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Sammanfattning 

 
Med bakgrund i de skolreformer som genomfördes i Sverige under 90-talet och i studier av 
differentiering inom gymnasieskolan behandlar den här uppsatsen skillnader i hur 
gymnasieskolor ger uttryck för ”det internationella”, ett samlingsuttryck för en mängd 
internationella och global strömningar. Inspiration tas från Bourdieus sociologi. Genom 
kvalitativa och kvantitativa textanalyser undersöks hur ett internationellt innehåll tar sig i 
uttryck på webbplatser som tillhör 45 gymnasieskolor i Stockholm. Undersökningen fokuserar 
hur internationella inslag skiljer sig mellan skolor med olika social rekrytering och syn på 
utbildning.  

Studiens resultat och analys pekar på att skolor med hög social rekrytering ägnar ett större 
och bredare utrymme åt det internationella i förhållande till skolor med låg social rekrytering. 
Analysen lyfter även fram att det finns skillnader mellan skolor inom gruppen med hög grad 
av social rekrytering. En skiljelinje dras mellan hur tankefigurer som knyts till det 
internationella ger uttryck för ett målrationellt ideal respektive ett bildningsideal. Exempel på 
det förstnämnda idealet är att vissa val sägs förbättra elevens utsikter på en internationell 
marknad. Exempel på det sistnämnda idealet är hur världen står inför miljömässiga och 
sociala globala utmaningar. 

 Uppsatsens diskussion föreslår att olika skolors webbplatser betonar olika aspekter av det 
internationella. Skolor med låg rekrytering skriver fram en snäv kulturell bild av det 
internationella jämfört med skolor med hög rekrytering. Skolor som ger uttryck för ett 
målrationellt ideal betonar ekonomiska aspekter av globalisering, medan skolor som ger 
uttryck för ett bildningsideal lyfter fram politiska aspekter av globalisering. 
 
Nyckelord: Utbildningssociologi, doxologi, internationalisering, gymnasiet, webbplats, 
textanalys. 
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1 Inledning 

Mitt eget västerbottniska skolval kan placeras in någonstans mellan obefintligt och 
ointressant. Således kan min resa in i Stockholm gymnasieskolors digitala landskap liknas vid 
utvandrarnas resa till kontinenten på andra sidan havet. En ny värld innebär möten med 
fenomen som inte alltid stämmer överens med vår tidigare förförståelse. Precis som var 
etnolog går igenom en inre kamp mot sina egna trivialiserande, raljerande och förutfattade 
meningar när hon försöker förstå den kultur som studeras, har även mitt analysarbete som 
vikarierande doxolog varit en prövning. Trots att en god dos av tvivel har genomsyrat studien 
vågar jag, i skrivande stund, påstå att jag nu i arbetets slutskede påstå att jag i alla fall påbörjat 
att stifta en första bekantskap med en del små partikulära komponenter av en del av den doxa 
som omsluter Stockholms gymnasieskolor. 

Slutligen vill jag rikta ett tack till Mikael Palme som, trots hektiskt schema, alltid lyckats 
finna tid för att svara på mina otaliga frågor och väglett mig på rätt kurs när jag trampat snett. 



 

 5 

2 Bakgrund 

Kommunaliseringen av skolan och gymnasieskolreformen är två utbildningsreformer som 
från och med införandet, 1991 respektive 1992, till idag har kommit att successivt förändra 
det svenska utbildningslandskapet.1 Med grund i skolpengens och det fria skolvalets inträde, 
under samma tid och framåt, har antalet friskolor markant ökat i Sverige, från knappt 100 
stycken läsåret 94/95 till drygt 400 stycken läsåret 09/10.2 Idag står Sverige inför en 
konkurrenssituation där skolor tävlar med varandra om att rekrytera elever.3 Fenomenet har 
liknats vid en skolmarknad på vilken skolor marknadsför utbildningar och elever och familjer 
är kunder.4 Det fria skolvalet, har det hävdats, kan bidra till en minskad bostadssegregering.5 
Andra talar för att skolvalet inte ökar valmöjligheter för alla.6 När elever från välutbildade 
medelklasshem utnyttjar dess möjligheter för det med sig ökad segregering för andra.7 
Tidigare har elever från närliggande bostadsområden med olika bakgrunder och synsätt mötts 
under samma skoltak, nu kan de välja att inte göra det. Skolmarknadens framväxt i den 
svenska gymnasieskolan har tidigare undersökts i synnerhet i Stockholmsområdet där 
marknadsnischer och profilerade utbud analyserats.8 Högstadieelever och deras föräldrar möts 
idag av en gymnasieskola som i hög grad befolkas av unga skolor som med mer eller mindre 
profilerade utbud av utbildningar inom avgränsade marknadsnischer kämpar för att fånga 
elevers uppmärksamhet och därmed försäkra skolans fortlevnad.9 

                                                
 

1 Se bl.a. Elisabeth Nihlfors doktorsavhandling Skolchefen i skolans styrning och ledning. Uppsala 
Studies in Education 102. Uppsala, Uppsala universitetsbibliotek, 2003, s. 134ff. 
2 Konkurrensen om eleverna: kommunernas hantering av minskade gymnasiekullar och en växande 
skolmarknad, Skolverket, Stockholm, 2010, s. 27. 
3 Rikardsson 2004, s 168. 
4 Stephen Ball behandlar bakgrund till och effekter av skolmarknader – här omnämnda som ”education 
markets” – i ett stort antal böcker och artiklar, se bl.a. Ball, Stephen J., Class strategies and the education 
market: the middle classes and social advantage, RoutledgeFalmer, London, 2003a; 'Spoilt for Choice': 
The Working Classes and Educational Markets, Diane Reay and Stephen J. Ball. Oxford Review of 
Education, vol. 23, no. 1, Choice, Diversity and Equity in Secondary Schooling (Mar., 1997), ss. 89-101; 
The Risks of Social Reproduction: the middle class and education markets, Stephen Ball. London Review 
of Education, vol. 1, Iss. 3, 2003b. 
5 Gustafsson, 2006, s. 64. 
6 Lund 2006, s. 16. 
7 Bland många studier, se exempelvis Bo Malmbergs et al. Studie, vilken bl.a. uppmärksammats av 
Sveriges radio http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5456437 [2013-11-21]. 
För den intresserade finns en mer lättillgänglig text i forma av en projektbeskrivning att läsa på 
http://people.su.se/~bmalm/Bo_Malmberg/Projekt/Poster/2010/1/15_Den_svenska_skolans_nya_geografi
.html [2013-11-21]; se även Nihad Bunar, ”De andra(s) skolor(na)” i Magnus Dahlstedt & Ingmar 
Lindberg, Det slutna folkhemmet. Om etniska klyftor och blågul självbild. Stockholm, Agora 2002; 
Söderström, Martin & Uusitalo, Roope, Vad innebar införandet av fritt skolval i Stockholm för 
segregeringen i skolan?, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala, 2005 
8 Palme 2008. Se även Stefan Lunds studie av Växjös gymnasieskola, 2006.  
9 Palme 2008, ss. 212, 215; Donald Broady et al., Välfärd och skola. Antologi från Kommittén 
Välfärdsbokslut, s. 43ff. SOU 2000:39, 2000, ss. 5–133. 
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De nya skolornas behov av en framåtriktad retorik – för att slå sig in på det fält där de äldre 
skolorna tidigare fick vistas ostörda – tvingar även äldre etablerade skolor att positionera sig. 
Om vi blickar fem år tillbaka fördubblades gymnasieskolans totala reklamutgifter mellan åren 
2009-2011.10 2012 använde sig drygt en tredjedel av alla gymnasieskolor av externa firmor, 
såsom reklambyråer. Vidare var det endast en av tio skolor som inte marknadsförde sin skola 
genom tryckta broschyrer och liknande. Liknande siffor gäller den digitala världen, där fyra 
av fem gymnasieskolor använde sig av internetbaserad marknadsföring. Studier har undersökt 
nätets potentiella roll i rekryteringen av elever och hur gymnasieskolor där har möjlighet att 
skapa en bild av sig själva som riktas till deras potentiella publik.11 Få gymnasieskolor tycks 
sakna hemsida, och därtill är det få av skolwebbplatserna som inte lanserar något slags uttalad 
profil, vilket gör att fenomenet skolhemsida kan liknas vid en genre.12 Utifrån den position 
skolorna har i gymnasielandskapet och utifrån de tillgångar de anser sig kunna lyfta fram – 
det kan vara anciennitet, en särskild kunskapssyn, skollokalernas speciella läge eller 
erbjudande om bärbara datorer – tycks skolorna skriva fram skilda innehåll på webbplatsen.13 
Enligt Mikael Palme uttrycker dessa skillnader ofta skilda övertygelser knutna till synen på 
utbildning hos de sociala grupper som frekventerar olika skolor. Skolor med hög social och 
skolmässig rekrytering tenderar att skriva fram utbildning som ett värde i sig som inte blandas 
samman med andra mål. De står i kontrast till skolor med låg rekrytering på vilkas 
webbplatser utbildning ofta blandas samman med andra ting som anses värdefulla, 
exempelvis den ”verklighet” som utbildningen sägs förbereda för. På liknande sätt är budskap 
på webbplatser som tillhör skolor som särskilt rekryterar elever från ekonomiskt starka hem 
annorlunda budskapet på skolors webbplatser vars publik framför allt består av elever från 
kulturellt starka hem.14 Annan forskning visar på hur skolan är en bidragande faktor till att 
reproducera kulturella och ekonomiska skillnader.15 

Etableringen av en skolmarknad på vilken skolor tävlar med varandra om att rekrytera de 
elever som utgör den ekonomiska grunden för deras existens är parallell med globaliseringens 
allt starkare genomslag i samhället, en globalisering som också påverkar familjers, elevers 
och studenters intresse för internationellt gångbara kunskaper och färdigheter.16 Intresset för 

                                                
 

10 En ökning från dryg 20 miljoner till 42. Siffrorna baseras på en undersökning av TNS-Sifo, genomförd 
på uppdrag av Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/elevjakt-pumpar-upp-
reklambudget_7435710.svd [2013-12-10]. 
11 Palme 2008, s. 218. 
12 Op. cit., ss. 197, 219. 
13 Op. cit., s. 229ff. 
14 Op. cit., ss. 247ff, 259ff. 
15 Bunar, Nihad. & Kallstenius, Jenny., Valfrihet, integration och segregation i Stockholms grundskolor, 
TPB, Johanneshov, 2009 
16 För en utförlig genomgång se Mikael Börjessons avhandling Transnationella utbildningsstrategier: vid 
svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York. För att göra författaren rättvisa kan 
vi snarare tala om en ’transnationell trend’ i svenskars geografiska val av högre studier. Detta eftersom 
Börjesson menar att  



 

 7 

globaliseringens inverkan på skolan har lyfts till regeringsnivå.17 En markant ökning kan 
konstateras av studenter som väljer att söka sig till universitet och högskolor utanför Sveriges 
gränser. I den svenska gymnasieskolan har antalet elever som väljer det internationella 
programmet International Baccalaureate (IB) vuxit.18 IB-programmet ges från Umeå i norr 
till Lund i söder, men är vanligast förekommande i storstadsområdenas mer 
marknadsorienterade skolklimat.19 Ett flertal skolor lyfter där fram en gräns- och 
nationsöverskridande världsbild med ordval som ”globalisering” eller ”internationell” på sina 
webbplatser. Till vilka övertygelser och värden på skolornas webbplatser knyts 
globaliseringen och andra internationella inslag?  Syftet med denna studie är att undersöka hur 
det internationella skrivs fram på gymnasieskolors webbplatser. 

                                                
 

17 Nihlfors, Elisabet, Kunskap vidgar världen: globaliseringens inverkan på skola och lärande, 
Globaliseringsrådet, Stockholm, 2008 
18 Elever per programtyp och program: [gymnasieskolan] : kortversion, Skolverket, Stockholm, 2013, s. 
28. 
19 
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=3008&skolform=21&ar=1314&infotyp=31&ext
raId=999 [2013-01-24]. 
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3 Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning     

Det här avsnittet syftar till att ställa bakgrundens preliminära syfte mot tidigare forskning och 
således fastslå de frågor den här studiens kommer undersöka. 

3.1.1 Marknadisering och differentiering i gymnasieskolan 

I en studie av gymnasieskolan i Sverige visar Allan Svensson att förälderns utbildningsnivå 
och yrke påverkar huruvida eleven kommer att välja ett teoretiskt eller ett praktiskt program.20 
Svensson menar att valet av utbildning får till följd att eleven fortsätter inom den sektor där 
studierna bedrivits.21 Anders Persson menar att det är de utbildningar som ges och de val som 
elever gör som fört med sig att gymnasieskolan blivit differentierad. 22 Att familjer efterfrågar 
olika utbildningar och vidare att elever gör olika val har, enligt Persson, även fört med sig att 
gymnasieskolan visar segregerande tendenser.23 På samma sätt tyder utländska studier på att 
andra skolsystem visar tendenser till segregering som en naturlig konsekvens av en 
differentiering som skapas av sociala gruppers olika val av utbildning.24  

Fiskes och Ladds studie av Nya Zealands valfrihetsreformer inom skolan, vilka 
genomfördes i slutet av 80-talet, tyder på att dessa ledde till en ökad etnisk segregering.25 
Skolor med gott rykte fick en större ansamling av elever från den högutbildade medelklassen, 
medan skolor med dåligt rykte dominerades av elever från lågutbildad- och 
minoritetsbakgrund.26 Studien visar även att de flesta föräldrar, oavsett bakgrund, föredrog 
skolor med hög grad av elever från socioekonomiskt välbeställda förhållanden. Även Halstead 
visar på hur föräldrars inblandning i skolval privilegierar medelklassen framför 
arbetarklassen.27 Med bakgrund i de skolreformer som genomfördes i Sverige på 90-talet 
menar Jan-Erik Gustafsson att en mer omfattande frihet rörande familjers val av skola å ena 

                                                
 

20 Svensson, Allan, Består den sociala snedrekryteringen? Elevernas val av gymnasieprogram hösten 
1998. Pedagogisk forskning i Sverige. Nr 3, s. 161-172, 2001. 
21 Svensson, Allan, Den sociala snedrekryteringen till högskolan – när och hur uppstår 
den? IPD – rapport. Nr 2002:10. Göteborg: Göteborgs universitet, 2002. 
22 Persson, Anders, Politiken i krissamhället: studier av politikens reella och virtuella verkligheter, 
Carlsson, Stockholm, 1997. 
23 Persson 1997, s. 148; se även Lund 2006, s. 16. 
24 Se bl.a Richard Hatcher, Class Differentiation in Education: Rational Choices? British Journal of 
Sociology of Education , Vol. 19, No. 1 (Mar., 1998) , pp. 5-24 
25 Fiske, Edward B. & Ladd, Helen F., When schools compete: a cautionary tale, Brookings Institution 
Press, Washington, D.C., 2000 
26 Liknade resultat finns presenterade i ett flertal internationella studier, se bl.a. Cullen, Jacob och Levitt 
(2000), Ladd (2003) och Willms och Echols (1993). 
27 Mark J. Halstead, Parental choice and education: Principles, policy and practice, 1994. 
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sidan kan föra med sig en minskad bostadssegregering.28 Å andra sidan kan en ökad valfrihet 
öka segregationen. Gustavsson skiljer mellan etnisk, socioekonomisk och prestationsmässig 
segregation, och betonar särskilt den etniska segregationen då kravet på att tillägna sig 
information på svenska blir mer omfattande när skolvalet får större betydelse för elevers 
skolframgång. En utländsk studie, under ledning av Martinez, undersöker San Antonio 
Independent School District (SAIDS) skolvalsprogram, vilket infördes med avsikt att hjälpa 
studenter med en låg inkomst att få en bättre utbildning.29 Martinez visar att moderns 
utbildningsnivå och föräldrarnas förväntningar på utbildning var de viktigaste faktorerna för 
att urskilja vilka familjer som utnyttjar möjligheten till ett skolval. Medelklassen i San 
Antonio visade i högre grad upp dessa två kännetecken, vid en jämförelse med arbetarklassen, 
och var således även den grupp som i högre grad gjorde ett aktivt skolval. 

Genom att undersöka skolreformer som genomfördes i England och Wales på 80-talet visar 
Geoffrey Walford på att tendenser till marknadsmekanismer fanns redan i den statliga 
engelskan skolan.30 När familjer fick större möjlighet att påverka sitt skolval och när skolors 
överlevnad hängde på det antal elever skolan lyckas locka till sig, tvingades skolor att tävla 
med varandra för att överleva. I en diskussion av den svenska friskoleutvecklingen och 
skolkonkurrensen menar dock Stefan Lund att det blir problematiskt att likna 
”gymnasieutbildningens utbildningsmarknad” vid en reell marknad.31 Lund beskriver hur 
gymnasieskolan snarare kan ses som ett flertal lokala kvasimarknader. En kvasimarknad kan 
beskrivas som en marknad som konkurrensutsätts, men som fortfarande får medel från 
staten.32 En lokal skolmarknad är situerad till en plats, ett geografiskt avgränsat område som 
en kommun eller ett område där skolvalet är möjligt. Hur marknaden ska se ut bestäms av hur 
och vilka val elever gör samt vilka karaktäristiker och egenskaper platsen har,  exempelvis 
dess utbildningsutbud och invånarnas socioekonomiska karaktäristiker. Allt detta påverkar 
kvasimarknadens utformning. 33 Familjernas valstrategier skiljer sig åt när en skolmarknad där 
antalet skolor som ger liknande program av liknande kvalitet är många och när en skola 
ensam står för ett slags utbildning. Marknaden bygger på att kunden vill använda tjänsten.  

                                                
 

28 Gustafsson, Jan-Eric, Barns utbildningssituation: bidrag till ett kommunalt barnindex, Rädda barnen, 
Stockholm, 2006, s. 64. 
29 Fuller, Bruce, Elmore, Richard F & Orfield, Gary (red.), Who chooses? Who loses?: culture, 
institutions, and the unequal effects of school choice, Teachers College Press, New York, 1996, s. 66. 
30 Walford, Geoffrey., Markets and equity in education, Continuum, London, 2006, s. 151. 
31 Lund 2006, ss. 100ff.  
32 Lund 2006, ss. 98, 103f. Se även le Grand (1991) och Glennerster (1991). (Glennerster, H., ’Quasi-
markets and education’, Economic Journal 101: ss. 1268-1271, 1991; le Grand, J. 'Quasi-markets and 
social policy', Economic Journal 101, ss. 1256-1267, 1991.) 
33 Valerie Hall, Partnerships, alliances and competition – defining the field, i Jack 
Lumby & Nicholas, Foskett, (red): Managing external relations in schools and colleges. 
London: SAGE, 1997. 
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Stefan Lund gör en studie av elevers skolval och gymnasieskolors differentieringsprocesser 
i Växjö kommun.34 Genom att titta på bl.a. webbplatser visar Lund på att såväl differentiering 
som marknadseffekter går att urskilja genom att undersöka vilka slags profileringsstrategier 
skolor på en skolmarknad använder. Lund upptäckte att såväl kommunala skolor som friskolor 
uppvisade vitt skilda profiler, från exempelvis en tydlig akademisk inriktning till en 
branschorienterad sådan.35 Även Mikael Palmes studie av webbplatser i Stockholms 
gymnasieskola analyserar skolors marknadsstrategier.36 Stockholm är ett tydligt exempel på 
en skolmarknad där utbudet av skolor och utbildningar är högt och situerat till en begränsad 
yta, samtidigt som efterfrågan är stark på grund av det stora befolkningsunderlaget. Palme 
analyserar hur sociala skillnader mellan gymnasieskolornas i avseende på deras publik 
tenderar att slå igenom på deras webbsidor.37 På skolor med hög social och skolmässig 
rekrytering återfinner man ofta en syn på utbildning som ett värde i sig som inte blandas 
samman med andra värden; utbildningen är ett eget, avgränsat område.38 Denna syn skiljer sig 
från den som uttrycks på webbsidorna hos skolor med låg social rekrytering.39 Här blandas 
utbildningens värden samman med andra, exempelvis att eleverna känner sig trygga, får ägna 
sig åt sport eller kommer i kontakt med ”verkligheten”. Ännu en polaritet i skolwebbsidornas 
värld är, menar Palme, den mellan å ena sidan en bildningsorienterad syn på utbildning som 
betonar holistiska värden och betraktar kunskap och lärande som genuint mänskliga 
aktiviteter som leder till insikt och förverkligandet av i människan inneboende potentialiteter, 
och å andra sidan en målrationell syn på utbildning där denna ses som ett instrument i en 
konkurrens om framtida fördelar.40 I det senare synsättet betonas vinster av utbildning när den 
ses som en investering.41 

3.1.2 Globalisering och utbildning 

Det finns många olika sätt att närma sig en beskrivning av en alltmer internationaliserad eller 
globaliserad värld och därtill lika många förklaringar för lägets uppkomst. Det här avsnittet 
gör inte anspråk på att vara allomfattande, utan ska ses som en kort och övergripande 
beskrivning av några sätt att se på globalisering som har koppling till studien. Först 

                                                
 

34 Stefan, Lund, Marknad och medborgare: elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- 
och differentieringsprocesser, Växjö University Press, Diss. Växjö : Växjö universitet, 2006,Växjö, 2006, 
ss. 25, 40, 99, 203.  
35 Lund 2006, ss. 105ff. 
36 Personlighetsutveckling och målrationalitet: Kulturellt kapital i Stockholms gymnasieskolor på 2000-
talet i Mikael Palmes avhandling, Det kulturella kapitalet: studier av symboliska tillgångar i det svenska 
utbildningssystemet 1988-2008. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008 
37 Op. cit., s. 218ff 
38 Op. cit., ibid. 
39 Op. cit., ss. 211-213. 
40 Op. cit., s. 247ff. 
41 Op. cit., s. 248. 
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presenteras några större områden som ofta omnämns när globalisering kommer på tal. Sedan 
lyfts studier som behandlar relationen mellan globalisering och skolan. 

Internationaliseringen är inte avgränsad endast till utbildningsområdet, utan trenden 
speglar i stället vad som sker och har skett på andra nivåer av samhället. Många 
samhällsvetare talar om en globaliserad ekonomi, ett globalt tillstånd där nationers autonomi 
succesivt sänkts och såväl företag som människor blivit nationsöverskridande producenter och 
konsumenter.42 Utöver den ekonomiska aspekten finns även författare som skriver om en 
globaliserad politik där tunga överenskommelser tillskrivs instanser som huserar över 
nationsgränser, där frågor om exempelvis invånares rättigheter och miljö kommit att bli en 
internationell angelägenhet.43 Mike Featherstone menar att nationers autonoma 
kulturskapande mer och mer åsidosatts och att vi idag på vissa plan närmar oss en 
globaliserad kultur. När människors informationsutbyte och handel i stigande grad har 
kommit att bedrivas på en internationell arena påverkas även de enskilda individernas 
praktiker och identitetsskapande.44 Globaliseringen skrivs med andra ord inte fram som något 
entydigt och lättöversiktligt utan är summan av många parallella förlopp. 

Forskningen tyder på globaliseringens påverkan på utbildningsväsendet ser olika ut på 
olika nivåer. Roger King et al. och Peter Scott menar att en trend mot ökad homogenitet kan 
identifieras när det gäller högre utbildning.45 Hur nationer strukturerar sina högre 
utbildningsinstitutioner och vilket innehåll universitetsutbildningen har kommit att bli mer 
likartat.  Även ett gemensamt internationellt innehåll har i ökad grad tagit sig in i högskolors 
kurser.46  Ett exempel på globaliseringens intågande i den högre utbildningen är ett europeiskt 
samarbete med avsikt att ”främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som 
utbildningskontinent” som går under namnet Bolognaprocessen.47 

Även utbudet av och innehållet i gymnasieutbildningar påverkas av globalisering. Uttryck 
för denna globaliseringstrend går att finna i dagens nationsöverskridande test och i 
utbildningar som tillåter elever att även studera utanför nationsgränserna.48 I en studie om 
internationaliseringen av den holländska gymnasieskolan visar Don Weenink att 
internationellt inriktade utbildningar intresserar familjer inom den holländska medelklassen. 49 
Weenink menar att det var omfattande skolor med säkra positioner som var först med att 

                                                
 

42 Se exempelvis Manuel Castells, An introduction to the information age, City: analysis of urban trends, 
culture, theory, policy, action, 1997 2:7, s. 7ff. 
43 Se bl.a. Ravenhill 2011, s. 372ff och Kennedy et al. 2002.   
44 Ett flertal författare behandlar ämnet i Featherstones, Lashs och Robertsons omfattande verk Global 
modernities 1995, se bl.a. ss. 1ff eller ss. 244ff.  
45 King et al., The university in the global age. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004; Scott, Peter 
(red.), The globalization of higher education. Buckingham: Open University Press, 1998. 
46 S. Marginson, Dynamics of national and global competition in higher education. Higher Education 52, 
no. 1: 1–39, 2006. 
47 Se bl.a http://www.regeringen.se/sb/d/9267 [2013-01-03]. 
48 Spring, Joel H., Globalization of education: an introduction. New York, NY: Routledge, 2009. 
49 Weenink, Don. Creating a niche in the education market: the rise of internationalised secondary 
education in the Netherlands, Journal of Education Policy, 24:4, ss. 495-511, 2009. 
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introducera internationella utbildningar, eftersom risken för att introducera en internationell 
profil var särskilt lågt för dessa stabila skolor. Satsningen gav skolorna ytterligare 
konkurrenskraft. Vissa ’hotade skolor’ med osäkrare positioner tog därefter steget att byta en 
mer traditionella universitetsförberedande profil mot en internationell sådan.50 Brown visar på 
hur en social elit söker sig till internationella skolor när skolor öppnar för global konkurrens. 
51 Brown menar att läget även påverkar privata och statligt finansierade aktörer att ta in 
internationella inslag i sina skolor. Wagner hittar liknande mönster i sin undersökning av 
temporärt bosatta i Frankrike och hur deras barns skolgång på internationella skolor 
”contribute to the transmission and the formation of a transnational culture of global elites”.52  

3.2 Teoretiska utgångspunkter   

3.2.1 Bourdieus utbildnings- och kultursociologi 

Uppsatsens centrala teoretiska perspektiv är hämtade från Pierre Bourdieus sociologi.  Donald 
Broady knyter Bourdieu till den durkheimianska traditionen, 53 och pekar på att Bourdieu har 
gemensamt med Durkheim ett intresse för sociala gruppers ”representationer” av den sociala 
världen, deras kollektiva förställningar eller övertygelser.54 Liksom hos Durkheim är tänkande 
för Bourdieu kollektivt till sin natur. 

Det kanske mest centrala begreppet i Bourdieus sociologi är symboliskt kapital. 
Symboliska tillgångar vilar på kollektivt omfattade trosföreställningar, närmare bestämt på 
erkännande från samhället i sin helhet eller från en social grupp. Broady definierar det 
symboliska kapitalet som ”det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och 
tillerkännes värde”.55 Ett tydligt exempel är utbildningsexamina. De fungerar som en tillgång 
för den som har dem bara under förutsättning att de i samhället uppfattas som en garant för 
vissa kunskaper och förmågor. Vad som betraktas som värdefullt och därför utgör tillgångar 
inom ett socialt område kan sakna värde i ett annat.56 Ett exempel kan vara förmågan att 
igenkänna olika musikgrupper och musikgenrer inom tonårskulturen, vilken kan utgöra en 
tillgång inom ungdomsgrupper, där den erkänns, men som oftast saknar erkännande och 
därmed inte fungerar som symboliskt kapital bland lärarna i lärarrummet. I ett modernt 
samhälle, finns, menar Bourdieu, ett allmänt gångbart symboliskt kapital som han benämner 
kulturellt kapital och som består i en förtrogenhet med den erkända kulturen i vid mening – 

                                                
 

50 En översättning av Weeninks ordval ”Threatned schools”. 
51 Brown, P., Globalisation of positional competition. Sociology 34, no. 4: ss. 633–654, 2000. 
52 Wagner, A.-C, Les nouvelles elites de la mondialisation. Une immigration doree en France. Paris: PUF, 
1998. Citatet är en översättning av Don Weenink 2009. 
53 D. Broady, Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin, 1990. 
54 Op. cit., ss. 450ff. 
55 Op. cit., s. 171. 
56 Op. cit., s. 172. 
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exempelvis allmänbildning, utbildning, kunskap om finkultur och god smak.57 Därutöver 
finns olika slags erkännande inom olika sociala områden. På detta vis är symboliskt kapital ett 
relationellt begrepp – tillgångar fungerar som kapital först när det finns en marknad som 
tillskriver tillgången ett värde. Vidare kräver symboliskt kapital ”en samklang mellan 
objektiva strukturer och [ett] system av dispositioner” för att ens existera.58  

Symboliskt kapital kan fungera som tillgångar därför att det bygger på ett kollektivt 
erkännande. Vad och varför något betraktas som värdefullt beror på individers och grupper 
habitus, de i kroppen nedlagda dispositioner som är en skapelse av levnadsbanan och de 
villkor som präglat den och som utgör sätt att värdera och förstå den sociala världen på:  

Med habitus avser Bourdieu system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka 
och orientera sig i den sociala världen. Dessa system av dispositioner är resultatet av sociala 
erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som ristats in i människors kroppar 
och sinnen.59 

Människans habitus är formad av hennes historia, dvs. hennes uppväxt och hennes 
erfarenheter. Även om varje människa levnadsbana är unik, tenderar likartade uppväxter och 
sociala erfarenheter att skapa likartade habitus vilket gör att också sociala grupper tenderar att 
karaktäriseras av en gemensam habitus.60 Eftersom det finns det klasser av erfarenheter 
existerar även klasser av habitus – klasshabitus.61 Broady förtydligar Bourdieus resonemang 
genom att lyfta fram relationen mellan begreppen habitus och kapital. En individs habitus är i 
hög grad formad av den kapitalsammansättning som funnits i hemmet under individens 
uppväxt (nedärvt kapital). 62 Det är skillnad på att växa upp med konstnärer som i synnerhet 
har kulturellt kapital och företagsledare som i synnerhet har ekonomiskt kapital. Med andra 
ord påverkas individens habitus utifrån vilken kapitalsammansättning som funnits i 
barndomshemmet; vilket exempelvis kan ta sig i uttryck i individens yrkesambitioner, 
privatekonomi eller smak.63 Samtidigt formas habitus långsamt genom de val och erfarenheter 
människan gör i livet, exempelvis genom val av utbildning eller arbete, dvs. av individens 
förvärvade kapital.64 När habitus erkänns av den sociala världen utgör den en förkroppsligad 
tillgång, såsom exempelvis personens kunskaper, färdigheter, musiksmak eller 
språkförmåga.65 En del av individens habitus kan således fungera som kapital i en situation, 
medan samma del helt saknar värde i en annan. 

                                                
 

57 Op. cit., ss. 173, 177. 
58 Op. cit., s. 172. 
59 Op. cit., s. 228. 
60 Op. cit., s. 229. 
61 Op. cit., s. 230. 
62 Op. cit., ss. 230-231. 
63 Op. cit., s. 235. 
64 Op. cit., s. 231. 
65 Op. cit., s. 229. 
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Begreppet symboliskt kapital är avgörande för Borudieus sätt att förstå det moderna 
samhällets struktur.66 I ett modernt samhälle med ett utvecklat utbildningssystem och en 
dominerande kultur existerar en form av symboliskt kapital som han benämner kulturellt 
kapital. Denna består av sådant som allmänbildning, språkkunskaper, utbildningsexamina och 
god smak, tillgångar som avkrävs dem som gör anspråk på högre samhällspositioner. Vid 
sidan av detta slags tillgångar, som är symboliska och vilar på erkännande, finns, menar 
Bourdieu, även materiella, ekonomiska tillgångar. Bourdieu menar att samhället struktureras 
dels av en motsättning mellan sociala grupper med hög ansamling av både kulturella och 
ekonomiska tillgångar och grupper med låga sådana, dels av en polaritet mellan grupper för 
vilka ekonomiskt kapital väger tyngst och grupper med mycket kulturellt kapital.67 Återigen 
kan konstnären och företagsledaren åberopas som exempel, då de båda har en tydlig 
positionering i varsitt läger av dikotomin kulturell-ekonomisk. Den generella utbildade 
konstnären har ett högt kulturellt kapital men lågt ekonomiskt kapital, medan vice versa gäller 
för den generella högre företagsledaren. 

För att återknyta till Bourdieusociologins durkheimska rötter, menar Bourdieu att de 
livsvillkor och sociala erfarenheter som format olika sociala gruppers habitus och återspeglas 
i deras föreställningar om världen, deras ”kollektiva representationer”, så som dessa kommer 
till uttryck i exempelvis smak och övertygelser av olika slag.68 Detta för oss över till denna 
studies andra teoretiska fundament, doxologin. 

3.2.2 Doxologi 

Som ovan behandlats är symboliskt kapital uppbyggt av erkännande. Ett kollektivt 
erkännande innebär vissa trosföreställningar som någon nivå delas mellan olika habitus. 
Dessa sanningar eller förgivettaganden samlas i ett begrepp som Bourdieu hämtat från 
antiken: doxa. I Bourdieus studier berör doxa  
 

såväl tankemönster och språkvanor som sätt att agera, gå, klä sig etcetera vilka betraktas som 

självklara inom ett visst socialt fält, eller inom en viss grupp […] som aldrig ifrågasätts helt enkelt 

därför ingen inom gruppen kommer på tanken att ifrågasätta det.69 

 
Med Bourdieus egna ord finns inget mer dogmatiskt än en doxa, då doxa består av en 
ansamling övertygelser som är så pass fundamentala att de inte kräver någon dogm.70 Med 

                                                
 

66 Op. cit., ss. 173, 177. 
67 ibid. 
68 Broady och Palmes artikel Pierre Bourdieus kultursociologi i Harald Thuns och Sveinung Vaages 
Oppdragelse til det moderne: Emile Durkheim, George Herbert Mead, John Dewey, Pierre Bourdieu, 
Universitetsforl., Oslo, 1989, ss. 203-221. 
69 Mats Rosengren, Doxologi: En essä om kunskap, 2002, s. 69. 
70 R. Nices översättning – Pascalian Medidations, 2000, s. 15 – av P. Bourdieus ursprungliga verk 
Méditations pascaliennes, 1997. 
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andra ord är dessa uppfattningar så grundläggande att de inte behöver formuleras. Till varje 
socialt fält eller område finns en doxa knuten, grundläggande övertygelser som alla som 
inträder och är verksamma på fältet delar.71 För att delta i en social verksamhet av ett visst 
slag – ett annat nyckelbegrepp i Bourdieus sociologi är begreppet ”socialt fält” vilket dock 
inte ska förklaras här – krävs en mer eller mindre medveten acceptans av verksamhetens 
(fältets) sätt att se och konstituera omvärlden och dess sanningar.72 Således existerar fältet – 
med sina olika dominerande och dominerade positioner – tack vare den doxa som är 
gemensam för alla och som fältet självt upprätthåller. Fältet är medskapare såväl som 
omskapare av denna doxa.73 Ett fälts doxa bestämmer inte bara vad som tillåts vara rätt utan 
även vad som tillåts vara fel. Doxan avgör vilka meningsskillnader och strider – antogonismer 
– som är tillåtna inom ramen för fältet. Helt otillåtna meningar avvisas som outvecklade eller 
amatörmässiga, under det att tillåtna övertygelser när de uttrycks håller fältets verksamhet 
igång.74 

Mats Rosengren beskriver i linje med Bourdieu doxa som något för oss omedvetet.75 
Rosengrens doxologi bygger på tanken att sanning och fakta inte är objektiva, utan snarare 
socialt betingade skapelser som skiljer sig åt mellan såväl olika historiska epoker som olika 
sociala sammanhang. Rosengren för här en kritik mot dikotomin episteme/doxa genom att 
introducera begreppet doxisk kunskap. Doxisk kunskap bygger på antagandet att allt vetande – 
oavsett den ställning det har i samhället – bör betraktas som doxisk, dvs. att det är ett vetande 
som skapats av människor och som hålls för sant av människor.  

Rosengren slår ett slag för hur retorikens idéer inom partesläran, i synnerhet begreppet 
inventio, kan vara ”doxologiskt användbara”.76 Inventio kan här brukas som ett verktyg för att 
leta reda på och sätta språk på vad en grupp ”vet, tror eller gillar”. Utifrån den retoriska 
topiken och begreppet topos utvecklar Rosengren en doxologisk modell för att finna och 
belysa fragment av hur aktörer projicerar sin bild av sanningen – sin doxa.77 Topoi, plural av 
topos, kan beskrivas som tankeplatser eller tankefigurer. Det betecknar inom den klassiska 
retoriken ungefär den bestämda plats inom ett ämnesområde från vilket ett argument i en 
argumentation är hämtat.78 Inom den doxologi Mats Rosengren vill utveckla syftar det i 
överförd mening på en återkommande tankefigur knuten till grundläggande 
trosföreställningar, förgivettaganden, dvs. till inslag i doxa. Genom att söka vad som hålls för 
sant och värderas i en text – dvs. vilka topoi som finns – och undersöka hur dessa topoi är 

                                                
 

71 Ett annat begrepp hos Bourdieu som inte är centralt för den här studien, se Broady 1990, ss. 270ff. 
72 Bourdieu, Pierre, The State Nobility. Stanford: University Press, 1996, s. 121; Rosengren 2002, ss. 70-
71. 
73 Rosengren 2002, ss. 10-11. 
74 Op. cit., ss. 100-101. 
75 Rosengren, 2002, ss. 63-64. 
76 Op. cit., ss. 84-85.  
77 Op. cit., ss. 11, 85ff.  
78 Karlberg, Marie & Mral, Brigitte, Heder och påverkan. Att analysera modern retorik. Stockholm, 
Natur och kultur, 1998, ss. 39, 124. 
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relaterade till varandra – hur hierarkin är formerad – kan en övergripande doxa synliggöras.79 
Topikens relation till doxa kan beskrivas i tre steg metod, karta och förteckning.80 Genom 
användandet av topoi kan doxa granskas diskursivt, dvs. gruppers sanningsföreställningar kan 
belysas och betraktas utifrån deras språkhandlingar.81 

Bourdieus begrepp erkännande, symboliskt kapital och habitus, liksom hans sätt att se på 
samhällets grundläggande sociala polariteter, utgör en av hörnstenarna för föreliggande studie 
av tankefigurer på gymnasieskolors webbplatser. Den andra hörnstenen är den ”doxologi” 
Mats Rosengren förespråkar och som knyter Bourdieus sociologi till retorikens område. Här 
spelar begreppet topos en central roll för att beteckna tankefigurer som kan sägas utgöra del 
av grundläggande övertygelser, försanthållanden. Jag har valt att återkoppla till och ytterligare 
något utveckla detta teoretiska perspektiv i uppsatsens metoddel i samband med att jag 
redogör för hur jag gått tillväga i den analys jag genomför av topoi på gymnasieskolornas 
webbplatser. Det är dock här en poäng med att med hjälp av Rosengrens doxologi överskrida 
ett mer avgränsat textanalytiskt perspektiv i vilket de tankar eller idéer som analyseras på 
webbplatserna ses som uttryck för rent textmässiga eller diskursiva mönster utan förankring i 
sociala övertygelser hos, framför allt skolornas publik. Även om sambandet mellan 
webbplatsernas idéinnehåll – de topoi de lanserar – och sociala gruppers övertygelse inte kan 
studeras som sådant inom ramen för denna uppsats, ingår det i studiens teoretiska perspektiv 
att ett sådant samband finns. 

                                                
 

79 Rosengren 2002, s. 87. 
80 Metod för att den kan användas för att hitta topoi, karta för att den kan användas för att strukturera 
topoi inom en doxa samt förteckning för att föra notera och strukturera vilka uttryck och diskurser som 
används inom grupper (s. 87).  
81 Rosengrens översättning av C Perelman och L. Olbrechts-Tytecas Traité de l’argementation. La 
nouvelle rhétorique, 1958, p. 114. Här dras en skiljelinje mellan objekt som är verkliga, såsom 
faktapåståenden, och objekt som är att föredra, såsom topoi. Detta ska mest ses som en pragmatisk och 
strukturell åtgärd, inte som en final särskiljande åtgärd mellan det som är fakta och det som är åsikter 
(Rosengren, s. 88).   
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4 Syfte och frågeställningar 

Som framgått av den bakgrund som ovan tecknades till studiens syfte och av 
litteraturöversikten kopplas uttryck som ”internationell” och ”global” i den värld som skolors 
webbplatser utgör till kunskaper om och insikter i de globala sociala, kulturella, politiska och 
andra förhållanden i vilka Sverige intar en plats. Men samma ord används också i en delvis 
annan mening: att understryka vad som är värdefullt i de utbildningar skolorna erbjuder, 
exempelvis att de förbereder för studie- eller yrkeskarriärer i en globaliserad värld. När inslag 
på skolors webbplatser i någon av dessa meningar refererar till internationella eller globala 
förhållanden kan detta för enkelhetens skulle kallas för en referens till ”det internationella”. I 
denna studie undersöks hur ”det internationella” skrivs fram på gymnasieskolors webbplatser. 
Studiens syfte är att analysera vilka tankefigurer och vilka topoi som knyts till det 
internationella på gymnasieskolors webbplatser. Detta syfte avgränsas i studien i två centrala 
frågeställningar 

 

− Vilka skillnader kan konstateras i avseende på tankefigurer knutna till det 
internationella mellan å ena sidan skolor med hög social och skolmässig rekrytering 
och å andra sidan skolor med låg sådan, mellan en ”elitpol” och en ”folklig pol” i 
Stockholmsregionens gymnasieskola? 

− Återspeglas den i tidigare forskningen beskrivna polariteten mellan ett bildningsideal 
och ett målrationellt ideal på skolors webbplatser i de tankefigurer som knyts till det 
internationella?  
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5 Metod 

Studien analyserar idéinnehåll på gymnasieskolors webbplatser. I analysen har flera olika 
grepp använts beroende på hur jag valt att precisera studiens två överordnade frågeställningar. 
När det gäller urval, finns dels en första urvalsfråga som avser vilka gymnasieskolor som valts 
ut att ingå i studien, dels en andra urvalsproblematik som gäller vilka mer specifika delar av 
eller ställen på deras webbplatser som analyseras. Den senare  urvalsfrågan är tätt knuten till 
frågan om tillvägagångssättet i analysen, dvs. hur jag konkret gått tillväga för att identifiera 
och mellan skolorna jämföra det jag kallat tankefigurer knutna till ”det internationella”.  

Eftersom urval och metod i det senare fallet är sammanbundna har jag för tydlighetens 
skull valt att strukturera denna metoddel så att jag först tar upp urvalet av gymnasieskolor och 
de principer som styrt detta urval. Därefter redogör jag i ett särskilt avsnitt för mina allmänna 
metodiska utgångspunkter i analysen. Slutligen redovisar jag, för var och en av mina två 
frågeställningar, först hur jag hanterat frågan om urvalet av de inslag på webbplatserna som 
analyseras och därefter hur jag metodisk gått tillväga i analysen.  

5.1 Urval av gymnasieskolor vars webbplatser analyserats  

Urvalet av webbplatser begränsades till gymnasieskolor som under hösten 2013 var aktiva i 
Stockholmsområdet. Ett huvudskäl är att Stockholmsregionen med sitt fria skolval och sitt 
stora befolkningsunderlag utgör landets största skolmarknad. Det finns med andra ord 
anledning att tro att gymnasieskolorna där medvetet konkurrerar med varandra om att vinna 
elever och att deras webbplatser utgör ett instrument i denna kamp. Ännu ett kriterium var att 
bara skolor som år 2008 hade ett elevantal om minst 50 skulle kunna tas med i studien. 

Begränsningen av att skolorna minst hade 50 elever år 2008 åsyftar att göra urvalsgruppen 
någorlunda balanserad ifråga om antal elever som går på skolan, samt för att räkna bort skolor 
som anses vara ”extremer” i form av att särskilda kriterier krävs för att gå på skolan. 

Eftersom jag i en studie av det omfång examensarbetet har inte kunde ge mig in på att 
analysera webbplatserna på alla gymnasieskolor i Stockholmregionen som uppfyller detta 
kriterium, gjordes valet att begränsa studien till dels skolor som kan sägas representera ett 
toppskikt av skolor i avseende på social rekrytering och skolresultat, dels skolor som i samma 
avseende är lägst placerade. Urvalet skolor i de två kategorierna gjordes utifrån en indexering 
av samtliga gymnasieskolor i Stockholmsregionen som baserades på SCB:s individstatistik 
som omfattar anonymiserade uppgifter om alla elever (här användes uppgifter om medelbetyg 
i år 9) samt om social bakgrund (exempelvis båda föräldrarnas socialgruppstillhörighet, 
utbildningsnivå och inkomster). Utifrån ett antal kriterier – andel elever med höga 
skolresultat, andel elever med ursprung ur högre sociala skikt, andel elever vars föräldrar hade 
en mycket hög utbildningsnivå, andel elever med föräldrar med den högsta percentilen 
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inkomster – skapades ett sammanvägt index som tog hänsyn till alla de ovan nämnda 
kriterierna och som tillät att alla skolor rangordnades från ”högt” till ”lågt”.82 

I behandlingen av studiens första frågeställning, i vilken webbplatser på ”elitskolor” 
jämförs med dem på ”folkliga skolor” valde jag att utgå från de 15 högst placerade skolorna 
och de 15 lägst placerade i denna rangordning. Förutom att urvalet behövde begränsas till ett 
hanterligt antal skolor, var avsikten att genom urvalet polarisera skolor av de två slagen. I 
behandlingen av den andra frågeställningen, vilken syftar till att undersöka huruvida 
spänningen mellan en bildningsorienterad syn på utbildning och en målrationell syn är synlig i 
hur det internationella skrivs fram på webbplatserna, valde jag att begränsa undersökningen 
till de 30 högst placerade skolorna. Skälet var att det fanns anledning tro att denna polaritet är 
som mest synlig på webbplatser hos skolor med hög rekrytering. Rimligheten i detta val 
bekräftades av analysens resultat (se examensarbetets empiriska del). 

Skolornas webbplatser konsulterades under tidsintervallet 2012-09-28 – 2013-01-03. En 
fullständig lista av skolorna vars webbplatser deltar i studien finns under appendix.  

5.2 Allmänt om analysmetoden 

I textanalysen står webbplatsernas idéinnehåll i fokus. Den centrala ingången är att undersöka 
hur webbplatstexternas innehåll uttrycker vissa tankefigurer, topoi, knutna till utbildning och 
vad som ovan kallats ”det internationella”. Ett antagande i studien är att dessa tankefigurer i 
sin tur är uttryck för försanthållande, sanningar, om världen.83 Denna syn på ’sanningar’ 
diskuteras i filosofen Mats Rosengrens bok Doxologi.84 Författaren utgår ifrån tanken om en 
doxisk kunskap – en ’mänskligt alstrad kunskap’ – och ifrågasätter tanken att kunskap eller 
vetenskap kan vara objektiv.85 Den doxiska kunskapen och dess försanthållanden knyter 
Rosengren i sin tur till Bourdieus doxa-begrepp. Doxa är uttryck för den samlade sociala 
erfarenheten av världen och formas därmed av vilken denna sociala värld är. Sociala fält där 
olika saker står på spel tenderar att alstra olika doxiska uppfattningar, förgivettaganden. På 
samma sätt kan man med Bourdieu säga att sociala grupper med olika tillgångar (kapital) 
vilka är ett resultat av olika levnadsbanor som skapat just dessa tillgångar, tenderar att omfatta 
olika doxa, dvs. hålla sig med olika försanthållanden om världen och vad som är värdefullt i 
den. Detta är utgångspunkten i den analys av skolors webbplatser av Mikael Palme som 
inspirerat denna studie,86 Palme antar att skolors webbplatsers idéinnehåll tenderar att 

                                                
 

82 Denna rangordning, gjord utifrån SCB:s totalregister över elever i gymnasieskolan åren 2006-2008 men 
för skolor som år 2008 uppfyllde kriteriet att ha minst 50 elever, utfördes i samarbete med doktoranden 
Håkan Forsberg vars avhandlingsarbete utnyttjar samma individregister.  
83 Palme 2008, s. 220. 
84 Rosengren 2002, ss. 63ff. 
85 Op. cit., s. 95. 
86 Palme 2008, ss. 221-222. 
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återspegla trosföreställningar hos de sociala grupper som är skolornas målgrupper. Han 
bygger därvid på Mats Rosengrens doxologi.  
 
Rosengrens doxologi förbinder sociologisk analys av doxa med retorikens analys av 
tankefigurer. Palmes studie hämtar också metodisk inspiration från Karlberg och Mrals bok 
om klassisk retorik, Heder och påverkan och lingvisterna Hellspongs och Ledins Vägar 
genom texten.87  Palme menar att hans analysmetod inte kan sägas tillhöra en specifik text- 
eller diskursanalytisk tradition utan snarare kan beskrivas som en eklektisk användning av 
grepp hämtade från flera textanalytiska traditioner.88 Analysen syftar alltså till att identifiera 
kollektiva tankefigurer vilka här benämns topoi.89 Topoi går dels att finna i webbplatsernas 
konkreta idéinnehåll, och dels i hur webbplatserna kan skapa en ställning av auktoritet eller 
legitimitet gentemot en tilltänkt läsare, vad som inom den klassiska retoriken faller under 
kategorin ethos.90  

5.3 Urval av webbinslag och analysmetod för frågeställning 1 

Urvalet i behandlingen av frågeställning 1 begränsas som tidigare konstaterats till webbplatser 
som tillhör de 15 skolorna i Stockholmsområdet med högst och de 15 skolorna med lägst 
rekrytering. På dessa skolors webbplatser undersöks dels den webbsida där skolan presenteras 
och dels de texter i vilka presentationer görs av de program skolan erbjuder. Valet grundas 
dels i att samtliga av skolornas webbplatser innehåller båda typerna av webbsidor och dels i 
att det som jag valt att kalla ”det internationella” i hög frekvens omnämns på just dessa slags 
webbsidor. 

Först samlades all text, exklusive rubriker, som finns på de nämnda webbsidorna in och 
placerades i ett Excel-dokument, i ett Excelblad för de 15 skolorna med låg rekrytering och i 
ett annat för de 15 skolorna med hög rekrytering. För varje Excelblad kördes sedan en 
beräkning av ordförekomster med hjälp av statistikprogrammet SPAD. Beräkningen 
begränsades till ord på webbplatserna som har en anknytning till det internationella.91 
Resultatet för ordberäkningen sammanställdes därefter i en tabell med frekvenser för olika 
ordgrupper för de olika skolorna.  

Ett annat metodiskt grepp bestod i att den omedelbara kontext undersöktes som orden med 
koppling till det internationella skrivs fram i, en så kallad konkordansanalys. Detta gjordes 
genom att de två Excel-bladen utsattes för en analys i SPAD, där de meningar som omgärdar 
de utvalda orden genereras för respektive skola. På detta nya textmaterial genomfördes en 
analys liknande den som beskrivits ovan av vilka tankefigurer som är vanliga, utmärker, 

                                                
 

87 Karlberg & Mral 1990; Hellspong & Ledin 1997. 
88 Palme 2008, s. 222. 
89 Hellspong & Ledin 1997, ss. 119, 246; se även Karlberg & Mral 1990, ss. 39, 124, 
90 Karlberg & Marl 1990, ss. 31-35. 
91 Ett närmare resonemang om vilka orden är sker under resultatavsnittet för frågeställning 1. 
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webbplatserna på de två kategorierna skolor och som alltså genom sin närhet till 
”internationella ord” kan sägas förknippas med det internationella. Slutligen analyserades 
skillnaderna i hur de två grupperna av skolor skriver fram det internationella på dessa 
specifika sidor på sina webbplatser.  

5.4 Urval av webbinslag och analysmetod för frågeställning 2 

I frågeställning 2 begränsades urvalet till de 30 gymnasieskolor som i den ovan beskrivna 
rankingen hade högst rekrytering. Återigen valdes de webbsidor ut där skolan presenterar sig 
själv samt webbsidor som innehåller beskrivningar av skolans programinriktningar. Dock 
vidgades urvalet här till att även omfatta andra webbsidor med lägre grad av homogenitet 
mellan skolor, nämligen andra sidor med text där vad som kallats ”det internationella” 
omnämns. Som framgår av behandlingen av denna frågeställning i uppsatsens empiriska del 
fick förekomsten av samma ”internationella” ord eller ordstammar som tidigare utgöra 
kriteriet. Att materialet här utvidgades beror på en önskan att förhindra att analysen blev 
förenklat och gav en felaktig bild av vilka tankefigurer som knyts till det internationella på 
skolornas webbplatser. 

I ett första steg sattes fokus på text från webbsidor där skolorna beskriver sin verksamhet, 
ofta benämnda med rubriker som ”Om skolan”, ”Om oss” eller dylikt. Här gjordes en enklare 
jämförelse av hur mycket utrymme skolorna ger ett internationellt innehåll i beskrivningen av 
sig själva. Denna mindre undersökning gjordes för att ge en bild av vilka skillnader och 
likheter det finns inom urvalsgruppen i avseende på i vilken grad skolorna skriver fram en 
”internationell profil”. 

I ett andra steg samlades all utvald text, förutom rubriker, på de tre olika typerna av 
webbsidor in från de 30 skolornas webbplatser. Denna placerades i ett Excel-dokument där de 
enskilda skolorna utgjorde rader, dvs. med möjligheten fanns att urskilja vilka textutdrag som 
kom från vilken webbplats. På dokumentet genomfördes sedan en konkordansanalys i SPAD 
där kontexten runt samma typer av ord som för frågeställning 1 nu undersöktes för urvalet 
webbplatser för frågeställning 2. Utifrån resultatet av analyserades sedan vilka tankefigurer 
som knyts till det internationella på skolornas webbplatser. I många fall krävdes det att då och 
då återgå till originaltexterna, då de meningar som genererats av konkordansanalysen framför 
allt skapade en god överblick för jämförelse mellan webbplatser men inte gav en tydlig bild 
av tankefigurernas plats i sitt ursprungssammanhang.  

I ett sista steg sattes fokus på frågan huruvida och i så fall hur de funna tankefigurerna kan 
kopplas till polariteten mellan ett målrationellt ideal och ett bildningsideal.92 En analys 
gjordes av vad som skiljer tankefigurer som knyts till ett målrationellt ideal från tankefigurer 
som knyts till ett bildningsideal. 

                                                
 

92 Se vad polariteten bildningsideal-målrationellt ideal innefattar i genomgången Mikael Palmes 
avhandling (2008) i litteraturöversikten ovan.  
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Konkordansanalysen i SPAD användes med andra ord som ett rent instrument för att 
identifiera textsammanhang på de utvalda webbsidorna där ”det internationella” omnämns. I 
identifikationen och analysen av dessa ställen förekommande tankefigurer användes vad som 
bäst kan karaktäriseras som en kvalitativ textanalys. I likhet med Palmes tillvägagångssätt 
inspirerades jag av olika slags textanalytiska grepp som diskuteras i såväl Hellspongs och 
Ledins bok som Karlbergs och Mrals bok.93 Eftersom analysgreppet här inte var formaliserat, 
hänvisar jag till de genomförda analyserna i det empiriska avsnittet. 

5.5 Etiska aspekter  

Närmandet av uppsatsen etiska aspekter har grundats i de råd som ges av Vetenskapsrådet.94 
Då studien uteslutande använder offentligt material som publicerats av aktörerna själva har 
inga konkreta etiska överväganden genomförts. 

5.6 Reflektioner över metoden  

Metoden har kantats av många avvägningar. Den ständigt överhängande tidsaspekten har i 
hög grad begränsat såväl antalet skolor som bredden och djupet i de genomförda analyserna. 
Detta innebär att vissa intressanta aspekter mer eller mindre aktivt skalats bort under arbetets 
gång. Då webbplatserna skiljer sig kraftigt åt i såväl struktur som innehåll har ett centralt 
avvägande varit att välja ut vilka delar av webbplatserna som kan jämföras skolorna emellan. 
I detta något mödosamma arbete har frågan varit att inte tappa för många intressanta 
webbsidor som inte finns representerade på alla skolors webbplatser men samtidigt behålla en 
någorlunda jämn fördelning av liknande webbsidor webbplatserna emellan. Slutligen har 
avvägningar och avgränsningar för vad som räknas som en tankefigur och huruvida 
tankefigurer ger uttryck för det internationella och vidare ett bildningsideal eller ett 
målrationellt ideal krävt en god dos av eftertanke. 
 

                                                
 

93 Karlberg & Mral 1990; Hellspong & Ledin 1997. 
94 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 2007; Codex 2010. 
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6 Resultat och analys 

6.1 Jämförelse mellan elitskolor och folkliga skolor (frågeställning 1) 

Det här avsnittet behandlar skillnader mellan hur vad jag valt kalla folkliga skolor och 
elitskolor skriver fram det internationella på sina webbplatser. Först presenteras här resultatet 
en kvantitativ undersökning av i vilken utsträckning de totalt 30 skolor som uppfyller 
kriterierna för att tillhöra någon av de två grupperna använder ord som kan knytas till det 
internationella. Därefter följer en kvalitativ undersökning av vad som är utmärkande för de 
sätt på vilka skolorna i varje grupp skriver fram det internationella på sina webbplatser.  

6.1.1 Hur ofta används ord som betecknar det internationella? 

För att få ett grovt mått på vilket utrymme som olika webbplatser ger åt internationella 
förhållanden, att skriva fram ett internationellt innehåll i undervisningen eller olika former av 
kontakter med länder utanför Sverige gjordes en kvantitativ beräkning av förekomster av 
vissa utvalda ord. För detta syfte valdes ordsammansättningar som innehåller ordstammarna 
”värld”, ”internation” och ”global” samt ordkonstruktioner innehållande affixet ”ut” och 
ordstammen ”land”. För enkelhetens skull kommer orden fortsättningsvis kallas 
internationella ord. Alla ord som delar samma ordstam bildar således en kategori. Det spelar 
med andra ord ingen roll vilket affix som kopplas till ordets stam. Exempelvis tillhör orden 
värld-ens, värld-smedborgare och om-värld alla kategorin -värld-. Sammanlagt valdes fyra 
slags ordstammar ut och därmed även fyra olika kategorier. Som redovisats i metoddelen av 
denna studie analyserades förekomster på de webbplatser där skolornas presenterar sig själva 
och där deras enskilda gymnasieprogram beskrivs. I sammanställningen i Tabell 1 motsvarar 
kolumnerna de ovan nämnda kategorierna av internationella ord.  
 
Tabell 1. Frekvens av internationella ord på skolornas webbplatser. 
Skoltyp interna- global- -värld- ut-land- Summa 
Elitskolor (n=15) 64 18 41 18 141 
Folkliga skolor (n=15) 8 2 8 5 23 

 
Som Tabell 1 visar skiljer sig frekvensen av internationella ord på webbplatserna åt mellan 
skolorna som förts till de två grupperna. Samtliga internationella ord förekommer mer 
frekvent på elitskolornas webbplatser jämfört med de folkliga skolornas webbplatser. Störst 
skillnad ser vi när vi jämför ord med ordstammen global- som i snitt förekommer nio gånger 
så ofta på elitskolornas webbplatser som på de folkliga skolornas. Skolorna i de två grupperna 
uppvisar minst skillnad när det kommer till förekomsten av ordsammansättningen ut-land- 
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som är ca 3,5 gånger vanligare på elitskolors webbplatser. När alla ordstammar läggs ihop får 
vi den totala förekomsten av internationella ord. Ordförekomsten är sammanlagt 141 på 
elitskolornas webbplatser och 23 på de folkliga skolornas webbplatser. Det är värt att 
framhålla, vilket inte synliggörs i tabellen, att minst ett internationellt ord förekommer på 
samtliga 15 elitskolornas webbplatser minst en gång. Bland de folkliga skolorna är det nio av 
de 15 webbplatserna som innehåller ett internationellt ord.95 

Resultatet av jämförelsen vittnar om en betydande skillnad mellan det som här kallas 
elitskolor och folkliga skolor i avseende på det utrymme som ges åt det internationella. Det 
bör framhållas att de ”folkliga” skolorna i urvalet uteslutande består av skolor som har 
yrkesorienterade gymnasieprogram, även om dessa i vissa fall finns parallellt med 
studieförberedande sådana, och att de skillnader som kan konstateras sannolikt i hög grad 
reflekterar skillnader i programutbud. Men det ligger också nära till hands att se skillnaderna i 
avseende på det utrymme som det internationella ges på webbplatserna som uttryck för 
skillnader i intresse för det internationella hos de sociala grupper som dominerar 
rekryteringen till de två kategorierna skolor, dvs. mellan elever (och deras familjer) med 
starka sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga tillgångar på elitskolorna och elever med 
relativt svaga tillgångar av samma slag på de folkliga skolorna. 

6.1.2 På vilket sätt skriver skolorna fram det internationella? 

Den kvantitativa beräkningen av ordförekomster visar hur ofta skolorna i de två grupperna 
använder vissa ord som har koppling till det internationella. Däremot upplyser den inte om i 
vilka sammanhang de internationella orden används av folkliga skolor respektive elitskolor. 
För att närmare undersöka skillnader mellan de två grupperna skolor i avseende på hur de 
skriver fram det internationella har meningarna runt det som här kallats internationella ord, 
ordens kontext, undersökts. Först följer här en redovisning av hur de folkliga skolorna skriver 
fram det internationella i detta avseende, sedan av hur elitskolorna gör samma sak.  

Som tidigare konstaterades innehåller drygt en tredjedel av de folkliga skolornas 
webbplatser inte något av de internationella ord vi här fokuserat på. Av de folkliga skolor som 
skriver fram det internationella gör samtliga detta i samband med beskrivningen av sina 
program. Ingen av dessa skolor använder med andra ord något internationellt ord i samband 
med sina beskrivningar av skolan som sådan (sidor med rubriker av typen ”Om skolan”; se 
metoddelen). När folkliga skolor väl använder internationella ord är detta med få undantag på 
de sidor som beskriver deras enskilda program, närmare bestämt vissa yrkesutbildningar som 
skolorna erbjuder och som sägs ge möjlighet till arbete utanför Sveriges gränser. Att jobba 

                                                
 

95 Elitskolorna har ett snitt på 9,4 internationella ord per skola, medan de folkliga skolorna har ett snitt på 
1,5 internationella ord per skola (respektive 2,5 för de 9 skolwebbplatser där ett internationellt ord 
förekom). Det är med andra ord dryg 6 gånger så vanligt att ett internationellt ord förekommer på en 
elitskolas webbplats jämfört med en folklig skolas webbplats. 
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utomlands motiveras ofta med hänvisning till att somliga branscher är ”internationella”. Ett 
typiskt exempel finner vi på Sågbäcksgymnasiet: 

Restaurangbranschen är en internationell bransch, vilket gör att du kan söka dig utomlands för 
att arbeta.96 

När de folkliga skolornas webbplatser använder internationella ord i presentationen av sina 
program är det oftast fråga om serviceinriktade sådana som just hotell- och restaurang. 
Gemensamt för de yrken som enligt de folkliga skolornas webbplatser ger möjlighet till en 
karriär utomlands är att de innefattar moment av service. Följande exempel kommer från 
HTS-gymnasiet: 

Tycker du om att laga mat, servera och ge god service är detta programmet för dig. Efter 
utbildningen kan du välja att […] satsa på en karriär utomlands.97 

Det internationella knyts med andra ord tätt till de specifika yrken som de, oftast 
serviceinriktade, gymnasieprogrammen förbereder för. Det internationella beskrivs också ofta 
som ett spännande inslag i de yrken som lyfts fram: 

Är du intresserad av att jobba med hotell, resor och upplevelser? I den här branschen får du 
möta nya människor, det finns mycket som är spännande och roligt inom Hotell och turism. Du 
får lära dig bemötande, kommunikation, […] [och yrket] handlar mycket om internationella 
kontakter. Kom in i en bransch som hela tiden växer världen över.98 

De serviceinriktade yrkena kännetecknas av ”möten med människor” med ”olika kulturella 
bakgrunder”: 

Branschen är tydligt serviceinriktad och innebär många möten med människor från olika 
kulturer. Du kommer att kunna arbeta såväl i Sverige som utomlands […] Inriktningen 
förbereder dig speciellt för arbete inom turismbranschen och ger dig goda möjligheter att 
arbeta internationellt. […] Möjligheten att få jobb inom turismbranschen är god, och hela 
världen är din arbetsplats.99 

De folkliga skolornas skriver fram det internationella som ett spännande inslag som öppnar 
för rörlighet mellan länder. Med ökad rörlighet menas dels att arbete utomlands blir möjligt 
inom vissa branscher och dels att vissa yrken innefattar moment av service åt och bemötande 
av kunder från olika kulturer.  

Detta kontrasterar mot elitskolornas framskrivning av det internationella. Samtliga 
elitskolor använder något internationellt ord i åtminstone en av de programbeskrivningar som 
finns på respektive webbplats. Alla skolor förutom Norra Real skriver dessutom fram det 
internationella i samband med sina skolbeskrivningar. Hur denna framskrivning ser ut skiljer 

                                                
 

96 http://www.sagbacksgymnasiet.se/ [2013-01-03]. 
97 http://www.htsgymnasiet.se/ [2013-01-03]. 
98 http://praktiska.se/stockholm [2013-01-03].  
99 http://www.sagbacksgymnasiet.se/ [2013-01-03]. 
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sig åt mellan skolor. Somliga skolor beskriver hur deras verksamhet har en internationell 
prägel eller erbjuder eleven en internationell profil: 

Ekonomiprogrammet på Spånga Gymnasium har en utpräglad internationell profil mot 
Europa.Vi har ett nära samarbete med en vänskola i Berlin, Tomas Mann Oberschule, vilket 
innebär stora möjligheter för dig att få inblick i ett annat lands samhälle och kultur.100 

En klar majoritet av elitskolorna skriver fram det internationella genom att betona samarbeten 
med internationella kontakter och organisationer eller hur skolan erbjuder utbyten och resor i 
omvärlden:  

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.101 

På många elitskolors webbplatser lyfts det engelska språket fram i samband med det 
internationella. Vissa skolor har internationella program där undervisningen bedrivs på 
engelska: 

Spetsutbildningen i engelska är en inriktning på Samhällsvetenskapsprogrammet som erbjuds 
på VRG Djursholm. Utbildningen, som VRG ger med särskilt tillstånd från regeringen, erbjuds 
i samarbete med Stockholms universitet. Under dina tre år i gymnasiet lär du dig tala, skriva 
och hantera avancerad engelska.102 

Andra skolor betonar mer allmänt hur engelskan präglar skolan. Inte sällan kopplas det 
engelska språket samman med en allmän internationell atmosfär som skolan sägs präglas av. 
Ett exempel är Internationella Kunskapsgymnasiets webbplats: 

Du märker genast den internationella stämningen när du kommer hit. Det talas engelska både 
på och utanför skolans lärarledda forum. Några lärare har engelska som sitt modersmål och 
deras bakgrund och erfarenheter sätter sin prägel på skolan. Som elev kommer du att märka att 
du snabbt lär dig behärska språket då en viss del av undervisningen sker på engelska. Hos oss 
når du en hög akademisk nivå i både svenska och engelska.103 

De flesta elitskolorna lyfter fram att deras utbildning lägger en allmän grund för fortsatta 
studier eller arbete utomlands, vilket kontrasterar mot de folkliga skolornas mer avgränsade 
sätt att knyta det internationella till specifika färdigheter och gymnasieprogram. Det är inte 
ovanligt att skolor åberopar vissa internationella satsningar för att ytterligare understryka hur 
skolan förbereder för en studie- eller arbetsrelaterad framtid i det internationella: 

SSHL kan erbjuda en fullständig internationell gymnasieutbildning inom International 
Baccaulaureate, nämligen IB Diplomaprogrammet. Detta är ett universitets- och 
högskoleförberedande program som finns på över 1800 skolor i världen. Programmets höga 

                                                
 

100 http://spangagymnasium.stockholm.se/ [2013-01-03]. 
101 http://sodralatinsgymnasium.stockholm.se/ [2013-01-03]. 
102 http://www.vrg.se/gymnasium/vrg-djursholm/ [2013-01-03]. 
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akademiska standard ger eleverna tillträde till universitet och högskolor i mer än hundra 
länder.104 

Förutom de mer fasta värdena, såsom behörighet till jobb eller studier utomlands, beskriver 
vissa skolor hur det internationella innehåller vad som kan beskrivas som ”mjuka” värden. 
Det internationella kopplas här ihop med ord som mångfald, tolerans, öppenhet och respekt: 

[Skolan] uppmuntrar öppenhet och tolerans. Internationalisering, genom att delar av flera 
fördjupningskurser är förlagda utomlands, är ett annat av Hersby gymnasiums särdrag.105 

Vissa elitskolor beskriver även hur deras utbildningar är inriktade mot globala förhållanden. 
Dessa skolor skriver fram vikten av förståelse och ansvar för en global samhällsutveckling. 
Särskilt centrala teman är förståelse för andra nationers situation och hur världen idag är 
nationsöverskridande samt hållbar utveckling: 

Planetens resurser är ojämnt spridna. Det vi har mycket av i Sverige saknas helt i andra delar 
av världen. Dessa olikheter kan innebära både problem och möjligheter. Här kopplas politik, 
geografi och hållbar utveckling ihop med internationell ekonomi.106 

Sammantaget av elitskolornas framskrivningar av internationella aspekter är att det 
internationella innehållet ges ett tydligt utrymme men att vad det internationella är skiljer sig 
åt mellan skolor. Vi ska återkomma till skillnader av detta slag i behandlingen av studiens 
andra frågeställning.  

6.1.3 Sammanfattande jämförelse 

I en jämförelse skriver de folkliga skolorna fram en betydligt snävare syn på det 
internationella jämfört med elitskolorna. De folkliga skolorna nämner i liten utsträckning ett 
internationellt innehåll, men när så görs knyter skolorna det internationella till specifika 
branscher som har ett visst bestämt internationellt inslag, t.ex. möten med folk från andra 
kulturer. Detta står i klar motsats till elitskolorna som generellt viger betydligt mer text åt ett 
internationellt innehåll. Elitskolornas syn på det internationella är mer varierat och ges ett 
bredare uttryck. Det internationella låses här inte till specifika aspekter av ett yrke utan i 
stället till ett flertal olika aspekter av en nationsöverskridande värld. När elitskolorna lyfter 
fram hur skolan möjliggör för framtida arbete utomlands är det inte tal om specifika branscher 
utan i stället att skolan i en generell mening förbereder för arbete utomlands. 
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6.2 Jämförelser av skillnader inom gruppen elitskolor (frågeställning 2) 

Det här avsnittet behandlar vilka skillnader som finns i hur elitskolor skriver fram det 
internationella på sina webbplatser. Urvalet består här av de 30 högst rankade skolorna utifrån 
den rangordning som gjordes på grundval av ett antal kriterier och som beskrivits i 
metoddelen. Textens fokus ligger på att undersöka huruvida den tidigare uppmärksammade 
polariteten mellan ett bildningsideal och ett målrationellt ideal återfinns i hur det 
internationella skrivs fram. Först uppmärksammas skillnader i hur mycket plats elitskolor ger 
åt det internationella på sidor om skolan. Sedan flyttas fokus mot att beskriva vilka 
tankefigurer som kan identifieras i elitskolors beskrivningar av sina program och huruvida 
dessa tankefigurer står i relation till den ovan nämnda polariteten. Slutligen sammanfattas 
delstudiens resultat. 

6.2.1 Skillnader i elitskolors beskrivningar av skolan 

På de sidor där elitskolorna beskriver sina egna verksamheter lyfts ofta även det 
internationella fram. Innan vi undersöker hur mycket utrymme elitskolor ger åt det 
internationella kan det vara lägligt att titta på vilka skolor som alls lyfter fram det 
internationella. Frekvensen av kopplingar till det internationella är speciellt hög för de 15 
högst rankade skolorna där endast en skola inte gör någon framskrivning på de sidor som 
undersökts. När alla 30 elitskolor tas med i beräkningen är det totalt åtta skolor som inte alls 
skriver fram det internationella på webbsidor om skolan. När vi fokuserar på de skolor som 
lyfter fram det internationella kan vi se markanta skillnader i hur ofta och hur mycket text 
som ägnas åt temat. De mest återhållsamma skolbeskrivningarna har endast en eller två 
meningar där det internationella implicit lyfts fram: 

Vi ger dig även möjlighet till att klara provet för Cambridge Advanced English. Detta är i 
fokus under årskurs 3:s engelska.107 

Mikael Elias gymnasium skriver ovan outsagt fram det internationella genom att lyfta fram 
hur skolan hjälper eleven att klara ett prov som karaktäriseras av en internationell gångbarhet. 
Andra skolor ger det internationella ett lika begränsat textutrymme men använder ett innehåll 
som mer explicit lyfter fram internationella perspektiv: 

I dagens internationella kommunikationssamhälle är det också vår uppgift att utveckla våra 
elevers förmåga att kommunicera på flera språk.108 

Ett halvt dussin elitskolor ägnar minst ett helt stycke åt att beskriva hur det internationella har 
en central plats i skolan. Majoriteten av dessa skolor beskriver hur skolan har en 
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”internationell profil”, är ett ”internationellt gymnasium” eller dylikt.109 Ett exempel är 
Internationella Kunskapsgymnasiet: 

På Internationella Kunskapsgymnasiet får du en personligt utformad utbildning med en 
internationell profil. […] Du märker genast den internationella stämningen när du kommer hit. 
Det talas engelska både på och utanför skolans lärarledda forum. Några lärare har engelska 
som sitt modersmål och deras bakgrund och erfarenheter sätter sin prägel på skolan. Som elev 
kommer du att märka att du snabbt lär dig behärska språket då en viss del av undervisningen 
sker på engelska. Hos oss når du en hög akademisk nivå i både svenska och engelska. […] Du 
läser Engelska i tre år oavsett vilket program eller vilken inriktning som du väljer. […] Du blir 
då väl förberedd för studier på universitet i Sverige och utomlands.110 

Sammanfattningsvis är det en klar majoritet av skolor som placerats i gruppen elitskolor som 
på något vis skriver fram ett internationellt innehåll i sina skolbeskrivningar. Hur mycket 
utrymme det internationella ges och på vilket sätt det internationella lyfts fram varierar dock 
skolor emellan. 

6.2.2 Tankefigurer med koppling till ett bildningsideal 

Analysen lutar sig här mot den polaritet mellan ett bildningsideal och ett målrationellt ideal 
som beskrivits av Mikael Palme i den studie som tidigare redogjorts för. Först fokuseras på de 
fall då ett bildningsideal kan utläsas i hur elitskolor skriver fram det internationella. 

Mångfaldens berikande av jaget 

En del skolor beskriver hur elevens möte med ”mångfald” är något eftersträvansvärt och 
något som kan föra med sig olika värden. En grundläggande idé är här att det internationella 
finns nedärvt i människor och aktualiseras i mötet med personer som levt i ett annat land, ”har 
en annan nationalitet” eller ”har en annan kultur”. Ofta beskrivs den egna skolan som rik på 
människor med olika nationaliteter eller kulturer. Detta tema, som kan formuleras som en idé 
om mångfaldens berikande av jaget, förekommer med lite olika slags laddningar eller 
konnotationer på ett antal webbplatser. Franska skolan beskriver exempelvis hur en 
”blandning av nationaliteter” ger skolan en ”internationell” och ”studiestimulerande” miljö: 

Den blandning av nationaliteter som finns, skapar en personlig, internationell och mycket 
studiestimulerande miljö.111 

Även Lilla Akademien lyfter fram hur en skola med olika nationaliteter för med sig något 
eftersträvansvärt. Här ”skapar” mångfald såväl ”tolerans” som ”internationell förståelse”: 
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Många olika nationaliteter finns representerade bland elever och anställda och skolan är stolt 
över den tolerans och internationella förståelse som detta skapar.112 

Danderyds Gymnasium skriver fram hur ”kulturell mångfald” ska skapa ”förutsättningar för 
en god livskvalitet”: 

På Danderyds Gymnasium ska kulturell mångfald […] skapa förutsättningar för en god 
livskvalitet. 

Kungsholmens gymnasium presenterar sig som ”en skola präglad av mångfald och tolerans”. 
Kungsholmen skriver sedan fram hur skolan erbjuder en miljö med personer ”från många 
olika kulturer”, vilket bidrar till ”förståelse för mångfaldens betydelse”: 

Kungsholmen […] är en skola präglad av mångfald och tolerans. Vi erbjuder en miljö med 
ungdomar och personal från många olika kulturer vilket bidrar till förståelse för mångfaldens 
betydelse.113  

Även Rudbeck lyfter fram ”en fantastisk mångfald” som finns samlad i skolans personal och 
elever: 

[Skolans personal och elever] bidrar till en fantastisk mångfald som vi är stolta över.114  

Exemplen illustrerar hur internationell mångfald skrivs fram som något eftersträvansvärt i sig 
och knyts till andra mänskliga världen som kan beskrivas som holistiska – förståelse, insikt, 
tolerans, etc.  

Globala utmaningar – internationell solidaritet 

Somliga elitskolor beskriver hur vi lever i en globaliserad värld där nationens och världens 
intressen och intressen är av samma karaktär. Dessa skolor skriver fram hur skolan och eleven 
bär ett ansvar när det kommer till att hålla sig informerad om globala utmaningar. I vissa fall 
beskrivs även elevens roll i att se till att den globala världen inte utvecklas i fel riktning. De 
vanligast förekommande globala utmaningarna berör miljöfrågor såsom hållbar utveckling. 
Näst därefter följer sociala orättvisor, vilka kopplas ihop med en tanke om ”internationell 
solidaritet”. Hur de globala utmaningarna skrivs fram kan illustreras genom att titta närmare 
på några av de härvidlag mest utmärkande skolornas webbplatser. På Norra Reals webbplats 
lyfts ”globala aspekter av hållbar utveckling” fram när skolan beskriver sin ”miljöprofil”: 

Inom miljöprofilen arbetar vi med olika lokala och globala aspekter av hållbar utveckling. Vi 
tar upp miljöfrågor även i andra kurser där det passar in. Du får en naturvetenskaplig utbildning 
som via miljöfrågor sammanför naturvetenskap med samhällsvetenskap på ett naturligt och 
fruktbart sätt.115 
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Andra skolor beskriver att elever dessutom ska kunna ”ta ansvar för och påverka” den 
framtida samhällsutvecklingen i ”ett hållbart globalt perspektiv”:  

Vår ambition är att utveckla elevernas kunskaper och främja deras beredskap att möta framtida 
utmaningar. Vi vill att eleverna ska kunna ta ansvar för och påverka den framtida 
samhällsutvecklingen i ett hållbart globalt perspektiv.116 

Även Värmdö gymnasium lyfter fram ”miljöfrågor” som en del av dagens ”globala 
framtidsfrågor”.  

I framtiden är det angeläget att det i alla delar av samhället finns människor med ett globalt 
intresse och en medvetenhet om naturens och samhällets beroende av varandra, människor som 
kan se helheter och kombinera olika perspektiv. [...] har påverkat och påverkar varandra och 
fokusera på globala framtidsfrågor som miljöfrågor, relationen mellan fattiga och rika samt 
internationell ekonomi.117 

Värmdö skriver även fram ”relationen mellan fattiga och rika” och ”internationell ekonomi” 
som två slags ”globala framtidsfrågor”. Ett liknande mönster kan vi finna i hur Mikael Elias 
Gymnasium beskriver sin profil ”Global hållbarhet” som inriktad mot ”hur vi kan göra vår 
värld mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar”.118 Både social hållbarhet och 
relationen mellan fattiga och rika är exempel där globala framtidsfrågor innehåller en tanke 
om en ”internationell solidaritet”. Ett tydligt uttryck för en internationell solidaritet går att 
finna på Norra Reals webbplats: 

Inriktningen lägger fokus på att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 
ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. Förståelse och respekt för andra 
människors situation och andra kulturer är en viktig aspekt i utbildningen. Norra Real 
samarbetar med skolor i Ryssland, Ukraina, Indien och Kina.119 

Sammanfattningsvis kan detta tema sammanfattas som en idé om att vi lever i en global värld 
med globala utmaningar. Vare sig skolor lyfter fram miljön eller sociala orättvisor i 
omvärlden är de globala utmaningarna en internationell angelägenhet. Somliga skolor som 
uttrycker ett bildningsideal skriver fram en mer passiv tanke om vikten av utveckla 
internationell solidaritet, medan andra skolor betonar elevens ansvar för en hållbar social och 
miljömässig utveckling. 

6.2.3 Tankefigurer med koppling till ett målrationellt ideal 

I det följande behandlas tankefigurer förbundna med en målrationell syn på utbildning, så som 
denna beskrivits i Palmes ovan redovisade analys, när dessa knyts till det internationella på de 
undersökta elitskolornas webbplatser. 
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Internationella investeringar – internationell nytta 

När en del av de skolor som placerats i gruppen elitskolor skriver fram det internationella kan 
tydliga spår av ett målrationellt ideal ses i texten. Ett återkommande tema i dessa skolors 
omnämnanden av det internationella är tanken om en internationell arbets- och 
studiemarknad.120 Begreppet innehåller idén om att såväl arbete som studier är 
konkurrensutsatta på en internationell marknad som eleverna kommer att måsta beträda. Att 
marknaden är internationell innebär att eleven även har möjligheten att söka sin lycka utanför 
Sveriges gränser, men ibland också att hon kan behöva möta internationell konkurrens i 
Sverige eller behöva internationellt gångbara kunskaper och färdigheter för att hävda sig på 
hemmaplan. Genom göra rätt internationella investeringar, t.ex. välja en skola med tillgång 
till internationella kontakter eller att välja till ett visst språk, kan utbildningen öka chansen för 
en internationell framtid. På de skolors webbplatser som skriver fram ett målrationellt ideal är 
en internationell framtid oftast sammankopplad med arbete eller studier utomlands: 

Språk är nyckeln till världen! Oavsett vilket program du väljer får du ett försprång på 
arbetsmarknaden om du satsar på att lära dig minst ett främmande språk utöver engelskan. Vi 
erbjuder fem olika moderna språk: franska, italienska, kinesiska, spanska och tyska. […] Vårt 
internationella samarbete är omfattande och kanske får du möjlighet att delta i ett utbyte eller 
läsa en intensivkurs utomlands. På Nacka gymnasium finns möjligheterna!121 

Skolor lyfter fram hur vissa internationella investeringar ökar elevens ”konkurrenskraft” på en 
internationell arbets- och studiemarknad. Rudbecks gymnasium skriver fram hur ”kunskaper i 
engelska kompletterade med tyska” är en bra investering för att lyckas på ”den europeiska 
arbetsmarknaden”: 

Kunskaper i engelska kompletterade med tyska gör dig konkurrenskraftig på den europeiska 
arbetsmarknaden.122 

Även ett visst programval eller att läsa vid ett specifikt gymnasium kan fungera som en 
investering då det exempelvis lär eleven ”ett visst arbetssätt” och ger ”maximal behörighet för 
vidare studier […] utomlands”: 

Naturvetenskapsprogrammet på Viktor Rydberg gymnasium ger dig maximal behörighet för 
vidare studier i Sverige och utomlands. Du blir också mycket väl förberedd, eftersom du redan 
i gymnasiet lär dig ett arbetssätt som du har nytta av i högre studier. 
Naturvetenskapsprogrammet på VRG ligger högst i Sveriges kommuners och landstings 
ranking av svenska gymnasieskolor, utifrån avgångsbetyg.123  

Skolorna är inte sällan anpassade till ”praktiken” eller, som det heter i Kärrtorps fall, har som 
målsättning att ”erbjuda en utbildning som är aktuell och i överensstämmelse med samhällets 
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utveckling och krav”.124 ”Internationella kontakter” är en tankefigur som ofta dyker upp när 
skolor beskriver sin anpassning till förutsättningar för en internationell framtid. I Spånga 
gymnasiums fall fungerar skolans ”kontaktnät med […] internationella företag” som en 
internationell investering i utbildningen av ”nästa generations [...] spjutspetsar inom samhälle- 
och näringsliv”: 

Spånga Gymnasium har ett väl uppbyggt kontaktnät med näringslivet, båda lokala och 
internationella företag. Du tilldelas ett fadderföretag som följer dig under hela utbildningen. 
[…] Nu har du också möjlighet att knyta kontakter med personer i näringslivet inför framtiden. 
Styrkan med vårt program är att du lär dig ekonomiskt arbete i praktiken med internationella 
utblickar, samtidigt som du får en bra grund för högre studier. Vår ambition är att utbilda 
Sveriges nästa generation av nyföretagare och spjutspetsar inom samhälle- och näringsliv.125 

Genom särskilda internationella investering, vare sig det gäller språkkunskaper eller 
internationella kontakter, förbättras elevens möjligheter att lyckas på den internationella 
arbets- och studiemarknaden. Det finns därmed en nyttoaspekt och rationalitet inblandad i att 
investera i det internationella. Denna idé om en internationell nytta kommer även fram i 
beskrivningar av skolors internationella samarbeten. Ett exempel finns på Kärrtorps 
gymnasiums webbplats. Skolan beskriver hur ”vi” på olika vis ”samverkar med omvärlden” 
och ”arbetar […] med internationella kontakter” för att ”elevernas utbildning ska hålla god 
kvalitet” och stämma överens med ”samhällets utveckling och krav”: 

För att elevernas utbildning ska hålla god kvalitet samverkar vi med omvärlden. På olika sätt 
arbetar vi med internationella kontakter. I kurserna pågår gemensamma projekt med elever från 
andra länder. Våra elever besöker vänskolor och tar emot ungdomar från andra skolor. Lärarna 
har kontakt och utbyte med kollegor i andra länder. Vi samarbetar med bransch och arbetsliv, 
universitet och högskola. På Kärrtorps gymnasium bedrivs ett ständigt förbättringsarbete för att 
alltid erbjuda en utbildning som är aktuell och i överensstämmelse med samhällets utveckling 
och krav. 126 

Det finns således en inneboende internationell nytta med en utbildnings som interagerar med 
omvärlden – det internationella ökar utbildningens kvalitet. Denna syn på det internationella 
innehåller idén om att det internationella är kvalitativt ”mätbar”, ju fler eller intensivare 
samarbeten med internationella kontakter skulle öka på utbildnings kvalitet.  

På Danderyds webbplats heter det att ”språk bär dig ut i världen” och att ”internationella 
kontakter för alla elever är ett viktigt mål”.127  Genom att betona hur Danderyd är ”första 
skola i Sverige” att få den internationella ”kvalitetsutmärkelsen IIP (Inverstor in People)” 
skriver Danderyd fram hur kvaliteten på utbildning är mätbar. IIP beskrivs vidare som ”ett 
bevis” på att all skolans personal ”utvecklar sin kompetens” så att eleven ska ”få en så bra 
utbildning som möjligt”. Denna beskrivning antyder även en form av ”coaching”, 
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”effektivitet” eller ”vinstmaximering” kopplad till den internationella nyttan och relationen 
mellan elev och personal. På en annan av skolans webbsidor finns ett tydligt exempel på hur 
Danderyd antyder att skolans arbete med det internationella har en mätbar internationell nytta. 
Skolan lyfter fram hur de som ”en av cirka 30 certifierade FN-skolor i landet” och med ”lång 
erfarenhet av att arbeta med internationalisering av undervisningen” har ett starkt ”arbete med 
internationella och globala frågor” som ”genomsyra[r] hela skolan”: 

Danderyds gymnasium har lång erfarenhet av att arbeta med internationalisering av 
undervisningen. Läsåret 2012-2013 blev Dagy dessutom en av cirka 30 certifierade FN-skolor i 
landet. Certifieringen är ett led i att stärka skolans arbete med internationella och globala frågor 
och ska genomsyra hela skolan.128 

Då det finns en nyttoaspekt knuten till att investera i det internationella och följaktligen att 
kvaliteten på dessa internationella investeringar är mätbar blir valet av en skola med 
internationella inslag ett rationellt val för såväl en internationell framtid som en framtid i 
Sverige. I synnerhet eftersom de internationella investeringarna gör individen 
”konkurrenskraftig” på den internationella studie- och arbetsmarknaden. 

 6.2.4 Två exempel på skillnaden mellan de två idealen 

Den empiriska analysen för frågeställning 2 ska avslutas med att behandlingen av två teman 
tas som exempel på skillnaderna i hur det internationella skrivs fram på skolors webbplatser 
som tenderar att uttryck ett bildningsideal respektive ett målrationellt ideal. Ett första exempel 
utgår ifrån att de skolor som tenderar att främst ge uttryck för en målrationell syn på 
utbildning har gemensamt att det internationella ses som ett alternativt val som görs utifrån 
strategiska överväganden. Individen kan antingen välja att ”nöja sig” med ett framtida liv i 
Sverige eller söka lycka i en ”internationell miljö”:  

Vill du förbereda dig för framtida studier eller arbete i internationell miljö bör du även satsa på 
att studera franska, spanska, italienska, kinesiska eller tyska.129 

Med uttryck som ”vill du förbereda dig för […] [en] internationell miljö bör du även satsa på 
[språk]” är den internationella arbets- och studiemarknaden således ett tillval för elever med 
internationella ambitioner. Det internationella är en satsning, ett strategiskt val. 

I stark kontrast skriver skolor som främst ger uttryck för ett bildningsideal fram det 
internationella som något faktiskt som alla nationer i världen är en del av. Världens globala 
utmaningar påverkar oss alla, vare sig vi vill det eller inte, och det internationella är således 
inte ett tillval: 

I en omvärld som kännetecknas av allt större förändring gäller det att skolan följer med i 
utvecklingen för att svara upp mot de krav som ställs och som kommer att ställas på framtidens 
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världsmedborgare. En ökad globalisering där gränser överskrids gör att skolan måste ge eleven 
förmågor som är efterfrågade och universella.130 

Somliga skolor som ger ett särskilt utrymme åt det internationella betonar även att ”eleven ska 
kunna ta ansvar för och påverka” att den gemensamma globala världen utvecklas i rätt 
riktning, utifrån ett ”hållbart globalt perspektiv”: 

Vår ambition är att utveckla elevernas kunskaper och främja deras beredskap att möta framtida 
utmaningar. Vi vill att eleverna ska kunna ta ansvar för och påverka den framtida 
samhällsutvecklingen i ett hållbart globalt perspektiv.131 

I betoningen av individens ”ansvar” för en gemensam global utveckling får 
bildningsorienterade webbplatser en moralisk dimension som oftast är betydligt mer nedtonad 
på målrationellt orienterade webbplatser. Skolan och individen ges ett moraliskt ansvar för 
mänsklighetens gemensamma historiska utveckling, ett ansvar som inte kan väljas bort av 
strategiska skäl eller reduceras till en framgångsrik strategi för att lyckas i en internationell 
konkurrens om arbeten eller studiekarriärer.  

Ett andra exempel är de behandlingen av de nationsöverskridande samarbeten och 
kontakter med omvärlden som utgör tillgångar som lyfts av en stor andel av elitskolorna. 
Vissa skolor som ger uttryck för ett målrationellt ideal lyfter fram hur elevers kontakt med det 
internationella kan ses som en investering inför en framtid på en internationella arbets- och 
studiemarknad. Blackebergs gymnasium beskriver hur ”internationella kontakter” och utbyten 
till Europa och delar av Asien inspirerar elever till att ”fortsätta studera i utlandet”: 

Vi har många internationella kontakter och utbyten med flera skolor i Europa, Kina och 
kontakter har tagits med en skola i Indien. Dessa samarbeten inspirerar många av våra elever 
att efter sina studier hos oss fortsätta studera i utlandet.132 

Genom att samarbeta med internationella kontakter får Blackebergs gymnasiums elever upp 
ögonen för studier även utanför Sverige. Internationella kontakter kan således ses som en 
investering för att öka möjligheter för att eleven även ska överväga att välja en internationell 
studiemarknad. Som kontrast beskriver skolor som ger uttryck för ett bildningsideal  i stället 
hur kontakt med det internationella är en gemensam praktik där båda parterna inspireras och 
lär av varandra. Kungsholmens gymnasium skriver fram hur skolsamarbetet Sverige-Zambia 
både gör att skolorna lär om ”varandras kulturer och […] om oss själva” samt skapar 
”möjligheter för fortsatt engagemang i internationella frågor […] i en alltmer globaliserad 
värld”: 

Genom kontakter och möten mellan elever, lärare, skolledare och övrig personal från de olika 
skolorna lär vi om varandra, varandras kulturer och samhällen samt om oss själva. Dessa 
kunskaper och erfarenheter sprids till andra inom och utanför skolan. Samarbetet ger också 
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möjlighet att föra in globala utvecklingsfrågor i undervisningen. Det har dessutom gett elever 
och lärare från Sverige och Zambia tillfälle att mötas och skapa möjligheter för fortsatt 
engagemang i internationella frågor och hållbar utveckling i en alltmer globaliserad värld.133 

Hur Kungsholmens webbplats skriver fram samarbetet med Zambia kan sägas uttrycka ett 
bildningsideal också därför att utbildning här knyts till idén att kunskap är något gott i sig 
självt, oavsett den personliga nytta den för med sig. Den ses inte som en investering som ger 
yttre avkastning utan i stället som en investering i jaget, om den ekonomiska metaforen ska 
behållas. Samarbetet ska både ge insikt i ett annat samhälle men lär oss även ”om oss själva”.  

Sammanfattningsvis kan systematiska skillnader konstateras i hur skolor som ger uttryck 
ett bildningsideal respektive målrationellt ideal tenderar att behandla globaliserings till i 
individens liv och värdet av internationella kontakter. 

6.3 Avslutande redogörelse för tankefigurernas nivå och karaktär  

Låt mig avsluta denna empiriska genomgång med att mer sammanfattande diskutera det 
centrala begreppet tankefigur. Tankefigurer kan uppträda på olika nivåer. Den enklaste 
formen av tankefigurer är i den här studien de som verkar på vad jag vill kalla en partikulär, 
avgränsad nivå. Tankefiguren är här bunden till någon konkret aspekt av det internationella 
och kan därför vara någorlunda neutral i sin utformning. Ett tydligt exempel går att finna i 
exemplet hur det internationella kopplas till jobb eller studier. Tankefigurer på den partikulära 
nivån finns på de allra flesta webbplatserna, oavsett skoltyp. Den partikulära nivån behöver 
inte ge någon vidare information om exempelvis vilka ideal webbplatsen skriver fram men 
knyter likafullt det internationella till något bestämt. Ett exempel från de folkliga skolornas 
webbplatser, vilka nästan uteslutande skriver fram det internationella på denna partikulära 
nivå, är när det internationella knyts till möjligheten att i servicenäringen möta personer från 
andra länder som talar andra språk. 

Tankefigurer innehåller dock oftast dimensioner som går utöver det partikulära och 
avgränsade. Om vi utgår från samma exempel, är det just kännetecknade att det internationella 
på folkliga skolor nästan uteslutande skrivs fram som vad som ovan kallats partikulära 
tankefigurer. Detta står i kontrast till elitskolornas webbplatser där det internationella ofta 
knyts till mer allmänna förmågor och möjligheter, alltså inte till starkt avgränsade, konkreta 
sammanhang. Här kan vi tala om en annan dimension av tankefigurer knutna till det 
internationella, nämligen hur pass allmänna internationella tillgångar framställs som 
universella. I tankefigurer som kännetecknar folkliga skolor saknas ofta anspråk på 
universalitet, under det att just detta anspråk karaktäriserar hur det internationella skrivs fram 
på elitskolor.  

Vi har också i den empiriska genomgången sett exempel på hur bestämda tankefigurer väs 
samman och kopplas till det internationella. Skolor som ger uttryck för ett bildningsideal 
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skriver exempelvis fram det internationella tillsammans med implicita värden och insikter 
såsom exempelvis i tankefiguren ”internationell solidaritet” och en ”global hållbar 
utveckling”. 

I framtiden är det angeläget att det i alla delar av samhället finns människor […] [som] 
fokusera på globala framtidsfrågor som miljöfrågor, relationen mellan fattiga och rika samt 
internationell ekonomi.134 

Dessa tankefigurer blir således tillsammans kännetecknande för skolor med ett bildningsideal. 
Olika enskilda tankefigurer kan knytas samman med andra på olika sätt så att skilda balanser 
skapas. Även om elitskolor som tenderar att lyfta fram ett målrationellt ideal på sina 
webbplatser delvis delar vissa partikulära tankefigurer med folkliga skolor, exempelvis en 
anknytning till yrkeslivet, så kombineras dessa ofta med andra tankefigurer som gör att en 
annan helhet uppstår: 

Vill du förbereda dig för framtida studier eller arbete i internationell miljö bör du även satsa på 
att studera franska, spanska, italienska, kinesiska eller tyska.135 

 Det internationella knyts i exemplet konkret till vissa studier men dessa sätts i sin tur in i en 
vidare kontext med stickord sådana som ”internationell miljö”, ”framtid”, ”förbereda sig för” 
och ”satsa på”, vilka antyder tankefigurer som är typiska för den målrationella 
konkurrenspräglade, ”coachnings”-syn på utbildning som Palme i sin studie menar 
karaktäriserar vissa skolors webbsidor.  

Enskilda tankefigurer vilka ofta signaleras av vissa ord – som ”insikt” och ”förståelse” till 
skillnad från ”förbereda sig för” och ”satsa på” – bildar med andra ord tillsammans större 
sammansatta tankefigurer av det slag som de bildningsorienterade respektive målrationellt 
orienterade synsätten på utbildning och fostran är exempel på. När så sker, kan tankefigurerna 
sägas motsvara övertygelser eller försanthållande av ett slag som i sin tur kan sägas utgöra del 
av doxa, exempel på vad Mats Rosengren kallar doxisk kunskap, dvs. olika och ibland 
antagonistiska socialt förankrade övertygelser som tenderar att skilja sig mellan sociala 
grupper med olika tillgångar och habitus. 
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7 Diskussion 

Resultatet av den ovan genomförda studien visar på att de så kallade elitskolorna i högre 
utsträckning skriver fram det internationella, samt ger det internationella en friare och bredare 
betydelse, i jämförelse med de folkliga skolorna. Studien föreslår även att det går att urskilja 
två olika mönster av vilka slags tankefigurer som knyts till det internationella på elitskolornas 
webbplatser; mönstren avspeglar den i tidigare forskning nämnda polariteten mellan ett 
bildningsideal och ett målrationellt ideal. Nedan kommer först de olika mönster av 
tankefigurer som uppmärksammades på skolornas webbplatser att jämföras med de olika plan 
av globalisering som berördes under litteraturöversikten. Sedan kommer studiens resultat att 
ställas mot tidigare studier av gymnasieskolan. 

7.1 Tankefigurerna och dimensioner av globalisering 

Diskussionen som följer utgår ifrån synen på globalisering som resultatet av olika 
dimensioner som interagerar.136 I linje med Palmes resultat talar den här studiens empiri för 
att det pågår en symbolisk kamp mellan skolor om hur det internationella ska definieras.137 
Skolor som ger uttryck för ett målrationellt ideal tenderar att åberopa tankefigurer med 
särskild anknytning till en globaliserad ekonomi.138 Idén om nationsöverskridande 
konsumenter av studier och arbete på en konkurrensutsatt internationell marknad är 
framträdande.139 De webbplatser som i stället skriver fram ett bildningsideal kännetecknas av 
tankefigurer som premierar politiska aspekter av globalisering.140 Särskilt framträdande är här 
internationella frågor så som global hållbar utveckling, att förebygga internationella orättvisor 
samt global jämlikhet och solidaritet. De folkliga skolornas tankefigurer har en snäv och 
yrkesstyrd betoning av en globaliserad ekonomi. Vi kan här inte som i fallet målrationella 
elitskolor se samma breda anknytning till en internationell ekonomi som påverkar oss alla, 
utan snarare hur vissa branscher har internationella inslag.  

Gemensamt för de tankefigurer som uppmärksamts på elitskolornas webbplatser är inslag 
av ett ”internationellt” kulturskapande som bygger på hänvisning till en potentiell framtida i 
en övernationell värld.141 Vare sig tankefigurerna domineras av ekonomiska eller politiska 
aspekter av globalisering skriver skolorna fram ett praktiker och identitetsskapande med 
inslag av det internationella.142 När folkliga skolor tas in i jämförelse blir det tydligt att de 
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saknar samma inslag av en globaliserad kultur. Med andra ord skriver inte de folkliga 
skolorna fram praktiker och identiteter som kan knytas till det internationella i samma 
utsträckning och med samma bredd som elitskolorna. I de fall tankefigurer på de folkliga 
skolornas webbplatser innehåller inslag av en global kultur är det internationella praktiker, 
exempelvis ett arbete som innehåller möten med främmande kulturer, som är i fokus.143 I en 
jämförelse innehåller de tankefigurer som finns på elitskolornas webbplatser också 
internationella praktiker men även identitetsskapande knyts till det internationella. Tydligast 
blir det internationella inslaget i den identitet som lyfts fram i tankefigurer som knyts till ett 
bildningsideal där individens relation till det internationella är ofrivilligt och i somliga fall 
även beskrivs som ett ”ansvar”. Den identitet som återfinns i tankefigurer som knyts till ett 
målrationalitet ideal har inte samma kravförhållande till det internationella men det 
internationella är ett faktiskt inslag i individens liv och en internationell framtid värdesätts. 

Avslutningsvis kan denna jämförande diskussion av tankefigurernas koppling till 
globaliseringens olika plan sammanfattas i att olika webbplatser betonar olika dimensioner av 
globalisering. Vidare vill jag hävda att de olika dimensionerna som skolorna lyfter fram 
samstämmer väl med kärnvärden i ett bildningsideal respektive ett målrationellt ideal.144 På så 
vis finns spår av den hävdade polariteten mellan de två idealen även i hur skolor skriver fram 
det internationella på sina webbplatser. 

7.2 Empirin och tidigare studier av skolan 

I det här diskussionsavsnittet läggs fokus på hur den här studiens resultat kan tolkas i 
förhållande till resultat från tidigare forskning. Först och främst talar den här studien för hur 
undersökningar av olika skolors webbplats kan användas för att påvisa skillnader mellan hur 
olika skolor uttrycker olika meddelanden.145 På ett mer systematiserat vis och med ett större 
urval än tidigare visar studien på möjligheten att finna mönster i vad olika slags skolor lyfter 
fram på sina webbplatser. I förhållande till Palmes avhandling tyder den här studiens resultat 
på att den påstådda polariteten mellan ett bildningsideal och ett målrationellt ideal går att 
finna i ett större urval och även kan utläsas i de sätt olika skolor skriver fram det 
internationella på sina webbplatser.146  

Rörande forskning om globalisering och utbildning talar den här studien av Stockholm 
gymnasieskolor, liksom Weeninks studie av holländska skolor, att internationella strömningar 
förekommer hos skolor som har en stabil position.147 Den har studies resultat talar vidare för 
att antalet skolor som skriver fram det internationella och även intensiteten i hur skolorna 
betonar det internationella är speciellt hög i gruppen med en stabil position gentemot de med 
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en låg sådan. Studien resultat samstämmer med tidigare forskning som dels visar att 
internationella strömningar finns på statligt finansierade skolor148 och dels att en del av den 
”sociala elit” som finns i Stockholm söker sig till skolor med internationella inslag.149 
Huruvida sambandet mellan de individer som går på skolor med internationella inslag sökt sig 
dit för att ta del av vad Wagner omnämner som ”transnational culture of global elites” eller 
ifall sambandet mellan ”elitens skolor” och internationella inslag är en ren tillfällighet kräver 
vidare forskning.150 

Studien stödjer tidigare forskning som menar att en differentiering går att utläsa i 
gymnasieskolan.151 Studien tillför här att ett slags differentiering även kan utläsas i hur skolor 
skriver fram internationalitet och globalisering. Då mönster kan finnas i vilka tankefigurer 
olika slags skolor lyfter fram i förhållande till vilka som söker sig till antyder även studien, i 
linje med Persson, att olika grupper söker olika utbildningar.152 I synnerhet gäller sambandet 
utbildning i förhållande till hög och låg social rekrytering. 

                                                
 

148 Brown 2000. 
149 Palme 2008, ss. 237-238. 
150 Wagner 1998. 
151 Bl.a. Hatcher 1998; Svensson 1998.  
152 Persson 1997. 



 

 41 

8 Konklusion 

Den här studien undersöker vad för slags utrymme gymnasieskolors webbplatser ger åt 
globala och internationella strömningar, i studien kallat det internationella. Resultatet visar på 
att det finns kvalitativa och kvantitativa skillnader i hur vad som har kallats folkliga skolor 
respektive elitskolor skriver fram det internationella. Studien föreslår även att de tankefigurer 
som på elitskolornas webbsidor knyts till det internationella speglar en polaritet mellan ett 
bildningsideal och ett målrationellt ideal. 

Så här i uppsatsens slutskede kan en befogad fråga ställas om rimligheten i studiens syn på 
relationen mellan tankefigurer, topoi, och doxa. För att svara på en sådan fråga bör 
Rosengrens tolkning av begreppens relation åberopas. Eftersom filosofens motiv, för att en 
doxologisk modell kan användas för att belysa gruppers försanthållanden eller ”sanningar”, 
varit studiens utgångspunkt bör även samma motiv här lyftas fram.153 Med Rosengrens syn 
på, och föreslagna användning av, doxologin finns ingen skillnad mellan ”vad som är 
kunskap och vad som anses vara kunskap”.154 Utifrån det synsättet har och kan inte den här 
studien producera någon kunskap i en objektiv mening. Studien är i stället, med Rosengrens 
ord, i stående möjlighet att producera kunskap för den person som har den kompetens som 
krävs för att handha studien som en form av kunskap.155 Om vi återkommer till frågan om 
tankefigurernas rimlighet i att ”avslöja” delar av en doxa, i detta fall vad gymnasieskolor 
håller för sant om det internationella, bör frågan således formuleras om. Utifrån Rosengrens 
tes bör inte frågan undersöka huruvida mitt grepp är rimligt, i något slags objektiv mening, 
utan snarare hur rimliga mina metodologiska val och analytiska poänger är i relation till mitt 
syfte och min avsikt att studien ska accepteras inom kontexten för utbildningssociologi och ett 
examensarbete i utbildningsvetenskap.156 Frågan kan således formuleras till något i stil med: 
Är studien rimlig och intressant i förhållande till ”den specifika kunskapssituation som råder” 
inom just den specifika ”epistemiska domän” som de personer som kommer bedöma studiens 
rimlighet tillhör?157 Då det inte är rimligt att en sådan enighet råder inom en intuition får jag 
därför, utan vidare diskussion, lägga mitt hopp på att ni som läser texten delar min uppfattning 
av Rosengrens poänger med de två begreppens potentiella relation och vidare läser min analys 
av tankefigurer på Stockholm gymnasieskolors webbplatser med en ”epistemisk intention”, 
dvs. med avsikt att ”få/omskapa kunskap av texten”.158 
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Förutsatt att mina poänger anses vara rimliga tycker jag det skulle vara intressant att 
undersöka ifall liknande tankefigurer går att finna på webbplatser som tillhör andra skolor i 
Sverige. För egen del skulle det första steget vara att komplettera den här studien med att 
utöka urvalet till att omfatta alla 190 gymnasieskolor, i Håkan Forsbergs bearbetning av 
SCB:s totalregister över elever i gymnasieskolan åren 2006-2008. Detta för att se hur skolor 
som hamnat i undersökningens mittskikt, som av tidsrelaterade skäl inte rymdes i studien, 
framskrivningar av det internationella förhåller sig till webbplatserna i mitt urval för den här 
studien. Ett annat grepp skulle vara att undersöka i vilken mån de funna tankefigurernas 
innehåll stämmer överens med hur skolledare eller elever talar om hur det internationella är 
ett inslag på deras skola. Vidare är fråga om i vilken utsträckning det internationella inslaget 
på skolan spelat en roll i hur elever besluter sig för att välja en viss skola. Detta perspektiv blir 
aktuellt för hur den här studiens resultat ska tolkas, dvs. ifall det internationella intåg i 
Stockholms gymnasieskola är en trend som stämmer överens med marknadens konsumenter 
eller är något frikopplat eleverna. 
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Appendix 

Tabell A. Elitskolor 
Elitskolor 
VRG Djursholm 
Enskilda Gymnasiet 
VRG Odenplan 
Franska Skolan (Ecole Française Stockholm) 
Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium 
Hersby gymnasium 
Södra Latins gymnasium 
Norra Real 
Blackebergs gymnasium 
Danderyds Gymnasium 
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) 
Internationella Kunskapsgymnasiet 
Lilla Akademiens Musikgymnasium 
VRG Jarlaplan 
Värmdö Gymnasium 
Marina läroverket 
Östra Reals gymnasium 
S:ta Ragnhildgymnasiet 
Kärrtorps gymnasium 
Nacka gymnasium 
NT-gymnasiet 
Global gymnasiet 
JENSEN Gymnasium Norra 
Nordiska Musikgymnasiet 
Rytmus - musikergymnasiet 
Sjölins Gymnasium 
Rudbecksskolan 
Mikael Elias Gymnasium, Stockholm 
Spånga gymnasium 
Tibble Fristående Gymnasium 
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Tabell B. Folkliga skolor 
Folkliga skolor 
Häverögymnasiet 
Stockholms Praktiska Gymnasium 
Gustavsbergs gymnasium 
ESS-gymnasiet 
Teknikgymnasiet 
Stockholm Transport- & fordonstekniska gymnasium 
Kista gymnasium 
Enskede Gårds gymnasium 
HTS gymnasiet 
Sågbäcksgymnasiet 
Fredrika Bremergymnasierna Riksäpplet 
Fredrika Bremergymnasierna Merika 
YTC Yrkestekniskt Centrum 
Fredrika Bremergymnasierna Fredrik 
Värmdö Tekniska Gymnasieskola 

 
 


