommen med din ansökan!”. Den följer inte uppmaningssatsens grammatik, 

vilken består av ett inledande verb i imperativ, men blir ändå en grammatisk metafor med 

innebörden ”Sök!”. Meningen realiserar dock talarrollen krav och det som krävs handlar om en 

aktiv handling från läsarens sida, därmed blir utbytet en vara eller tjänst. Därför klassificeras 

den som en uppmaningshandling. 

 

3.1.2. Distans 

Som en sekundär del av undersökningen görs en översiktlig analys över språkets 

distansskapande egenskaper för att komplettera den interpersonella analysen. Fyrisskolans 

beskrivning av NA-programmet upprättar omedelbart en kontakt med läsaren genom direkt 

läsartilltal, ”Tycker du om matte?”. Detta direkta läsartilltal genom personliga pronomen i andra 

person singular fortsätter genom hela beskrivningen, där ”du”, ”dig”, ”dina” eller ”ditt” 

förekommer 27 gånger, exempelvis genom att utbildningen ”ger dig behörighet” och där ”du 

kan dra nytta av skolans samarbeten”, och en kort distans konstrueras gentemot läsaren. 

Forsmarks skola däremot upprättar en längre distans till läsaren genom att inte innehålla ett 

personligt tilltal genom pronomen i andra person. Programmet beskrivs som brett och att det 

”lägger grunden för fortsatta studier”, där personliga pronomen och explicita tilltal utelämnas 

ur formuleringarna. IT-gymnasiets programbeskrivning av NA innehåller personligt tilltal, 

exempelvis ”På detta program får du breda möjligheter till vidare studier”, vilket skapar en kort 

distans till läsaren. Mängden personligt tilltal är dock inte lika omfattande som i Fyrisskolans 

programbeskrivning, och pronomen för andra person förekommer sju gånger i beskrivningen. 

Beskrivningen av NA-programmet på Jensen gymnasiums webbplats upprättar också ett 

personligt tilltal med läsaren genom 14 exempel där personliga pronomen i andra person 

används och riktas direkt till läsaren. Detta genom exempelvis uttrycken ”Om du gillar dessa 
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ämnen […]”, ”Du kommer att utvecklas […]”, vilket är ett genomgående läsartilltal i 

beskrivningen och en nära distans konstrueras.  

 

3.2. Yrkesförberedande program 

I urvalgruppen för yrkesförberedande program lottades el- och energiprogrammet och de skolor 

som undersöks är dels de kommunala skolorna Bruksgymnasiet och Ekebygymnasiet och dels 

två friskolor, Grillska gymnasiet och Yrkesgymnasiet. I likhet med resultatet från föregående 

urvalsgrupp utgår analysen av de yrkesförberedande programbeskrivningarna från en språklig 

analys av språkhandlingar och distansskapande.  

 

3.2.1. Språkhandlingar 

En översikt över materialets språkhandlingar sett till antal och procent i de fyra 

programbeskrivningarna illustreras i Tabell 6 nedan. I likhet med språkhandlingarna i 

urvalgruppen för studieförberedande program beräknas både antal och procent för att 

programbeskrivningarna enklare ska kunna relateras till varandra.  

 

Tabell 6: Språkhandlingar el- och energiprogrammet 

 

 

 

Huvudman och skola 

Språkhandling 

Antal (Procent) 

Påstående Erbjudande Fråga Uppmaning Icke-

kategoriserad 

Kommunala 

skolor 

Bruksgymnasiet 

 

Antal (Procent) 

10 (63) 6 (37) - - - 

Ekebygymnasiet 

 

Antal (Procent) 

10 (48) 9 (42) 1 (5) 0 (0) 1 (5) 

Summa (Procent) 20 (54) 15 (40) 1 (3) 0 (0) 1 (3) 

Friskolor Grillska 

Gymnasiet 

 

Antal (Procent) 

6 (35) 9 (53) 2 (12) - - 

Yrkesgymnasiet 

 

Antal (Procent) 

8 (57) 2 (14) 4 (29) - - 

Summa (Procent) 14 (45) 11 (36) 6 (19) 0 (0) 0 (0) 

Totalsumma (Procent) 34 (50) 26 (38) 7 (10) 0 (0) 1 (2) 
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Programbeskrivningarnas totala mängd språkliga handlingar uppgår till 68 stycken. Av dessa 

tillhör 34 stycken påståendehandlingar, 26 stycken erbjudande handlingar, 7 antal frågor samt 

1 icke-kategoriserad. Procentuellt innebär detta att 50 procent av materialets språkhandlingar 

består av påståenden, 38 procent erbjudanden, 10 procent frågor och knappt 2 procent som inte 

har kategoriserats.  

 Andelen påståendehandlingar spänner mellan 35–63 procent mellan de olika skolornas 

beskrivning av EE-programmet, där Bruksgymnasiet har flest och Grillska gymnasiet har minst. 

Beträffande de erbjudande språkhandlingarna innehåller Grillska gymnasiets 

programbeskrivning högst andel erbjudanden, med 53 procent, därefter kommer 

Ekebygymnasiet med 41 procent, Bruksgymnasiet med 37 procent och till sist Yrkesgymnasiet 

med 14 procent. Yrkesgymnasiet har däremot högst andel frågande språkhandlingar, 29 

procent, jämfört med Grillska gymnasiets som har 12 procent, Ekebygymnasiet som har 5 

procent och Bruksgymnasiet som inte har en enda frågande språkhandling. Ekebygymnasiet har 

även 5 procent icke-kategoriserade handlingar, till skillnad från de andra skolornas 

beskrivningar som har 0 icke-klassificerade språkhandlingar. Ingen av EE-programmets 

beskrivningar innehåller en uppmanande språkhandling.   

 Nedan presenteras representativa exempel på språkhandlingar från vardera skola, med en 

medföljande förklaring till varför de har klassificerats till respektive språkhandling. 

Bruksgymnasiets beskrivning av EE-programmet består till störst del av påståendehandlingar 

men även av en ansenlig mängd erbjudande språkhandlingar. Den information som ges berör 

att EE-programmet är yrkesförberedande, passar den som är tekniskt intresserad och vill jobba 

praktiskt och att en elektrikerutbildning kan leda till jobb med installation, underhåll och service 

av elektrisk utrustning. De erbjudande språkhandlingarna på Bruksgymnasiets beskrivning 

berör bland annat att alla elever får genomföra en praktik och kan inkludera sin lärlingstid under 

utbildningens gång.  

 

Exempel 14: Påstående språkhandling Bruksgymnasiet 

Subjekt Finit Rest  

El- och energiprogrammet är en yrkesförberedande utbildning med möjlighet att läsa 

till högskoleförberedandekurser under åk 2 och 3. 

 

Exempel 15: Påstående språkhandling Bruksgymnasiet 

Rest Finit Subjekt Rest  

Som elektriker kan du arbeta med installation, underhåll och 

service av elektrisk utrustning.  
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Exempel 14 och 15 realiserar båda påståendesatser med finitet i andra led, och tolkningen av 

dessa som språkhandlingar resulterar i att de utgör påståendehandlingar. Detta beror på att det 

är en givande talarroll som aktiveras och det utbyte som sker är information i båda exemplen. I 

exempel 14 erhåller läsaren information om vad EE-programmet är för slags program och i 

exempel 15 ges information om vilka framtida arbeten en utbildad elektriker kan syssla med. 

Det är inte alltid självklart vilken språkhandling en sats förverkligar eftersom det är upp till 

tolkning av satsens talarroll och utbyte som leder till tolkningen av språkhandling. Exempel 16 

och 17 nedan är två satser som är lika varandra, då båda är påståendesatser med finitet i andra 

led, och det är samma verb som utgör finitet. Dock har tolkningen av dessa två språkhandlingar 

resulterat i två olika handlingar, där exempel 16 bedöms vara ett påstående och exempel 17 ett 

erbjudande.  

 

Exempel 16: Påstående språkhandling Bruksgymnasiet 

Rest Finit Subjekt Rest  

På Bruksgymnasiet erbjuder vi inriktningarna elteknik, automation och dator- och 

kommunikationsteknik. 

 

Exempel 17: Erbjudande språkhandling Bruksgymnasiet 

Subjekt Finit Rest  

ETG erbjuder dig ett unikt program med inriktningen elteknik.  

 

Den skillnad som tagits fasta på i analysen av dessa två exempel är hur satserna vänder sig till 

läsaren för att antingen påstå någonting eller erbjuda någonting. I exempel 17, som tolkats som 

ett erbjudande, synliggörs läsaren som objekt genom att ETG erbjuder ”dig” ett unikt program 

med inriktningen teknik vilket gör att handlingen tydligare erbjuder en vara eller en tjänst 

jämfört med exempel 16. I exempel 16 framkommer att Bruksgymnasiet erbjuder flera olika 

inriktningar, men detta tolkas som att det är information om skolan som ges till läsaren snarare 

än en vara eller en tjänst, vilket är en tolkning som baseras på frånvaron av ett tydligt objekt. 

Därför klassificeras dessa handlingar olika trots att de är snarlika varandra till ordval och 

ordföljd.  

På Ekebygymnasiets webbaserade beskrivning av EE-programmet återfinns 10 

påståendehandlingar, 9 erbjudande handlingar samt 1 fråga och 1 handling som är icke-

klassificerad. Beskrivningen ger information om programmet, exempelvis vem som bör söka 

utbildningen, att de elever som gått utbildningen har fått jobb direkt efter gymnasiet och att 

utbildningen har behöriga lärare med hög kompetens. De erbjudande språkhandlingarna ger 
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istället en vara eller tjänst, och i denna beskrivning berör erbjudandena praktik, resor, 

studiebesök samt god kvalitet på arbetsplatsförlagt lärande.  

Exempel 18 och 19 är två påståendehandlingar som är hämtade från beskrivningen på 

Ekebygymnasiets hemsida.  

 

Exempel 18: Påstående språkhandling Ekebygymnasiet 

Subjekt Finit Rest  

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET 

[EE] 

är utbildningen för dig som vill arbeta i en spännande bransch 

där arbetsmarknaden är god och mycket intressant händer, 

inte minst inom området grön energi. 

 

Exempel 19: Påstående språkhandling Ekebygymnasiet 

Subjekt Finit Rest  

El- och energiprogrammet har behöriga lärare med gedigen yrkeserfarenhet och hög 

kompetens. 

 

Båda realiserar påståendesatsen då deras finit intar det andra ledet i satsen och de klassificeras 

som just påståenden då de ger information om programmet i fråga. I exempel 18 får läsaren 

genom ett påstående information om att utbildningen riktar sig till individer som är intresserade 

av att arbeta i en spännande bransch med en god arbetsmarknad. I exempel 19 tar läsaren del 

av information om programmet beträffande dess lärare som enligt påståendet har gedigen 

yrkeserfarenhet och hög kompetens. Anledningen till att detta inte klassificeras som en 

erbjudande handling trots att kvalificerade lärare kan anses vara en tjänst skolan erbjuder är att 

påståendet inte har en tydlig riktning mot läsaren och saknar ett personligt tilltal. Därför tolkas 

det följaktligen som ett påstående då det snarare blir information som ges där läsaren får veta 

att lärarna som arbetar på skolan har hög kompetens. 

 Exempel 20 och 21 däremot klassificeras som erbjudanden i form av påståendesatser, vilket 

skapar grammatiska metaforer.  

 

Exempel 20: Erbjudande språkhandling Ekebygymnasiet 

Rest Finit Subjekt Rest  

Genom teoretiska studier, praktik, resor 

och studiebesök 

lär du känna branschens olika delar. 

 

Exempel 21: Erbjudande språkhandling Ekebygymnasiet 

Subjekt Finit Rest  

Det första årets 

programgemensamma kurser 

ger dig grunderna inom el och energi. 
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Eftersom satsen i exempel 20 aktiverar talarrollen givande blir det fråga om antingen ett 

påstående eller ett erbjudande, men utbytet bedöms realisera varor och tjänster snarare än 

information, då teoretiska studier, praktik, resor och studiebesök blir någonting mer än bara 

information som erbjuds i den specifika kontexten. Meningen i exempel 21 klassificeras även 

den som ett erbjudande i form av en grammatisk metafor utifrån en påståendesats. Utbytet 

bedöms vara en vara och tjänst i och med att eleven ges tillgång till grundkunskap inom el och 

energi under det första årets kurser.  

Programbeskrivningen avslutas med en mening som utgör två språkhandlingar: ”Vi ger 

möjligheterna – du väljer!”. Tankstrecket delar in meningen i två delar, där den inledande 

benämns som exempel 22a och den avslutande som exempel 22b.  

 

Exempel 22a: Erbjudande språkhandling Ekebygymnasiet 

Subjekt Finit Rest  

Vi ger möjligheterna 

 

9a klassificeras som en påståendesats som realiserar en erbjudande språkhandling, då skolan 

ger möjligheter till den blivande eleven. Detta tolkas som att något mer än enbart information 

ges, utan även en tjänst i form av möjligheter.  

 

Exempel 22b: Icke-klassificerad språkhandling Ekebygymnasiet 

Subjekt Finit  

du väljer 

 

Den avslutande delen i meningen, exempel 22b, har inte fått en entydig klassificering då den 

potentiellt kan realisera flera språkhandlingar. Finitet intar det andra ledet i satsen vilket 

konstruerar en påståendesats som kan fungera som en grammatisk metafor för antingen ett 

erbjudande eller en uppmaning. Satsen kan tolkas som en grammatisk metafor för ”välj!”, och 

därmed inta en krävande talarroll med en vara som utbyte – att den blivande eleven ska välja 

just detta program. Men det kan även tolkas som att exemplet i likhet med 22a snarare aktiverar 

en givande roll med EE-programmet som en vara vilket därmed skulle realisera en erbjudande 

språkhandling. I detta fall kan kontexten vara avgörande för att göra en entydig tolkning av 

meningen, men då den aktuella kontexten kan stödja båda dessa tolkningar som presenterats 

ovan tolkas språkhandlingen som icke-klassificerad. 

Beskrivningen av EE-programmet på Grillska gymnasiets hemsida består till övervägande 

del av erbjudande påståendehandlingar, med 9 stycken, och sedan innehåller den 6 
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påståendehandlingar och 2 frågor. Det som påstås om programmet är att det är en bred och 

praktisk IT-utbildning, att installation och administration är centrala delar av utbildningen samt 

att de elever som vill läsa vidare på universitet eller högskola väljer högskoleförberedande 

kurser. De erbjudande språkhandlingarna berör bland annat tjänsten e-sport som kan erhållas 

för den elev som väljer EE-programmet, att eleven får praktisk kunskap om hur olika nätverk 

fungerar och att sätta ihop datorer samt möjligheten att använda riktningsteknik med 3D-

skrivare och ta certifikat genom Microsoft IT Academy.  

 

Exempel 23: Påstående språkhandling Grillska gymnasiet 

Subjekt Finit  Rest  

El- och energiprogrammet IT på Grillska Uppsala är en praktisk bred IT-utbildning. 

 

Exempel 23 ovan realiserar en påståendehandling genom en påståendesats med finitet i led två, 

en givande talarroll som erbjuder information om EE-programmet på Grillska gymnasiet. Den 

information läsaren får ta del av är att det är en praktisk IT-utbildning. Exempel 24 nedan 

däremot förverkligar ett erbjudande till läsaren i form av tjänsten e-sport.  

 

Exempel 24: Erbjudande språkhandling Grillska gymnasiet 

Subjekt Finit  Rest  

Du som är intresserad av e-sport kan välja det som tillval. 

 

Det som framkommer i påståendesatsen i exempel 24 är att den elev som är intresserad av e-

sport har möjlighet att välja detta som en tillvalskurs. Detta exempel ligger dock nära 

påståendehandlingen där en tolkning skulle kunna göras att det är information om denna 

möjlighet som ges och inte själva tjänsten i sig. Den tolkning som görs i denna studie till varför 

det är ett erbjudande är på grund av användningen av det personliga tilltalet i satsens subjekt, 

”du som är intresserad” kan välja detta tillval, vilket uppmuntrar till en aktivitet i samband med 

information vilket därför tolkas som att det utbyte som ges är en tjänst snarare än enbart 

information.  

Beskrivningen på Grillska gymnasiets hemsida inleds med en fråga, vilken synliggörs i 

exempel 25 nedan: 
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Exempel 25: Frågande språkhandling Grillska gymnasiet 

Finit Subjekt Rest  

Gillar du datorer, nätverksteknik och vill 

arbeta inom IT? 

 

Frågehandlingen utgörs av en frågesats, med finitet i första led följt av subjektet, och kräver 

läsaren på information beträffande huruvida läsaren gillar datorer och vill arbeta inom IT. Då 

det inte finns något frågeled före finitet blir frågan sluten, vilket begränsar de svarsalternativ 

som kan ges.  

En övervägande del av Yrkesgymnasiets programbeskrivning av EE-programmet består av 

påståenden, hela 8 av 14 stycken. Den innehåller därutöver 2 erbjudanden och 4 frågor, vilket 

gör att denna programbeskrivning har flest frågehandlingar av alla i sin urvalsgrupp. 

Programbeskrivningen inleds med fyra frågor, där information beträffande läsarens intressen 

krävs, exempelvis huruvida läsaren gillar spänning eller går igång på teknik. Den information 

som ges via påståenden är att utbildningen tillhör en bransch där man kan arbeta med 

elanläggningar och olika distributionsnät, samt att utbildningen leder till att eleven efter examen 

kan arbeta som lärling. I programbeskrivningen erbjuds eleverna ett startpaket för körkort samt 

möjligheten att läsa extra kurser för att få grundläggande behörighet till högskolan.  

Typexempel på dessa språkhandlingar uppvisas i exemplen nedan. Exempel 26 och 27 

realiserar påståendehandlingar genom påståendesatser. De ger läsaren information om arbeten 

inom branschen och möjligheter efter gymnasiet.  

 

Exempel 26: Påstående språkhandling Yrkesgymnasiet 

Rest Finit Subjekt Rest  

I den här branschen kan du till exempel arbeta med elanläggningar och tv-, data- och 

distributionsnät. 

 

Exempel 27: Påstående språkhandling Yrkesgymnasiet 

Subjekt Finit  Rest  

Du kan efter gymnasiet börja arbeta som lärling. 

 

De erbjudande språkhandlingarna är få i denna programbeskrivning, men exempel 28 uppvisar 

ett erbjudande där ett startpaket för körkort agerar en vara som ges till de elever som väljer att 

läsa detta gymnasieprogram. Erbjudandet består av en påståendesats och realiseras därför 

genom en grammatisk metafor där påståendeformen fungerar som ett erbjudande till läsaren.  
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Exempel 28: Erbjudande språkhandling Yrkesgymnasiet 

Rest Finit Subjekt Rest  

Därför erbjuder Yrkesgymnasiet varje elev ett startpaket för körkort 

 

De frågande språkhandlingarna i beskrivningen följer alla samma satsföljd, med finit i första 

led och subjekt i andra. De efterfrågar läsaren på information vilket gör att talarrollen blir 

krävande och utbytet information, vilket är de komponenter som konstruerar en frågehandling. 

Det faktum att ingen av frågorna inleds med ett frågeled gör att frågorna blir slutna och inte 

öppnar upp för flera olika svarsalternativ, utan ett begränsat antal. Exempel 29 från materialet 

visar hur en typisk fråga ser ut i Yrkesgymnasiets programbeskrivning.  

 

Exempel 29: Frågande språkhandling Yrkesgymnasiet 

Finit Subjekt Rest  

Gillar du spänning och fartfyllda uppdrag? 

 

 

3.2.2. Distans 

Språket kan även upprätta en interpersonell kontakt med läsaren genom att antingen distansera 

sig från läsaren eller närma sig den, vilket bland annat sker genom läsartilltal. Bruksgymnasiets 

beskrivning av EE-programmet innehåller tidigt i texten inslag av direkta tilltal till läsaren, 

genom att skriva att utbildningen ”passar dig som är tekniskt intresserad”. Pronomen för andra 

person singular, som ”du”, ”din”, ”ditt” och ”dina” förekommer åtta gånger i texten. Dock 

används också mer opersonliga uttryck i programbeskrivningen i positioner där ett mer direkt 

tilltal även varit möjligt, exempelvis beskrivs att ”alla elever” får göra praktik snarare än att 

”du” får göra den, vilket skapar en viss distans till läsaren trots ett genomgående explicit 

läsartilltal. Även Ekebygymnasiets beskrivning innehåller ett direkt och personligt tilltal 

gentemot läsaren, med uttryck som att utbildningen är ”för dig som vill arbeta i en spännande 

bransch” eller ”du kan välja de programfördjupningskurser du vill läsa”. Elva gånger i 

materialet förekommer personliga pronomen för andra person. Grillska gymnasiet använder sig 

också av ett personligt tilltal i sin beskrivning av EE-programmet och riktar sig till läsaren 

genom formuleringar som ”du lär dig att sätta ihop datorer”, ”du får också lära dig att använda 

ritningsteknik” och liknande, vilket även sker i Yrkesgymnasiets beskrivning. I Grillska 

gymnasiets programbeskrivning förekommer pronomen för andra person 18 gånger medan det 

förekommer tio gånger på Yrkesgymnasiets hemsida. Där möter läsaren formuleringar som 
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”gillar du spänning och fartfyllda uppdrag?” och ”du kan efter gymnasiet börja arbeta som 

lärling”.  

 

4. Slutsatser och diskussion 

Marknadsinslagen i den svenska skolan har under de senaste årtiondena ständigt ökat och den 

skolform som sannolikt påverkats mest av denna utveckling är gymnasieskolan. Elever blir allt 

tydligare konsumenter som skolor konkurrerar om, vilket är tänkt ska öka skolors effektivitet 

och enligt en marknadslogik ”tränga ut” olönsamma skolor från marknaden. Ett sätt för skolor 

att nå ut till framtida elever är via internet där de kan beskriva och informera om sin verksamhet 

och vad de kan erbjuda sina elever i form av lokaler, utbildningsprogram och dylikt. Syftet med 

denna studie har varit att få en ökad förståelse för hur gymnasieskolors programbeskrivningar 

är konstruerade beträffande deras relationsskapande egenskaper. De frågor som styrt arbetet 

berör vilka relationer som framkommer mellan sändare och mottagare i gymnasieskolors 

programbeskrivningar samt huruvida den relationella positioneringen skiljer sig mellan 

studieförberedande program och yrkesförberedande program. Studien avgränsades till att 

undersöka beskrivningar av två olika program, det studieförberedande naturvetenskapliga 

programmet och det yrkesförberedande el- och energiprogrammet, från totalt åtta skolor i 

Uppsala kommun.  

 Den övergripande relation som framkommer mellan sändare och mottagare i de 

beskrivningar som undersökts karaktäriseras utifrån programbeskrivarnas språkhandlingar 

samt dess bruk av personliga pronomen. Beskrivningarna innehåller en ansenlig mängd 

påstående språkhandlingar, 53 procent. Detta är den språkhandling som är minst interaktiv med 

en tilltänkt läsare, vars respons kan bestå av antingen bekräftande eller ifrågasättande av det 

som påstås i texten, men som inte leder till ett aktivt relationsbyggande med läsaren. 

Programbeskrivningarnas näst största kategori av språkhandlingar är erbjudanden, på 38 

procent, vilken förväntar sig reaktionerna accepterande eller avvisande från läsaren och enligt 

Holmberg och Karlsson (2006) är något mer interaktiv än den respons som efterfrågas av 

påståendehandlingar. Därmed bidrar denna språkhandling till en högre relationsskapande 

potential med läsaren än vad påståendena gör.  

De språkhandlingar som Korpus (2008) påpekar skapar ett mer direkt tilltal till läsaren är 

frågor och uppmaningar, eftersom dessa vänder sig mer direkt till läsaren med en krävande 

talarroll som läsaren aktivt måste förhålla sig till. Dessa två kategorier av språkhandlingar är 
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dock inte särskilt väl representerade i materialet, som består av sju procent frågande handlingar 

och endast en procent uppmanande språkhandlingar. Frågor är ett sätt att tilltala läsaren och 

genom dessa bjuds läsaren in som en aktiv deltagare eftersom en fråga vänder sig aktivt till 

läsaren som måste bemöta den med ett svarande, eller ett avstående från att svara. Även 

uppmaningshandlingar har en högre grad av interaktivitet än påståenden och erbjudanden och 

följs av antingen ett åtagande eller en vägran, men materialet innehåller som tidigare 

konstaterats få uppmaningar. 

 Personligt tilltal konstruerat av användandet av personliga pronomen för andra person tycks 

vara vanligt i samtliga programbeskrivningar, med endast några få undantag. Detta bedöms vara 

beskrivningarnas starkaste egenskaper beträffande relationsskapande med läsaren då texterna i 

och med ett direkt och personligt tilltal upprättar en nära och familjär distans med läsaren.  

Den slutsats som dras avseende relationen mellan sändare och mottagare i gymnasieskolors 

programbeskrivningar är att de delvis upprättar en nära distans med läsaren via ett personligt 

tilltal, vilket speglar en intimisering i relationen med läsaren. Dock är språkhandlingarna som 

realiseras i programbeskrivningarna till stor del passiva gentemot läsaren, genom majoriteten 

påståenden, som gör det möjligt för läsaren att kravlöst läsa texterna och ta emot informationen 

utan att uppmuntras till en aktiv handling eller en aktiv relation till texten. Den talarroll som är 

överrepresenterad i texterna är den givande rollen, där läsaren får mottaga information via 

påståenden eller en vara eller tjänst via erbjudanden. Den krävande talarrollen, som också 

konstruerar en mer aktiv relation till läsaren genom frågor eller uppmaningar, aktiveras mer 

sällan i programbeskrivningarna.  

Den relation som framkommer är således relativt passiv mellan sändare och mottagare, där 

mottagaren till största delen tillåts ta emot information eller en tjänst utan att aktivt förhålla sig 

till texten och sändaren. Dock finns en tendens av skapandet av en fiktiv personlig relation 

genom en informell samtalsstil utifrån bruket av personligt tilltal via personliga pronomen 

riktade mot läsaren. Utifrån språkhandlingar blir relationen därmed relativt passiv men genom 

analysen av den tendens som framkommer genom närhetsskapande pronomenbruk konstrueras 

en familjär och nära relation till läsaren.  

Materialet som granskats riktar sig till framtida elever som under årskurs nio i grundskolan 

ska fatta ett viktigt beslut beträffande sin framtida skolgång i gymnasieskolan. Huruvida de 

övertalande tendenserna i materialet, genom ett personligt tilltal, är passande eller inte i 

beskrivningar av skolverksamheter är svårt att fastställa utan att diskussionen blir en politisk 

sådan. Skolor har särskilda direktiv i hur de bör marknadsföra sig enligt god 

marknadsföringssed, men detta är inte något som denna studie syftar till att utvärdera. Det som 
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kan sägas är dock att en nära relation mellan texten och läsaren är en vanlig reklamstrategi som 

härstammar från ett övertalande syfte, och i detta avseende kan det betraktas som positivt att de 

programbeskrivningar som undersökts i denna text innehåller få språkhandlingar som är just 

övertalande. Detta bedöms positivt utifrån förståelsen att högstadieelever i stånd att göra ett val 

till gymnasiet ofta upplever stress och överöses av information från olika håll, vilket kan 

försvåras om de möts av en mängd information som framställs på ett övertalande sätt. 

Den andra forskningsfrågan berör hur den relationella positioneringen skiljer sig beroende 

på vilken programkategori som beskrivs. De mönster som framkommer i materialet utifrån en 

analys av språkhandlingar är att både beskrivningen av det naturvetenskapliga programmet och 

el- och energiprogrammet domineras av påståendehandlingar, med 56 kontra 50 procent. 

Därefter är erbjudande språkhandlingar den näst största kategorin i båda urvalgrupperna, med 

38 procent för både naturvetenskapsprogrammet och el- och energiprogrammet. Beträffande 

frågande språkhandlingar innehåller det yrkesförberedande el- och energiprogrammet mer än 

dubbelt så hög andel som naturvetenskapsprogrammet, med tio procent i jämförelse med fyra 

procent. Naturvetenskapsprogrammet består av två procent uppmaningar och el- och 

energiprogrammet noll procent.  

Den övergripande analysen av tilltalet i de åtta programbeskrivningarna visar att ett 

personligt läsartilltal är vanligt i skolornas beskrivningar av sina program, men att det utnyttjas 

i olika hög grad. Skillnaden mellan urvalsgrupperna är inte markant, men det kan noteras att 

den enda beskrivningen som helt och hållet uteslutit ett personligt tilltal är en beskrivning av 

NA-programmet.  

 Den relationella positioneringen i texterna skiljer sig därmed inte avsevärt mellan 

yrkesförberedande och studieförberedande program, på en översiktlig nivå. Båda kategoriernas 

programbeskrivningar uppmuntrar genom språkhandlingar till en svag relation mellan sändare 

och mottagare då läsaren inte aktivt förväntas förhålla sig till innehållet utan mer passivt kan ta 

emot den information som ges eller den vara som erbjuds. Bruket av personligt tilltal genom 

pronomen visar dock på en motsatt tendens, mot konstruktionen av en mer nära och informell 

relation med läsaren. Resultatet visar att den relationella positioneringen mellan sändarna och 

mottagarna, i detta fall skolor och dess potentiella framtida elever, är snarlik i beskrivningen av 

NA-programmet och EE-programmet. De tydligaste skillnaderna som framkommer är snarare 

individuella mellan olika skolor än de olika programkategorierna, till exempel att Forsmarks 

skola inte använde personligt tilltal i beskrivningen av NA-programmet medan Fyrisskolans 

beskrivning av samma program uppvisade detta i hög grad. Således kan en tolkning bli att de 
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variationer som uppstår i beskrivningarnas interpersonella struktur kanske snarare speglar 

skillnader mellan olika skolor och deras traditioner än mellan olika gymnasieprogram.  

Det som synliggjorts genom denna studie är att de språkliga medel som utnyttjas för att 

beskriva program med olika syften, att ge en god grund för vidare studier eller ge möjligheten 

att framgångsrikt träda in i arbetslivet efter studenten, inte skiljer sig särskilt markant 

beträffande dess relationsskapande med läsaren. Strategierna är därmed likartade, och de olika 

syftena mellan programmen verkar inte påverka vilket tilltal som utnyttjas gentemot 

mottagaren.  

 Det resultat som framkommit genom granskningen av skolors programbeskrivningar visar 

även att beskrivningarna till viss del innehåller språkliga strategier som är vanliga i 

reklamtexter. Pronomenbruk menar Korpus (2008) är det som tydligast utmärker annonstexters 

läsartilltal, och du eller andra varianter av pronomen i andra person används även frekvent och 

genomgående i gymnasieskolors programbeskrivningar. Genom detta försätts fokus på läsaren 

vilken uppmuntras till att bli engagerad och medskapande i läsandet av texten. I ett större 

sammanhang kan detta direkta tilltal utgöra en del av programbeskrivningarnas språkliga sätt 

att övertala läsaren, den framtida eleven, om att välja just detta program. Likheten med 

reklamspråkets övertalande språkbruk är viktig att konstatera, även om den kanske är föga 

förvånande i relation till den skolutveckling som skett under de senaste årtiondena.  

 Samtidigt är frågor och uppmaningar inte vanligt förekommande i beskrivningarna, vilka 

Korpus (2008) menar är vanliga strategier som används för att konstruera ett direkt tilltal med 

läsaren. Utifrån dessa språkhandlingar kan texterna som undersökts inte sägas likna 

reklamtexter i särskilt hög utsträckning där frågor och uppmaningar används med ett 

övertygande syfte. Grammatiskt är de flesta satser som skrivs fram påståendesatser, eftersom 

påståendehandlingarna och de erbjudande språkhandlingarna i materialet till övervägande del 

byggs upp av påståendesatser. Ett intressant mönster är att erbjudandena som framkommer i 

materialet utgörs av grammatiska metaforer som till formen är påståenden, men som genom 

kontexten och det personliga tilltalet konstruerar erbjudanden till läsaren.  

Föreliggande studie har berört en språklig aspekt av gymnasieskolors beskrivningar av sina 

utbildningsprogram, och bidragit med en ökad förståelse för hur dessa, medvetet eller 

omedvetet, upprättar en viss typ av relation med läsaren. Huruvida detta resultat kan 

generaliseras till andra programbeskrivningar eller andra skolor i Sverige är svårt att belägga 

utifrån studiens begränsade material, men resultatet som framkommer påvisar ändock ett 

intressant mönster. Det är även svårt att genom denna studie belägga hur detta påverkar läsaren, 

utan studien påvisar hur avsändaren, i detta fall skolor, kommunicerar utåt vilket i sin tur speglar 
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vilken övergripande relation som konstrueras mellan skolan och elever. Trots att det finns 

reklamliknande inslag i dessa programbeskrivningar så är de inte dominerade av ett övertalande 

tilltal gentemot läsaren, exempelvis genom att det finns få frågor och uppmaningar. Till viss 

del kan detta spegla att skolmarknaden på ett sätt är en kvasimarknad och att utbildning inte en 

regelrätt vara, vilket Lundahl med flera (2014) konstaterar. Utbildningen och de nationella 

programmen är politiskt reglerade och kostnaden betalas av skattemedel, vilket gör att det 

skiljer sig från andra varor.  

Resultatet skulle med fördel kunna utvidgas och kompletteras genom ytterligare studier som 

dels undersöker en större mängd material och dels andra språkliga aspekter än vad denna studie 

gjort. En viktig del av den sociosemiotiska teorin är att betydelser kan realiseras genom flertalet 

semiotiska resurser, varför en multimodal analys där andra semiotiska resurser studeras utöver 

enbart det skrivna språket potentiellt kan bidra till en mer uttömmande förståelse av materialet. 

I likhet med Björkvalls (2003) avhandling skulle gymnasieskolors programbeskrivningar 

dessutom kunna undersökas utifrån dess modelläsare, det vill säga den identitet som erbjuds 

läsarna i texten, vilken framkommer genom en kombination av texternas interpersonella-, 

ideationella- samt textuella strukturer. En sådan studie skulle kunna påvisa vilka identiteter som 

bekräftas eller inte i dessa beskrivningar, vilket också är en viktig aspekt av beskrivningarna 

för att synliggöra vad elever möter när de ska genomföra sitt gymnasieval. 

Gymnasieskolors internetbaserade kommunikation gentemot framtida elever kan påverka 

vilka utbildningsvägar elever väljer att ta under sin skolgång. Därmed blir språket ett 

betydelsefullt verktyg för att forma budskap och styra elevers intryck av både enskilda skolor 

såväl som gymnasieprogram. Vilka språkliga strategier som utnyttjas i gymnasieskolors 

programbeskrivningar är viktiga att granska eftersom det är en viktig aspekt av skolors 

marknadsföring, och i förlängningen ger en ökad förståelse för den marknad som skolan idag 

är en del av. Denna studie påvisar att även om programbeskrivningarna till viss del utnyttjar 

övertalande strategier gentemot läsaren genom ett personligt tilltal också till stor del inbjuder 

läsaren att mer passivt ta emot information och erbjudanden utan att kräva någonting av läsaren. 

Därmed finns i programbeskrivningarna både aspekter som är vanliga hos reklamtexter, vars 

agenda är att övertala mottagaren om att konsumera en produkt eller tjänst, såväl som aspekter 

som istället tillåter läsaren att förhålla sig distanserad gentemot texten.  

 

 

 



36 

 

Käll- och litteraturförteckning 

 

Källmaterial 

Bruksgymnasiet, 2017. El- och energiprogrammet. 

http://skolwebb.osthammar.se/sv/Skolwebben/Bruksgymnasiet/Huvudmeny/Foraldrarsidor/El

--och-energiprogrammet/ [Hämtad 2017-03-15] 

 

Ekebygymnasiet, 2016. El- och energiprogrammet.  

http://ekebygymnasiet.uppsala.se/utbildningar/el-energi/ [Hämtad 2017-03-15] 

 

Fyrisskolan, 2016. Naturvetenskapsprogrammet. http://fyrisskolan.uppsala.se/Program_och_ 

utbildning/Naturvetenskapsprogrammet/ [Hämtad 2017-03-15] 

 

Forsmarks skola, 2016. Naturvetenskapsprogrammet. 

http://www.forsmarksskola.se/utbildning/ program/na-naturvetenskapsprogrammet/ [Hämtad 

2017-03-15] 

 

Grillska gymnasiet, 2017. El- och energiprogrammet. https://grillska.se/grillska-gymnasiet-

uppsala/gymnasieprogram/el-och-energiprogrammet-it [Hämtad 2017-03-15] 

 

IT-gymnasiet, 2017. Naturvetenskapsprogrammet. http://it-gymnasiet.se/program/it-natur/ 

[Hämtad 2017-03-15] 

 

Jensen gymnasium, 2017. Naturvetenskapsprogrammet. 

https://www.jensengymnasium.se/uppsala/program/na-naturvetenskap [Hämtad 2017-03-15] 

 

Yrkesgymnasiet, 2017. El- och energiprogrammet. http://yrkesgymnasiet.se/program/el-och-

energiprogrammet/ [Hämtad 2017-03-15] 

 

http://skolwebb.osthammar.se/sv/Skolwebben/Bruksgymnasiet/Huvudmeny/Foraldrarsidor/El--och-energiprogrammet/
http://skolwebb.osthammar.se/sv/Skolwebben/Bruksgymnasiet/Huvudmeny/Foraldrarsidor/El--och-energiprogrammet/
http://ekebygymnasiet.uppsala.se/utbildningar/el-energi/
http://fyrisskolan.uppsala.se/Program_och_%20utbildning/Naturvetenskapsprogrammet/
http://fyrisskolan.uppsala.se/Program_och_%20utbildning/Naturvetenskapsprogrammet/
http://www.forsmarksskola.se/utbildning/%20program/na-naturvetenskapsprogrammet/
https://grillska.se/grillska-gymnasiet-uppsala/gymnasieprogram/el-och-energiprogrammet-it
https://grillska.se/grillska-gymnasiet-uppsala/gymnasieprogram/el-och-energiprogrammet-it
http://it-gymnasiet.se/program/it-natur/
https://www.jensengymnasium.se/uppsala/program/na-naturvetenskap
http://yrkesgymnasiet.se/program/el-och-energiprogrammet/
http://yrkesgymnasiet.se/program/el-och-energiprogrammet/


37 

 

Litteratur 

Alexanderson, Kristina & Davidsson, Pamela, 2016. Eleverna och internet 2016. 

https://www.iis.se/?pdf-wrapper=1&pdf-file=eleverna_och_internet_2016.pdf [Hämtad 2017-

05-03] 

 

Björkvall, Anders, 2003. Svensk reklam och dess modelläsare. Diss. Stockholm: Stockholms 

universitet, 2003. 

 

Björkvall, Anders, 2009. Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. Stockholm: 

Hallgren & Fallgren. 

 

Broady, Donald & Börjesson, Mikael, 2002. ”En social karta över gymnasieskolan”, i Ulf P. 

Lundgren (red.). Individ - samhälle - lärande. Åtta exempel på utbildningsvetenskaplig 

forskning, 

Vetenskapsrådets rapportserie 2008: 2. 

 

Cook, Guy, 1992. The Discourse of Advertising. London & New York: Routledge. 

 

Davidsson, Pamela & Findahl, Olle, 2016. Svenskarna och internet 2016. 

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf [Hämtad 2017-05-03] 

 

Dersch, James & Lovén, Anders, 2010. ”Vägen efter grundskolan”, i Lisbeth Lundahl (red). Att 

bana vägen mot framtiden: karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), 2012. 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. Stockholm: 

Norstedts juridik. 

 

Fairclough, Norman, 1989. Language and Power. London & New York: Longman. 

 

Halliday, Michael, 1994. An introduction to functional grammar. 2. uppl. London: Edward 

Arnold. 

https://www.iis.se/?pdf-wrapper=1&pdf-file=eleverna_och_internet_2016.pdf
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf


38 

 

 

Hellspong, Lennart, 2001. Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur. 

 

Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin, 2006. Grammatik med betydelse: en introduktion till 

funktionell grammatik. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

 

Korpus, Einar, 2008. Reklamiska: Guldäggsannonser 1975-2007. Diss. Örebro: Örebro 

universitet, 2008. 

 

Kress, Gunther R. & van Leeuwen, Theo, 2006. Reading Images: the Grammar of Visual 

Design. 2. uppl. London: Routledge. 

 

Lovén, Anders, 2000. Kvalet inför valet: om elevers förväntningar och möten med vägledare i 

grundskolan. Lund: Lunds universitet. 

 

Lund, Stefan, 2006. Marknad och medborgare: elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens 

integrations- och differentieringsprocesser. Diss. Växjö: Växjö universitet, 2006.  

 

Lundahl, Lisbeth, 2010. ”Valen, vägarna och samhällets stöd”, i Lisbeth Lundahl (red). Att bana 

vägen mot framtiden: karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundahl, Lisbeth, Erixon Arreman, Inger, Holm, Ann-Sofie & Lundström, Ulf (red.), 2014. 

Gymnasiet som marknad. Umeå: Boréa.  

 

Mattsson Ottosson, Margaretha, 2009. I valet och kvalet: En studie om grundskoleelevers 

gymnasieval. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (D-

uppsats vid magisterprogrammet i pedagogik). 

 

Nord, Andreas, 2008. Trädgårdsboken som text 1643-2005. Diss. Stockholm: Stockholms 

universitet, 2009. 

 



39 

 

Nylund, Mattias, 2013. Yrkesutbildning, klass och kunskap: en studie om sociala och politiska 

implikationer av innehållets organisering i yrkesorienterad utbildning med fokus på 2011 års 

gymnasiereform. Diss. Örebro: Örebro universitet, 2013. 

 

Palme, Mikael, 2008. Det kulturella kapitalet: studier av symboliska tillgångar i det svenska 

utbildningssystemet 1988-2008. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2008.  

 

Pettersson, Gertrud, 1974. Reklamsvenska: Studier över varumärkesannonser från 1950- och 

60-talen. Lund: Studentlitteratur.  

 

Sandell, Anna, 2007. Utbildningssegregation och självsortering: om gymnasieval, genus och 

lokala praktiker. Diss. Lund: Lunds universitet, 2007. 

 

Skolverket, 2011. Gymnasieskola 2011. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597 

[Hämtad 2017-04-06].  

 

Skolverket, 2012. Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet. Stockholm: Skolverket.  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2818 [Hämtad 2017-04-06] 

 

Skolverket, 2013. Det svåra valet: elevers val av utbildning på olika slags gymnasiemarknader. 

Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3075 [Hämtad 2017-04-

06] 

 

SOU 2006:77. Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Slutbetänkande av Utredningen om 

ungdomars psykiska hälsa. Stockholm: Fritzes. 

 

SOU 2009:64. Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?, Delbetänkande av DEJA –

Delegationen för jämställdhet i skolan, Stockholm: Fritzes. 

 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2818
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3075

