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Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur gymnasieskolors webbtexter kan förstås i förhållande till 

diskurs. För att undersöka detta utgår jag från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och den systemisk-

funktionella grammatiken (SFG). Jag undersöker fyra webbtexter som beskriver fyra olika gymnasieskolor – 

två privata och två kommunala skolor.   

Uppsatsens ansats är språkvetenskaplig. Stor vikt läggs därför vid den systemisk-funktionella 

grammatiken. Jag utgår från den interpersonella analysens språkhandlingar, modusmetaforer och modalitet. 

Texternas första- och andradeltagare analyseras även separat liksom texternas tilltal.   

Analysresultaten visar att alla fyra texter bär drag av marknadsföringsdiskurs. Detta realiseras bland 

annat av direkt du-tilltal och en rad erbjudanden till läsaren. Vissa erbjudanden uttrycks explicit i form av 

varor. Andra erbjudanden, som kunskap och utveckling, är mer abstrakta.  Analysen visar också att texterna 

bär spår av bland annat elitistisk diskurs. Detta realiseras bland annat genom modalitetsmarkörer, 

modusmetaforer och placeringen av förstadeltagaren i olika satskomplex.  

Genom att använda diskurser utanför den traditionella utbildningsdiskursen visar skolornas 

webbtexter en förändring i samhället. Marknaden har flyttat in verksamheter som tidigare tillhört den 

offentliga sektorn. Detta skapar en ny relation mellan skolan och eleverna. Genom att element från 

marknadsföringsdiskursen har lånats in i skolans värld konstrueras eleven till en konsument av utbildning. 

 

English title: School choice - a market-oriented competition of students? A critical discourse analysis of 

four upper secondary school's web texts  

Key words: Critical Discourse Analysis, School Choice, Systemic-functional grammar, Norman Fairclough.  

Nyckelord: kritisk diskursanalys, skolval, systemisk-funktionell grammatik, Norman Fairclough.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning

1. Inledning ........................................................................................................................................................ 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ........................................................................................................................ 2 

2. Tidigare forskning ......................................................................................................................................... 3 

3. Teori och metod ............................................................................................................................................. 6 

3.1 Kritisk diskursanalys ............................................................................................................................... 6 

3.2  Systemisk-funktionell grammatik ........................................................................................................... 8 

4. Tillvägagångssätt ......................................................................................................................................... 11 

4.1  Faircloughs tredimensionella modell som metod ................................................................................. 11 

4.2 Textanalys som metod ........................................................................................................................... 12 

4.2.1 Språkhandlingar och modusmetaforer ............................................................................................ 13 

4.2.2 Modalitet ......................................................................................................................................... 14 

4.2.3 Första- och andradeltagare .............................................................................................................. 15 

4.2.4 Tilltal och omtal.............................................................................................................................. 16 

5. Material........................................................................................................................................................ 18 

5.1 Beskrivning av primärmaterialet ........................................................................................................... 19 

5.1.1 Enskildatexten ................................................................................................................................ 19 

5.1.2 Jensentexten .................................................................................................................................... 20 

5.1.3 Södra Latin-texten .......................................................................................................................... 20 

5.1.4 Thorildsplanstexten ........................................................................................................................ 21 

6. Analys .......................................................................................................................................................... 22 

6.1 Diskursiv praktik ................................................................................................................................... 22 

6.1.1 Texternas diskursiva praktiker ........................................................................................................ 22 

6.1.2 Texternas produktionssituation ....................................................................................................... 24 

6.2 Textanalys.............................................................................................................................................. 25 

6.2.1 Texternas språkhandlingar och modusmetaforer ............................................................................ 25 

6.2.1 Texternas modalitet ........................................................................................................................ 30 

6.3 Texternas första- och andradeltagare ..................................................................................................... 32 

6.3.1 Skolan som förstadeltagare ............................................................................................................. 33 

6.3.2 Eleven som förstadeltagare i fria satser .......................................................................................... 35 

6.3.4 Tilltal och ”du” som förstadeltagare ............................................................................................... 37 

6.3.5 ”Vi” som förstadeltagare ................................................................................................................ 39 

6.3.6 Meningar där centrala deltagare är inbäddade ................................................................................ 41 

7. Diskussion ................................................................................................................................................... 45 

7.1 Språkhandlingar och modusmetaforer ................................................................................................... 45 

7.2 Texternas modalitet ............................................................................................................................... 46 



 
 

7.3 Texternas första- och andradeltagare ..................................................................................................... 48 

7.4 Texternas tilltal och omtal ..................................................................................................................... 49 

7.5 Sammanfattande diskussion .................................................................................................................. 50 

8. Slutsatser...................................................................................................................................................... 54 

Källförteckning ................................................................................................................................................ 56 

Bilagor ............................................................................................................................................................. 59 

Bilaga 1 ........................................................................................................................................................ 59 

Bilaga 2 ........................................................................................................................................................ 61 

Bilaga 3 ........................................................................................................................................................ 63 

Bilaga 4 ........................................................................................................................................................ 64 



1 
 

1. Inledning 

Varje höst pryds Stockholms tunnelbana av reklam med gymnasieskolors löften om framtid, karriär, 

kunskap och utveckling. Högar av informationsbroschyrer och kataloger med lockande budskap och 

bilder av leende ungdomar delas ut på gymnasiemässor. Niondeklassarens val av 

gymnasieutbildning har klivit in på en marknad och det tycks nästan pågå en kamp om eleverna. I 

Stockholmsregionen har konkurrensen om eleverna varit särskild stor där framväxten av privata 

skolor sedan skolpengen infördes 1992 har gjort mark för en tydlig utbildningsmarknad (Palme 

2008:196).  

Den svenska skolan är ett hett debattämne inom politiken och i media rapporterar man 

dagligen om skolan. Det talas om alltifrån segregation och likvärdighetsprincipen till kontroll och 

om att höja lärares status. I skollagen från 2010 går att läsa att alla ska ha lika tillgång till en 

likvärdig utbildning (Skollagen 2010, 8 §) och den politiska visionen för den svenska skolan går 

sedan länge under namnet ”en skola för alla”. Samtidigt visar rapporter från bland annat Skolverket 

att valfriheten och det fria skolvalet har lett till en ökad segregation. I Skolverkets rapport ”Valfrihet 

och dess effekter inom skolområdet” går att läsa att ”Valfriheten är ett samhälleligt projekt för i 

första hand de välutbildade som bor i storstäder, förortskommuner och stora städer. Där finns 

valmöjligheterna som i högre grad utnyttjas av högutbildade” (Skolverket 2003:12).  

Med detta som bakgrund blir gymnasieskolans sätt att nå ut till och försöka locka elever 

intressant. För vilken bild konstruerar skolorna egentligen av sig själva och vilken diskurs verkar 

man inom? 

I den här undersökningen vill jag genom en språkvetenskaplig ansats undersöka hur skolors 

webbtexter kan förstås i förhållande till den rådande samhällsdiskursen. Genom den systemisk-

funktionella grammatiken (SFG) och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys ämnar jag ta reda 

på hur gymnasieskolor använder webbtexter för att locka elever till sina skolor.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasieskolor använder webbtexter för att locka 

elever att söka till deras skolor. Undersökningen är avgränsad till att undersöka gymnasieskolor 

inom Stockholms län.  

  

Undersökningen syftar till att svara på följande frågor: 

 Vilka diskurser kan spåras till skolornas webbtexter? 

 Hur kan webbtexterna förstås i förhållande till den rådande samhällsdiskursen? 

 Hur kan man med hjälp av den systemisk-funktionella grammatiken förstå vilken bild 

skolorna förmedlar av sig själva?  

 

Genom att undersöka frågorna ovan hoppas jag även kunna ta reda på om och i så fall hur de 

kommunala skolornas informationstexter skiljer sig från de privata skolornas informationstexter. 
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2. Tidigare forskning  

Jag kommer nedan att redogöra för tidigare forskning. För att få tillgång till ett tvärvetenskapligt 

perspektiv i min undersökning utgår jag från forskning som fokuserar på skolvalet. Den kritiska 

diskursanalysen och SFG som teori och metod är därmed sekundär i detta avsnitt.  

Sociologen Mikael Palme har skrivit avhandlingen ”Det kulturella kapitalet. Studier av 

symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008”. I avhandlingens artikel 

”Personlighetsutveckling och målrationalitet. Kulturellt kapital i Stockholms gymnasieskolor på 

2000-talet” analyserar han gymnasieskolors hemsidor utifrån olika tankefigurer som de 

representerar.  Han analyserar symboliska värden som presenteras på hemsidorna som alla tillhör 

gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Studiens centrala fråga är polariteten mellan kultur och 

ekonomi. Han tar i kapitlet upp hur relationen till läsaren ser ut på de olika hemsidorna och 

analyserar de symboliska värden som antingen är knutna till ”en bildningsorienterad syn på 

utbildning” eller ”värden förbundna med en målrationell syn på utbildning (Palme 2008:222). 

Palme tar upp och analyserar flera av de skolor som jag undersöker i min uppsats (Jensen, Södra 

Latin och Enskilda). Avhandlingen kom ut år 2008. En del har därmed ändrats på 

gymnasiemarknaden sedan dess och skolornas hemsidor har modifierats. Avhandlingen, och i 

synnerhet artikel fem, har dock varit användbar som jämförande material i flera delar av min studie. 

Palme analyserar gymnasieskolornas hemsidor i sin helhet, medan jag koncentrerar mig på en 

begränsad del av hemsidorna. Genom min utgångspunkt i de språkvetenskapliga aspekterna av 

hemsidornas texter skiljer sig min undersökning även tydligt från Palmes som inte analyserar 

hemsidorna lingvistiskt.  

Erik Larsson och Victor Persson har skrivit den sociologiska studentuppsatsen ”En 

marknadsorienterad skola, en diskursanalys av gymnasieskolors marknadsföring”. Larsson och 

Persson undersöker gymnasieskolors konkurrenssituation på en lokal marknad. De utgår från sex 

stycken olika gymnasieskolor i Uppsala genom att granska deras information om skolan och det 

samhällsvetenskapliga programmets beskrivning på respektive skolas hemsida. De utgår framförallt 

från texterna om det samhällsvetenskapliga programmet och vill på det sättet besvara frågorna om 

och i så fall hur dessa skiljer sig åt på respektive skola (Larsson & Persson 2012:8). De utgår från 

Laclau och Mouffes diskursteori. I undersökningen urskiljer de olika ”profileringskategorier” där 

marknadsföringsorienterade drag är vanligast och menar således att samtliga undersökta skolor är 

marknadsorienterade. Larsson och Persson skriver att skolorna väljer att profilera sig på olika sätt i 

sin marknadsföring. Några av skolorna är akademiskt orienterade i sina beskrivningar av 

samhällsvetenskapsprogrammet medan andra är mer inriktade på näringsliv och arbetsmarknad 

(Larsson & Persson 2012:37). Larsson och Persson drar slutsatsen att det är de framtida 



4 
 

gymnasieeleverna som är med och styr hur skolorna profilerar sig. Skolorna har rört sig mot en 

större valfrihet, från statligt styrda, till kommunaliseringen och slutligen mot en mer 

individualiserad valfrihet (Larsson & Persson 2012:37). De kommer fram till att det finns ett 

samband mellan hur skolorna talar om utbildning och elever och menar att eleven görs till 

konsument i skolornas texter. Genom att eleven ses som en konsument av utbildning får hen också 

makt över utbildningen. Samtidigt innehar skolorna själva en maktposition på det sättet att de väljer 

vilken information som når eleverna samt vilken profilering skolan ska ha (Larsson & Persson 

2012:36). Larsson och Perssons undersökning har likheter med min undersökning men utgår dels 

från ett bredare syfte och från ett sociologiskt perspektiv, medan min undersökning lägger större 

vikt vid det språkvetenskapliga perspektivet. Laclau & Mouffes kritiska diskursanalys som Larsson 

och Persson använder sig av i sin uppsats, använder icke-lingvistiska element i sitt diskursbegrepp, 

till skillnad från Fairclough som använder lingvistiska element när han talar om diskurs (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:72). 

År 2003 kom Skolverket ut med rapporten ”Valfrihet och dess effekter inom skolområdet”. 

Rapporten bygger på enkät- och intervjuundersökningar och är avgränsad till att behandla 

grundskolan utifrån valfrihetsbegreppet. Syftet med rapporten är att ”belysa valfrihet och dess 

effekter i ljuset av ett likvärdighetsperspektiv” (Skolverket 2003:17). I rapporten ställer man sig 

frågor om vad valfriheten inom skolan har inneburit samt hur statsmakten har ställt sig till 

begreppet valfrihet. Rapporten undersöker frågor kring hur valfriheten utnyttjas inom skolan, vem 

som väljer skola, vilka uppfattningar föräldrar har om skolvalet och hur kommunerna hanterar 

valfriheten. I rapporten ställs också frågan om huruvida valfriheten påverkar likvärdighetsprincipen 

inom skolan (Skolverket 2003:17). Rapporten visar att valfriheten inom skolan utnyttjas olika av 

olika föräldragrupper. Valfriheten utnyttjas i högre grad av högutbildade samt av personer i 

storstäder och högutbildade föräldrar placerar i högre grad sina barn i friskolor. Segregationen har 

därmed inte minskat till följd av skolans valfrihetsreformer. Valfriheten har dock skapat 

förutsättningar för större inflytande. På grund av konkurrensen måste skolor och kommuner vara 

lyhörda för sina ”konsumenter”. Skolverket framhåller dock i sin rapport att det ofta är en 

begränsad föräldragrupp som använder sig av denna möjlighet till inflytande vilket gör att det hela 

kan ifrågasättas (Skolverket 2003:158). Valfriheten påverkar därmed delvis likvärdigheten 

(Skolverket 2003:159). I skolverkets rapport framhåller man dock att en annan möjlig tolkning kan 

vara att det är faktorer som ekonomiska begränsningar som är det verkliga problemet och inte 

valfriheten (Skolverket 2003:160). 

Även Jenny Kallstenius har i sin avhandling ”De mångkulturella innerstadsskolorna. Om 

skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm” undersökt valfriheten i skolan, där hon 
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analyserar utvecklingen på tre kommunala grundskolor i Stockholms innerstad. Studiens syfte är att 

lyfta frågan kring hur skolorna förhåller sig till valfriheten. Hon utgår från skolans huvudsakliga 

aktörer där hon räknar in rektorer, lärare, föräldrar och elever. Vidare undersöker hon hur dessa 

aktörer ”hanterar skolvalfriheten och dess konsekvenser utifrån sina faktiska och tillskrivna 

positioner i det sociala, geografiska och symboliska rummet” (Kallstenius 2010:7). Genom 

observationer, intervjuer och fokusgruppdiskussioner vill hon problematisera valfriheten inom 

skolan och ”visa på det komplexa samspelet mellan skolvalfrihetens policy, det segregerade 

sociogeografiska rummet och i samhället förekommande sociala hierarkier” (Kallstenius 2010:7-8). 

Anna Sandells avhandling ”Utbildningssegregation och självsortering – om gymnasieval, 

genus och lokala praktiker” har liksom Kallstenius sin utgångspunkt i frågan kring segregation i 

svensk skola. Studien undersöker ungdomars gymnasieval i Bergslanda och bygger på intervjuer 

med ungdomar, enskilt och i grupp. Sandell använder sig bland annat av Pierre Bourdieus begrepp 

kapital, habitus och fält i sin undersökning. Syftet med studien är att undersöka 

”utbildningssegregationen i den svenska skolan och dess relation till individualisering och unga 

kvinnors och mäns positioneringar i lokala praktiker” (Sandell 2007:22). Detta undersöks utifrån 

ungdomars val av gymnasieskola. Sandell undersöker således hur tjejer och killar positioneras (och 

positionerar sig själva) olika i utbildningssituationen och i förlängningen även på arbetsmarknaden. 

Detta skapar följaktligen en segregerad arbetsmarknad. Undersökningens resultat visar bland annat 

att ungdomarna i studien påverkas av olika utbildningars ”könsmärkning” i sitt val av 

gymnasieutbildning samt att den lokala praktiken påverkar ungdomars val av utbildning mer än vad 

klass gör (Sandell 2007:178-179). 

Både Skolverkets rapport ”Valfriheten och dess effekter” och Kallstenius avhandling utgår 

från begreppet valfrihet inom skolan och dess eventuella risk att öka segregationen. Även Sandell 

utgår från skolvalet och segregation, men kopplar det till individualisering, genus och lokala 

praktiker. Alla tre undersöker därmed skolvalet utifrån ett socialt perspektiv och bygger 

undersökningarna på intervjuer med skolans olika aktörer. Undersökningarna skiljer sig i både 

metod och teori från min uppsats, men undersöker delvis samma område som jag: skolvalet i 

förhållande till ett större sociokulturellt perspektiv. Jag bygger dock min analys utifrån ett 

lingvistiskt mikroperspektiv, medan de använder ett större perspektiv byggt på intervjuer och utan 

lingvistiska analyser. Genom SFG som analysmetod och teori tillsammans med den kritiska 

diskursanalysen hoppas jag därmed att min uppsats kan tillföra någonting nytt inom forskningsfältet 

skolval. 
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3. Teori och metod 

De teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats är Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys (Faircloughs tredimensionella modell) och Michael Hallidays systemisk-

funktionella grammatik (SFG). I följande avsnitt kommer jag att förklara respektive teori mer 

utförligt. Inledningsvis kommer jag övergripande att redogöra för den kritiska diskursanalysen 

med Fairclough som utgångspunkt. Under rubriken Faircloughs tredimensionella modell i 

avsnittet Tillvägagångssätt kommer jag sedan att beskriva modellen mer utförligt samt 

förklara hur jag använder mig av den i min undersökning.  

För att undersöka skolornas webbtexter utgår jag från språksynen inom SFG. Under 

rubriken Systemisk-funktionell grammatik kommer jag att redogöra för SFG som teori. Vidare 

utgår jag från den interpersonella analysen inom SFG för att undersöka hur språket fungerar 

som medel för att skapa relationer till mottagaren. Genom en analys av texternas 

modusmetaforer, modalitet, tilltal och deltagare vill jag undersöka texternas diskurser. I 

avsnittet Tillvägagångssätt redogör jag för hur jag går tillväga i den kritiska diskursanalysen 

och presenterar de textanalytiska metoder som jag använder mig av i min analys.  

3.1 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysens övergripande syfte är att utforska kopplingarna mellan språket 

och den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 2000:76). Genom att ställa upp 

teorier och metoder är den kritiska diskursanalysen ett verktyg för att både empiriskt och 

teoretiskt kunna problematisera och undersöka relationerna mellan diskursiv praktik samt 

social och kulturell utveckling (Winther Jørgensen & Phillips 2000:66).  

Innan jag går vidare i redogörelsen för den kritiska diskursanalysen kommer jag att 

definiera vad jag hädanefter syftar på när jag skriver begreppet diskurs. Norman Fairclough, 

vars teorier jag utgår från i min undersökning, använder begreppet diskurs på två olika sätt: 

dels som ett abstrakt substantiv, en form av social praktik, och dels som ett sätt att tala utifrån 

ett särskilt perspektiv. Det sistnämnda användningsområdet för begreppet diskurs kan till 

exempel vara en konsumtionsdiskurs, en utbildningsdiskurs eller någon annan diskurs som 

tydligt går att särskiljas från andra diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000:72). I min 

uppsats kommer jag främst att använda mig av begreppet diskurs på det sistnämnda sättet.  
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Det går att urskilja några gemensamma drag inom de kritisk-diskursanalytiska 

angreppssätten. På så vis går det att tala om dem som en riktning. Nedan följer en genomgång 

av dessa karaktärsdrag enligt Fairclough och Wodak (Winther Jørgensen & Phillips 2000:67).  

Inom den kritiska diskursanalysen finns synen att sociala och kulturella processer och 

strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär. De diskursiva praktiker, där texter 

konstrueras och konsumeras, är en viktig social praktik som bidrar till att konstituera den 

sociala världen, sociala identiteter och sociala relationer. Den kritiska diskursanalysens syfte 

är att lyfta upp den lingvistisk-diskursiva delen av sociala och kulturella förändringsprocesser. 

Den kritiska diskursanalysen utgår också från att diskurs är en form av social praktik som 

både är konstituerande och konstituerad. Med det menas att diskursen både konstituerar den 

sociala världen samtidigt som den konstitueras av andra sociala praktiker. Med andra ord 

bidrar diskursen till att påverka och förändra sociala strukturer samtidigt som den är påverkad 

av samma strukturer (Winther Jørgensen & Phillips 2000:67-68). 

I den kritiska diskursanalysen används lingvistisk textanalys för att undersöka sociala 

interaktioner i en specifik social praktik (Winther Jørgensen & Phillips 2000:68). I den här 

uppsatsens lingvistiska del utgår jag från den interpersonella analysen inom SFG samt tilltal 

och texternas första- och andradeltagare på olika nivåer i satskomplexen. Genom textanalysen 

vill jag komma åt hur skoltexterna skapar sociala relationer för att sedan kunna koppla det till 

en större kontext samt till diskursbegreppet. Att se på språk som en social praktik innebär att 

se språk som både socialt skapat och socialt skapande (Fairclough 1993:134). Språk 

konstituerar alltid sociala identiteter, sociala relationer och kunskapssystem. Man kan säga att 

diskurs har en identitetsfunktion, en relationell funktion och en ideationell funktion i linje 

med Hallidays synsätt (Fairclough 1993:134). Det lämpar sig därför bra att kombinera 

analysen med SFG. 

Ojämlika maktförhållanden skapas och reproduceras genom diskursiva praktiker. 

Diskurs är därför ideologiskt då det skapar maktordningar mellan olika sociala grupper (till 

exempel baserat på kön, klass och/eller etnicitet). Genom att lyfta fram den diskursiva 

praktiken som en upprätthållare eller producent av ojämlika maktförhållanden vill den kritiska 

diskursanalysen bidra till att utjämna ojämlikheterna i olika kommunikationsprocesser 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:69). Den kritiska diskursanalysen är därmed inte objektiv 

eller politiskt neutral. Istället är utgångspunkten ett kritiskt grepp för social förändring 
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(Winther Jørgensen & Phillips 2000:70). Min uppsats ämnar således inte att anta ett neutralt 

eller objektivt perspektiv. Uppsatsen utgår istället från ett kritiskt förhållningssätt till rådande 

samhällsdiskurs(er).  

Fairclough talar även om begreppet diskursordning. Han menar att diskursordningen är 

en form av system. Man kan säga att alla de genrer och diskurser som finns inom en social 

domän tillsammans bildar diskursordningen. Diskursordningen styr bruket av diskurser och 

genrer. På så sätt kan man också säga att diskursordningen styr människors språk och 

kommunikation. Genom att använda diskurser och genrer på nya sätt eller utnyttja diskurser 

och genrer från andra diskursordningar kan dock språkbrukare förändra den rådande 

diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:76). 

Olika diskurser i diskursordningen (eller mellan olika diskursordningar) benämns som 

interdiskursivitet. De diskursiva praktikerna inom en diskursordning kan ”blandas” på ett nytt 

och okonventionellt sätt – vilket ger en hög grad av interdiskursivitet som enligt Fairclough är 

ett tecken på en sociokulturell förändring. I diskursiva praktiker där diskurser blandas på ett 

konventionellt sätt visar på ett upprätthållande av den redan rådande sociala ordningen. 

Genom att undersöka relationerna mellan de olika diskurserna inom en diskursordning kan 

man undersöka om huruvida det handlar om en diskursiv reproduktion eller förändring 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:77).  

Genom att applicera den kritiska diskursanalysens tankar i min undersökning hoppas 

jag kunna undersöka skolornas webbtexter på ett textuellt plan i förhållande till diskurs. 

Under rubriken Faircloughs tredimensionella modell som metod kommer jag att beskriva 

tillvägagångssättet mer utförligt.   

3.2  Systemisk-funktionell grammatik  

Liksom den kritiska diskursanalysen grundar sig den systemisk-funktionella grammatiken 

(SFG) i en social språksyn. SFG utgår således från att ”språket inte bara speglar utan skapar 

sammanhang”. Genom SFG ges verktyg för att analysera instanser av språket genom 

grammatiska verktyg och på så sätt urskilja sambanden mellan den undersökta texten och dess 

sammanhang (Holmberg m.fl. 2011:9).  
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Jag utgår från genomgången av SFG som går att läsa i ”Funktionell textanalys” av Holmberg 

m.fl. och ”Grammatik med betydelse” av Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson. Deras 

beskrivning av teorin stödjer sig på Introduction of functional grammar av Michael Halliday 

och Christian Matthiessen (2004). Jag kommer även att låna in andra textanalytiska element 

till textanalysen. Däribland en analys av tilltal. Detta beskrivs vidare i avsnittet om tilltal 

längre fram.   

Figur 1. ”SFG:s modell över skikten och metafunktionerna” (Holmberg m.fl. 2011:10) 

 

SFG som analysmodell kan förklaras med hjälp av cirkelmodellen ovan. De olika skikten som 

syns i modellen visar hur språket fungerar för att skapa mening i kommunikativa 

sammanhang: kontexten realiseras i semantiken som i sin tur realiseras i lexikogrammatiken 

som i sin tur realiseras fonologiskt ”eller genom bruket av ett skriftsystem” (Holmberg m.fl. 

2011:10). Metafunktionerna i språket går igenom kontext, semantik och lexikogrammatik. 

Med språkets metafunktioner åsyftas den ideationella, den interpersonella och den textuella 

metafunktionen. Varje kontext, semantik och lexikogrammatik har dessa tre metafunktioner.  

Med ideation åsyftas vår föreställning av världen. Inom den ideationella grammatiken 

finns en rad olika system som realiserar och klassificerar ideationella betydelser. 

Transitivitetssystemet och ergativitetssystemet är två av dessa system som båda rör vår 

föreställning och erfarenhet av världen samt hur detta realiseras i satser (Karlsson 2011:21). 

Med hjälp av transitivitetssystemet kan man undersöka en texts olika typer av processer samt 
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koppla dem till textens deltagare. Transitiviteten sammankopplar deltagare genom processer i 

förhållande till riktning i satsen. Processer kan vara materiella, relationella, mentala eller 

verbala (Karlsson 2011:22). ”Materiella processer handlar om att göra saker, mentala 

processer om att uppleva, verbala processer om att säga och relationella processer om att vara 

eller ha” (Karlsson 2011:25). Deltagare och processer tillhör satsens kärna. Materiella och 

relationella processer har ofta en förstadeltagare i form av en person eller ett ting. I materiella 

processer benämns förstadeltagaren som aktör och i relationella som antingen bärare eller 

utpekad. I mentala processer är förstadeltagaren (upplevare) ofta en person liksom i verbala 

processer där förstadeltagaren kallas talare (Karlsson 2011:27-29).  

Det ergativa systemet handlar i sin tur om ”effekter och yttre påverkan” (Karlsson 

2011:28). Genom ergativitetsanalyser kan man ta reda på om en sats deltagare påverkas av 

andra deltagare. Exempelmeningen ”leksaksbilen rullar” är en icke-ergativ sats eftersom 

leksaksbilen inte påverkas av något eller någon – den rullar av sig själv. Om man formulerar 

om meningen till ”barnet rullar leksaksbilen” blir satsen ergativ eftersom barnet då påverkar 

bilen att rulla. I ergativitetssystemet blir barnet ”agent” och leksaksbilen ”medium” (Karlsson 

2011:28).  

Den interpersonella metafunktionen rör språkets möjliggörande av interaktion i text 

och tal. Specifikt för den systemisk-funktionella grammatiken är hur denna språkliga 

interaktion inte bara är funktionellt organiserad, utan även systemiskt (Holmberg 2011:97). 

Den interpersonella analysen förklarar följaktligen hur språket fungerar för att skapa 

relationer mellan människor. Den interpersonella analysen går att applicera på både talad och 

skriven text (Holmberg & Karlsson 2006:31). Språkhandlingar och modalitet är grunden i den 

interpersonella analysen. Jag kommer att redogöra för språkhandlingar och modalitet i 

avsnittet Tillvägagångssätt nedan.  
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4. Tillvägagångssätt   

I följande avsnitt kommer jag att beskriva hur jag praktiskt går tillväga för att undersöka 

skoltexterna.  

Jag kommer inledningsvis att redogöra för Faircloughs tredimensionella modell mer 

utförligt samt beskriva hur jag använder mig av modellen i min analys. Därefter följer en 

genomgång av de textanalytiska metoder som jag kommer att använda mig av i 

undersökningen. Jag inleder med att redogöra för hur jag analyserar språkhandlingar och 

modusmetaforer samt modalitet. Jag kommer sedan att förklara hur jag går tillväga i analysen 

av första- och andradeltagare samt i analysen av tilltal.  

4.1  Faircloughs tredimensionella modell som metod 

I Faircloughs tredimensionella modell (se figur nedan) undersöks textens egenskaper, textens 

produktions- och konsumtionsprocesser (diskursiv praktik) och slutligen den bredare sociala 

praktiken som texten är en del av. De tre dimensionerna i modellen används för att analysera 

en kommunikativ händelse i en kritisk diskursanalys. Modellen fungerar därmed som en 

analytisk ram för att undersöka språk, kommunikation och samhälle (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:74). 

Figur 2. Faircloughs tredimensionella modell (Winther Jørgensen & Phillips 2000:74) 
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I analysen av textens egenskaper (text) ligger fokus på de drag i texten som lingvistiskt skapar 

diskurser och genrer. Analysen av den diskursiva praktiken (diskursiv praktik) koncentrerar 

sig på om och hur textens författare stödjer sig på ”redan existerande diskurser och genrer”. 

Här ingår även textens konsumtions- och produktionsprocesser. Även de förkunskaper som 

mottagaren av texten har om diskurser, genrer och tolkning av texten läggs till analysen. 

Därefter analyseras ”den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del 

av” (social praktik) (Winther Jørgensen & Phillips 2000:74-75).  

Med hjälp av detaljerade analyser av en texts egenskaper går det att utforska en texts 

diskurs(er) och hur de uttrycks textuellt. På så sätt går det att underbygga sin diskursiva 

tolkning (Winther Jørgensen & Phillips 2000:87). I min lingvistiska analys utgår jag från 

SFG, deltagarroller och tilltal för att underbygga den diskursiva tolkningen av texterna. Jag 

kommer således att kombinera mikroanalys av texterna med ett större samhällsperspektiv och 

på det sättet skifta perspektiv från detaljer till mer generella drag.  

I analysen av diskursiv praktik är texternas produktionssituation central. I min 

undersökning av texternas produktionssituation har jag intervjuat en ansvarig för en 

kommunal gymnasieskolas webbtexter och en webbtextansvarig på en privat gymnasieskola. 

För att bredda informationen av produktionssituationen har jag även använt mig av intervjuer 

med rektorer från Skolverkets rapport ”Konkurrensen om eleverna” från 2010. På så vis 

hoppas jag få en bred bakgrund till texternas produktionssituation.  

För att nå kopplingarna mellan texten och dess bakomliggande samhälleliga och 

kulturella strukturer (och därmed den bredare sociala praktiken) menar Fairclough att 

textanalys bör kombineras med en social analys. Han kritiserar följaktligen vissa delar av den 

detaljerade textanalysen och anklagar den för att vara för ytlig (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:72). Eftersom denna undersökning har en språkvetenskaplig ansats kommer jag att ge 

stort utrymme åt de textanalytiska funktionerna i modellen. Genom tidigare forskningsresultat 

inom området skolval kommer jag dock att kunna låna in sociologiska perspektiv i min 

undersökning. Undersökningen är således av tvärvetenskaplig karaktär i enlighet med 

Faircloughs teori om den kritiska diskursanalysen.   

4.2 Textanalys som metod 

I följande avsnitt kommer jag att presentera de olika textanalytiska metoder som jag använder 

i min analys. Jag kommer även att redogöra för hur jag använder begreppen samt förklara 
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varför de är relevanta i min undersökning. Inledningsvis kommer jag att redogöra för de 

analysverktyg som jag använder inom ramen för den interpersonella metafunktionen. 

Språkhandlingar och modusmetaforer förklaras i det inledande avsnittet som följs av 

modalitet. Därefter kommer jag att redogöra för första-och andradeltagare samt hur jag 

analyserar satskomplex. Slutligen följer ett avsnitt om tilltal och omtal.  

4.2.1 Språkhandlingar och modusmetaforer 

Det finns fyra grundläggande språkhandlingar inom SFG. Dessa är påstående, fråga, 

erbjudande och uppmaning. Varje språkhandling kräver någon typ av respons (Holmberg & 

Karlsson 2006:34). Jag kommer nedan att redogöra för språkhandlingarna påstående, 

erbjudande och uppmaning eftersom det undersökta materialet innehåller dessa tre sorters 

språkhandlingar. Den förväntade responsen på ett påstående är att mottagaren antingen 

bekräftar eller ifrågasätter påståendet (Wojahn 2011:173). Ett exempel på en påståendesats är: 

”Skolan har en hög bildningsnivå” Den möjliga responsen skulle kunna vara antingen ”Ja, 

skolan har en hög bildningsnivå” (bekräftande) eller ”Har skolan verkligen en hög 

bildningsnivå?” (ifrågasättande) (Holmberg & Karlsson 2006:50). 

Ett erbjudandes förväntade respons är att mottagaren antingen accepterar eller avvisar 

erbjudandet. Ett exempel på ett erbjudande skulle kunna vara: ”Börja på Enskilda gymnasiet 

så får du en hög bildningsnivå.” Den möjliga responsen på erbjudandet skulle kunna vara 

antingen ”Ja tack, jag vill börja på Enskilda gymnasiet” (accepterande) eller ”Nej tack, jag vill 

inte börja på Enskilda gymnasiet” (avvisande). 

Uppmaningssatser inleds av ett verb i imperativform. Uppmaningar förväntar sig inte 

något svar från lyssnaren, utan förväntar sig istället att lyssnaren ska göra något, det vill säga 

följa uppmaningen (Holmberg & Karlsson 2006:54). Det är vanligt att uppmaningssatser 

realiseras genom modusmetaforer. Genom att uttrycka uppmaningar i form av påståendesatser 

eller erbjudanden öppnar talaren för fler responsalternativ (Holmberg & Karlsson 2006:55). 

Ett exempel på en uppmaning är: ”Sök till Enskilda gymnasiet!” 

Modusmetaforer är följaktligen språkhandlingar som används för att realisera en annan 

språkhandling. Ett exempel på en modusmetafor där en uppmaning realiseras som en frågesats 

är ”Skulle du kunna skicka mig saltet?” (Holmberg 2011:103). 
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För att avgöra om en påståendesats realiserar ett påstående eller en uppmaning (eller 

någon annan språkhandling) finns tre perspektiv att applicera på analysen: uppifrån, nerifrån 

och från sidan.  Med uppifrånperspektivet menas att språkhandlingen ses utifrån relationen 

mellan skribent och läsare i den aktuella kontexten. Med nerifrånperspektivet menas att 

språkhandlingen ses på utifrån dess lexikogrammatiska konstruktion (modalitet, tempusform 

etc.). Analysperspektivet från sidan innebär att man ser på språkhandlingen utifrån den 

möjliga respons som läsaren kan ge språkhandlingen (Holmberg 2011:103-104).  

4.2.2 Modalitet 

Modalitetsanalyser koncentrerar sig på ”talarens grad av instämmande i en sats” (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:87). Olika modaliteter påverkar diskursen på olika sätt: i dess 

konstruktion av sociala relationer, betydelsesystem och kunskapssystem (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000:88). 

I min undersökning kommer jag att inventera förekomsten av modalitetsmarkörer i 

skoltexterna. Genom att analysera texternas modalitet hoppas jag kunna undersöka hur fasta 

sanningar som presenteras för läsaren.  

Inom funktionell grammatik beskrivs modalitet utifrån fyra betydelseskalor: 

sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet (Holmberg & Karlsson 2006:58). Modalitet 

uttrycks vanligen genom modala verb som kan, bör, ska, måste eller av interpersonella 

satsadverbial som kanske, nog, antagligen och säkert (Holmberg & Karlsson 2006:59). 

Genom sannolikhet kan talaren uttrycka olika grad av säkerhet i ett uttalande där låg grad av 

sannolikhet kan uttryckas genom det modala verbet kan och hög sannolikhet kan uttryckas 

genom det modala verbet måste (Holmberg & Karlsson 2006:60). Genom vanlighet kan 

talaren modifiera så att information gäller ofta eller mer sällan. I det svenska språket är det 

bara de modala verben kan och brukar som kan modifiera information på detta sätt 

(Holmberg & Karlsson 2006:62). Förpliktelse modifierar ofta uppmaningar och påverkar på 

så vis mottagaren att vara mer eller mindre förpliktigad att följa uppmaningen (Holmberg & 

Karlsson 2006:63). De modala verben ska och måste är exempel på verb som signalerar hög 

förpliktelse. Genom att uttrycka hög förpliktelse blir alternativa sätt att handla färre (eller 

obefintliga). Genom de modala verben kan och får uttrycks istället en låg grad av förpliktelse 

(Holmberg & Karlsson 2006:64). Modalitetsskalan villighet uttrycks ofta genom 

språkhandlingen erbjudande. Det modala verbet ska signalerar hög grad av villighet, vill 
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uttrycker medelhög grad av villighet och kan uttrycker låg grad av villighet (Holmberg & 

Karlsson 2006:65-66).  

4.2.3 Första- och andradeltagare 

I transitivitetssystemet antas förstadeltagaren vara mer central och viktigare än andra 

deltagare i processen. Att studera texters förstadeltagare kan därmed säga något om vilka 

deltagare som en text konstruerar som mest centrala samt vem texten handlar om (Karlsson 

2011:27). För att undersöka skoltexternas diskurser kommer jag således att utgå från satsernas 

förstadeltagare. På så sätt hoppas jag kunna undersöka vilken deltagare som konstrueras som 

central i respektive text samt vem som tilldelas det största ansvaret i texterna. I analysen av 

första- och andradeltagare analyserar jag fria, bundna och inbäddade satser för att undersöka 

vilken deltagarroll eleven respektive skolan har. I min deltagaranalys använder jag mig av 

begreppen första- och andradeltagare, eftersom fokus ligger på texternas interpersonella 

egenskaper och inte de ideationella. Texternas processer är därmed sekundära men kommer 

att nämnas. Begreppen aktör, upplevare, talare, bärare, utpekad och existerande kommer 

således att lämnas till förmån för begreppet förstadeltagare. Jag kommer nedan att förklara 

vad jag menar med fria, bundna och inbäddade satser i några exempelmeningar.  

En fri sats består alltid av en språkhandling och kan både stå ensam eller ingå i ett 

större satskomplex. Ett satskomplex innehåller dock alltid minst en fri sats (Holmberg & 

Karlsson 2006:118).  Exempel på en fri sats:  

Skolan har en hög bildningsnivå. 

I exemplet ovan är skolan förstadeltagare i den fria satsen där har är processkärna och en hög 

bildningsnivå är andradeltagare (det vill säga bärare respektive attribut).  

I en bunden sats uttrycks ingen egen språkhandling. Den bundna satsen ingår därför 

alltid i ett satskomplex av minst en fri sats. Den bundna satsen fungerar därmed inte ensam i 

det ”interpersonella spelet” som en fri sats gör (Holmberg & Karlsson 2006:118-119). 

Exempel på en bunden sats är: 

Vi ställer höga krav på närvaro eftersom våra undervisningstimmar är viktiga.  

I meningen ovan är den understrukna satsen en bunden sats till den fria satsen ”Vi ställer höga 

krav”. Satsen är bunden eftersom den inte fungerar självständigt. 
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Det finns två typer av inbäddade satser: dels de som fungerar som deltagare och dels 

de som fungerar som en del av en deltagare. Inbäddade satser har varken några ideationella 

eller interpersonella satsegenskaper. Följande exempel innehåller båda typer av inbäddade 

satser, där de inbäddade satserna är understrukna: 

Skolan som kännetecknas av hög lärartäthet utvecklar elevernas förmåga att tänka 

självständigt.  

 

Min spontana reaktion när jag läste skoltexterna var att centrala deltagare ofta var 

inbäddade eller underordnade andra deltagare. Jag vill därför undersöka om detta stämmer. 

Därmed fokuserar jag på de processer och deltagarroller som rör följande deltagare: eleven, 

skolan, du och vi. Även deltagarna föräldrar och lärare kommer att diskuteras. Jag 

undersöker därför inte mekaniskt bara fria satser utan de satser som står för den ideationella 

betydelsen och därmed är mest intressant i undersökningen av deltagare. I innehållslösa 

anföringssatser där till exempel förstadeltagaren är ”det” fokuserar jag istället på det 

huvudsakliga innehållet.  Anledningen till att jag inte bara undersöker huvud- och bisatser är 

att jag vill komma åt inbäddade satser för att se vad det kan säga om deltagarna. Genom att 

undersöka vad som torde vara centrala deltagare vill jag ta reda när och vilka deltagare som 

finns i inbäddade satser och när deltagare finns i fria satser. Jag hoppas att på det sättet kunna 

ta reda på när och vem som tilldelas det största ansvaret i texterna och vilka innehållsliga 

teman deltagarna kopplas samman med samt vad det kan säga om den aktuella diskursen.   

4.2.4 Tilltal och omtal  

Analysen av texternas tilltal kommer att integreras i analysen av deltagare. Jag kommer att 

inventera förekomsten av direkt och indirekt du-tilltal i texterna samt hur vi-användningen ser 

ut. Genom direkt tilltal skapas ett text-du, en person som texten riktar sig till och talar med. 

Läsaren placeras genom tilltalet i en ”lämplig mottagarroll” samtidigt som det möjliggör att 

ge hen en identitet som passar en annons syfte. Tilltalet signalerar förtroende mellan 

avsändaren och mottagaren. Genom den förtroliga tronen skapas en vänskaplig ton som därför 

är svårare att vara kritisk eller misstänksam emot (Hellspong & Ledin 1997:173). Genom att 

analysera texternas tilltal och omtal vill jag därmed undersöka texternas koppling till 

marknadsföringsdiskurs.  
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En texts omtal, i synnerhet när det rör sig om textens jag skapar också betydelser i 

texten. Betydelsen och vilka som omfattas av vi kan glida i en text från att ha innefattat 

avsändaren till att även inkludera mottagaren. Genom att låta vi:et utökas till fler personer än 

bara avsändaren skapas en gemenskap med mottagaren (Hellspong & Ledin 1997:174). 
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5. Material 
Undersökningens primärmaterial består av fyra stycken informationstexter hämtade från fyra 

olika gymnasieskolor. Jag kommer längre fram att redogöra för innehållet i respektive text i 

separata avsnitt. Informationstexterna är hämtade från respektive skolas webbplats. 

Gemensamt för texterna är att de beskriver skolorna i ett informerande syfte. Texterna finns 

under fliken ”Om skolan” eller på webbplatsens startsida. De undersökta texterna består av 

två informationstexter från två kommunala gymnasieskolor i Stockholm (Thorildsplans 

gymnasium och Södra Latins gymnasium) samt två informationstexter från två privata 

gymnasieskolor i Stockholm (Enskilda gymnasiet och Jensen gymnasium Södra). 

Det finns ett rikt informationsmaterial kopplat till gymnasievalet – broschyrer, affischer, 

tunnelbanereklam, kataloger etc. Jag har dock valt att avgränsa mig till informationstexter på 

skolornas egna webbplatser då dessa texter är längre och mer sammanhängande än till 

exempel texterna i en broschyr. Eftersom ansatsen i min undersökning är språkvetenskaplig 

och bygger på textanalys lämpar sig längre texter väl som material. Längre, sammanhängande 

texter ger mig också möjlighet att göra djupanalyser av ett mindre material, något som jag tror 

berikar undersökningen. Genom näranalys av materialet hoppas jag kunna finna stöd för 

sådant som jag vid en ytlig läsning av textgenren har uppmärksammat.  Jag tror också att 

texterna på skolornas webbplatser spelar en viktig roll i skolornas profilering av sig själva och 

därmed också deras elevvärvning. Detta bekräftas i Mikael Palmes avhandling ”Det kulturella 

kapitalet” där han beskriver skolornas hemsidor som ”en konstant tillgänglig och konstant 

uppdaterad informations- och reklambroschyr” (Palme 2008:218). 

Urvalet av skolor är delvis styrt då jag har velat få en spridning i materialet. Jag har 

därför använt mig av Svenska dagbladets gymnasieguide där skolorna rankas efter fyra 

variabler: de antagnas meritpoäng, genomsnittliga betygspoäng vid examen, andel som går ut 

med högskolebehörighet och andel av lärarna som har pedagogisk högskoleexamen. Jag har 

valt ut två gymnasieskolor som hamnar i toppen i SvDs gymnasieguide, en privat och en 

kommunal skola samt två skolor som har lägre jämförbara ”poäng” (www.svd.se). Samtliga 

skolor har den geografiska placeringen i Stockholms innerstad.  

Jag har valt att endast analysera huvudtexten på respektive webbsidas skolbeskrivning. I 

huvudtexten räknar jag in rubrik, ingress och brödtext. Jag utelämnar därmed länkar och rutor 

med text som inte hänger direkt samman med huvudtexten. Av utrymmesskäl kommer jag 

även att bortse från webbplatsernas bilder och fotografier i analysen. I beskrivningen av 

http://www.svd.se/
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respektive text nedan kommer jag dock att ge en övergripande beskrivning av webbsidornas 

bilder. Detta för att skapa en tydligare bild av kontexten. Jag kommer även att kortfattat 

återkoppla till bilderna i uppsatsens avslutande del.  

Texternas längd och antal satser skiljer sig mycket åt. Eftersom de utvalda texterna har 

till synes samma eller liknande grundfunktion (att beskriva skolan) bedömer jag dock att de 

trots detta är jämförbara. Jag kommer i fortsättningen att benämna texterna som 

Enskildatexten, Jensentexten, Södra Latin-texten och Thorildsplanstexten. När jag skriver om 

texterna i plural benämner jag dem som skoltexterna.  

Undersökningens sekundärmaterial består av en telefonintervju med en 

webbtextansvarig på en kommunal gymnasieskola, en e-postintervju med en 

webbtextansvarig på en privat gymnasieskola samt Skolverkets rapport ”Konkurrensen om 

eleverna” från 2010. I rapporten från skolverket utgår jag från de intervjuer med rektorer som 

rapporten delvis bygger på.  Telefonintervjun och e-postintervjun är anonymiserade och följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning.  

5.1 Beskrivning av primärmaterialet 

Nedan kommer jag att redogöra för innehållet i respektive skoltext. Skoltexterna finns även 

att läsa i sin helhet som bilagor till uppsatsen.  

5.1.1 Enskildatexten 

Texten från Enskilda gymnasiet består av 36 grafiska meningar. Texten inleds med en fetstilt 

mening som kan tolkas som en rubrik ”Vi söker de elever som vill göra sitt bästa”. Därefter 

följer tio textstycken som alla inleds med en mening eller några ord som är fetstilta och som 

på något sätt beskriver innehållet i respektive textstycke. Den fetade meningen ”Vi förbereder 

eleven för vidare studier och arbete utomlands” följs till exempel av ett stycke som beskriver 

vilka språkkurser som skolan erbjuder och att eleverna har möjlighet att studera språk 

utomlands. Texten avslutas med en mening i fetstil som beskriver att skolan inte drivs i 

vinstsyfte. På den aktuella webbsidan finns två fotografier: en header högst upp på sidan och 

ett fotografi ovanför texten. Båda fotografierna är närbilder av skolans fasad. I headern syns 

en närbild av vad som kan anats vara skolans huvudingång: två välvda fönster på varsin sida 

om en större utsmyckning i fasaden (som bland annat består av två kvinnofigurer i sten). 

Fotografiet ovanför texten föreställer skolans fasad i en mörk miljö. Från fönstren på bilden 
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lyser gult ljus och till vänster i bilden skymtar något som ser ut att vara grenar från ett träd 

eller skuggan av ett träd. 

5.1.2 Jensentexten 

I Jensentexten hälsas läsaren välkommen till skolan i ingressen. Ingressen består av tre 

fetstilta meningar. Brödtexten består av totalt 30 meningar varav sex stycken är ofullständiga. 

De ofullständiga meningarna har lämnats utanför i textanalysen av språkhandlingar.  

Texten är indelad i sju olika textstycken (exklusive ingressen) där blankrad skiljer 

styckena åt. Tre av textens meningar hänger inte ihop med några andra meningar utan står 

fristående som egna stycken. Den inledande meningen till sex av textstyckena inleds med tre 

punkter ”...”. Texten är uppbyggd som en lista med två fetstilta ”underrubriker” som inleder 

varje mening. ”Underrubrikerna” är ”Du vet väl att...” och ”Hos oss får du också...”.  

Meningarna som följer underrubrikerna är konstruerade som en fortsättning på 

”underrubriken”. Efter underrubriken ”Hos oss får du också...” följer till exempel meningen 

”... engagerande och kompetenta lärare.”. I resten av textstycket beskrivs sedan genom flera 

satser lärarnas kompetens, kamratstödjare och hur man arbetar med trygghetsskapande på 

skolan.  

Ovanför ingressen och rubriken presenteras ett bildspel av fotografier från skolan. 

Bildspelet består av sex olika fotografier. På bilderna syns två leende tjejer med böcker, två 

skrattande killar som håller i ett papper och sitter i vad som ser ut att vara ett klassrum, tre 

leende tjejer som ser ut att prata med varandra, en tjej som häller rosa vätska i ett provrör 

bredvid en kille som ler in i kameran (båda har vita rockar på sig), två tjejer och en kille som 

sitter framför en laptop och pratar samt två tjejer som ler/skrattar mot varandra i vad som ser 

ut att vara ett klassrum.  

5.1.3 Södra Latin-texten 

Texten om Södra Latin inleds med en fetstilad ingress som består av två meningar. Ingressen 

följs sedan av fem textstycken. Det första stycket består av en mening som beskriver skolans 

utbud av program. Det andra stycket består av tre meningar som beskriver skolans lärare, 

tryggheten på skolan, skolans samarbeten med högskolor och arbetsmarknad och att eleverna 

får kunskap för att studera vidare. I det tredje stycket som består av två meningar informeras 

läsaren om studie- och utbytesresor. Det fjärde stycket som består av en enda mening tar upp 
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skolans ”elevhälsoteam”. Det sista stycket, som även det består av en mening, talar om att 

skolan har ett gott rykte.  

Förutom tre porträttbilder på skolledningen i högra marginalen på sidan finns en bild 

på webbsidan. Bilden är ett fotografi av Södra Latins skolbyggnad. På fotografiet syns ena 

långsidan av skolans fasad, en bit av skolgården som är täckt av snö samt två träd utan löv i 

förgrunden. Bilden av skolan är placerad ovanför brödtexten men nedanför rubriken ”Om 

skolan”.  

5.1.4 Thorildsplanstexten 

Texten om Thorildsplans gymnasium består av åtta grafiska meningar. Precis som texten om 

Södra Latin är texten om Thorildsplans gymnasium uppdelad i fem textstycken. Det första 

stycket består av en mening med information om hur många elever skolan har. Därefter 

beskrivs skolans utbildningsutbud genom två meningar i stycke två. Stycke tre består av två 

meningar som beskriver skolans geografiska läge. Stycke fyra innehåller en mening som 

beskriver skolans arbete med trivsel och värderingar. Det avslutande stycket består av två 

meningar som talar om skolans möjligheter till att delta i internationella projekt och om 

studieresor.   

På webbsidan finns två bilder som är placerade bredvid varandra ovanför texten men 

nedanför rubriken ”Om skolan”. Den ena bilden är en oskarp närbild av gula skåpluckor i en 

skolkorridor. Bilden fokuserar på en punkt längst bort i korridoren. Till höger om skåpbilden 

finns ett fotografi av skolans fasad. På bilden ryms två rader fönster, en bit av taket och 

tegelfasad. Bilden är riktad åt motsatt håll som skåpbilden.  

Webbsidorna från de kommunala skolorna Södra Latin och Thorildsplans gymnasium 

har en gemensam layout eftersom de är utformade efter Stockholms stads mall för skolor. 

Webbplatsernas layout är därför närmast identisk med liknande flikar, samma typsnitt, storlek 

på bilder och likadana menyer. Jag kommer att återkomma till detta i analysen.  
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6. Analys 

I följande avsnitt kommer undersökningens analysresultat att presenteras. Analysdelen inleds 

med en analys av texternas diskursiva praktiker. Där ingår en översiktlig analys av texternas 

interdiskursivitet och produktionssituation. Under rubriken Textanalys presenteras därefter 

mikroanalyser på språknivå för att på så sätt undersöka de diskursiva praktikerna på djupet.  

I uppsatsens avslutande del kommer skoltexternas diskurser att diskuteras i förhållande 

till textanalysresultaten under rubriken Diskussion. Resultaten kommer slutligen att diskuteras 

ytterligare och jämföras med tidigare forskningsresultat under rubriken Slutsatser.  

6.1 Diskursiv praktik 

6.1.1 Texternas diskursiva praktiker 

De fyra undersökta texterna har uppenbara gemensamma nämnare men skiljer sig också åt 

väsentligt. Samtliga texter är interdiskursiva, men i olika hög grad. Jag kommer nedan att 

redogöra för texternas diskursiva praktiker i svepande drag vilket sedan leder in på 

produktionssituationen kring texterna. 

Enskilda gymnasiet benämner sig själva i textens inledning som en ”elitskola i den 

bemärkelsen att här går de elever som vill göra sitt bästa”. De tillskriver även skolan ”en hög 

bildningsnivå” och skriver att de hjälper sina elever att ”ta sig in på de bästa universiteten i 

världen”. Meningarna bär spår av en elitistisk diskurs. Ordval som ”god ordning och tydliga 

ordningsregler”, ”nå högt uppsatta mål” samt ”höga krav på närvaro” bidrar ytterligare till 

denna diskurs. För att undersöka den elitistiska diskursen ytterligare kommer jag att analysera 

texternas första- och andradeltagare för att ta reda på hur textens centrala deltagare förhåller 

sig till varandra i de olika satserna. Även en analys av texternas språkhandlingar och 

modusmetaforer läggs till analysen för att undersöka om och i så fall vilka språkhandlingar 

som dominerar i texten samt hur dessa realiseras och om dessa bär spår av samma diskurs. 

Genom att undersöka konstruktionen av erbjudanden och vad som erbjuds i texten vill jag 

jämföra om dessa skiljer sig åt mellan texterna. Jag kommer också att undersöka om och i så 

fall hur de andra tre texterna bär spår av en elitistisk diskurs.  

I texten om Jensen gymnasium finns spår av en marknadsföringsdiskurs redan i 

textens första mening efter rubriken: ”Väljer du JENSEN gymnasium kommer du att ha tre 

roliga och utmanande år framför dig”. Meningen bär tydliga spår av marknadsföring och 

påminner nästan om en reklamannons, en säljdiskurs. Säljdiskursen blir ännu tydligare längre 
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ner i texten när blivande elever erbjuds en laptop, rabatt på SATS och ”Friskis & Svettis” samt 

möjlighet att få äta på restaurang. Formuleringarna ”Du vet väl att…” och ”Hos oss får du 

också...” som inleder textens stycken går också tydligt att koppla till en 

marknadsföringsdiskurs. Även de tre andra undersökta texterna innehåller vissa spår av 

marknadsföringsdiskurs. I texten om Thorildsplans gymnasium används direkt du-tilltal i en 

mening där det förklaras att det går att cykla, åka tunnelbana eller promenera till skolan. Även 

meningen ”Upptäck en modern skola med attraktiva utbildningar, engagerade elever och med 

behöriga lärare” i samma text bär spår av marknadsföring. I texten om Södra Latin blir 

marknadsföringsdiskursen tydlig i meningen ”Välutbildade och engagerade lärare arbetar 

tillsammans med övrig personal för att du ska känna arbetsglädje, trygghet, trivsel och för att 

din tid på vår skola ska bli meningsfull”.  

Hur de olika deltagarna benämns och tilltalas i texterna varierar dock både mellan 

texterna och inom varje text. Detta gör det intressant för mig att undersöka texternas 

deltagarroller genom en analys av texternas första- och andradeltagare. Även det varierade 

tilltalet i texterna kommer att undersökas separat på mikronivå för att ytterligare kunna 

undersöka texternas eventuella spår av marknadsföringsdiskurs. 

I texten om Jensen gymnasium finns även spår av företagsdiskurs. Genom att benämna 

sig själva som ”Södermalms kvalitets- och affärsskola” i rubriken placerar de skolan i en 

företagsdiskurs. Genom att skapa bilden av en kvalitets- och affärsskola kan synen på 

utbildning kopplas samman med en investering för framtiden. Diskursen späs på ytterligare 

genom ordval som entreprenörskap. Genom ordvalet samarbeta i meningen ”Med Google 

Apps som verktyg kan du och dina lärare samarbeta enklare och snabbare” skapas en känsla 

av elever och lärare som kollegor. ”Ung företagsamhet” (UF) är också central i texten och 

återkommer flera gånger. Sammantaget kan man säga att skolan positionerar sig i en 

företagsdiskurs på två sätt: dels genom tolkningen att utbildning är en investering samt att 

eleven uppmuntras till entreprenörskap men även genom att positionera skolan i en 

företagsposition. Utbildningen blir en vara som skolan säljer. Detta går igen i samtliga texter.  

Texterna kan också sägas innehålla element från en liberal diskurs. De fokuserar alla 

på att eleven ska välja något, det vill säga välja just deras skola. Enskildatexten innehåller en 

särskilt hög frekvens av detta språkliga innehåll bland annat genom verbet vill. Jag kommer 

därför att analysera texternas modalitet närmare. Samtliga texter tillhör även en tydlig 

utbildningsdiskurs, en traditionell diskurs för den aktuella genren.  
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6.1.2 Texternas produktionssituation 

Enligt en telefonintervju med en kommunal skolas webbtextansvariga är hemsidans 

övergripande syfte att visa vad som är aktuellt på skolan. Enligt hen kan skolan lyfta fram sina 

fördelar där. Detta kan vara resor utomlands eller tillgång till ett skolbibliotek, en skolsyster 

eller att det finns en studievägledare på skolan. En annan funktion är att förklara varför dessa 

funktioner är viktiga på en skola, det vill säga informera. Fokus är att ge information om 

skolan och inte att tävla mot andra skolor. Texten under fliken ”om skolan” uppges också 

syfta till att visa vilka program skolan erbjuder samt att tala om på vilket sätt skolan skiljer sig 

från andra skolor. I fråga om konkurrens uppges det inte vara någon skillnad mellan 

kommunala och privata skolor. Genom införandet av friskolereformen 1992 och skolpeng för 

varje elev ”tävlar”, om man väljer att prata om konkurrens, alla skolor lika mycket mot 

varandra, det vill säga om eleverna (telefonintervju 2013-12-06). Enligt en privat 

gymnasieskolas webbtextansvariga är elever och deras vårdnadshavare den primära 

målgruppen för hemsidan samt blivande anställda. Det viktigaste forumet för att få elever att 

välja skolan uppges emellertid vara skolans öppet-hus-dagar. Hemsidan är dock skolans 

viktigaste informationskanal (e-postintervju 2013-12-12). 

Till skillnad från de privata skolorna följer de kommunala skolornas hemsidor en mall 

utformad av Stockholms stad. Skolornas möjlighet att själva modifiera textlängd och bilder på 

hemsidorna är därmed begränsade. De kommunala skolorna har möjlighet att själva påverka 

innehållet på hemsidan, men måste förhålla sig till mallen. Det märks tydligt i den här 

undersökningens material där de två kommunala skoltexterna är betydligt kortare än de två 

privata skolornas. Mikael Palme menar i sitt kapitel om gymnasieskolors hemsidor att de 

kommunala skolornas standardiserade hemsidor påminner om skolornas närhet till offentlig 

sektor. På det sättet avspeglas skolornas huvudmannaskap tydligt på skolornas hemsidor 

(Palme 2008:220). 

I Skolverkets rapport ”Konkurrensen om eleverna” från 2010 uppger de kommunalt 

anställda rektorerna som intervjuas att ”god kvalitet och nöjda elever” är centrala faktorer för 

att attrahera nya elever. Marknadsföring uppges vara av marginell betydelse men är ändå 

något som det satsas hundratusentals kronor på (Skolverket 2010:63-64). Enligt rapportens 

intervjusvar resonerar rektorerna likadant oavsett hur hårt söktrycket är. Marknadsföringen 

verkar snarare spela en viktig roll i att behålla sitt elevantal än att öka antalet sökande. Det 

framgår också i intervjuerna att marknadsföringens informativa karaktär är viktig. Att endast 
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erbjuda sådant som skolan vet att de kan leva upp till anses viktigt. Marknadsföring, ett stort 

utbud av kurser, unika utbildningar, IT-satsningar och samarbeten med arbetsmarknaden 

uppges vara faktorer som bidrar till att locka fler elever till skolorna. Vikten av att inte bara 

locka elever utan att framför allt locka en viss typ av elever uppges av rektorerna vara viktigt 

då detta påverkar vilka framtida elever som söker sig till skolan (Skolverket 2010:64). 

6.2 Textanalys  

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för undersökningens textanalytiska resultat. 

Analysen inleds av den interpersonella analysen inom SFG där jag först kommer att redogöra 

för texternas språkhandlingar och modusmetaforer för att sedan redogöra för respektive texts 

modalitetsmarkörer. Jag analyserar de olika variablerna var för sig och varje skola separat (om 

inte annat framgår av underrubrikerna) med sammanfattande stycken efter varje skola.  I den 

andra delen av textanalysen kommer jag att undersöka texternas första- och andradeltagare. 

Analysen av texternas deltagare kommer även att innehålla en analys av texternas tilltal och 

omtal.   

6.2.1 Texternas språkhandlingar och modusmetaforer 

Språkhandlingar och modusmetaforer i texten om Enskilda gymnasiet 

Enskilda gymnasiets informationstext består av 36 stycken grafiska meningar (inklusive 

rubriken) som alla har den lexikogrammatiska formen av påståendesatser. Av dessa är fyra 

stycken modusmetaforer för uppmaningar och nio stycken modusmetaforer för erbjudanden. 

Modusmetaforerna är flest i textens inledning och mitt och avtar mot slutet av texten. Texten 

inleds av följande tre meningar, där mening (1) utgör textens rubrik:  

(1) Vi söker de elever som vill göra sitt bästa.  

(2) Enskilda Gymnasiet är en elitskola i den bemärkelsen att här går de elever som vill 

göra sitt bästa.   

(3) Våra elever vill lära sig och göra framsteg.   

Sats (1), (2) och (3) har lexikogrammatiskt formen av påståendesatser, men skulle i 

sammanhanget även kunna tolkas som uppmaningar. I mening (1) som är mycket lik mening 

(2) skulle man kunna tänka sig tolkningen att mottagaren (eleven) förväntas och därmed 

uppmanas att ”göra sitt bästa”. Även mening (3) går i så fall att tolka som en modusmetafor. 
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Det skulle kunna gå att läsa meningen som en uppmaning till eleven att vilja lära sig och göra 

framsteg. Det går också att tolka mening (2) och (3) som erbjudanden om en studiemiljö där 

studieframsteg kan möjliggöras.  

(4) I slutet av år 2 har eleven möjlighet att läsa steg 5 i ett modernt språk i Tyskland, 

Frankrike eller Spanien. 

Mening (4) har den lexikogrammatiska formen av ett påstående. Skolan ger information till 

läsaren. Som elev på Enskilda gymnasiet är det möjligt att studera språk utomlands. Detta 

påstående kan också ses som en tjänst som erbjuds läsaren. Påståendesatsen blir därmed ett 

erbjudande till läsaren. På samma sätt är påståendesatserna (5) och (6) nedan dolda 

erbjudanden.  

(5) Vi går på Dramaten eller Stadsteatern och till vår egen aula kommer författare, 

politiker och vetenskapsmän för att föreläsa.  

(6) I vår strävan att utveckla hela människan och träna elevens sociala och kreativa 

sida erbjuder vi kurser i retorik, drama, bild och form, fotografisk gestaltning, kör- och 

solosång.  

Läsaren informeras om skolans olika kulturella aktiviteter samtidigt som hen erbjuds samma 

aktiviteter om hen börjar på skolan. I mening (6) används verbet ”erbjuder” vilket förstärker 

tolkningen av meningen som ett erbjudande.  

Språkhandlingar och modusmetaforer i texten om Jensens gymnasium 

Texten om Jensen gymnasium Södra består av 33 stycken grafiska meningar inklusive 

rubriker. Av dem är sex stycken inkongruenta meningar och 25 stycken har den 

lexikogrammatiska formen av påståendesatser och två stycken har den lexikogrammatiska 

formen av uppmaningar. Många av textens påståendesatser går dock även att tolka som 

erbjudanden.  

(7) Välkommen till Södermalms kvalitets- och affärsskola!  

(8) Väljer du JENSEN gymnasium kommer du att ha tre roliga och utmanande år 

framför dig.  

(9) När du tar studenten kommer du vara väl förberedd inför nästa steg - oavsett om du 

vill läsa vidare på universitetet, börja jobba eller starta eget företag.  
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Textens inledande mening (7) har den lexikogrammatiska formen av en uppmaning. Samtidigt 

uppmanas inte läsaren att fysiskt kliva in i skolbyggnaden. Meningen är snarare en 

uppmaning till att läsa texten. I mening (8) får läsaren förklarat för sig hur skoltiden kommer 

att bli om hen väljer att gå på Jensen gymnasium med beskrivningen ”tre roliga och 

utmanande år”.  Här erbjuds även ett löfte om ”tre roliga och utmanande år” om personen 

som läser texten väljer att gå på Jensen gymnasium. Meningen är därmed ett erbjudande som 

realiseras genom ett påstående. Genom villkorssatserna ”väljer du...” och ”kommer du...” görs 

det tydligt att det rör sig om erbjudanden. I mening (9) har konjunktionen ändrats till när. 

Avsändaren tycks därmed redan ha bestämt att läsaren kommer att börja på skolan. Ytterligare 

ett erbjudande uttrycks genom ett påstående likt det i mening (8) där läsaren erbjuds något i 

framtiden om hen väljer att börja på Jensen gymnasium.  

(10) Du vet väl att...                                                                            

(11) ...alla elever i åk 1-3 i höst får varsin Chromebook, en laptop utvecklad av 

Google! 

(12) JENSEN gymnasium satsar nämligen stort på att ligga i framkant när det gäller IT 

i undervisningen.  

(13) Vi utvecklar nya arbetssätt som gör studierna roligare samtidigt som de ger 

förutsättningar för bättre studieresultat.  

(14) Med Google Apps som verktyg kan du och dina lärare samarbeta enklare och 

snabbare. 

Avsnittet ovan inleds med ofullständiga meningen (10) följt av de fyra påståendesatserna (11), 

(12), (13) och (14). Påståendesatsen (11) informerar läsaren om att skolans elever får en 

laptop. Satsen avslutas med ett utropstecken. I påståendet erbjuds läsaren explicit en vara. 

Läsaren kan välja att acceptera eller att avvisa varan. Satsen går därför att läsa som en 

modusmetafor för ett erbjudande. Även mening (14) erbjuder indirekt läsaren något. 

Lexikogrammatiskt är meningen ett påstående men den erbjuder samtidigt ”verktyget” 

Google Apps för att på så sätt kunna ”samarbeta snabbare och enklare”.  

(15) ...du kan välja mellan att äta på restaurang med matkortet som laddas med 45 kr 

per dag eller att äta kostnadsfritt i skolans egen lunchservering.  
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(16) Välj det alternativ som passar dig bäst! 

Även meningarna (15) och (16) är modusmetaforer för erbjudanden. Mening (15) är 

lexikogrammatiskt en påståendesats men erbjuder läsaren varor och tjänster i form av att få 

tillgång till mat på antingen en restaurang eller i skolans lunchservering. Mening (16) är en 

uppmaning men även den ger läsaren ett erbjudande. Läsaren uppmanas i själva verket inte att 

välja vilket alternativ hen tycker passar bäst utan erbjuds återigen samma valfrihet som i 

meningen ovan. 

Språkhandlingar och modusmetaforer i texten om Södra Latins gymnasium 

I texten som beskriver Södra Latin är samtliga av textens tio satser påståenden. Åtta av dem är 

dock modusmetaforer för erbjudanden. De två inledande satserna är textens enda 

påståendesatser som inte är modusmetaforer:  

(17) Södra Latin är en gymnasieskola som präglas av en kulturell profil och ett 

vetenskapligt förhållningssätt i en trygg och trivsam miljö. 

(18) Respekten för varandra och rätten att vara sig själv värderar vi mycket högt på vår 

skola. 

Meningarna uttrycker visserligen positiva beskrivningar eller egenskaper hos skolan, men 

erbjuder inte läsaren något lika tydligt som i exempelvis Jensentextens mening (8) Väljer du 

JENSEN gymnasium kommer du att ha tre roliga och utmanande år framför dig. där ett löfte 

om roliga och utmanande år ges direkt till läsaren. Det skulle dock vara möjligt att tolka 

mening (18) som en modusmetafor för en uppmaning där ”respekt för varandra och rätten att 

vara sig själv” implicerar att eleven förväntas gå med på dessa påståenden. I mening (19) 

nedan framställs informationen som ett påstående, men här blir erbjudandet tydligare: 

 (19) Skolan har estetiska utbildningar på hög nivå inom musik, dans, teater, bild och 

formgivning samt naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. 

Genom att presentera skolans utbildningar erbjuder man läsaren varor och tjänster. ”Någon av 

de här utbildningarna kan du gå om du väljer att studera på vår skola”. Läsaren kan antingen 

acceptera eller avvisa erbjudandet. På samma sätt döljs erbjudanden i textens resterande 

påståendesatser.  
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Språkhandlingar och modusmetaforer i texten om Thorildsplans gymnasium 

Texten om Thorildsplans gymnasium består av åtta grafiska meningar. Av dem kan sju 

stycken lexikogrammatiskt räknas till påståendesatser och en som uppmaning. Flera av dem är 

dock modusmetaforer för andra språkhandlingar. I mening (20) erbjuds explicit skolans olika 

program genom en påståendesats: 

(20) Vi erbjuder utbildning inom fem olika program; EE, EK, NA, SA, TE samt 

individuella alternativ. 

(21) Upptäck en modern skola med attraktiva utbildningar, engagerade elever och med 

behöriga lärare. 

Mening (21) ovan är lexikogramatiskt en uppmaning där läsaren uppmanas att upptäcka 

skolan. Genom att beskriva skolan (som ska upptäckas) med orden attraktiva utbildningar, 

engagerade elever och behöriga lärare kan man dock tänka sig tolkningen att läsaren erbjuds 

detta. Det går därför att tolka meningen som ett erbjudande snarare än en uppmaning. 

Sammanfattning av texternas språkhandlingar och modusmetaforer  

Påståendesatser är den vanligaste språkhandlingen i samtliga fyra texter. Det är dock även 

vanligt att påståendesatserna är modusmetaforer för erbjudanden i alla de fyra texterna. I 

Enskildatexten förekommer även påståendesatser som går att tolka som modusmetaforer för 

uppmaningar. I södra Latin-texten är merparten av meningarna modusmetaforer för 

erbjudanden. I texten om Jensen gymnasium erbjuds läsaren explicita varor. Det finns även 

uppmaningssatser som är modusmetaforer för erbjudanden. Även Thorildsplans-texten 

innehåller en uppmaning som är en modusmetafor för ett erbjudande. Till analysen bör även 

tilläggas att ett övergripande syfte för skoltexterna är att uppmana till att söka till just deras 

skola.  

Texterna visar upp vissa skillnader i vad som erbjuds. Jensentexten erbjuder läsaren 

explicita varor (en laptop och matkort) samt ”nya arbetssätt som gör studierna roligare”. I 

Enskildatexten går att finna erbjudanden om att utvecklas och tränas socialt och kreativt 

genom ”kurser i retorik, drama, bild och form”. I Södra Latin-texten realiseras indirekt ett 

liknande erbjudande i meningen Södra Latin är en gymnasieskola som präglas av en kulturell 

profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en trygg och trivsam miljö. I dessa två exempel 

handlar det om erbjudanden som är nära kopplade till en mer traditionell utbildningsdiskurs, 

medan Jensenexemplet visar upp marknadsföringsmässiga drag.  En trygg och trivsam miljö 
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samt möjligheter att utvecklas kreativt och socialt torde räknas till gymnasieskolans 

kärnvärden medan datorer och matkort är något som traditionellt inte kopplas samman med 

skolan. Det är inte heller något som talar om utbildningens innehåll. 

Både Jensentexten och Enskildatexten visar även upp tydliga drag av två andra 

diskurser i respektive inledning. I Enskildatexten uppmanas eleverna indirekt att vilja göra sitt 

bästa, lära sig och göra framsteg. Detta kan kopplas samman med en elitistisk diskurs. I 

Jensentextens inledning erbjuds möjligheter att ”läsa vidare på universitetet, börja jobba 

eller starta eget företag”, ett erbjudande som snarare går i linje med en företagsdiskurs än en 

elitistisk diskurs.  

6.2.1 Texternas modalitet 

Enskildatextens modalitet 

I texten om Enskilda gymnasiet finns flera modalitetsmarkörer: 

(22) Vi strävar efter att alla elever ska uppnå betyget VG, eller högre. 

(23) Redan i år 3 kan våra gymnasieelever ta 7,5 poäng i tyska vid Stockholms 

Universitet.  

I mening (22) uttrycks hög grad av förpliktelse i form av det modala verbet ska. Förpliktelsen 

mildras dock en aning av verbet strävar som kan tänkas uttrycka att det är viktigare att sikta 

högt än att nå högt. Mening (23) signalerar genom det modala verbet kan en låg grad av 

förpliktelse. Eleverna måste inte ta 7,5 poäng i tyska utan kan göra det om de vill.   

(24) Med behöriga gymnasielärare, som undervisar både i grundskolan och på 

gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till vilket 

gymnasium som helst och ta sig in på de bästa universiteten i världen.   

(25) Det skapar trygghet och gör att vi tidigt kan reagera om det uppstår problem.  

(26) Vi söker de elever som vill göra sitt bästa.  

(27) Enskilda Gymnasiet är en elitskola i den bemärkelsen att här går de elever som 

vill göra sitt bästa.   

(28) Våra elever vill lära sig och göra framsteg.   
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Mening (24) och (25) ovan uttrycker en låg grad av förpliktelse. Elevernas når sådana resultat 

att de kan söka och textens vi kan reagera. I meningarna (26), (27) och (28) är det modala 

verbet vill centralt. Det modala verbet vill uttrycker en medelhög grad av villighet men en låg 

grad av förpliktelse. I mening (28) Våra elever vill lära sig och göra framsteg skulle 

innebörden bli en helt annan om det modala verbet byttes ut mot till exempel måste.  

Jensentextens modalitet 

 (29) När du tar studenten kommer du vara väl förberedd inför nästa steg - oavsett om 

du vill läsa vidare på universitetet, börja jobba eller starta eget företag. 

I Jensentextens mening (29) erbjuds tre framtida scenarion, eller alternativ, för eleven: att läsa 

vidare, börja jobba eller starta eget. Orden ”oavsett om du vill” signalerar en viss självständig 

valfrihet. Det modala verbet vill uttrycker låg förpliktelse. Samtidigt presenteras bara tre 

möjliga alternativ för läsaren. Som elev på Jensen gymnasium tycks man därmed förväntas 

välja någon av dessa tre alternativ efter studenten. Att till exempel vilja resa efter gymnasiet 

uppmuntras inte explicit. De tre alternativen som erbjuds går alla i linje med skolans egen 

beskrivning av sig själv: ”Södermalms kvalitets- och affärsskola”.  

I meningen Med Google Apps som verktyg kan du och dina lärare samarbeta enklare 

och snabbare signalerar det modala verbet kan att det finns ett självständigt 

handlingsutrymme (Wojahn 2011:177). Text-duet har möjlighet att samarbeta om hen vill. 

Det är dock oklart hur stort detta handlingsutrymme är i verkligheten. Att samarbeta kan 

tänkas vara en förutsättning och inte en möjlighet.  På samma sätt uttrycker det modala verbet 

kan en låg grad av förpliktelse i meningen ”...du kan välja mellan att äta på restaurang med 

matkortet som laddas med 45 kr per dag eller att äta kostnadsfritt i skolans egen 

lunchservering”. Även i meningen ”Vår hälsoprofil innebär att eleverna får prova på många 

olika aktiviteter under idrottslektionerna” signaleras en låg grad av förpliktelse genom det 

modala verbet får. Eleverna måste inte prova på många olika aktiviteter, utan får prova om de 

vill. Påståendet öppnar därmed för olika alternativ.  

Södra Latin-textens och Thorildsplanstextens modalitet 

I Södra Latin-texten uttrycks hög grad av förpliktelse med det modala verbet ska i meningen 

”Välutbildade och engagerade lärare arbetar tillsammans med övrig personal för att du ska 

känna arbetsglädje, trygghet, trivsel och för att din tid på vår skola ska bli meningsfull.” 
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Textens du ska känna arbetsglädje, trygghet, trivsel. I Thorildsplanstexten uttrycks en låg grad 

av förpliktelse genom det modala verbet kan i meningen ”Du kan enkelt ta dig hit till fots, 

cykla eller med t-bana.” 

Sammanfattning av texternas modalitet 

I Enskildatexten är det modala verbet vill centralt. Elever vill göra sitt bästa samt lära sig och 

göra framsteg. Verbet uttrycker en låg grad av förpliktelse, men kan i sammanhanget tolkas 

som exkluderande. Genom att konstruera bilden av en elev som har viljan och motivationen 

att prestera är det möjligt att vissa läsare exkluderas.  

I Enskildatexten går även att finna det modala verbet ska med hög förpliktelse i 

meningen som handlar om att betyget VG ska uppnås. Enskildatexten innehåller även det 

modala verbet kan med låg förpliktelse. I dessa meningar handlar det om att eleverna kan ta 

kurser i tyska samt ta sig in på de bästa universiteten i världen och textens vi kan reagera om 

det uppstår problem.  

I Jensentexten används de modala verben kan och får med låg förpliktelse. Du kan välja 

och samarbeta och eleverna får prova på. Det modala verbet vill i Jensentexten används för 

att beskriva tre möjliga framtidsscenarion.  

I Thorildsplanstexten uttrycks låg förpliktelse genom textens enda modala verb i 

meningen där det beskrivs hur du kan ta dig till skolan. I Södra Latin-texten är förpliktelsen 

hög genom textens enda modala verb, ska. Det är dock sammankopplat med de positivt 

laddade orden arbetsglädje, trygghet och trivsel.  

6.3 Texternas första- och andradeltagare  

I följande avsnitt kommer jag att analysera texternas första- och andradeltagare. Jag utgår från 

de centrala deltagarna skolan, eleven, du och vi för att kunna jämföra om och i så fall hur 

dessa placeras olika i satskomplexen.  

Analysen inleds med en inventering av skoltexternas förekomst av skolan som 

förstadeltagare i fria satser. Därefter analyseras varje ”deltagarkategori” i följande ordning: 

eleven, du och slutligen vi. I avsnittet där förekomsten av du som förstadeltagare i fria satser 

analyseras kommer jag även att analysera förekomsten av direkt du-tilltal i texterna. Jag 

kommer att gå igenom varje skolas första- och andradeltagare i fria satser separat med 

sammanfattande stycken efter varje deltagarkategori. I avsnittet Centrala deltagare i 
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inbäddade satser kommer jag att undersöka om och i så fall vilka centrala deltagare som finns 

i inbäddade satser.  

I exempelmeningarna nedan är den aktuella deltagaren fetmarkerad och processkärnan 

understruken. I avsnittet där centrala deltagare är placerade i inbäddade satser kommer jag 

endast att fetmarkera den aktuella deltagaren för att göra det tydligare för läsaren.  

6.3.1 Skolan som förstadeltagare  

I Enskildatexten är ”Enskilda gymnasiet” förstadeltagare i tre av textens fria satser:  

(30) Enskilda Gymnasiet har en hög bildningsnivå. 

(31) Enskilda Gymnasiet är en skola med god ordning och tydliga ordningsregler.   

(32) Enskilda Gymnasiet är en väletablerad friskola med stort engagemang 

Samtliga av dessa uttrycker relationella processer med hjälp av huvudverben har och är. 

Skolan har en hög bildningsnivå, skolan är en skola med god ordning och skolan är en 

väletablerad friskola med stort engagemang. Skolan innehar därmed en rad egenskaper. I 

satserna med Enskilda gymnasiet som förstadeltagare finns inga mänskliga andradeltagare. 

Meningarna innehåller endast en process.  

I Jensentexten är Jensen gymnasium förstadeltagare i två satser som båda är fria. Det 

finns inga mänskliga deltagare i satserna som beskriver att skolan satsar på att ligga i 

framkant med IT i undervisningen och att skolan har vunnit titeln ”Årets UF-skola”:  

 

(33) JENSEN gymnasium satsar nämligen stort på att ligga i framkant när det gäller 

IT i undervisningen.  

(34)...JENSEN gymnasium Södra har vunnit titeln "Årets UF-skola" i Stockholm för 

tredje året i rad!  

I Jensentexten är även skolan förstadeltagare i tre fria satser:  

(35) Skolan kännetecknas av trygghet och trivsel bland våra elever och lärare.   

(36) Skolan har även ett samarbete med Vetenskapens hus (Stockholms Universitet 

och KTH) dit klasser går på studiebesök. 
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(37) Skolan har goda samarbeten med företag när det gäller föreläsningar och 

praktikplatser.   

Mening (36) innehåller även en inbäddad sats där klasser är förstadeltagare och går är 

processkärna. Den inbäddade satsen är en del av den fria satsens andradeltagare (ett samarbete 

med Vetenskapens hus).  

I Södra Latin-texten fungerar Södra Latin som förstadeltagare i två fria satser och 

skolan i en fri sats: 

(38) Södra Latin är en gymnasieskola som präglas av en kulturell profil och ett 

vetenskapligt förhållningssätt i en trygg och trivsam miljö.  

(39) Skolan har estetiska utbildningar på hög nivå inom musik, dans, teater, bild och 

formgivning samt naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.  

(40) Södra Latin har ett mycket gott rykte och vi strävar efter att leva upp till det med 

god kvalitet i  alla vår verksamhet.  

I mening (38) är Södra Latin förstadeltagare i den fria satsen där är är processkärna. I samma 

mening finns också den inbäddade som-satsen där präglas är process. Som-satsen fungerar 

som en beskrivning av deltagaren i den fria satsen.  Mening (40) består av två fria satser där 

Södra Latin är förstadeltagare i den första satsen där har är processkärna. I den andra fria 

satsen är vi förstadeltagare, vilket jag återkommer till längre fram i analysen. I 

Thorildsplanstexten är Thorildsplans gymnasium förstadeltagare i två fria satser och skolan 

förstadeltagare i en fri sats.  

(41) Thorildsplans gymnasium är en gymnasieskola med cirka 1200 elever.  

(42) Thorildsplans gymnasium ligger på Kungsholmen, Stockholm.  

(43) Skolan jobbar aktivt för att upprätthålla gemensamma normer och värderingar 

genom ett tydligt ledarskap och vuxenansvar för att skapa en trevlig miljö och en god 

anda på skolan. 

 

Sats (41) och (42) uttrycker båda relationella processer. Thorildsplans gymnasium är och 

ligger och beskriver därmed statiska tillstånd medan sats (43) tillhör kategorin materiella 

processer – någonting sker.  



 
35 

 

Sammanfattning av skolan som förstadeltagare i fria satser 

Antal gånger som skolan eller skolans namn agerar förstadeltagare i en fri sats:  

Enskildatexten Jensentexten Södra Latin-texten Thorildsplanstexten 

3 5 3 3 

Tabell 1.  

I Jensentexten förekommer skolan som förstadeltagare flest gånger. I de fria satser där skolan 

är förstadeltagare har de flesta en relationell processkärna. Enskilda gymnasiet har en hög 

bildningsnivå och är en skola med stort engagemang, god ordning och tydliga ordningsregler. 

Jensen gymnasium har samarbeten med företag och universitet men förekommer även 

tillsammans med de materiella processkärnorna har vunnit och satsar. I Södra Latin-texten är 

skolan förstadeltagare i relationella processer. Södra Latin är en skola och har estetiska 

utbildningar samt har ett mycket gott rykte. I Thorildsplanstexten är skolan förstadeltagare i 

de statiska beskrivningarna av skolans geografiska läge och i beskrivningen av skolans antal 

elever samtidigt som skolan jobbar aktivt.  

Vad skolorna kopplas samman med för egenskaper eller utbud kan tänkas säga något 

om hur skolorna vill framställa sig själva samt inom vilken diskurs de verkar. Enskilda 

gymnasiets formuleringar stort engagemang, god ordning och tydliga ordningsregler går att 

koppla samman med den tidigare nämnda elitistiska diskursen. I Jensentexten kopplas skolan 

samman med företag och universitet samt verben vunnit och satsar. Detta kan tillsammans 

tänkas bidra till en företagsdiskurs. I Södra Latin-texten kopplas skolan samman med estetiska 

utbildningar och ett gott rykte medan Thorildsplanstexten kopplar samman skolan med mer 

neutrala värden.  

6.3.2 Eleven som förstadeltagare i fria satser 

I Enskildatexten är elever i olika böjningsformer förstadeltagare i 8 fria satser:  

(44) Våra elever vill lära sig och göra framsteg.  

(45) Redan i år 3 kan våra gymnasieelever ta 7,5 poäng i tyska vid Stockholms 

Universitet.  
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(46) De elever som arbetar med ämnet kosmisk strålning går på föreläsningar på 

Kungliga Tekniska högskolan och de elever som väljer kursen "Matematik Cirkel" 

läser hela kursen där. 

(47) I slutet av år 2 har eleven möjlighet att läsa steg 5 i ett modernt språk i Tyskland, 

Frankrike eller Spanien.  

(48) Varje termin läser våra elever flera skönlitterära verk.   

(49) Eleven fördjupar sig i engelska och kurser ges i franska, spanska och tyska till 

och med steg 6.  

(50) Varje elev på skolan skriver på ett kontrakt, som innebär att eleven åtar sig att 

följa skolans regler. 

I Jensentexten är elever förstadeltagare i två fria satser:  

(51) ...alla elever i åk 1-3 i höst får varsin Chromebook, en laptop utvecklad av 

Google! 

(52)...alla elever på JENSEN gymnasium Södra får rabatt på både SATS och Friskis 

& Svettis! 

I båda meningarna ovan är alla elever förstadeltagare i fria satser. Dessa satser analyseras i sin 

helhet utan anföringssatsen ”Du vet väl att...”. I Jensentexten nämns också en specifik elev 

som förstadeltagare i en fri sats: 

(53) 2013 vann Taoru Towel UF från JENSEN gymnasium Södra kategorierna Bästa 

UF-företag Stockholm SYD, Bästa Monter Stockholm SYD samt Bästa 

Produktutveckling Stockholm SYD.  

 

I Södra Latin-texten är elever förstadeltagare i två av textens fria satser:   

(54) Våra elever får goda kunskaper som öppnar vägar till fortsatta studier.  

(55) Många av våra elever reser utomlands minst en gång under sin gymnasietid.  

 

I Thorildsplanstexten är elever inte förstadeltagare i någon av de fria satserna.  
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Sammanfattning av eleven som förstadeltagare i fria satser 

Antal fria satser där elev i olika böjningsformer agerar förstadeltagare: 

Enskildatexten Jensentexten Södra Latin-texten Thorildsplanstexten 

8 3 2 0 

Tabell 2.  

I Enskildatexten figurerar förstadeltagaren eleven i olika former: våra elever, våra 

gymnasieelever, de elever, eleven, elever och varje elev. Av dessa utgörs de flesta satser av 

materiella processer. Eleven framstår därmed som aktiv i dessa satser. I Jensentexten beskrivs 

förstadeltagaren elever som alla elever som får någonting. I Södra Latin-texten får våra elever 

respektive reser många av våra elever. Både Enskildatexten och Södra Latin-texten har 

därmed likheten att beskriva eleven som skolans egna elever genom formuleringen våra.  

6.3.4 Tilltal och ”du” som förstadeltagare 

I texterna om Jensen, Södra Latin och Thorildsplan förekommer du som förstadeltagare, till 

skillnad från i Enskildatexten där direkt du-tilltal saknas helt. Jensentexten är präglad av ett 

starkt du-tilltal. Du-tilltalet är som starkast i textens inledning och mitt. Även textens 

inledande mening Välkommen till Södermalms kvalitets- och affärsskola! har ett direkt tilltal 

till läsaren genom det participa verbet välkommen (interjektion). I Jensentextens meningar 

med direkt du-tilltal är du förstadeltagare i tre fria satser:  

(56) När du tar studenten kommer du vara väl förberedd inför nästa steg - oavsett om 

du vill läsa vidare på universitetet, börja jobba eller starta eget företag. 

(57) Med Google Apps som verktyg kan du och dina lärare samarbeta enklare och 

snabbare. 

(58) ...du kan välja mellan att äta på restaurang med matkortet som laddas med 45 kr 

per dag eller att äta kostnadsfritt i skolans egen lunchservering.  

I Thorildsplanstexten används direkt du-tilltal i en av textens åtta meningar. Där är subjektet 

du förstadeltagare i en fri sats:  

(59) Du kan enkelt ta dig hit till fots, cykla eller med t-bana.  
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Mening (60) nedan kan dock också läsas som ett direkt tilltal till läsaren genom verbet 

upptäck: 

(60) Upptäck en modern skola med attraktiva utbildningar, engagerade elever och med 

behöriga lärare. 

 

I Södra Latin-texten används du-tilltal i en av textens tio meningar där subjektet du endast 

fungerar som förstadeltagare i en bunden sats: 

 

(61) Välutbildade och engagerade lärare arbetar tillsammans med övrig personal för 

att du ska känna arbetsglädje, trygghet, trivsel och för att din tid på vår skola ska bli 

meningsfull. 

Sammanfattning av tilltal och ”du” som förstadeltagare 

Antal fria satser där du är förstadeltagare:  

Enskildatexten Jensentexten Södra Latin-texten Thorildsplanstexten 

0 3 0 1 

Tabell 3.  

Det direkta tilltalet är starkast i Jensentexten. Subjektet du är dock endast förstadeltagare i tre 

av textens fria satser, varav en består av du och dina lärare. De andra två meningarna talar om 

att du kan välja och berättar om möjligheterna när du tar studenten. Textens resterande du-

subjekt återfinns i ofullständiga meningar eller i form av dig, dina eller din.  

Enskildatexten saknar direkt tilltal, i Thorildsplanstexten är subjektet du 

förstadeltagare i en fri sats och Södra Latin-texten innehåller ett du-subjekt där du är 

förstadeltagare i en bunden sats. Analysen av du-tilltal och du som förstadeltagare i fria satser 

visar därmed att subjektet du fungerar mycket olika i de olika texterna samt att det är ovanligt 

att du är förstadeltagare i fria satser.  

Förekomsten av direkt du-tilltal går att koppla samman med diskurs då ett starkt du-

tilltal ofta tyder på en tydlig marknadsföringsdiskurs. I Jensentexten där du-tilltalet är 

vanligast kopplas du-subjektet samman med Google Apps verktyg och ett matkort som laddas 

på med 45 kr per dag vilket ytterligare kan bidra till en marknadsföringsdiskurs. Detta kan 
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jämföras med Södra Latin-texten där du-subjektet (i en bunden sats) kopplas samman med 

arbetsglädje, trygghet och trivsel. Även här finns spår av marknadsföring, men inga explicita 

varor erbjuds.  

6.3.5 ”Vi” som förstadeltagare  

I Enskildatexten fungerar vi som förstadeltagare i 16 fria satser. Av dessa är fördelningen 

mellan materiella och relationella processkärnor relativt jämn. Nedan följer några exempel där 

vi är förstadeltagare i fria satser:   

(62) Vi förbereder eleven för vidare studier och arbete utomlands.  

(63) Vi är angelägna om att skapa en arbetsmiljö som underlättar för eleven och gör 

det möjligt att nå högt uppsatta mål. 

(64) På Enskilda Gymnasiet har vi hög lärartäthet.  

(65) Vi håller på en hel skoldag med lärarledda lektioner. 

(66) Vi visar ömsesidig respekt och arbetar för att förebygga och motverka mobbning. 

Vi är också förstadeltagare i en bunden sats och en inbäddad sats i Enskilda-texten:  

(67) Eftersom vi är en relativt liten skola har lärare och skolledning möjlighet att lära 

känna varje elev.  

(68) Det betyder att vi har ett studieklimat som främjar eleven och stimulerar till goda 

prestationer.  

I Jensentexten är vi förstadeltagare i åtta fria satser där fördelningen mellan materiella och 

relationella processkärnor är jämn. Nedan följer några exempel där vi är förstadeltagare i fria 

satser:   

 (69) Vi utvecklar nya arbetssätt som gör studierna roligare samtidigt som de ger 

förutsättningar för bättre studieresultat.  

(70) Vi har lärare som brinner för din utveckling.   

(71) På Ekonomiprogrammet har vi exempelvis ett nära samarbete med revisions- och 

rådgivningsföretaget PwC. 
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(72) Vi har stort fokus på Ung Företagsamhet, där såväl skolans elever som lärare haft 

stora framgångar.  

(73) Vi arbetar även med pedagogiska promenader och mental träning då vi anser att 

god hälsa är en viktig förutsättning för framgång i studier. 

I Södra Latin-texten är vi förstadeltagare i fyra fria satser: 

 (74) Respekten för varandra och rätten att vara sig själv värderar vi mycket högt på 

vår skola.  

(75) Vi har utbyte och samverkan med universitet, högskolor, organisationer och 

arbetsmarknad för att bredda perspektiven och ge fördjupning.  

(76) Vi har naturligtvis ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterskor, 

studievägledare och speciallärare samt ett väl utrustat bibliotek. 

(77) Södra Latin har ett mycket gott rykte och vi strävar efter att leva upp till det med 

god kvalitet i  alla vår verksamhet.  

I Thorildsplanstexten är vi förstadeltagare i en fri sats:  

(78) Vi erbjuder utbildning inom fem olika program; EE, EK, NA, SA, TE samt 

individuella alternativ. 

Sammanfattning av ”vi” som förstadeltagare 

Antal fria satser där vi agerar förstadeltagare:  

Enskildatexten Jensentexten Södra Latin-texten Thorildsplanstexten 

16 8 4 1 

Tabell 4.  

 

I Enskildatexten förekommer vi som förstadeltagare i 16 fria satser. Av dessa är fördelningen 

mellan relationella och materiella processkärnor relativt jämn. Även Jensentexten, där vi är 

förstadeltagare i åtta fria satser, är fördelningen mellan de relationella och materiella 

processerna jämn. Samma mönster finns i Södra Latin-texten som innehåller fyra stycken vi-

förstadeltagare. I Thorildsplanstexten förekommer endast vi som förstadeltagare i en fri sats 

en gång där processkärnan är materiell.   
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Skoltexternas olika förekomst av vi som förstadeltagare är intressant i jämförelse med 

föregående avsnitt där förstadeltagaren du analyserades. I synnerhet när det gäller 

Enskildatexten där läsaren aldrig tilltalas med du, medan vi förekommer desto fler gånger. En 

möjlig tolkning är att Enskildatexten på så vis skapar en bild av en gemenskap på skolan, ett 

vi. Den elev som börjar på Enskilda gymnasiet kan således bli en del av detta vi. I 

Jensentexten är du-tilltalet starkt och du-subjektet är förstadeltagare i tre fria satser. Samtidigt 

är vi förstadeltagare i flera av satserna. Detta kan tänkas skapa en mer individuell identitet där 

”du som läsare” åtskiljs från ”vi på skolan”.  

6.3.6 Meningar där centrala deltagare är inbäddade 

På flera ställen i Enskildatexten förekommer centrala deltagare i inbäddade satser. 

(79) Enskilda Gymnasiet är en elitskola i den bemärkelsen att här går de elever som 

vill göra sitt bästa. 

Mening (79) inleds med en fri sats där Enskilda gymnasiet är förstadeltagare och är är 

processkärna. Därefter följer den inbäddade satsen som inleds med att och där de elever 

fungerar som andradeltagare. I som-satsen som är en beskrivning och alltså en del av 

andradeltagaren (de elever) i föregående sats är som (de elever) förstadeltagare och vill är 

process. 

(80) Det betyder att vi har ett studieklimat som främjar eleven och stimulerar till goda 

prestationer.  

Även i mening (80) finns eleven djupt inbäddad i meningen. I meningens fria sats är betyder 

processkärna och det förstadeltagare. ”att vi har ett studieklimat...” är satsens andradeltagare. 

Eftersom jag vill undersöka skolans, elevens och lärarnas deltagarroller i texterna behöver jag 

gå djupare i analysen av meningen. Jag undersöker därför även att-satsen ”att vi har ett 

studieklimat som främjar eleven och stimulerar till goda prestationer.” Här är vi 

förstadeltagare, har är processkärna och studieklimat andradeltagare. Eftersom eleven finns i 

som-satsen analyserar jag även den: ”som främjar eleven och stimulerar till goda 

prestationer.” Här är som förstadeltagare (alltså indirekt studieklimat eftersom inbäddningen 

beskriver studieklimat), främjar processkärna och eleven andradeltagare. I nästkommande 

sats är som förstadeltagare, stimulerar process och goda prestationer andradeltagare.  

(81) Vi strävar efter att alla elever ska uppnå betyget VG, eller högre. 
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I mening (81) är vi förstadeltagare i den fria satsen där strävar är processkärna och ”att alla 

elever...” är andradeltagare. I satsen som följer är alla elever förstadeltagare och (ska) uppnå 

processkärna.  

(82) Vi är angelägna om att skapa en arbetsmiljö som underlättar för eleven och gör 

det möjligt att nå högt uppsatta mål. 

I mening (82) är vi förstadeltagare i den fria satsen där är är processkärna. Som-satsen som 

följer den fria satsen är en beskrivning av andradeltagaren (arbetsmiljö). Som (arbetsmiljö) är 

därför förstadeltagare, processen är underlättar och eleven är andradeltagare.  

(83) I svenska, engelska och matematik har vi utökad timplan och för att kunna se till 

den enskilde eleven nivågrupperar vi i engelska och matematik. 

I mening (83) är vi förstadeltagare i meningens två fria satser där har och nivågrupperar är 

processer. Satsen ”för att kunna se till den enskilde eleven” är en inbäddad sats där deltagaren 

eleven förekommer.  

(84) Med behöriga gymnasielärare, som undervisar både i grundskolan och på 

gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till vilket 

gymnasium som helst och ta sig in på de bästa universiteten i världen.  

(85) I vår strävan att utveckla hela människan och träna elevens sociala och kreativa 

sida erbjuder vi kurser i retorik, drama, bild och form, fotografisk gestaltning, kör- och 

solosång. 

I mening (84) är elever andradeltagare i den fria satsen där vi är förstadeltagare och i mening 

(85) finns deltagaren eleven i den inbäddade satsen ”I vår strävan...” som är ett attribut till den 

fria satsen där vi är förstadeltagare. Enskildatexten är den enda av de fyra texterna där 

föräldrar nämns:  

(86) Skolan grundades 1913 och ägs och drivs av föräldrarna genom Föreningen 

Enskilda Gymnasiet.  

(87) Tillsammans med aktiva föräldrar, som delar vår syn på lärande och ordning, 

uppnår vi våra kunskapsmål lättare. 
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I mening (86) är föräldrarna förstadeltagare i den passiva satsen och i mening (87) är vi 

förstadeltagare i den fria satsen där uppnår är processkärna, medan aktiva föräldrar är 

deltagare i den inbäddade satsen.  

Även i Jensentexten finns centrala deltagare i inbäddade och bundna satser. I mening 

(88) nedan är vi förstadeltagare, har är processkärna och ”lärare som brinner...” är 

andradeltagare i den fria satsen. Lärare blir därmed indirekt förstadeltagare i nästkommande 

(inbäddade) sats. Den inbäddade satsen är en del av andradeltagaren i den fria satsen där 

brinner är process och din utveckling är andradeltagare.  

(88) Vi har lärare som brinner för din utveckling.  

På samma sätt blir eleverna indirekt förstadeltagare i den inbäddade satsen i mening (89).  

(89) Vår hälsoprofil innebär att eleverna får prova på många olika aktiviteter under 

idrottslektionerna.  

(90) Vi har stort fokus på Ung Företagsamhet, där såväl skolans elever som lärare haft 

stora framgångar.  

I mening (90) är vi förstadeltagare i den fria satsen där har är processkärna. I den inbäddade 

satsen som inleds med ”där såväl..” är skolans elever en del av förstadeltagaren där haft är 

processkärna. I nästkommande mening (91) är förstadeltagaren osynlig i den avslutande fria 

satsen. Läraren Henrik är satsens andradeltagare. Förstadeltagaren blir osynlig på grund av 

den passiva verbformen utsågs. 

(91) Vi har för tredje året i rad blivit utsedda till "Årets UF-skola" och 2010 

utsågs vår lärare Henrik Samuelsson till "Årets UF-lärare".  

Sammanfattning av centrala deltagare i inbäddade satser 

Analysen visar att eleven ofta förekommer som deltagare i inbäddade satser i Enskildatexten. 

Genom att eleven placeras i inbäddade satser underordnas hen språkligt. I majoriteten av de 

meningar där eleven finns i inbäddade satser är vi eller skolan förstadeltagare i meningens fria 

sats. En möjlig tolkning av detta kan vara att skolan på så sätt tillskriver sig själva ett större 

ansvar. I meningen Vi är angelägna om att skapa en arbetsmiljö som underlättar för eleven 

och gör det möjligt att nå högt uppsatta mål blir vi ansvariga för arbetsmiljön. Även 

deltagaren föräldrar, som endast förekommer i Enskildatexten, är placerad i en passiv sats och 
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i en inbäddad sats.  

I Jensentexten visar deltagaranalysen att det finns centrala deltagare i inbäddade satser. 

I meningen Vi har lärare som brinner för din utveckling är till exempel vi förstadeltagare i den 

fria satsen där din utveckling är andradeltagare i den inbäddade satsen. Lärarna och vi är 

därmed indirekt aktörer för att få textens du att utvecklas.  
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7. Diskussion  

I följande avsnitt kommer jag att diskutera undersökningens analysresultat. Resultaten 

kommer att diskuteras i förhållande till den större sociala praktiken och jämföras med resultat 

från tidigare forskning. Jag utgår särskilt från diskurserna marknadsföringsdiskurs och 

elitistisk diskurs då dessa är de tydligast förekommande diskurserna i de undersökta texterna.  

Avsnittet inleds med en genomgång av textanalysresultaten som diskuteras i förhållande 

till diskurs. Jag kommer att redogöra för varje del av textanalysen under separata rubriker. 

Därefter följer en summering där de fyra texterna diskuteras utifrån begreppet 

interdiskursivitet. Under rubriken Slutsatser diskuteras slutligen undersökningens resultat i 

förhållande till ett större perspektiv samt utifrån tidigare forskning och Faircloughs tankar om 

konsumtionsdiskurs.  

7.1 Språkhandlingar och modusmetaforer  

I undersökningen av skoltexternas språkhandlingar och modusmetaforer framgår att 

majoriteten av texternas språkhandlingar har den lexikogrammatiska formen av 

påståendesatser men att många av dem är modusmetaforer för erbjudanden.  

I både Enskildatexten och Södra Latin-texten finns erbjudanden som går att koppla till 

en mer traditionell utbildningsdiskurs medan Jensentexten innehåller en större andel 

erbjudanden som snarare hör till en marknadsföringsdiskurs. I några av meningarna erbjuds 

explicita varor, till exempel en laptop i Jensentexten. De flesta erbjuder dock något mer 

diffust som ”goda kunskaper som öppnar vägar till fortsatta studier” i Södra Latin-texten. 

Det går här att tänka sig att erbjudandet om en vara är lättare att leva upp till än vad 

erbjudandet om goda kunskaper är. Samtidigt är goda kunskaper en tolkningsfråga som kan 

innebära olika innebörder medan en laptop bara kan vara en materiell vara. Goda kunskaper 

kan dock sägas reproducera den traditionella utbildningsdiskursen medan erbjudanden om en 

laptop och matkort är hämtade från diskurser utanför skolans värld. I Enskildatextens 

inledning uppmanas elever indirekt genom tre påståendesatser att vilja göra sitt bästa, lära sig 

och att göra framsteg. Dessa satser kan sägas peka mot en elitistisk diskurs.  

Ingen av texterna nämner eller erbjuder explicit något som till exempel 

stödundervisning. Detta kan givetvis bero på att det finns krav på skolorna att erbjuda 

stödundervisning, även om detta efterlevs olika väl. Det är dock ändå intressant när det 

kommer till frågan om diskurs och vilken elev som konstrueras i texterna. Genom att inte 
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nämna möjligheten till stödundervisning eller speciallärare är det möjligt att en viss 

exkludering skapas. Effekten som de olika språkhandlingarna får för läsaren kan emellertid bli 

olika beroende vem som tolkar och läser texten. 

Marknadsföringsdiskursen kan också sägas gå igen i samtliga texter genom den 

konkurrenssituation som texterna delvis uttrycker, genom att lyfta fram respektive skolas 

nisch eller utbud. I texten om Södra Latin skriver man ”Vi har naturligtvis ett elevhälsoteam 

bestående av kurator, skolsköterskor, studievägledare och speciallärare samt ett väl utrustat 

bibliotek”. Genom att lyfta fram detta i en relativt begränsad text uttrycks en viss 

positionering gentemot andra skolor – elevhälsoteam är något unikt som inte går att förutsätta. 

Man skulle därmed kunna tolka meningen som en implicit kritik mot andra skolor. Genom 

ordvalet naturligtvis skapas en känsla av självklarhet. Detta bekräftas delvis efter 

telefonintervjun med en kommunal skolas webbtextansvarige den 6 december 2013. 

Skolsköterskor och bibliotek uppgavs då vara exempel på sådant som man gärna lyfter fram i 

texterna om skolan. En möjlig tolkning kan vara att dessa funktioner är något som är mer 

specifikt för de kommunala skolorna medan de privata skolorna (Jensen till exempel) erbjuder 

rabatt på Sats och Friskis & Svettis samt en laptop. Andra ”utbud” som bland andra lyfts fram 

i texterna är möjligheten att resa utomlands genom skolan (nämns i texten om Enskilda, Södra 

Latin och Thorildsplan) och samarbete med högskolor och universitet (nämns i texten om 

Enskilda, Jensen och Södra Latin). I Skolverkets rapport ”Konkurrensen om eleverna” från 

2010 framkommer i intervjuer med rektorer att sådana slags profileringar från skolan är 

viktiga faktorer för att locka elever. De framhåller dock även vikten av att de erbjudanden 

som skolan ger måste gå att leva upp till (Skolverket 2010:64). 

7.2 Texternas modalitet 

Enskildatexten kan sägas innehålla vissa exkluderande element vilka regleras av 

modalitetsmarkörer. Detta kommer till uttryck i formuleringar som ”Med behöriga 

gymnasielärare, som undervisar både i grundskolan och på gymnasiet, hjälper vi våra elever 

att nå sådana resultat att de kan söka till vilket gymnasium som helst och ta sig in på de bästa 

universiteten i världen”. Formuleringen kan verka inkluderande, men implicerar samtidigt en 

förväntad önskan om att studera på universitet utomlands vilket kan tyda på en både elitistisk 

diskurs och en internationell diskurs. Bilden av Enskilda-eleven som en elev som vill ha 

många framtida möjligheter träder fram. Det modala verbet kan justerar dock graden av 

förpliktelse  i meningen. I meningen ”Vi strävar efter att alla elever ska uppnå betyget VG, 
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eller högre” används det modala verbet ska som uttrycker hög förpliktelse. Här träder den 

elitistiska diskursen återigen fram. Meningen kan tänkas implicera skolans syn på betyg som 

något viktigt samt att betygsgraderna under VG inte är bra nog. Verbet strävar kan dock sägas 

mildra förpliktelsen i meningen.  

Enskildatextens relativt höga frekvens av det modala verbet vill kan få en exkluderande 

effekt. Även om verbet vill uttrycker en låg grad av förpliktelse samt en självständig vilja hos 

eleven går det att tolka som kravställande i sammanhanget. I rubriken används ordet söker 

vilket kan tolkas som att den tänkta läsaren är en potentiell elev. Skolan ”söker de elever som 

vill göra sitt bästa” kan tolkas som att en viss sorts elev eftersöks, den som har viljan och 

möjligheterna att göra sitt bästa. Vill implicerar att eleven själv väljer. Samtidigt erbjuds inga 

alternativ för skolans elever. Vill man göra sitt bästa är man välkommen. Vill man inte 

exkluderas man. Påståendena kan bekräftas eller ifrågasättas av läsaren. På det sättet 

inkluderas eller exkluderas läsaren. Även om rubriken Vi söker de elever som vill göra sitt 

bästa explicit säger att alla är välkomna bara de gör sitt bästa efter sin egen förmåga, så säger 

den implicit (genom det modala verbet vill) att prestation handlar om att vilja. På det sättet 

bortses det faktum att det kan finnas yttre faktorer som påverkar till exempel 

studiemotivation.  Även det faktum att olika elever har olika förutsättningar (till exempel 

funktionsnedsättningar eller möjligheten att få hjälp hemifrån) förbises. På så vis skapar 

mottagaren en bild av att allt är möjligt bara man kämpar tillräckligt. Vilja och prestation 

kopplas därmed samman. Detta för tankarna till en liberal diskurs där valfriheten styr. Med 

denna tolkning går det att jämföra meningarna med meningen Vi strävar efter att alla elever 

ska uppnå betyget VG, eller högre där samma innebörd går att tolka in.  

I Jensentexten används modalitet med låg förpliktelse. I meningen När du tar studenten 

kommer du vara väl förberedd inför nästa steg - oavsett om du vill läsa vidare på 

universitetet, börja jobba eller starta eget företag uttrycker det modala verbet vill låg 

förpliktelse. Vill kan implicera att du-subjektet får välja själv. Samtidigt innehåller meningen 

ett begränsat antal framtidsalternativ. Valfriheten begränsas därmed. Formuleringen 

”förberedd inför nästa steg” och ”starta eget företag” kan tänkas uppvisa spår av 

företagsdiskurs. I de två kommunala skolornas texter uttrycks låg förpliktelse respektive hög 

förpliktelse. I Thorildsplanstexten används det modala verbet kan med låg förpliktelse och i 

Södra Latin-texten används det modala verbet ska med hög förpliktelse. I det sistnämnda 
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exemplet ska eleven känna arbetsglädje, trygghet och trivsel, vilka kan säga vara positivt 

laddade ord.  

7.3 Texternas första- och andradeltagare 

Analysen av första- och andradeltagare visar att de undersökta texterna innehåller ett 

begränsat antal mänskliga deltagare. Dessa är elever, lärare, vi, du och föräldrar. Deltagarna 

får olika stor plats i de olika texterna och förekommer i olika hög grad. Framställningen av 

första- och andradeltagarna ger i vissa av fallen ytterligare en bild av texternas 

interdiskursivitet.  

Analysen av skolan som förstadeltagare i fria satser visar att de innehållsliga teman 

som kopplas samman med deltagaren skolan kan analyseras i förhållande till diskurs. I 

Enskildatexten kopplas skolan samman med stort engagemang, god ordning och tydliga 

ordningsregler, vilket går att härleda till en delvis elitistisk diskurs. Södra Latin-texten 

kopplar samman skolan med estetiska utbildningar och gott rykte – två kvaliteter som skolan 

tycks vilja framhäva i den relativt korta texten. Thorildsplanstexten kopplar samman skolan 

med två mer neutrala värden, skolans geografiska position och antal elever, men beskriver 

också hur skolan ”jobbar aktivt för att upprätthålla gemensamma normer”. Jensentexten 

presenterar en skola som arbetar inom en företagsdiskurs genom att koppla skolan till 

samarbeten med företag och universitet. Skolan har även vunnit och satsar, vilket ytterligare 

kan sägas visa spår av en diskurs utanför den traditionella utbildningsdiskursen.   

I skoltexterna konstrueras en rad olika mottagare. I Enskildatexten ges en bild av en 

studiemotiverad elev, någon som ”vill göra sitt bästa” och förväntas ”nå högt uppsatt mål”. 

Elevernas föräldrar är aktiva och delar skolans ”syn på lärande och ordning”. Att föräldrarna 

omnämns som aktiva är intressant i förhållande till hur eleven förekommer som deltagare i 

texten. Enskildatextens relativt höga frekvens av eleven som förstadeltagare i fria satser kan 

tänkas kunna förklaras med avsaknaden av du-tilltal. Eleven förekommer även i hög grad i 

inbäddade satser vilket skapar en delvis underordnad elevposition i texterna. Enskildatexten är 

också den enda av de undersökta texterna där föräldrar nämns, dels som grundare av skolan 

och dels som aktiva och som en del av att uppnå ”våra kunskapsmål lättare”. Föräldrarna 

tycks därmed ha en viktig roll i Enskildatexten, inte bara för sina egna barn utan även för att 

”våra kunskapsmål” ska uppnås lättare. Våra implicerar att föräldrarnas engagemang i skolan 

och deras barn blir en förutsättning för att skolan i stort ska nå sina mål. Detta kan 

förmodligen grunda sig i att skolan faktiskt ägs och drivs av föräldrarna genom en förening, 
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vilket också förklaras i texten. Kanske kan den elitistiska diskursen, det indirekta tilltalet och 

den inbäddade eleven delvis förklaras av detta. Texten skapar en bild av en studiemotiverad 

och studiebegåvad elev men vänder sig till föräldrarna. Föräldrarna själva är dock näst intill 

osynliga deltagare i texten och fungerar endast som förstadeltagare i en passiv sats.  

7.4 Texternas tilltal och omtal 

I tre av de undersökta texterna (Jensentexten, Södra Latin-texten och Thorildsplanstexten) 

tilltalas läsaren individuellt genom tilltal i andraperson (du). Genom det direkta tilltalet (du) 

placeras läsaren i en ”lämplig mottagarroll” samtidigt som det möjliggör att ge hen en 

identitet som passar en annons syfte. I meningen När du tar studenten kommer du vara … från 

Jensentexten placeras läsaren i en roll av att redan vara elev. På samma sätt tilltalar Södra 

Latin-texten läsaren som en befintlig elev i meningen Välutbildade och engagerade lärare 

arbetar tillsammans med övrig personal för att du ska känna arbetsglädje, trygghet, trivsel 

och för att din tid på vår skola ska bli meningsfull. Reklamdiskursen simulerar på det sättet en 

samtalsdiskurs genom personifieringen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:86). Genom 

personifieringen skapar avsändaren ett ”personligt och skenbart jämlikt förhållande mellan 

dem” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:89). Tilltalet signalerar också ett förtroende mellan 

avsändaren och mottagaren. Genom den förtroliga tonen skapas en vänskaplig ton som därför 

är svårare att vara kritisk eller misstänksam emot (Hellspong & Ledin 1997:173). Fairclough 

kallar detta för ”Synthetic personalization” och beskriver det som ett personligt tilltal som 

flyttat in i en institutionell miljö och tar formen av ett samtal. Han menar att det är en 

manipulation av den interpersonella betydelsen (Fairclough 1993:141).  

Man kan tänka sig att det direkta du-tilltalet pekar ut en viss läsare medan avsaknaden 

av direkt du-tilltal som i Enskildatexten ger en vagare bild av läsaren. I Enskildatexten är 

eleven desto vanligare förekommande som förstadeltagare. Detta kan tänkas skapa en slags 

gruppidentitet. Eleverna placeras i en grupp direkt. Det direkta du-tilltalet skapar istället en 

individualiserad identitet.  

Det bör dock poängteras att enligt de riktlinjer som finns för klarspråk kan ett direkt 

du-tilltal rekommenderas. I Myndigheternas skrivregler står till exempel att läsa att ”I allmän 

information till en stor grupp medborgare är tilltalet numera i regel du” (Myndigheternas 

skrivregler, Ds 2009:38). Dessa skrivregler gäller emellertid myndigheter, men kan ses som 

allmängiltiga.  
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I samtliga fyra texter omnämns texternas förstaperson (vi) i singular. Även omtalet i 

en text går att koppla till en marknadsföringsdiskurs, i synnerhet när omtalet rör textens 

avsändare. I reklam, marknadsföring och propaganda är det vanligt att glidningar mellan 

textjaget skapas i form av pronomenet vi (Hellspong & Ledin 1997:174). I skoltexterna är det 

dock möjligt att flera av texternas vi även inkluderar läsaren och/eller skolans elever. 

Referenten till vi är därför inte helt tydlig. Det kan alltså röra sig om ”vi i ledningen på 

skolan”, alla skolans lärare och elever, textförfattaren eller textförfattaren och läsaren. Ett 

exempel på en sådan glidning i vi-subjektet är Södra Latin-textens mening: Respekten för 

varandra och rätten att vara sig själv värderar vi mycket högt på vår skola. Vi-subjektet kan 

här både innefatta ”vi i ledningen på skolan” eller skolans alla lärare och elever. Det kan 

också uttrycka en önskan om att du som läser texten ska hålla med om att respekten för 

varandra och rätten att vara sig själv ska värderas högt.   

Det faktum att eleven och texternas text-du är mindre förekommande som 

förstadeltagare i fria satser än vad skolan och text-viet är, kan dock säga något om diskursen. I 

kombination med analysen av språkhandlingar och modusmetaforer som visar att många 

erbjudanden realiseras genom påståendesatser, visar analysen av deltagare att det ofta är 

skolan som är central aktör för att ge eleven något. Valfriheten, konkurrenssituationen och 

den samhälleliga marknadsdiskursen skapar en diskurs som är skild från den traditionella 

utbildningsdiskursen.  

7.5 Sammanfattande diskussion 

Samtliga undersökta texter innehåller en hög grad av interdiskursivitet. Hög interdiskursivitet 

går, enligt Fairclough, att koppla samman med förändring medan låg interdiskursivitet hänger 

ihop med en reproduktion av befintliga strukturer (Winther Jørgensen & Phillips 2000:87). 

Interdiskursiviteten i skoltexterna tyder med andra ord på en förändring i samhället. Dessa 

förändringar kan därmed sägas påverkas av en marknadsmässig diskurs som bland annat 

rymmer en elitistisk och liberal diskurs. Texternas relativt höga interdiskursivitet kan därmed 

också sägas spegla den ”kolonisation av offentliga verksamheter” som Fairclough talar om 

som ”marketization of discourse”. Han menar att reklam som uppmanar till konsumtion har 

koloniserat professionella och offentliga sektorer i samhället vilket genererat många nya 

genrer där reklam är mer eller mindre framträdande (Fairclough 1993:141). Analysen visar att 

detta även påverkar de kommunala skolorna. Därmed kan man säga att texternas 

interdiskursivitet reproducerar befintliga strukturer i samhället.  
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Mikael Palme benämner i sin avhandling både Enskilda gymnasiet och Södra Latin 

som elitskolor. Denna kategorisering kan (förutom Enskildatextens egen benämning av sig 

själv som just en elitskola) bekräftas av Svenska Dagbladets gymnasieguide där skolor rankas 

efter olika variabler och där båda dessa skolor hamnar i toppen. Palme skriver att så kallade 

elitskolors hemsidor förmedlar en bild av att ”utbildning är eftersträvansvärd och legitim i sig 

själv”. Utbildningen blandas därför inte ihop med verksamheter utanför skolvärlden. 

Skolornas auktoritet lyfts ofta fram inledningsvis på vad Palme kallar elitskolorna. Därefter 

följer ofta en beskrivning av skolans utbildningar, timplaner och organisation. Palme skriver 

att dessa skolor sällan hämtar element från verksamheter utanför skolan och att språkbruket 

sällan är lånat från andra diskurser (Palme 2008:225). Palme tar upp Enskilda gymnasiet och 

Södra Latin som exempel på skolor som använder denna återhållsamhet till element utanför 

skolan på sina hemsidor och de båda refererar till skolans anciennitet (Palme 2008:226). Min 

undersökning visar dock att det i både Enskildatexten och Södra Latin-texten finns element 

hämtade utanför skolan, men att Jensentexten innehåller betydligt fler.  

De bilder som finns på gymnasieskolornas respektive hemsida går delvis i linje med 

undersökningens resultat. På sidan där Enskildatexten återfinns bekräftar fotografiet av 

skolans fasad en viss auktoritär bild där skolans anciennitet, som Palme skriver om, uttrycks. 

På samma sätt speglas Södra Latin-textens innehåll av en liknande bild på skolfasaden. 

Återigen tycks det anrika samt skolans rykte understrykas. De två fotografierna på 

Thorildsplanstextens sida visar inte heller några elever. Fotografierna av skolfasaden och 

korridoren med skåp uttrycker en relativt neutral ton, liksom texten gör. På Jensentextens 

webbsida fylls bilderna med aktiva elever som skrattar. Dessa bilder kan sägas bekräfta 

analysen som visar att Jensentexten bär flest drag av en marknadsföringsdiskurs.  

Det är emellertid inte så simpelt att endast marknadsföringen av skolor och en 

reklamskapad bild av skolorna gör dem attraktiva för sökanden. I många fall tycks skolors 

rykte påverka minst lika mycket. Detta är något som även uttrycks i de undersökta texterna. 

Explicit i Södra Latin-texten: Södra Latin har ett mycket gott rykte och vi strävar efter att leva 

upp till det med god kvalitet i alla vår verksamhet. Och implicit i Enskildatexten: Enskilda 

Gymnasiet är en väletablerad friskola med stort engagemang. Genom 

marknadsföringsdiskursen lyckas dock skolorna framföra sin ställning som bra skolor. Det går 

därmed inte att säga att den elitistiska diskursen och marknadsföringsdiskursen står i 
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motsattsförhållande till varandra. Den elitistiska diskursen verkar inom en större 

marknadsdiskurs och på samma villkor som marknadsföringsdiskursen.  

De två kommunala skolornas texter (Thorildsplanstexten och Södra Latin-texten) 

sticker dock inte ut lika mycket i textanalysen som Enskildatexten och Jensentexten gör. 

Enskildatexten är utmärkande i sitt sätt att dra sig åt en elitistisk diskurs som tycks vända sig 

mer till föräldrar än till potentiella elever. Genom att dessutom placera eleven i inbäddade 

satser underordnas eleven som deltagare i valet av skola. Jensentexten tycks använda sig av en 

motsatt retorik då den vänder sig direkt till den potentiella eleven genom att genomgående 

använda ett direkt du-tilltal. Detta kombineras med utropstecken och explicita erbjudanden 

vilket för associationerna till reklamannonsers uttrycksätt. En möjlig tolkning till varför de 

kommunala skolorna inte sticker ut lika mycket i textanalysresultaten kan vara att de ännu 

inte anpassat sig helt till den delvis konkurrensdrivna marknad som skolor befinner sig på. 

Larsson och Persson tar i sin studentuppsats upp denna aspekt och menar att de privata 

skolorna ligger ett steg före de kommunala skolorna marknadsföringsmässigt eftersom de 

alltid verkat på en konkurrensdriven marknad (Larsson & Persson 2012:12-13). En annan 

möjlig tolkning är att de undersökta texterna inte behöver eller vill använda sig av en stark 

marknadsföringsdiskurs eller elitistisk diskurs. I telefonintervjun med en kommunal skolas 

webbtextansvariga bekräftas detta då hen framhåller vikten av informativa texter. Även 

Skolverkets rapport som delvis bygger på intervjuer med kommunalt anställda rektorer 

bekräftar denna bild. Det bör dock även återigen poängteras att de undersökta kommunala 

skoltexterna är betydligt kortare än de två privata skolornas texter då de kommunala skolorna 

styrs av Stockholm stads riktlinjer för gymnasieskolors hemsidor. Det kan därför tänkas vara 

möjligt att de kommunala skolorna helt enkelt inte har tillräckligt med utrymme för att plocka 

in fler marknadsföringselement i sina texter.  

Det finns dock, som nämnts tidigare, marknadsföringsdrag även i de kommunala 

skolornas texter. I Södra Latin-texten erbjuds arbetsglädje, trygghet och trivsel ”för att din tid 

på vår skola ska bli meningsfull”. I denna mening är lärare förstadeltagare i den fria satsen 

och beskrivs ”arbeta /.../ för att du ska känna arbetsglädje /.../”. På liknande sätt understryks 

lärarnas ansvar i Jensentextens meningen Vi har lärare som brinner för din utveckling liksom 

i Enskildatextens mening Med behöriga gymnasielärare, som undervisar både i grundskolan 

och på gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till vilket 

gymnasium som helst och ta sig in på de bästa universiteten i världen. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att undersökningens textanalyser visar att 

skoltexterna har drag av olika diskurser där de mest framträdande, förutom den traditionella 

utbildningsdiskursen, är en elitistisk diskurs och en marknadsföringsdiskurs. Analysen av 

textanalysresultaten visar att texterna har en hög grad av interdiskursivitet samt att de alla 

verkar inom en större marknadsdiskurs som genomsyrar samhället i stort.  

Undersökningen visar också att det inte går att göra en tydlig åtskillnad mellan de 

privata och kommunala skolorna i sättet att beskriva sig själva. De två privata skolornas texter 

skiljer sig mycket åt och kan nästan sägas uppvisa kontrasterande mönster. Enskildatexten bär 

tydliga drag av en elitistisk diskurs men har mindre tydliga spår av explicita reklamdrag, 

medan det motsatta kan sägas om Jensentexten. De kommunala skolorna Södra Latin och 

Thorildsplans gymnasium bär båda drag från flera olika diskurser vilka ofta uttrycks mer 

implicit.  
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8. Slutsatser 

Genom att skolorna lånar in element från diskurser utanför den traditionella 

utbildningsdiskursen byggs diskursordningen på och systemet konstitueras. Genom skolans 

privatisering och decentralisering på 1990-talet samt att privata alternativ till de kommunala 

skolorna har etablerat sig har också marknaden klivit in i skolvärlden. Konsumtionsdiskursen 

och marknadsföringsdiskursen som ingår i marknadens diskursordning har därmed fått en 

naturlig plats i skolan.  

Enligt Fairclough skapar det faktum att vi alla är utsatta för en tydlig reklamdiskurs 

(promitionsdiskurs) ett förtroendeproblem. Hur avgör vi vad som är autentiskt och äkta i ett 

samhälle som genomsyras av mer eller mindre uppenbara reklambudskap? (Fairclough 

1993:142). Fairclough frågar sig även hur vi skiljer på vänskapligt tal och samtal vars 

huvudsyfte är att sälja. Det här försvåras av vårt identitetsskapande. Identiteten kan kopplas 

samman med livsstil som i sin tur är tätt sammankopplat med de varor vi kan konsumera 

(Fairclough 1993:142). Det är därför svårt att inte påverkas av reklamdiskursen. Vi måste ta 

del av den och ”sälja oss själva” dels i våra jobb (eller i sökandet efter ett jobb eller 

utbildning) men också som en del att skapa oss en identitet (Fairclough 1993:142). 

Reklamdiskursens kolonisering av samhället skapar därmed problem kring språk och diskurs 

(Fairclough 1993:142). Kritiskt medvetet tänkande när det kommer till språk och diskursiva 

praktiker menar Fairclough är en nödvändig förutsättning för demokrati. Det är också en 

viktig del i språkundervisningen menar Fairclough (Fairclough 1993:142). 

Även i skolverkets rapport ”Valfrihet och dess effekter inom skolområdet” från 2003 

problematiseras marknadsföringsdiskursen kopplat till skolvalet i förhållande till demokrati. 

Valfriheten ser inte på elever och föräldrar som ”samhällsmedborgare som ställer politiska 

krav” utan som ”kunder”. I en sådan konsumtionskontext vänder sig kunden direkt till 

producenten och behöver därmed inte gå via politiken. Detta skapar ett samhälle där 

medborgaren förväntas se till egennyttan istället för till samhällsnyttan. Skolval och 

utbildning blir därmed en privat sak (Skolverket 2003:161). Valfriheten inom skolan utnyttjas 

i högre grad av högutbildade grupper. Valfriheten inom skolan har därmed inte minskat 

segregationen (Skolverket 2003:158).  

Larsson och Persson drar i sin uppsats slutsatsen att eleverna innehar en viss 

maktposition i sin roll som konsument av utbildning. Eleven styr indirekt utbildningarnas 
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inriktningar och innehåll. De menar dock att även skolorna besitter en viss makt då det är de 

som i slutändan väljer utbildningsprofil och hur de förmedlar sin information till potentiella 

elever (Larsson & Persson 2012:36). 

Min undersökning styrker bilden av eleven (och föräldern) som konsumenter. Den 

svenska gymnasieskolan verkar på en konkurrensdriven marknad. Marknadsföringsdiskursen 

tar dock olika uttryck i de olika skoltexterna. Trots att de undersökta texterna tycks skilja sig 

åt i både sitt språkliga och visuella uttryck är de alla mer eller mindre beroende av att anpassa 

sig till samma marknad. Oavsett om det uttrycks i en förtrolig samtalston (som i Jensentexten) 

eller med en mer elitistisk inriktad ton (som i Enskildatexten) är målet detsamma. Även de 

kommunala skolorna tvingas liksom de privata skolorna in i denna diskurs. Min undersökning 

visar att både Södra Latin-texten och Thorildsplanstexten bär spår av ett marknadstänkande.  

Fairclough menar i en studie av universitetstexter att de promotionella funktionerna i 

texten syftar till att ”sälja universitetet” och dess utbildningar till potentiella sökande. Detta 

sker på en konkurrensdriven marknad där universiteten är beroende av att attrahera ”bra” 

sökanden (Fairclough 1993:156). Denna tolkning går även att applicera på gymnasieskolornas 

webbtexter. Marknaden tvingar in skolorna, kommunala som privata, i en jakt efter ”de bästa 

eleverna”. Genom att skapa en attraktiv bild av sig själva i webbtexterna realiseras detta 

språkligt.    

Medborgaren som konsument kan skapa positiva effekter som större inflytande och 

konsumentmakt i valfrihetens anda. Samtidigt kan den marknadsmässiga diskursen försvåra 

ledordet ”en skola för alla”. För där jakten på elever och skolpeng görs till en jakt på de bästa 

eleverna finns risken att likvärdighetsprincipen hamnar i bakvattnet. Skoltexternas sätt att 

stödja sig på existerande diskurser och genrer placerar läsaren i en redan etablerad och van 

roll – rollen som konsument. I rollen som konsumenter blir vi individualistiskt tänkande 

varelser som, liksom skolorna själva, tvingas in på den hårda konkurrensdrivna marknaden 

där utbildning och kunskap blir till en tävling. Och i den tävlingen är risken stor att vi alla 

slutar som maktlösa förlorare i ett alltmer segregerat samhälle.  
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http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1155
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1155
http://www.regeringen.se/sb/d/253/a/131583
http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar
http://www.svd.se/nyheter/skolvalet/gymnasiesok/
http://www.enskildagymnasiet.se/nytt/om_skolan
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Södra Latin-texten 

Tillgänglig: < http://sodralatinsgymnasium.stockholm.se/om-skolan > (2013-11-05) 

 

Thorildsplanstexten 

Tillgänglig: < http://thorildsplansgymnasium.stockholm.se/om-skolan > (2013-11-20) 
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http://thorildsplansgymnasium.stockholm.se/om-skolan
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Bilagor 

Bilaga 1 
Enskildatexten 
 

Vi söker de elever som vill göra sitt bästa. 

 

Enskilda Gymnasiet är en elitskola i den bemärkelsen att här går de elever som vill göra sitt bästa.  

Våra elever vill lära sig och göra framsteg.  

Det betyder att vi har ett studieklimat som främjar eleven och stimulerar till goda prestationer.  

Vi strävar efter att alla elever ska uppnå betyget VG, eller högre. 

 

Enskilda Gymnasiet har en hög bildningsnivå. 

Med behöriga gymnasielärare, som undervisar både i grundskolan och på gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå 

sådana resultat att de kan söka till vilket gymnasium som helst och ta sig in på de bästa universiteten i världen.  

 

Vi samarbetar med universitet och högskola.   

Redan i år 3 kan våra gymnasieelever ta 7,5 poäng i tyska vid Stockholms Universitet.  

De elever som arbetar med ämnet kosmisk strålning går på föreläsningar på Kungliga Tekniska högskolan och 

de elever som väljer kursen "Matematik Cirkel" läser hela kursen där. 

 

Vi förbereder eleven för vidare studier och arbete utomlands.  

Eleven fördjupar sig i engelska och kurser ges i franska, spanska och tyska till och med steg 6.  

I slutet av år 2 har eleven möjlighet att läsa steg 5 i ett modernt språk i Tyskland, Frankrike eller Spanien.  

Kursorterna är München, Aix-en-Provence och Nerja. 

 

Vi lägger stor vikt vid kulturen och tar vara på vårt läge mitt i Sveriges huvudstad.  

Varje termin läser våra elever flera skönlitterära verk.   

Vi går på Dramaten eller Stadsteatern och till vår egen aula kommer författare, politiker och vetenskapsmän för 

att föreläsa.  

I vår strävan att utveckla hela människan och träna elevens sociala och kreativa sida erbjuder vi kurser i retorik, 

drama, bild och form, fotografisk gestaltning, kör- och solosång. 

 

(Enskilda Gymnasiet är en skola med god ordning och tydliga ordningsregler.  

Vi är angelägna om att skapa en arbetsmiljö som underlättar för eleven och gör det möjligt att nå högt uppsatta 

mål.  

Varje elev på skolan skriver på ett kontrakt, som innebär att eleven åtar sig att följa skolans regler. 
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Undervisningstiden är viktig. 

På Enskilda Gymnasiet har vi hög lärartäthet.  

Vi håller på en hel skoldag med lärarledda lektioner.  

Eftersom våra undervisningstimmar är viktiga, ställer vi höga krav på närvaro.  

I svenska, engelska och matematik har vi utökad timplan och för att kunna se till den enskilde eleven 

nivågrupperar vi i engelska och matematik. 

 

Vi visar ömsesidig respekt och arbetar för att förebygga och motverka mobbning. 

Eftersom vi är en relativt liten skola har lärare och skolledning möjlighet att lära känna varje elev.  

Det skapar trygghet och gör att vi tidigt kan reagera om det uppstår problem. 

 

Vi tar extra stor hänsyn till nya på skolan. 

År 6 i grundskolan och år 1 på gymnasiet har sin skolstart två dagar tidigare, för att lära känna skolan, mentorn 

och de nya klasskamraterna.  

I varje klass finns två kamratstödjare och vid läsårets slut utses en elev till "Bästa kamrat". 

 

Enskilda Gymnasiet är en väletablerad friskola med stort engagemang. 

Skolan grundades 1913 och ägs och drivs av föräldrarna genom Föreningen Enskilda Gymnasiet.  

Tillsammans med aktiva föräldrar, som delar vår syn på lärande och ordning, uppnår vi våra kunskapsmål lättare. 

 

Enskilda Gymnasiet drivs inte i vinstsyfte. 
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Bilaga 2  
Jensentexten 

 
Välkommen till Södermalms kvalitets- och affärsskola!  

Väljer du JENSEN gymnasium kommer du att ha tre roliga och utmanande år framför dig.  

När du tar studenten kommer du vara väl förberedd inför nästa steg - oavsett om du vill läsa vidare på 

universitetet, börja jobba eller starta eget företag. 

 

Du vet väl att...                                                                         

 

...alla elever i åk 1-3 i höst får varsin Chromebook, en laptop utvecklad av Google! 

JENSEN gymnasium satsar nämligen stort på att ligga i framkant när det gäller IT i undervisningen.  

Vi utvecklar nya arbetssätt som gör studierna roligare samtidigt som de ger förutsättningar för bättre 

studieresultat.  

Med Google Apps som verktyg kan du och dina lärare samarbeta enklare och snabbare. 

 

...du kan välja mellan att äta på restaurang med matkortet som laddas med 45 kr per dag eller att äta kostnadsfritt 

i skolans egen lunchservering.  

Välj det alternativ som passar dig bäst! 

 

...alla elever på JENSEN gymnasium Södra får rabatt på både SATS och Friskis & Svettis! 

 

...JENSEN gymnasium Södra har vunnit titeln "Årets UF-skola" i Stockholm för tredje året i rad! 

 

Hos oss får du också... 

...engagerande och kompetenta lärare. 

Vi har lärare som brinner för din utveckling.  

Vi ställer höga krav men utgår alltid från dina individuella förutsättningar.  

Skolan kännetecknas av trygghet och trivsel bland våra elever och lärare.  

Våra kamratstödjare, Amigos, gör ett viktigt arbete för att tillsammans med lärare och övriga medarbetare skapa 

en lugn och trygg skolmiljö. 

 

...nära samarbete med arbetsliv, högskola och universitet. 

Med vårt utbildningskoncept, Träning för verkligheten, får utbildningen en tydlig koppling till det som väntar 

efter gymnasiet.  

Vi samarbetar bland annat med Södertörns Högskola, Stockholms Universitet och har lärare med 

forskarkompetens.  
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Skolan har även ett samarbete med Vetenskapens hus (Stockholms Universitet och KTH) dit klasser går på 

studiebesök.  

Samarbetet erbjuder en inblick i eftergymnasiala studier men framförallt en tillgång till modern labbutrustning 

och utbildning.  

På Ekonomiprogrammet har vi exempelvis ett nära samarbete med revisions- och rådgivningsföretaget PwC. 

 

...lära dig allt om entreprenörskap genom Ung Företagsamhet. 

Skolan har goda samarbeten med företag när det gäller föreläsningar och praktikplatser.  

Vi har stort fokus på Ung Företagsamhet, där såväl skolans elever som lärare haft stora framgångar.  

Vi har för tredje året i rad blivit utsedda till "Årets UF-skola" och 2010 utsågs vår lärare Henrik Samuelsson till 

"Årets UF-lärare".  

2013 vann Taoru Towel UF från JENSEN gymnasium Södra kategorierna Bästa UF-företag Stockholm SYD, 

Bästa Monter Stockholm SYD samt Bästa Produktutveckling Stockholm SYD. 

 

...fysisk aktivitet, mental träning och pedagogiska promenader. 

Vår hälsoprofil innebär att eleverna får prova på många olika aktiviteter under idrottslektionerna.  

Vi arbetar även med pedagogiska promenader och mental träning då vi anser att god hälsa är en viktig 

förutsättning för framgång i studier. 

 

Välkommen till JENSEN gymnasium Södra! 
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Bilaga 3 
Södra Latin-texten 

 
Södra Latin är en gymnasieskola som präglas av en kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en 

trygg och trivsam miljö.  

 

Respekten för varandra och rätten att vara sig själv värderar vi mycket högt på vår skola. 

 

Skolan har estetiska utbildningar på hög nivå inom musik, dans, teater, bild och formgivning samt 

naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.  

 

Välutbildade och engagerade lärare arbetar tillsammans med övrig personal för att du ska känna arbetsglädje, 

trygghet, trivsel och för att din tid på vår skola ska bli meningsfull.  

 

Vi har utbyte och samverkan med universitet, högskolor, organisationer och arbetsmarknad för att bredda 

perspektiven och ge fördjupning.  

 

Våra elever får goda kunskaper som öppnar vägar till fortsatta studier.  

 

Studie- och utbytesresor både inom och utom Sverige är viktiga inslag och Södra Latin har ett internationellt 

kontaktnät med vänskolor i många länder.  

 

Många av våra elever reser utomlands minst en gång under sin gymnasietid.  

 

Vi har naturligtvis ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterskor, studievägledare och speciallärare samt 

ett väl utrustat bibliotek. 

 

Södra Latin har ett mycket gott rykte och vi strävar efter att leva upp till det med god kvalitet i alla vår 

verksamhet.  
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Bilaga 4 
Thorildsplanstexten 

 
Thorildsplans gymnasium är en gymnasieskola med cirka 1200 elever.  

 

Upptäck en modern skola med attraktiva utbildningar,engagerade elever och med behöriga lärare.  

 

Vi erbjuder utbildning inom fem olika program; EE, EK, NA, SA, TE samt individuella alternativ. 

 

Thorildsplans gymnasium ligger på Kungsholmen, Stockholm.  

 

Du kan enkelt ta dig hit till fots, cykla eller med t-bana. 

 

Skolan jobbar aktivt för att upprätthålla gemensamma normer och värderingar genom ett tydligt ledarskap och 

vuxenansvar för att skapa en trevlig miljö och en god anda på skolan. 

 

Genom Thorildsplans gymnasiums stipendiefonder ges eleverna möjlighet att delta i nationella och 

internationella skolprojekt för att utveckla sina kunskaper. 

 

De senaste studieresorna har gått till England,Italien,Spanien och Tyskland och Bydalen. 

 

 

 

 

 

 

 


