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ABSTRACT 

This paper is named “The status of the programme is low” – Gymnasium teacher’s thoughts 

and attitudes towards students in the vocational- and the educational programmes. The 

purpose is, as the title reveals, to examine the attitude of four teachers in the Swedish 

gymnasium towards the vocational and the educational programmes and the students that 

attend either one of them. This purpose is accompanied by research which says that the 

educational programmes’ status is higher than one of the vocational programmes. The main 

questions asked are which differences that exist between the teacher’s descriptions of the 

vocational programmes in comparison to the educational programmes, as well as in which 

ways the teachers are upholding possible attitudes towards the various students. 

 

The method that this paper is made with is a qualitative analysis of the interviews with the 

four different teachers from four different programmes in one gymnasium. The transcription 

of the interviews is the subject of analysis. As theory, both the theories of Edward W. Said 

and Michel Foucault are used in this study. Said´s book Orientalism focuses on the difference 

between the “we” and “the other”. Foucault talks in his theory of the discourse and of power, 

about how the persons and/or things with the power in a certain discourse are the ones that 

also have access to define that which is considered as knowledge. 

 

The conclusion is, among other things, that the teacher’s attitudes towards the students in the 

different programmes correlate with the existing discourse in Swedish schools which says that 

the educational programme’s status is higher than that of the vocational programmes. The 

teacher’s enthusiasm to express that there is a hierarchy between the different programmes 

also corresponds to previously done research about students. This research says that students 

in low status programmes are more willing to talk about and acknowledge the hierarchy, 

while the students in high status programs, tend to undermine or deny that the hierarchy even 

exists. 

 

Keywords: Attitudes (attityder), gymnasium teacher (gymnasielärare) vocational programme 

(yrkesförberedande program), educational programme (studieförberedande program). 

 

Johanna Markström    Handledare: Helena Hill 
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1.      INLEDNING 

Sveriges gymnasieskola har en lång tradition av att programmen är indelade i 

yrkesförberedande respektive studieförberedande program. I dagsläget finns det 17 nationella 

samt många lokalt specialutformade program. Den svenska regeringen med 

utbildningsminister Jan Björklund (Fp) som företrädare vill med lagrådsremissen En ny 

gymnasieskola förändra förhållandet mellan de yrkesförberedande samt de studieförberedande 

programmen. Vad detta förslag till förändring av gymnasieskolan kan komma att få för 

konsekvenser vet ännu ingen, men det finns gott om både förhoppningar och farhågor kring 

detta. Som samhället ser ut idag är gymnasieskolan tänkt att fungera som en plats där eleverna 

tar första steget in i sina framtida yrkespositioner i arbetslivet. En undran jag i och med detta 

arbete vill ge uttryck för är vad eleverna i sin skolgång, förutom framtida yrkesval, 

positioneras in i när de exempelvis väljer ett yrkesprogram istället för ett studieförberedande 

program.    

 

När jag som blivande gymnasielärare gjorde min verksamhetsförlagda utbildning på en 

gymnasieskola slogs jag flera gånger av hur skillnaderna mellan de olika programmen, både 

explicit och implicit, tydliggjordes av lärarna. I samtalet mellan lärare och som svar till mig 

uttrycktes på olika sätt hur eleverna skiljde sig åt på en rad olika punkter.  

 

Genom att intervjua fyra lärare från fyra olika program; två studieförberedande och två 

yrkesförberedande, och sedan analysera dessa intervjuer med hjälp av Edward W Saids teori 

om den andre och Michel Foucault diskurs- och maktteori, vill jag synliggöra denna skillnad i 

uttryck rörande de olika programmen. Jag vill i och med att jag fokuserar på lärarnas roll i 

denna uppsats erbjuda en inblick i deras perspektiv, till skillnad från de flesta tidigare arbeten 

som istället utgår enbart från elevernas synfält. Jag vill också i och med lärarperspektivet 

undersöka om de skillnader som finns har sin grund hos eleverna själva, eller inom själva 

institutionen som sådan.  

 

Det ska sägas att jag själv som skriver arbetet med detta vill skapa utrymme för en diskussion 

kring hur man som lärare ser på de elever som väljer att läsa olika program. Min egen 

drivkraft är en vilja att förändra gamla invanda mönster till förmån för nya, alternativa 

perspektiv på gymnasieskolan. Som examensstudent med nyss genomgången interkulturell 

utbildning anser jag det vara viktigt att hela tiden försöka reflektera och utveckla både mig 

själv, och den plats och de människor där jag snart kommer att arbeta. 
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1.1    Syfte och frågeställningar   

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur lärares attityder mot elever på, å ena sidan, 

de studieförberedande samt, å andra sidan, de yrkesförberedande programmen tar sig i uttryck 

samt skiljer sig åt. Dessa skillnader försöker jag sedan, genom Saids teori om ”den andre” 

samt Foucaults teori om diskurser och makt, kvalitativt analysera och tolka utifrån de 

intervjuer jag genomfört med fyra lärare på fyra olika gymnasieprogram. 

 

Frågor jag vill försöka besvara för att synliggöra hur lärarna resonerar om de studieinriktade 

och de yrkesinriktade programmen är:  

 

-Vilka skillnader finns i lärarnas beskrivning av yrkesprogrammen kontra de 

studieförberedande programmen? 

- Vilka uttalade eller outtalade inställningar om eleverna på deras eget eller andra program ger 

lärarna uttryck för?  

- På vilka sätt upprätthåller och förstärker lärarna attityder om olika elevgrupper?  

- Vilka likheter och/eller skillnader finns det mellan de olika lärarnas attityder? 

 

2.      METOD 

Detta arbete inleddes med att jag ville hålla ett antal gruppintervjuer med elever för att 

undersöka deras syn på attityder och fördomar om sig själva och elever på andra program. När 

jag sedan inte lyckades engagera tillräckligt många elever valde jag att istället titta närmare på 

hur attityden bland lärare ser ut. För att göra denna undersökning valde jag en kvalitativ väg 

snarare än en kvantitativ. Detta eftersom jag anser att exempelvis en enkät inte på samma sätt 

som djuplodande intervjuer skulle kunna komma åt det jag är intresserad av. 

 

Min insamlingsteknik är alltså en kvalitativ intervjustudie av semistrukturerad typ. Med 

kvalitativ intervju menas en intervjuform vilken söker kvalitativ istället för kvantitativ 

kunskap, den har formen av ett samtal och den försöker tolka meningen av vissa delar av den 

intervjuades verklighet.1 Transkriberingen har jag utfört genom att spela in intervjuerna och 

sedan lyssnat av och skrivit ner dem. Här är det även viktigt att minnas att en skriven text inte 

är detsamma som att möta och höra en person som talar. Jag vill dock poängtera att jag tror att 

det faktum att jag själv varit med genom hela processen förhoppningsvis kan minimera 

                                                 
1 Kvale, Steinar. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. s 35. 
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problemet med att feltolka intervjuerna på ett sådant sätt som, vilket Kvale skriver om, skulle 

kunna ske om jag överlåtit transkriberingen till någon annan.2 Lärarna har innan 

intervjutillfällena delgivits informerat samtycke med information om undersökningens syfte. 

Detta samtidigt som jag, vilket också Kvale skriver3, inte velat precisera mig alltför mycket 

för att kunna erhålla så spontana och ärliga svar som möjligt. Jag bifogar det frågeschema jag 

använt till samtliga intervjuer som bilaga 1. 

 

Mitt arbete har varit deduktivt på så vis att jag redan i början, innan jag vidare preciserat mitt 

ämne, visste att jag ville använda mig av Foucaults och Saids teorier som tolkningsram för 

mitt arbete. Samtidigt är uppsatsen till största delen induktiv eftersom jag utifrån mina 

erfarenheter från intervjuerna dragit slutsatser, av vilka jag letat stöd från teorierna. 

 

Foucaults teori om diskurser och makt kan även fungera som en metod, i de fall man väljer att 

utgå från hans diskursanalys, vilken i en text tittar på ”Hela den praktik som frambringar en 

viss typ av yttranden”4. Jag har istället för att analysera min skrivna transkribering av 

intervjuerna utifrån diskursanalysen valt en bredare teoretisk anslagspunkt i det att jag vill se 

lärarnas utsagor som uttalanden inom den diskurs inom vilken de som anställda inom skolan 

rör sig.  

 

I de gjorda intervjuerna kommer jag alltså att titta både på vad lärarna säger såväl ”rakt ut” 

som ”i förbifarten”. Att utifrån mina teorier titta på båda dessa nivåer av samtalet hoppas jag 

kommer att ge en bra bild av hur lärarnas attityd ser ut.   

 

En viktig del för den som skriver uppsats är medvetenheten om att forskarens egen kontext 

och förförståelse påverkar det färdiga arbetet. Jag har själv upptäckt att jag under mina 

intervjuer flera gånger tenderat till att genom små uppmuntrande ord leda läraren framåt i 

hans/hennes resonemang när jag istället endast borde varit helt tyst. Under min sista intervju, 

den med personen jag valt att kalla Ellen, kan det hända att jag ställt några lite övertydliga 

frågor just för att få henne att förstå var jag ville komma. Möjligheten finns att dessa frågor 

också kan ha fått henne att svara något som hon annars inte hade avsett eller tänkt att ta upp. I 

                                                 
2 Ibid, s 155. 
3 Ibid, s 107f. 
4 Bergström, Göran, Boréus, Kristina (red.) 2005. Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys. Studentlitteratur. s 309. 
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övrigt har jag både i planeringen av, och under intervjuerna, försökt att vara objektiv och 

ställa så neutrala frågor som det är möjligt inom ramen för detta ämne. Faktum kvarstår dock 

att de frågor jag valt att ställa till viss grad kan ha påverkat de svar jag fått. 

 

Även faktumet att skolan där intervjuerna gjorts är densamma som jag gjort min VFU på kan 

ha haft en subjektiv inverkan. Dock tror jag ändå att detta faktum har gett fler fördelar än 

nackdelar då jag i och med VFU:n fått en stor kunskap om skolan och därför troligtvis också i 

större grad kan förstå och tolka vad lärarna menar. Likväl är det viktigt att minnas att 

konsekvenser vilka leder bort från så stor objektivitet som möjligt ska försöka undvikas så 

långt det går. Samtidigt är det så att det är min tolkning, mina urval, och mina val som gjort 

detta arbete till vad det är, både på gott och på ont. De negativa konsekvenserna har jag dock, 

vilket jag med ovanstående text vill visa, försökt minimera så mycket det är möjligt genom att 

vara medveten om fallgroparna. 

 

2.1    Material  

När det gäller Michel Foucault har jag, för att få en så bra helhetssyn som möjligt, inte använt 

mig av något förstahandmaterial utan tittat på sammanställningar av hans teori i böckerna 

Elevers olikheter – om specialpedagogisk kunskap samt Textens mening och makt – metodbok 

i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 

Edward W. Saids teori om Orientalism och ”den andre” har jag hämtat från förstahandkällan; 

hans klassiska verk Orientalism, samt även det svenska förord skrivet av Sigrid Kahle som 

finns i pocketupplagan av Orientalism från 2004.  

När det gäller tidigare forskning tar jag dels upp Rickard Jonssons bok Blatte betyder kompis 

samt Fanny Ambjörnssons I en klass för sig. Detta eftersom böckerna handlar om elevers 

tankar och syn på sig själva och andra elever. 

Även Erling Bjurströms bok Högt och lågt – smak och stil i ungdomskulturen tar upp denna 

statusstege bland eleverna, liksom Anna Sandells arbete Utbildningssegregation och 

självsortering – om gymnasieval, genus och lokala praktiker.  

Forskning jag hittat vilken rör lärarna är uppsatsen Jag gör ingen skillnad men – samhälls-

lärares attityder gentemot de praktiska och teoretiska programmen.  

Information om den nya gymnasieutredningen, vilken jag vill inkludera för att ge en bild av 

framtiden, har jag hämtat från lagrådsremissen En ny gymnasieskola. 
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Fakta om kvalitativ intervjuteknik har jag hittat i Steinar Kvales bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun
5. Boken är en omfattande och pedagogisk genomgång av processen kring 

att intervjua, från förarbete till nedskrivningen samt vad man som intervjuare bör tänka på. 

 

2.2    Avgränsningar  

När jag bestämde mig för att koncentrera mig på lärarnas åsikter, tankar och attityder i detta 

arbete föll sig också ganska snart antalet fyra lärare som lagom. Detta både på grund av 

tidsfaktorn samt eftersom jag tror att fyra personers uttalanden, trots det lilla antalet, ändå kan 

säga något om hur man inom en grupp (lärare) ser på andra grupper (elever från olika 

program). Den kanske största anledningen till att jag valde fyra stycken lärare, två kvinnor 

och två män, är att jag ville göra ett arbete som hänger ihop och inte börjar spreta åt för 

många håll. För även om jag i mina intervjuer hoppades kunna se sammanhang och 

kopplingar upptäckte jag att precis som vilka andra individer som helst så gav dessa fyra 

intervjuade lärare sina alldeles egna vinklar och versioner av verkligheten. 

 

Ytterligare en anledning att fokusera på lärarna är att det mesta av den tidigare forskningen 

som gjorts inom detta område utgår från eleven. Att istället fokusera på läraren, den som på 

många sätt har mest makt inom skolan, tror jag kan ge ett nytt och viktigt perspektiv på varför 

synen på elever inom olika program kan skilja sig åt.  

 

Lärarna jag valt att intervjua är, förutom att de är av olika kön, också från olika program. Man 

kan tycka att jag istället skulle ha valt ut endast ett programs lärare för att få mer enhetlighet. 

Problemet då är att jag inte skulle ha kunnat fånga de skillnader i attityder mellan lärare som 

jag även är intresserad av. Istället för att endast hitta likheter är jag också intresserad av 

skillnaden mellan lärare på olika program. Denna eventuella spretighet kan också vägas upp 

av att jag valt att intervjua lärare från en och samma gymnasieskola. 

 

Jag vill också säga något om mitt val att i mina frågor till lärarna klumpa ihop eleverna till en 

klass istället för att utgå exempelvis ifrån mer interkulturella indelningar som kön och genus, 

vilket Ambjörnsson gör, eller från etnicitet, vilket Jonsson gör. Min tanke här är att klassen 

som grupp, trots alla dess individer vilka alla går att definiera utifrån långt mer precisa 

förklaringsmodeller än vilken klass och vilket program de går i, ändå ger en viss typ utav 

                                                 
5 Kvale. 1997.  
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preferenser. Jag tror kanske framförallt att lärare i sin tankeverksamhet ställer upp dels 

skolklassen för sig som grupp, dels också klasser i förhållande till alla klasser. Dessa 

uppställningar i olika klasser tror jag även påverkar de individer vilka är delar av klasserna. 

Det är för att försöka komma åt dessa större attityder och indelningar som jag har valt att i 

detta arbete fokusera mina frågor till lärarna mot hela klasser. 

 

3.      TEORI    

 

3.1 Den andre 

Edward W Said (1935-2003) var professor i litteratur i University of Columbia i New York 

och en av förgrundsgestalterna till postkolonialismen. Hans bok Orientalism har fått stort 

genomslag sedan den kom ut 1978. Utifrån att hans bok syftar till att visa på hur västvärlden, 

genom sina egna fördomar och antaganden, skapat sig en falsk bild av orienten, den andre, 

vill jag använda hans teori i mitt arbete. 

  

Syftet med hans bok var att visa hur väst och västerländska forskare länge dominerat över 

orienten och även därigenom skapat denna felaktiga bild av orienten, något Said kallar för 

Orientalism. Han menar att västvärldens studier av orienten varken varit saklig eller objektiv 

utan att den är färgad av denna speciella diskurs som utgör just Orientalismen. Denna diskurs 

utgörs också, menar Said, av ett kontinuerligt jämförande av orienten mot väst, de mot oss, vi 

mot dem. Orienten framställdes exempelvis som statisk till skillnad mot det dynamiska och 

föränderliga väst. Said skriver att Orientalismen i hög grad handlar mer om hur vi i väst ser på 

oss och vår värld än om orienten i sig.6  

 

Denna diskurs som Orientalismen i sig utgjorde betydde också, menar Said, att väst befann 

sig i auktoritet i förhållande till orienten. Om denna auktoritet skriver Said att:  

 

…den är bevekande; den har status; den upprättar regler för smak och 

värderingar; det går praktiskt taget inte att skilja från en del av de idéer som den 

framställer som sanna, eller från de traditioner, uppfattningar och bedömningar 

som den formar, överför och återskapar.7 

 

                                                 
6 Said, Edward, W. 2004. Orientalism. Ordfront pocket. s 77f. 
7 Ibid, s 87. 
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Även om Saids teori handlar om stora saker så som västvärldens makt- och kunskapssyn mot 

orienten och dess invånare tycker jag, liksom många andra, att just hans beröringspunkt om 

hur bilden av den andre också definierar bilden av oss själva är intressant när det gäller hans 

teoris anknytning till mitt arbete. I samma stund som man talar om och bildar sig en 

uppfattning om den andre sker också ett slags bildande av en själv.  

 

En tänkvärd tanke som Said tar upp är huruvida den orient som man länge talade om 

överhuvudtaget fanns, eller om det bara var en produkt av den speciella orientalistiska 

diskursen i väst. Jag kommer i min uppsats att använda mig av dessa olika faktorer som följer 

av skapandet av den andre för att få en bild av hur lärarna ser på de olika programmens elever. 

 

3.2    Om diskurser och makt    

Michel Foucault (1926-1984) var en fransk idéhistoriker och filosof. Hans konstruktivistiska 

och strukturalistiska teori om diskurser är den vilken jag i mitt arbete kommer att fokusera på.  

 

Foucault definierar en diskurs som ”Hela den praktik som frambringar en viss typ av 

yttranden”8 Exempel på diskurser är skolan, psykiatrin med mera. Foucault är dessutom 

främst intresserad av att analysera själva uttrycksplanet för diskurserna. Genealogi är ett av 

hans huvudbegrepp. Med det menar han att man, istället för att när man tittar på en diskurs 

ska försöka hitta den absoluta sanningen genom att söka på djupet, ska leta efter annan 

kunskap. Denna delar han upp i två olika delar. Den första är den alternativa tolkningen och 

beskrivningar som är mindre synliga, den andra den kunskap vilken uttrycks av de 

marginaliserade, de som enligt diskursen inte innehar den största kunskapen.9  

 

Foucault menar också att det finns en utvecklande relation mellan den officiella diskursen och 

den enskilda mänskliga upplevelsen. Med detta menar han att det finns en synlig och explicit 

diskurs, vilken också samverkar och samexisterar med en mer inofficiell tankevärld vilken 

inte alltid överensstämmer med den officiella diskursen.10 

 

                                                 
8 Bergström, Boréus. 2005. s 309.  
9 Persson, Bengt. 2001. Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Liber. s 39. 
10 Ibid. 
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För Foucault är förnuftet och oförnuftet inte eviga eller konstanta utan konsekvenser av 

historiska och politiska ordningar.11 Denna konstruktivistiska tanke betyder i slutändan att 

förnuft och kunskap är en fråga om makt. Det vill säga; vad som är kunskap eller vetenskap 

bestäms av ”intressen, befallningar, förbud och påbud i vissa bestämda maktförhållanden”.12 

Dessa maktförhållanden gäller också språket; strukturen hos språket i en viss diskurs 

bestämmer i vilken grad människan inom denna diskurs tillåts uppnå kunskap.13  

 

Verksamheten inom en institution, menar Foucault, beror på vilka maktförhållanden som 

råder samt hur diskursen i fråga ser ut. Däremot kan den tidigare nämnda mänskliga 

upplevelsen göra att den faktiska handlingen skiljer sig från den officiella diskursen. Med 

andra ord samverkar flera olika diskurser bredvid varandra. Det är dock fortfarande enligt 

Foucault den/de/det som har mest makt som också kommer att inneha mest kunskap.14 

 

4.      FORSKNINGSLÄGE   

Den tidigare forskningen jag hittat vilken har beröringspunkter med denna uppsats område 

handlar mestadels om hur olika elever uppfattar sig själva och andra, utifrån olika perspektiv, 

men även till en viss del om lärarnas attityder. Eftersom jag även i min uppsats på sätt och vis 

tar avstamp i en del av den tidigare forskningen samt på flera sätt gör ett liknande typ av 

arbete följer nedan en kort sammanfattning av den relevanta forskning jag hittat och tagit del 

av.  

 

Lärarstudenterna Aristoula Cromlidou och Barbara Mikolasevic skriver i sin uppsats Jag gör 

ingen skillnad men – samhällslärares attityder gentemot de praktiska och teoretiska 

programmen precis som titeln säger om hur samhällskunskapslärare har olika förväntningar 

och krav på sina elevers prestationer i ämnet beroende på om de undervisar en klass på ett 

praktiskt eller ett teoretiskt program. Författarna menar i sina slutsatser att likvärdigheten 

påverkas negativt eftersom förväntningarna är lägre på exempelvis en elev från BP än en elev 

från SP.15  

                                                 
11 Ibid,  s 37 
12 Ibid. 
13 Ibid, s 38. 
14 Ibid, s 41f. 
15 Cromlidou, Aristoula, Mikolasevic, Barbara. 2007. Jag gör ingen skillnad men  – samhällslärares attityder 

gentemot de praktiska och teoretiska programmen. Malmö högskola. s 41. 
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Lärarstudenten Anna Sandell har skrivit ett omfattande arbete som heter 

Utbildningssegregation och självsortering – om gymnasieval, genus och lokala praktiker. I ett 

kapitel, vilket handlar om hierarkier och status på gymnasieprogram, tar hon upp många av 

orsakerna bakom, samt beskriver hur eleverna överlag upplever detta. 

 

Erling Bjurström skrev 1997 boken Högt och lågt – smak och stil i ungdomskulturen. Trots 

bokens ålder verkar den fortfarande vara aktuell eftersom den i stort överensstämmer med 

Sandells arbete skrivet tio år senare. Bjurströms bok är likt Sandells mycket bred, men han tar 

bland annat upp just hur synen på olika gymnasieprogram och olika typer av elever ser ut, sett 

ur elevernas eget perspektiv.  

I kapitel 4.1 beskrivs både Sandells och Bjurströms beskrivningar av statusstegen på 

gymnasiet närmare. 

 

I en klass för sig är boken som utifrån genus, klass och sexualitet ställer frågor som vad det är 

att vara tjej och hur man bör vara som sådan samt om man som tjej är förtryckt eller inte. 

Ambjörnsson vill, genom intervjuer och observationer med och av tjejer i en SP-klass samt 

tjejer i en BF-klass, ”undersöka hur feminina genuspositioner skapas inom ramarna för en 

heteronormativ ordning.”16 Hon skriver bland annat i kapitlet Fina flickor spottar inte mycket 

träffande om hur tjejerna i SP-klassen definierar BF-tjejerna som osäkra med otrygga hem 

och därför också mycket utåtagerande rent utseendemässigt. Boken, vilken alltså har fokus i 

relationen mellan olika klassers tjejer, ger för mitt arbete en mycket målande och träffande 

beskrivning av en diskurs inom detta stora område som skolan är.  

 

Rickard Jonssons bok gör något liknande Ambjörnssons då den på en högstadieskola 

beskriver invandrarkillars språk mellan varandra och detta språks koppling till genus, 

maskulinitet och stereotyper. Som Jonsson skriver i slutet av sin bok, är utgångspunkten med 

arbetet att språket gör någonting. Genom talet om tjejer eller om invandrare så ändras också 

dessa tjejer eller dessa invandrare.17 Vidare tar han upp, att det finns en fara i att endast ta upp 

                                                 
16 Ambjörnsson, Fanny. 2003. I en klass för sig – genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Ordfront 

förlag. s 11. 
17 Jonsson, Rickard. 2007. Blatte betyder kompis – om maskulinitet och språk i en högstadieskola. Ordfront. s 

256. 
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det som finns närvarande i dialogen eftersom man då kan missa att se det som reglerar vad 

som ska förbli tyst och outtalat.18  

 

4.1    Status och fördomar på gymnasieskolan  

Bjurström har i sin bok, vilken inkluderar intervjuer med olika Stockholmsungdomar, tagit 

med ett citat från en elev vilken beskriver de olika programmens elevers utseende. Jag har 

nedan valt att ta med detta då jag anser att det fångar mycket av hur elevernas åsikter om 

varandra kan se ut:  

 

Naturare är mer snobbiga och så. Har näsan i vädret, märkeskläder och sånt. Sen 

finns det dom som går medieprogrammet, dom är lite mer egna, har sin egen stil, 

lite bohemiska sådär. Dom satsar mycket på att utveckla sig själva väldigt mycket. 

Såna är ju många på samhälle också. Dom som går barn- och fritidsprogrammet 

tror jag inte pluggar speciellt mycket. Dom tycker inte om skolan verkar det som. 

Det verkar som att intresset för barn hänger ihop med att dom inte bryr sig 

liksom…19 

 

Bjurström skriver närmare i sin undersökning att eleverna på yrkesprogram dels ansåg de 

teoretiska programmens elever vara mer snobbiga, dels innehavare av mer status av den 

anledningen att de gick teoretiska program. Yrkeseleverna trodde också att de teoretiska 

eleverna själva ansåg sig som finare än de andra.20  De studieförberedande programmens 

elever gav till skillnad från ovanstående istället uttryck för en stor försiktighet när det gällde 

att beskriva eller erkänna några skillnader i status mellan programmen. Bjurström skriver att 

”Tendensen att framhålla och markera statusskillnader var starkast bland Vvs-pojkarna, 

medan ungdomarna på de teoretiska gymnasieprogrammen och –linjerna tämligen 

genomgående tenderade att tona ned eller t o m förneka dem.”21 Med andra ord kom 

Bjurström fram till att de som var längst ner i status också var de som starkast gav uttryck för 

att en statusskillnad existerade. 

Sandell skriver i sitt arbete från 2007 att det både bland killar och tjejer finns tydliga platsval 

av eleverna utifrån kön, klass och etnicitet inför deras gymnasieval. Detta fungerar både 

                                                 
18 Ibid. 
19 Bjurström, Erling. 1997 Högt och lågt – smak och stil i ungdomskulturen. Boréa. s 340. 
20 Ibid. 
21 Ibid, s 341.  
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genom att eleverna själva positionerar sig, men också genom att de utifrån dessa kriterier av 

andra positioneras utifrån andra faktorer än deras eget val.22 

 

När det gäller hierarkin på de skolor Sandell undersökt skriver hon, utifrån de gruppintervjuer 

hon gjort, att den status ett program har för många handlar om vilka intagningspoäng som 

krävs för vartdera programmet. Vidare ser statusstegen ut som så att NV och SP står högst, 

med NV som yttersta topp. Allra lägst står antingen HR, BF eller IP. Argument för dessa är 

exempelvis att de är ”IG-linjer”.23 ES och OP är program som placeras någonstans 

mittemellan. IV nämns endast av några få elever.24 

 

4.2 Gymnasieutredningen 

Mitt arbete handlar om synen på skillnader mellan yrkesprogram och studieförberedande 

program. Den nu lagda remissen En ny gymnasieskola innebär flera förändringar för 

förhållandet mellan programinriktningarna. Detta har jag i mina intervjuer efterfrågat lärarnas 

åsikter om. Nedan följer en beskrivning av de delar av remissen vilka jag bedömer kan ha 

betydelse för mitt arbete. Till att börja med står det att:  

 

Regeringen föreslår att det i gymnasieskolan ska finnas 18 nationella program, som 

kan vara yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Förslaget innebär att 

alla elever på yrkesprogram ska ges möjlighet att inom sin gymnasieutbildning 

uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på 

grundnivå.25 

 

Ovanstående citat beskriver att elever som väljer yrkesprogram inte längre automatiskt ska få 

högskolebehörighet, utan att de exempelvis via det individuella valet kan uppnå denna 

behörighet. Lagrådremissen säger också att:  

 

                                                 
22 Utbildningssegregation och självsortering: http://dspace.mah.se/bitstream/2043/5053/2/Anna%20Sandell%      

     20Utbildningssegregation%20och%20sj%C3%A4lvsortering.pdf.  s 148. 
23 Ibid, s 149. 
24 Ibid, s 150. 
25 Lagrådsremiss. http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/53/42/7387bc09.pdf. s 1 
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Nya behörighetsregler till de högskoleförberedande programmen i gymnasieskolan 

föreslås. Det medför att olika behörighetsregler ska gälla för yrkesprogrammen och 

de högskoleförberedande programmen.26 

 

Lagrådsremissen, som föreslås träda i kraft den 1 juli 2010, tar också upp att:  

 

Dessutom föreslår regeringen att en gymnasieexamen som kan vara av två slag 

införs. Den ska kunna utfärdas som yrkesexamen eller som högskoleföreberedande 

examen.27  

  

5.      INTERVJUPERSONERNA  

De lärare jag har intervjuat valdes ut på så vis att jag visste att jag ville intervjua lärare från 

fyra olika program, varav två yrkesförberedande och två studieförberedande. Jag ville även ha 

lika många manliga som kvinnliga lärare. Allt detta för att belysa så många olika variabler så 

möjligt trots det lilla antalet intervjupersoner. Det föll sig slumpvis och lyckligtvis så att de 

fyra första personerna jag e-postade min förfrågan till svarade ja. En variabel där jag inte helt 

lyckats vara heltäckande är lärarnas ålder. De är alla mellan 40-55 år gamla. Däremot ser 

deras vägar in i yrket väldigt olika ut och jag tänker mig att Ellen, som endast har några år 

som lärare bakom sig, kan representera även en något yngre åldersskala. De personer jag valt 

att intervjua är alla anonyma och namnen är fingerade. 

 

Sara, som jag kallar den första intervjupersonen, är omkring 50 år och undervisar på 

Omvårdnadsprogrammet. Hon har arbetat på skolan ett antal år. Innan dess var hon 

sjuksköterska och arbetade innan hon hamnade på denna skola även på ett antal privata skolor 

med vårdinriktning. Hon undervisar i olika vårdämnen, alltifrån medicinsk grundkurs till etik-  

och livsfrågor samt psykologi. Hon undervisar mestadels på Omvårdnadsprogrammet men har 

även en del kurser, så som etik- och livsfrågor, med andra klasser i individuellt val. Under 

min intervju framgår det snabbt att hon sedan tidigare funderat mycket på sådant som jag 

frågar henne om och hon betonar gång på gång på hur viktigt det är att dessa frågeställningar 

och ämnen tas upp.  

 

                                                 
26 Ibid. 
27 Ibid, s 2. 



 16 

Håkan är Historie- och Religionskunskapslärare och runt 40 år. På denna skola har han arbetat 

nio år, innan dess ett år på en annan närliggande skola. Håkan undervisar huvudsakligen inom 

det naturvetenskapliga programmet men säger att han nog under sina år på skolan har 

undervisat i princip på alla program. I dagsläget har han förutom NV-klasser även EC-elever. 

Enligt egen utsago säger han om antalet program han undervisat på att det är ”tillräckligt 

mycket för att ha förutfattade meningar.”28 Jag får intrycket av Håkan att han lite skämtsamt 

försöker bre på fördomarna eftersom han utifrån den e-post han fått av mig tolkat det som att 

det är detta min intervju kommer att handla om. Ganska snart in i intervjun blir han dock 

allvarligare och tvingas reflektera över frågeställningarna. 

 

Georg är även han någonstans mellan 45-50 år. Han arbetar på energiprogrammet. 

Yrkeslärare har han varit sedan 1985, då han arbetade på en annan skola. Efter en tid med eget 

företag började han så 2003 om igen som lärare, då på denna skola. Han har dock fortfarande 

sitt eget företag kvar idag, vilande. Faktumet att Sara arbetar på Omvårdnadsprogrammet och 

Georg på Energiprogrammet följer även bland lärarna och på programmen de traditionella 

könsmönstren. För att få en så representativ bild som möjligt har jag alltså valt 

intervjupersonerna utifrån det kön som är vanligast förekommande på respektive program.  

 

Ellen är en 46-årig engelska- och ekonomilärare som undervisar på skolans Samhällsprogram 

med ekonomiinriktning. På denna skola har hon arbetat i två år, dessförinnan har hon endast 

arbetat som lärare ett halvår på en annan skola. Läraryrket har hon alltså valt senare i livet, 

efter att hon tidigare arbetat inom ekonomibranschen. Förutom det individuella valet då hon 

har klasser från ett antal andra program har hon endast undervisat på det Samhällsekonomiska 

programmet, vilket hon trivs med. Ellen är den av de fyra lärare jag intervjuat som jag tror 

tidigare i lägst utsträckning funderat över sådana frågor som de jag ställde. Detta påstående 

grundar jag på att hon ofta gav korta och enkla svar till skillnad från de andra lärarnas mer 

uttömmande och resonerande svar.  

 

5.1    Skolan   

Gymnasieskolan, vilken jag liksom lärarna valt att hålla anonym, ligger någonstans i 

Stockholmsområdet. Den är relativt stor - ca 1000 elever fördelade på 11 program varav fyra 

är studieförberedande och resten yrkesförberedande. Skolan är relativt ung, den har inte 

                                                 
28 Intervju med ”Håkan”, gymnasielärare. 22 april, 2009. 
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funnits i så många år, och den är idag etablerad som en av de populäraste i närområdet vilket 

också innebär att intagningspoängen, åtminstone på vissa av programmen, ligger 

jämförelsevis högt.  

 

Skolans fysiska uppbyggnad ser dels ut så att vissa av programmen (endast yrkesprogram) 

huvudsakligen befinner sig i en egen, lite mindre byggnad, tvärs över parkeringen. Dessutom 

finns det i den större huvudbyggnaden förutom skollokaler även andra kommunala lokaler. 

Vad gäller utformningen är det en öppen skola med rundgående gångar där elevernas skåp 

även är placerade. 

 

6.      ANALYS    

 

6.1    Sara  

I min första fråga till Sara efter att hon fått presentera sig ber jag henne att berätta om 

Omvårdnadsprogrammet och de elever som går där. Istället för att gå in på att berätta om 

programmets karaktäristika tar hon en annan väg då hon säger att ”Jaa…när det gäller 

programmet…ehh…känner jag väl kanske att flera kurser som programmet har borde finnas 

med i alla program. Och de signalerna kommer också väldigt starkt ifrån elever.”29 Redan här 

antyder Sara att programmets betydelse inte är så stor som den egentligen skulle kunna vara. 

Denna tes driver hon sedan kontinuerligt genom hela intervjun. När jag frågar varför dessa 

kurser inte finns på andra program svarar hon vidare att: 

 

Ja…alltså jag tror att det kommer komma mer och mer. Vikten av ämnen 

som…som är väldigt viktiga för vår egen existens på ett bra sätt men också i 

samverkan med andra människor. Så att jag tror att det kommer sprängas in lite 

mer. Det tror jag faktiskt i framtiden sen kan det se, tror jag, väldigt långt ut på 

vissa håll.30 

 

Hon ser alltså framför sig en framtid då ämnena inom detta program kommer att ges större 

utrymme. Utifrån Foucaults teori om att det finns en dold diskurs inom den officiella skulle 

man kunna se hennes åsikter här som en slags diskurs bland omvårdnadslärarna som dock inte 

har makten att höras explicit inom skolans diskurs som helhet.  

                                                 
29 Intervju med ”Sara”, gymnasielärare. 21 april, 2009. 
30 Ibid. 
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Sara utmärker sig bland de lärare jag intervjuar, vilket jag tidigare nämnt, genom att hon 

redan i början, innan jag ens ställt mina frågor, tänker i dessa banor. Hon säger exempelvis, 

innan jag använt ordet status eller ställt frågan om hur hierarkin på skolan ser ut; ”Också 

skulle jag berätta om eleverna…ehh…ja…som det ser ut så är det ju så att programmet har ju 

en låg status.”31 När jag frågar vad hon menar med detta och om det gäller på denna skola 

eller överallt berättar hon vidare:  

 

Både och…Ehh...och...då är det ju inte ja…i samhället är det ju så som samhället 

ser ut, jag menar det är ju yrken som inte direkt är högstatusyrken. Och i skolan, 

så är det ju en spegling ehh...mot samhället. Skolan bör ju egentligen ligga före 

samhället ehh men dessvärre så gör det ju inte det på många plan. Och….HÄR i 

skolan så är det i alla fall…inte ett problem som på något vis läggs fram…trycks 

på eller pushas för eller så utan det de…det är vissa kärnämnen med vissa 

teoretiska program som har hög status. 32 

 

Sara visar här tydligast av alla de intervjuade lärarna att hon ser en hierarki mellan 

programmen och att hon tror att detta inte heller motarbetas av skolans personal. Foucault 

menar att man inom genealogin ska söka efter kunskapen hos de marginaliserade och även de 

som sysslar med att ta hand om dessa de marginaliserade.33 Utgår man ifrån denna tanke här 

kan man se Sara som en innehavare av kunskap vilken hon får genom att hon tillhör denna det 

marginaliserade gruppen i egenskap av lärare på lågstatusprogrammet OP. Hennes kunskap 

här kan ur detta perspektiv alltså tas emot som värdefull ny information. Sara fortsätter med 

att berätta om vilka program som har mest status:  

 

Ja… ja det är ju framförallt de studieförberedande. Det här är ju också lite 

vilseledande tycker jag för att…Omvårdnadsprogrammet är ju 

studieförberedande. OM du läser matte och engelska B…det är ju bara ett plus 

egentligen att du dessutom kan ingå eller inta en yrkesroll efter gymnasiet…men 

det är ju studieförberedande i alla fall om du tar de kurserna. Men…som sagt 

var…det är ju de klassiska, traditionella studieförberedande programmen som är i 

högstatusnivå.34 

 

                                                 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Person, 2001. s 39.  
34 Intervju med ”Sara”, gymnasielärare. 21 april, 2009. 
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I ovanstående citat blir det tydligt både att Sara vill uppvärdera OP, men också att sättet hon 

gör detta på är genom att få OP att mer likna de studieförberedande programmen. Det vill 

säga att sättet för OP att få högre status är att närma sig de studieförberedande programmen. 

Här fungerar Saids tankar om att den vilken innehar auktoriteten också är den som innehar 

rätten att avgöra vad som är det rätta och det riktiga.35 Denna auktoritet skulle alltså enligt 

Sara vara de studieförberedande programmen vilka i sin egenskap av auktoriteter tvingar 

andra program att likna sig med dem för att själva få upp sin status.  

 

Hur ser då Saras bild av sina egna elever ut? Vad har de sagt till henne? På frågan om hur 

hennes elever ser på sig själva framkommer det tydligt genom flera exempel hur de upptäckt 

att de inte tillhör något populärt program. Alltifrån att de inte lyfts fram av skolans ledning till 

kommentarer på fester. Sara berättar också att:  

 

Just den klassen som jag är mentor för just nu, som är en tvåa…ehh. Den klassen 

visar sig medvetna om det här väldigt väldigt tidigt. Och det störde dem väldigt 

kraftigt…och jag vet inte riktigt vad det handlar om…men…jag kan tänka mig att 

det beror på att det är ett gäng högpresterande elever på det programmet som 

verkligen medvetet har valt programmet. Inte för att de, opsansa här fanns det 

ingenting annat som mitt betyg räckte till, utan de har verkligen medvetet valt 

programmet och brinner för kurserna och har liksom verkligen motivation till dem.36 

 

Ovan vill Sara visa att de elever som läser OP inte alls behöver motsvara den stereotypa bild 

som finns. Men samtidigt som hon gör detta betyder det också något att det faktiskt ändå 

verkar finnas ett behov hos henne av att motivera och förtydliga att även OP har 

högpresterande elever. Sara ger intrycket av att den gängse bilden av OP-eleven som skoltrött 

och omotiverad stämmer och att det faktiskt framstår som något särdeles speciellt med en OP-

klass som faktiskt aktivt valt att läsa detta program. För att här återigen använda Said kan man 

säga att detta visar hur Sara menar att man på OP likt orienten framställts felaktigt och 

snedvridet och hon vill med ovanstående ha sagt att denna bild inte stämmer. Detta samtidigt 

som också hon, som en deltagare inom skolans övergripande diskurs, också har den gängse 

bilden av vilka som läser OP framför sig. 

 

                                                 
35 Said. 2004. s 77f. 
36 Intervju med ”Sara”, gymnasielärare. 21 april, 2009. 
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Foucault menar att de rådande maktförhållandena inom en diskurs också bestämmer vad som 

är kunskap.37 Slår man samman denna tanke med det faktum att läraren på en skola, i en klass 

och i förhållandet till varje elev som regel befinner sig i en maktposition betyder detta att 

läraren innehar makten att bestämma vad som är den rätta kunskapen. Denna kunskap, menar 

jag, gäller inte bara de kurser man läser utan också sådant som det detta arbete handlar om; 

attityder och fördomar om olika gymnasieprogram och dess elever. Jag frågar hur stor roll 

Sara tror att lärarna spelar för den eventuella statusskillnaden mellan programmen; 

 

Nja, alltså ja…det känns nog att det är liksom, det är både ledningen och 

lärarna…som ehh…det finns ju en hierarki här inne, bland lärarna.(…) Ja, den 

följer ju programmen i princip…att st…yrkeslärare är mindre …står lägre ner på 

hierarkin…och språk och teknik, matematik, de står högt upp.38 

 

Hon berättar vidare om att OP sedan några år flyttat till den andra, mindre byggnaden av 

skolan och att hon anser att lärarna mellan programmen har mycket lite med varandra att göra. 

Sedan kommer hon in på kärnämneslärarna som kommer till OP: 

 

För att det är ju liksom, det känns…känns ytterst sällan som att det är nån som 

verkligen VILL vara DÄR. Utan det känns som att…många gånger så har man, de 

råkat fått den platsen på ett eller annat sätt. Och för att kunna börja ett schysst 

samarbete med kärnämnes…kärnämnena då krävs det ju en kontinuitet…och det 

krävs också en vana att jobba med elever som...kanske inte alltid är…ursäkta 

mig…de här fågelungarna som är drillade och bara sitter och tar i kunskap…utan 

det krävs en…ehh…det krävs annan pedagogik helt enkelt.39 

 

Saras erfarenheter som tillhörande lärare av det marginaliserade programmet säger alltså dels 

att de lärare vilka enligt henne främst undervisar på de studieförberedande programmen helst 

skulle stanna där. Det jag finner särskilt intressant i det hon säger ovan är att hon i slutet ger 

uttryck för de attityder och fördomar hon å sin sida har mot de studieförberedande 

programmens elever. Kommentaren om att de är drillade fågelungar är sett ur Saids teori även 

detta en stereotypisering. 

 

                                                 
37 Persson, 2001. s 37. 
38 Intervju med ”Sara”, gymnasielärare. 21 april, 2009. 
39 Ibid. 
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Min avslutande fråga till lärarna handlar om skolpolitiken och hur den nu lagda remissen om 

förändring av gymnasieskolan kommer att påverka. Denna fråga har jag som sagt med 

eftersom jag tror att den på flera sätt också kan visa hur lärarna ser på skillnaderna nu och i 

framtiden. Sara säger om detta, inte helt oväntat: 

 

Alltså jag tror ju risken är jättestor att inte människor kan få, att man inte ger folk 

en andra chans…jag menar, det här kan vi ju redan. För mig känns det som att gå 

lite back…där inte alla ska erbjudas samma möjligheter…utan det är mer påverkat, 

förr det har det ju alltid varit och det ÄR ju fortfarande så att jag bär ju med mig så 

att säga min kultur hemifrån, och har jag föräldrar som har högre studier så är jag 

mer bekväm i den tanken, jag är mer bekväm i ett språk, i ett tänkande. Jag menar 

inte alltid är det så men…men generellt så är det ju så.40 

 

6.2    Håkan     

Håkan erbjuder mig som svar på min första fråga bilden av att NV är ett krävande program 

med elever vilka är motiverade och ambitiösa samt vilka också gillar skolan och lärare. Även 

Håkan nämner statusbegreppet innan jag frågat efter det:  

 

Det som de flesta tänker sig, det som elever tänker sig och det som vi också…vi 

formas ju lite av samma idéer…det är väl att naturprogrammet är väl egentligen det 

som har högst akademiskt status på gymnasiet, alltså akademisk status i 

citationstecken, men det som anses vara mest krävande och det är där de mest 

pluggiga hamnar. Nu borde ju Sp-programmet vara det också men DET är det ju 

inte riktigt41 

 

Här visar Håkan att han är medveten om den gängse bilden av NV och att han anser den 

stämma. Hans egna erfarenheter som NV-lärare stämmer alltså överens med den, i Foucaults 

termer, officiella diskursens auktoritet.42 Han visar dessutom i sin sista mening att SP inte 

uppfyller kriterierna för att befinna sig allra högst upp.  

 

Jag frågar Håkan vad han tycker om att skolan är indelad i yrkesprogram och 

studieförberedande program. Förutom att han ordentligt trycker på att det måste finnas ett väl 

fungerande komvux för dem som ångrar sig och vill byta bana säger han: 

                                                 
40 Ibid. 
41 Intervju med ”Håkan”, gymnasielärare, 22 april, 2009. 
42 Persson. 2001. s 39. 



 22 

 

Ja…men ska man ha utbildningar så måste man ju ha en sån uppdelning 

att…ja…nu är jag lite kluven inför den här diskussionen som förs nu om man ska 

göra skillnaderna större…för lite är det ju så att det som klassas som 

studieförberedande är ju minst lika mycket medborgarförberedande och säga att det 

är bara om du ska gå på universitet som du måste kunna läsa och skriva det är ju 

också lite konstigt…43 

 

Det Håkan ovan verkar antyda är att om man i framtiden går ett yrkesprogram behöver man 

inte kunna läsa och skriva. Även om detta var ett extremt exempel verkar Håkan ändå utgå 

ifrån att elever vilka väljer yrkesprogram befinner sig på en avsevärt lägre nivå än eleverna på 

exempelvis NV.  

 

När det gäller hur eleverna tänker på sig själva kontra andra elever har jag nedan valt ut två 

citat från Håkan; det första om NV-elever och det andra om EC-elever. 

 

Ibland…eh, Jag har inte några bra exempel direkt…jag tror att det går över när man 

väl har börjat jobba, att de inte tänker så mycket på det (…) jag tror det handlar mer 

om hur man blir sedd av andra elever, att andra elever kanske är mer medvetna om 

det…de som går NV de har så mkt annat att tänka på. Och skimret kanske 

försvinner lite när man sitter och gråter över ett prov.44 

 

Sen är det väl lite…sen kan det väl vara så att man inom programmet har en 

självbild, men den påverkar inte riktigt relationen till andra elever. Jag menar EC-

eleverna kan ju ofta, inte alltid, men ofta ha uppfattningen att: vi är praktiska elever 

så vi är i princip analfabeter och vi försöker inte göra någonting åt det. Håkan, vi 

håller inte på med sånt här, vi GÖR inte såna här saker. Men det är nog mer alltså 

på lektionerna att: nu var det en för svår text det klarar vi inte för vi är yrkeselever, 

nu var det en för klurig fråga det befattar vi oss inte med för vi är yrkeselever.45 

 

Om nu den statusstege vilken Sara och Håkan målat upp stämmer skulle man utifrån dessa 

beskrivningar kunna säga dels att Håkan som NV-lärare, likt vad Bjurström skrivit om NV-

eleverna, verkar tona ner tankar om status.46 Man kan om EC-eleverna dessutom säga att de 

                                                 
43 Intervju med ”Håkan”, gymnasielärare, 22 april, 2009. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Bjurström. 1997. s 341. 
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helt verkar ha accepterat den rådande diskursen inom skolan vilken säger att yrkeselever är 

omotiverade, skoltrötta och mindre duktiga. Nedanstående citat visar att även Håkan öppet 

verkar acceptera denna tanke: 

 

Men litegrann har jag nog de förväntningarna att det här kan nog bli en rätt 

behaglig kurs för det är ingen som förväntar sig mer än g och då blir det ett enkelt 

jobb för mig och det blir mindre att rätta och det blir mindre efterarbete och…så 

visst har man lite såna föreställningar och såna förväntningar, för det har jag ju.47  

 

Jag frågar Håkan om det inte går att komma in i en yrkesklass och hitta motiverade, ambitiösa 

elever. Han svarar på detta ja, och fortsätter sedan med att säga:  

 

Jag menar jag har ju haft yrkeselever som har varit väldigt duktiga och antagligen 

har väldigt bra förkunskaper från grundskolan. Och jag har elever på NV som har 

fått betyg som de absolut inte har tecknat för, de har absolut inte förutsättningarna 

för att gå på NV. En del är ju snudd på…de kan ju läsa, de förstår ju vad 

bokstäverna står för, men de kan ju inte förstå vad de läser.48 

 

Här blir det liksom för Sara tydligt att Håkan behöver motivera att det faktiskt finns duktiga 

yrkeselever och att det, till och med, finns NV-elever som inte håller måttet. Detta skulle man 

utifrån Foucault kunna förklara med att den faktiska handlingen skiljer sig från den rådande 

diskursen. Att detta händer är alltså en avvikelse och något som kräver en förklaring. Dessa 

förklaringar ser jag som tydliga markörer över hur lärarnas attityder och fördomar ser ut. 

 

6.3    Georg  

I min intervju med Georg, som jag valt att kalla honom, hamnar vi, efter några inledande 

bakgrundsfrågor, liksom de andra i att han beskriver de elever vilka har valt att läsa 

Energiprogrammet. Även han börjar med att utgå från den officiella diskursens syn på 

yrkeseleverna:  

   

Förr i tiden då skulle jag kunna direkt säga att det var elever som kanske hade en 

viss stänk av skoltrötthet va...och kanske hade en typ utav anknytning till ett 

hantverk, genom föräldrar eller släktingar eller så. Eller helt enkelt var intresserade 

av att jobba med händerna. Men idag är det lite mer komplext, jag tror inte att man 

                                                 
47 Intervju med ”Håkan”, gymnasielärare, 22 april, 2009. 
48 Ibid. 
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kan generalisera så längre utan jag tror att det främsta som styr idag det är alltså 

arbetsmarknaden. (…) Sen ser vi också att vi har ju elever med, alltså vi har ju ett 

snittbetyg på 230 poäng vid intagningen, vilket överstiger ju kanske i många fall 

kanske snittbetyget för de som väljer de teoretiska programmen. 49 

 

Svängningen i det Georg säger ovan skulle man utifrån Said kunna se som en vilja och ett 

försök till att vända bilden av sitt eget program till att istället likna, eller till och med 

överstiga, de studieförberedande programmen med deras status. Under min intervju med 

Georg verkar han, mer än både Sara och Håkan, utgå ifrån att hans elever har lika hög status 

som elever från NV eller SP. Han ser heller inte någon statusskillnad mellan lärare på olika 

program, även om han samtidigt säger att detta kan finnas utan att han märkt av det.  

 

Han berättar vidare vilka faktorer han tror påverkar vilket program en elev väljer att läsa: 

 

Bakgrunden då…främsta orsaken. Vad föräldrarna har, om de har en akademisk 

bakgrund eller inte. Det tror jag är största orsaken. Det går ju säkert inte dra en röd 

tråd rakt igenom så heller…sen tror jag just att…de kanske har kapacitet att studera 

men på nått vis har ledsnat och vill bara ta sig ut i arbetslivet…medans andra 

tycker, de väljer ju gymnasieprogram för att det ska bli tre spännande år eller 

nånting…medans en yrkeselev väljer ju gymnasieprogram och ser det som en 

…ja…som ett sätt att nå arbetslivet så fort som möjligt.50 

 

Även om Georg inte vill säga att han ser någon statusskillnad mellan programmens elever kan 

man dock se att han delar upp eleverna i att de vill ha tre spännande år eller att de vill ut och 

arbeta. Detta utvecklas vidare i hans resonemang om kärnämneslärare; ”Många utav de som 

undervisar i kärnämnen dom…dom har ju, det kanske också är en fördom men jag tror ju, de 

har ju inte varit ute i arbetslivet heller. Utan man går ju, jag vet inte hur det ser ut för dig men 

man (…) man går ju från skolan till skola.”51  Att Georg här tycks föredra vägen vilken 

faktiskt leder direkt till arbetet skulle man utifrån Foucaults tankar återigen kunna se som den 

marginaliserades perspektiv vilket skiljer sig från auktoritetens kunskap och vilket är en av de 

kunskaper man bör leta efter.52 Med andra ord erbjuder här Georg ett sätt att se på 

Energiprogrammets elever som intresserade av att komma ut i arbetet som en tillgång och en 

                                                 
49 Intervju med ”Georg”, gymnasielärare. 23 april, 2009. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Persson. 2001. s 39. 
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fördel i jämförelse med de elever som istället väljer att läsa vidare. Ovanstående citat visar 

också tydligt hur Georg skapar ett ”vi” och ett ”de andra” när han ställer upp dessa skillnader 

mellan eleverna på de olika programinriktningarna. 

 

Mot slutet av intervjun med Georg, när han får berätta om vilka förändringar han skulle göra 

på dagens skola om han fick välja, kommer vi in på svårigheterna med att få kärnämnena och 

karaktärsämnena att gå ihop. En tanke han har är att låta yrkeseleverna i sitt första eller sista 

år läsa alla kärnämnen:  

 

Ja, antingen före eller efter…men jag menar…jag inser ju att det är inte 

pedagogiskt riktigt….det blir alldeles för tungt för eleverna. Men då tänker jag så 

här att de här eleverna har ju gått samma grundskola som, de har samma 

förutsättningar som de elever som väljer de studieförberedande programmen. DE 

klarar ju av kärnämnena då.53  

 

Denna kommentar erbjuder återigen ett nytt och annorlunda perspektiv på verkligheten vilken 

inte tycks stämma överens med den stereotypa bilden av yrkeseleven, den andre, sett utifrån 

den rådande diskursens auktoritet. Jag frågar om han tror att yrkeseleverna nedvärderas av 

lärare. Han svarar:  

 

Ja det tror jag absolut. Och det kan väl till och med vara så att man ger uttryck för 

det att…man…rent schemamässigt förbereder sig på att det här är en yrkesklass, vi 

lägger inte en dubbeltimme här utan…vi måste ha en bensträckare här emellan.  Jag 

tror att man tänker lite olika. Det kan ju också ligga en del sanning i det att…jag 

kanske inte fick med det på den tidigare frågan du ställde men det kan ju vara så att 

den här typen av elever som väljer yrkesprogram att de har lite svårare att 

koncentrera sig. De kanske har samma förmåga för inlärning och så vidare men de 

väljer ett yrkesprogram för att de inte vill sitta stilla eller har svårt att sitta stilla, så 

KAN det ju vara. Men rent generellt tror jag inte…jag tror att man tänker så.54 

 

Georg ifrågasätter här om bilden av yrkeselever är saklig eller objektiv. Utifrån Said teori 

skulle man om Georgs ord stämmer kunna misstänka att denna bild av yrkesprogrammen 

stämmer mer fungerar som ett sätt att uppvärdera de studieförberedande programmen än att 
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säga hur yrkeseleverna är.55 Samtidigt säger Georg att det ibland är så att yrkeselever har lite 

svårare att koncentrera sig, men inte till så hög grad som diskursens kunskap gör rådande. 

 

6.4 Ellen  

Ellen, som endast haft elever på Samhällsprogrammets ekonomiska inriktning, beskriver 

eleverna som väldigt studiemotiverade och med valet att läsa just detta program som absolut 

förstahandsval. Jag frågar henne sedan vad hon tror om hur detta programs status ligger i 

förhållande till andra program: 

    

Eh…jag…ja om man tar kollegerna först så tror jag att vissa har…om man säger 

ekonomilärare tycker såklart då att ekonomiprogrammet har den högsta statusen att 

det är därför eleverna har sökt sig hit. (…) jag tror att det finns en lite sådär skev 

bild ibland om att alla på hela skolan har koll på hur duktiga ekonomieleverna är, 

det tror jag inte det är så. Jag tror att det är vissa som vet det. Men sen om man ska 

rangordna eller säga att några har mer eller mindre status så är det väl…eh...det är 

ju också från individ till individ.56 

 

Det Ellen här tycks mena är precis som Håkan att skillnaderna inte är så stora och att hennes 

programs höga status inte är något man på skolan tänker speciellt på. Detta uttalande blir än 

mer intressant mot bakgrunden att Sara i min intervju med henne nämnde 

Ekonomiprogrammet som just ett sådant program som får den stora uppmärksamhet och 

uppskattning vilken hon saknar för Omvårdnadsprogrammet. Detta tycks alltså stämma väl 

överens med det Bjurström fann hos eleverna; viljan att beskriva och trycka på 

statusskillnaden är stark hos den som befinner sig längst ner i hierarkin (Sara) medan de högst 

upp snarare vill skriva ner dess betydelse (Ellen).  

 

När Ellen sedan fortsätter att prata om hennes egna erfarenheter kring hur eleverna talar om 

andra elever tar hon upp ett exempel då hon hört några elever prata:  

 

Men det som man väl kan höra sådär i så fall om man åker i hissen med elever 

sådär det är väl att de tycker: å de där tjejerna på HV, alltså frisör, att de är öhh, 

sådär. Men annars så tycker jag…elever blandas ju inte så mycket. De går ju sitt 

program. Den gången de blandas det är ju när de har individuellt val.57 

                                                 
55 Said. 2004. s 77f. 
56 Intervju med ”Ellen”, gymnasielärare. 24 april, 2009. 
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Hon fortsätter lite senare resonemanget apropå hur medvetna hennes elever är om sin status:  

 

När de går i ettan nu, alltså jag hör inte att de pratar om nån egentligen. Eller om nå 

andra linjer eller klasser eller nånting sånt där eller…njae, det tycker jag faktiskt 

inte att det är. Och nu, jag är mentor i en etta, och där är det ju faktiskt två elever 

som har valt om. Så de ska ju börja eh, nästa, alltså nu efter sommarn, på 

yrkesförberedande program istället, och jag upplever inte att det är nån som tycker 

att det är konstigt eller sådär.58 

 

Dessa två citat visar fortsatt på hur Ellen inte ser att det föreligger några större 

statusskillnader. Utan att hävda att hon har fel vill jag ändå här återigen mena att hon som 

medlem av den officiella diskursens maktinnehavare; dels i form av lärare men framförallt i 

form av lärare på Ekonomiprogrammet, har tillgång till vad som räknas som kunskap. 

Kunskapen här är då alltså att det i fråga om status inte föreligger några större skillnader 

mellan programmens status. Att hon trots detta, och trots att hon endast har ekonomielever, 

har uppfattningar om eleverna på yrkesprogrammen blir tydligt nedan där hon svarar på min 

fråga om man lägger upp engelskan olika mellan de olika programmen:  

 

Ja jag har ju bara studieklasser…men, det är det. De som har yrkesklasser de gör på 

olika sätt. För att klasserna har väldigt olika kunskapsnivå. Vilket ju är naturligt. 

För jag menar går du (namn på program där allt läses på engelska) då läser du ju 

hela utbildningen på engelska, så att de har ju hunnit bli ganska bra, eller många 

som har engelska som första språk eller andra språk ofta dessutom….som ju kanske 

inte finns den kunskapen i de andra klasserna. Och sen att orken är annorlunda, tror 

jag, att flera utav de lärarna skulle säga. Om man har frisörtjejerna. De orkar inte 

göra lika koncentrerade uppgifter, utan de behöver ha, eller långa uppgifter utan de 

behöver ha kortare uppgifter. Man kanske har dem i en timme och 20 min, att man 

kanske göra massa olika saker, för att orken ska, de ska orka koncentrera sig så 

länge.59 

 

Ellen visar med ovanstående citat hur hon som deltagare i skolans diskurs på ett tydligt sätt 

upprätthåller attityderna och uppfattningen om skillnaden mellan elever som läser 

studieförberedande och yrkesförberedande program. Samtidigt säger hon, som svar på en 

direkt fråga från mig om lärarnas attityder påverkar, att: ”Ja, det tror jag, det är klart att det 
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gör. Och det är klart att lärare tänker, och har förutfattade meningar om hur det är. Så att det 

är klart att lärarens attityd mot klassen eller mot de enskilda eleverna påverkar, omedvetet och 

ibland medvetet.”60  

 

Avslutningsvis är Ellen positiv till den kommande gymnasiereformen men hon trycker liksom 

tidigare lärare på att det måste finnas ett väl fungerande komvux för de ungdomar som ändrar 

sitt val av program och yrkesbana. 

 

7.      SAMMANFATTNING OCH RESULTAT  

Den första frågan jag ställde mig då jag gjorde intervjuerna samt transkriberade dem för att 

slutligen här i analysen ovan tolka vad lärarna sade utifrån Said och Foucaults teorier, var på 

vilket sätt de olika lärarnas beskrivningar av de två olika programinriktningarna på gymnasiet 

ser ut. Nästa steg var sedan att med hjälp av Edward W. Said och Michel Foucault försöka 

tolka dessa utsagor. I och med att jag använt mig av Saids och Foucaults teorier i detta arbete 

vill jag också säga att den tolkning jag gjort lutar sig mot grunden av att den som befinner sig 

i en maktposition; Västvärlden för Said, den officiella diskursen för Foucault, har rätten att 

definiera vad som är den rätta kunskapen. I detta arbete har jag genom mina intervjuer 

kommit fram till att maktpositionen, på den skola där jag genomfört mina intervjuer, precis 

som de flesta skolor i Sverige, innehas av lärare och elever på de studieförberedande 

programmen. Med detta menar jag inte att elever på exempelvis NV skulle ha mer makt än en 

OP-lärare, men likväl befinner sig NV-eleverna inom det område vilket, med Saids ord, är i 

auktoritet.  

 

Mitt arbete har varit kvalitativt och jag har endast intervjuat fyra stycken lärare. Dessa fyra 

talar för sig själva. Man kan fråga sig på vilket sätt detta arbete kan säga någonting större 

utanför dessa fyra personer. Jag vill här börja med att ta upp det intressanta faktum att 

lärarnas åsikter, utifrån Bjurströms och Sandells forskning, i hög grad tycks överensstämma 

med elevernas åsikter. Bjurström kom som redan nämnts fram till att elever på yrkesprogram 

med låg status var de som starkast och öppnast framhöll att en statusskillnad existerade. På de 

studieförberedande programmen var det tvärtom. Detta faktum kunde även jag hitta i mina 

intervjuer, om än i olika tydlig grad. Sara, vilken säger sig tillhöra skolans lägst stående 

program statusmässigt, framhåller detta tydligast. Håkan och Ellen från NV och 
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ekonomiprogrammet lutar båda mer åt att det inte är någon större skillnad i status varken 

bland elever eller lärare. Georg ställer sig någonstans mittemellan som den som inte ser någon 

skillnad men som samtidigt tydligare än Sara på olika sätt underminerar de 

studieförberedande programmen till förmån för Energiprogrammet. Min slutsats här är att det 

faktum att lärarna tycker såhär pass olika, och att deras olika åsikter harmonierar med det man 

i tidigare forskning kommit fram till vad gäller eleverna, innebär att lärarna på samma sätt 

som eleverna befinner sig inne i skolans kontext vilken säger att det är lite bättre med de 

studieförberedande programmen. Lärarna upprätthåller och återskapar med dessa åsikter och 

ord den rådande diskursens kunskap och syn på de olika eleverna. 

 

För att kommentera ovanstående vill jag också här nämna skolpolitiken. Även om jag här inte 

haft plats att i arbetet inkludera allt vad lärarna sagt har de alla utom Sara varit övervägande 

positiva till den framlagda remissen om förslag till ändring av gymnasieskolan. Håkan menar 

att om det ändå finns skillnader är det kanske lika bra att dessa blir mer synliga. Ellen menar 

att människor är olika och det måste finnas flera olika alternativ, likaså Georg. Sara däremot 

är rädd för en framtid då segregeringen blir större och att möjligheten till en andra chans blir 

mindre. Samtliga är ense om att en förutsättning för ändringar är att man har ett bra komvux 

för att de som ångrar sig och vill byta inriktning ska kunna göra så.  

 

Uppsatsen Jag gör ingen skillnad men – samhällslärares attityder gentemot de praktiska och 

teoretiska programmen tar upp hur likvärdigheten inom sh-ämnet påverkas negativt utifrån att 

man som lärare har lägre akademiska förväntningar på elever från yrkesprogram än elever på 

studieförberedande program.  Denna slutsats gäller även för mitt arbete. Samtliga intervjuade 

lärare med undantag för Georg vilken snarare vill ifrågasätta detta, uttrycker, mer eller mindre 

explicit, hur undervisningen på yrkesprogram läggs på en lägre nivå.  

 

Om man delar in lärarna i yrkesprogram (Sara och Georg) och studieförberedande program 

(Håkan och Ellen) blir det tydligt att det förutom den officiella diskursen inom skolan också 

finns mer inofficiella sådana. En sådan tänkbar diskurs är att både Sara och Georg på olika, 

mer outtalade sätt antyder att elever och lärare på de studieförberedande programmen är 

pluggiga, drillade skolmänniskor som inte så att säga varit ute i verkligheten. Detta kan liknas 

vid det ”vi” och ”de andra” -tänkande vilket Saids teori fokuserar på. När till exempel OP-

läraren tänker på och stereotypiserar NV-programmet på detta sätt skapas en bättre bild av 

OP-programmet. Håkan och Ellen å andra sidan ger å sin sida två versioner av verkligheten; 
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en paradox som verkar finnas inneboende inom diskursen. De säger exempelvis båda att det 

inte finns några betydande statusskillnader mellan programmen och dess elever. Samtidigt 

berättar de alltså om hur man på yrkesprogrammen behöver lägga upp kurser på ett enklare 

sätt och med fler pauser emellan. Sammantaget verkar alla deras beskrivningar om de olika 

programmen mot en hållning som jag tolkar som att elever och lärare har en högre status om 

de går eller undervisar på de studieförberedande programmen. 

 

När det gäller Sara och Georg har de mycket olika åsikter och syn på saker och ting, trots att 

de både undervisar på yrkesprogram. Utifrån Foucaults teori skulle jag vilja föra in en möjlig 

tolkning av detta. Sara är kvinna och hon undervisar på ett program där majoriteten av 

eleverna är kvinnor. Med Georg är det tvärtom. Kvinnor har genom historien fram till idag 

varit marginaliserade till förmån för männen och den kunskap som utgår från mannen. Detta 

skulle betyda att OP har lägre status, vilket Sara också menar. Det betyder också att Sara 

tydligare än Georg kan ha upplevt denna statusskillnad.  

 

Till sist, och som övergripande resultat, skulle jag vilja säga att min undersökning 

sammantaget visar att lärarnas attityder mot programmen och eleverna på de olika 

programmen i hög grad överensstämmer med den diskurs vilken har mest makt inom skolan. 

Det finns även tendenser hos samtliga lärare att med sina ord skapa skillnader mellan 

programmen; bilden av den andre fortsätter att reproduceras.  

 

8.      SLUTDISKUSSION  

Detta arbete har inte handlat om att försöka visa att alla elever har samma förutsättningar, att 

det inte stämmer att elever på studieförberedande program är mer ambitiösa och ”pluggiga”, 

och att yrkeselever ofta är mer praktiskt lagda utan någon större dragning till att läsa böcker. 

Själva kursplanerna och syftet med programmen pekar mot att en viss typ av elev passar sig 

bättre på ett program än en annan typ av elev. Det jag med denna uppsats istället vill 

ifrågasätta är att man som lärare i sina attityder mot och fördomar om olika elever också gör 

deras val av program och därmed ofta framtidsval till bättre eller sämre val. Jag menar att det 

i statusskillnaden förutom skillnaden i praktik också finns en indelning i bra och dåligt. Här 

kommer också funderingen om skolpolitiken och gymnasieskolans framtid in. Håkan menade 

att det om det ändå redan finns skillnader väl är lika bra att tydliggöra dessa skillnader. Sara 

ansåg istället att man måste motverka att skillnaderna blir större. Oavsett vad man tycker om 

den nya reformen tror och tycker jag att man måste arbeta hårdare och öppnare kring att 
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statusskillnaden mellan elever faktiskt finns och att denna skillnad också påverkar lärare och 

därför i sin tur också påverkar varje elev som individ.  

 

Man kan tycka att detta arbete inte säger någonting nytt. Att ordningen i skolan där statusen är 

högre för de studieförberedande programmen är som den alltid har varit, och som den bör 

vara! Dessutom speglar denna verklighet i skolan bara hur samhället är i stort. Det är bättre att 

vara ekonom än att vara rörmokare, och detta inte endast mätt i hur stor lön man har! Min, 

och även Saras invändning här, är att om man ska få till en förändring måste man börja i 

skolan. Skolan kan inte bestämma vad som ska ge högst lön när eleven är färdigutbildad, men 

skolan kan se till att eleven inte redan när han eller hon börjar ettan i gymnasiet accepterar 

och formas in i denna rangordning. Därför är detta arbete viktigt eftersom det tydliggör hur 

lärarna i hög grad är delar av, och påverkade av, denna rådande statusordning mellan 

programmen.  

 

De intervjuer jag gjorde på cirka 30 minuter med varje lärare slutade med hjälp av mitt 

frågeschema i en rad öppningar och möjligheter för fler ämnen och blickpunkter än det ämne 

jag i denna uppsats valt att fokusera på. Att enbart analysera lärarnas förhållande mellan 

varandra på de olika programmen tror jag skulle kunna vara mycket intressant. Jag tror att 

man, om man på skolorna arbetade med detta, skulle kunna utvecklas – såväl när det gäller 

attitydförändring som ämnesintegrering. En annan viktig aspekt av detta arbete är att jag som 

sagt enbart fokuserat på att analysera utifrån lärare och hela klasser. I mina intervjuer har jag 

hittat flera eventuella uppslag där man istället kunde ha fokuserat på exempelvis genus eller 

etnicitet och lärarnas attityder utifrån dessa perspektiv.  

  

Jag anser att en viktig poäng med detta arbete också har varit att jag velat ha lärarnas 

perspektiv. Visserligen i förhållande till eleverna genom den tidigare forskningen, men 

ändock är det just lärarnas syn och deras påverkan som här är viktig. Denna påverkan finns 

det många ytterligare möjliga infallsvinklar att bedriva framtida forskning på.  

 

För Foucault är kunskap och det som anses förnuftigt idag inte evigt, utan konsekvenser av 

historiens ordningar. Vidare skriver Jonsson att språket och talet om olika typer av elever 

också faktiskt förändrar eleverna. Medvetenheten om detta, i samband med mitt arbete, 

hoppas jag kan vara till nytta för dagens och framtidens gymnasielärare. Det kan också vara 

viktigt att utreda detta grundligare vid utformningen av framtidens gymnasieskola.  
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9.      KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING   

 

Elektroniska källor: 

Jag gör ingen skillnad men – samhällslärares attityder gentemot de praktiska och teoretiska 

programmen (2009-05-10):  

http://dspace.mah.se/bitstream/2043/4209/1/MikolasevicCromlidouexamensarbeteB.pdf 

 

Lagrådsremissen En ny gymnasieskola (2009-05-10): 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/53/42/7387bc09.pdf 

 

Utbildningssegregation och självsortering – om gymnasieval, genus och lokala praktiker 

(2009-05-10): 

http://dspace.mah.se/bitstream/2043/5053/2/Anna%20Sandell%20Utbildningssegregation%20

och%20sj%C3%A4lvsortering.pdf  

 

Muntliga källor: 

Intervju med ”Sara”, utförd den 21 april 2009, Stockholms län 

Intervju med ”Håkan”, utförd den 22 april 2009, Stockholms län 

Intervju med ”Georg”, utförd den 23 april 2009, Stockholms län 
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 BILAGA 1 

 

Intervjuguide 

 

Tankar om hur lärarna påverkar: 

-Berätta lite om ditt program och vad för sorts elever som går där. 

-Berätta om hur du ser på gymnasieskolans indelning i yrkesinriktade program och 

studieinriktade program. (Skillnader/likheter/fördelar/nackdelar. 

-Tror du att du som yrkes/studieinriktad lärare ser annorlunda på detta i jämförelse med hur 

en studie/yrkesinriktad lärare skulle svara? På vilket sätt? 

 

Tankar om skillnader mellan studie- och yrkesinriktade program: 

-Finns det någon statusskillnad mellan eleverna på de olika programmen här på skolan? Hur 

ser denna status ut? 

-Hur pratar de elever du har om sitt eget program?  

-Hur pratar de elever du har om andra program? 

 -Träffar de många andra elever från andra program?  

-Vilken roll har lärarna i att det ser ut på detta sättet tror du? 

-Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan elever som väljer studieinriktade 

program kontra yrkesinriktade program? 

 

Tankar om dagens skolpolitik: 

-Hur ser du på regeringens och utbildningsminister Jan Björklunds skolpolitik? 

-Speciell yrkesexamen och speciell studieförberedandeexamen 

-Meritvärdespoängen. 

-Vad tror du remissen om ny skolpolitik kommer att få för konsekvenser? (för yrkeselever/för 

studieförberedande elever) 

 

 


