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• Andel elever på 
yrkesförberedande
program 
2007/2008: 35,2%

• Andel elever på 
yrkesprogram
2016/2017: 22,5%

Hur är det möjligt att 
förstå denna 
minskning på 
yrkesprogrammen?

(Källa: Skolverket, 2017)



1990-talet
En sammanhållen gymnasieskola

2000-talet
En uppdelad gymnasieskola

Läroplan 1994 Läroplan 2011

14 yrkesförberedande program 12 yrkesprogram

Kärnämnen
Alla program gav grundläggande 
behörighet till högskolan

Gymnasiegemensamma ämnen, 
differentiering
Elever på yrkesprogram göra aktiva val 
för grundläggande behörighet till 
högskolan



Dessa olika sätt att organisera 
gymnasieskolan kan förstås i relation 

till skilda föreställningar om vem 
gymnasieeleven är och vad den 

kan/bör bli…

…konstruktioner av olika 
elevidentiteter 

konstitueras i relation till 
olika ideologier…  

…legitimerar 
olika sätt att 
organisera 

gymnasieskolan



Yrkeselev – en attraktiv identitet?
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Kapitlets övergripande frågor: 

a) Vilken/vilka identiteter erbjuds yrkeseleven?
b) Hur liknar/skiljer sig dessa identiteter?
c) Hur kan detta påverka huruvida gymnasial 

yrkesutbildning framstår som ett attraktivt val 
eller inte?
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1990-talet: 

”Växa med kunskaper – om 
gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen” (Prop. 
1990/91:85)

Drygt 300 s
Socialdemokratisk regering
Göran Persson skolminister

2000-talet:
”Kunskap och kvalitet i den nya 
gymnasieskolan” (Prop. 
2008/09:199)

Drygt 260 s

Alliansregering

Jan Björklund utbildningsminister

Textanalys: 

Auktoritativa texter  har för avsikt att styra stereotyper för identitet och 
utbildningspolitik i en viss riktning. Staten signalerar hur yrkeseleven är, 

hur den bör vara och vad den bör bli.



1990-talets identitetskonstruktion av 
gymnasieeleven: 
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Det har blivit allt vanligare att beskriva det framtida samhället som ”ett 
kunskapssamhälle”. […] Tillväxten i kunskaper i mängd och komplexitet är 
mer omfattande och omväxlande än någon gång tidigare. Dagligen 
rapporteras om nya fakta och föråldrade data. Kunskaper omsätts i en 
accelererande fart och vi lever bildligt talat mitt upp i en dramatisk 
”kunskapsexplosion” (Prop. 1990/91:85, s. 43).



”Den livslångt lärande eleven” 

Vill utbilda sig 

Vill göra självständiga val

Vill påverka och själv, utifrån intresse kunna 
bestämma över sitt liv

Vill vara delaktig i samhälle och arbetsliv

Vill ha inflytande, vara aktiv, och kunna påverka 

Är reflekterande, självständig och ansvarstagande 

1990-talets identitetskonstruktion av gymnasieeleven: 



2000-talets identitetskonstruktion av 
gymnasieeleven: 
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I en globaliserad värld där ekonomierna integreras 
med allt hårdare konkurrens mellan länder och 
regioner blir produktionen allt mer 
kunskapsintensiv. […] För att Sverige ska kunna 
hävda sig som kunskaps- och industrination måste 
fler ungdomar slutföra en gymnasieutbildning med 
godkända resultat (Prop. 2008/09:199, s. 36).



Vi/de-relationer i ”Högre kunskap och kvalitet…” (2008/09)

Kategori högskoleelev Kategori yrkeselev

Deltaga aktivt i samhällslivet Deltaga aktivt i samhällslivet

(genom gymnasiestudier) vara förberedd för 

kommande studier

(genom gymnasiestudier) vara förberedd för 

kommande arbetsliv

Vara framgångsrik i sina gymnasiestudier Klara den gymnasiala yrkesutbildningen

Ha förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt

kring abstrakta ämnen, strukturera tankar och 

reflektera

Kunna anstränga sig, vara motiverad, ha ett 

starkt självförtroende

Ha förmåga att kritiskt granska och värdera 

utsagor

Inneha entreprenöriella kunskaper: se 

möjligheter, ta initiativ, lösa problem, samarbeta 

och planera

Kunna genomföra större sammanhängande 

arbeten, analysera, producera och dokumentera 

i rapportform

Kunna genomföra större sammanhängande 

arbeten och i någon form dokumentera

Vara självständig och aktiv

Vara gott rekryteringsunderlag till 

högskolesektorn

Bli anställningsbar inom ett specifikt 

yrkesområde

2000-talets skilda identitetskonstruktioner av gymnasieeleven: 



Kategori ”den livslångt lärande 
eleven” i 1990-talets proposition 

Kategori ”yrkeselev” i 2000-talets 
proposition

Vill utbilda sig Ska klara den gymnasiala 
yrkesutbildningen 

Vill göra självständiga val Tillägna sig yrkeskunskaper inom ett 
yrkesområde

Vill påverka och själv, utifrån intresse 
kunna bestämma över sitt liv

Bli anställningsbar och kunna försörja 
sig 

Vill vara delaktig i samhälle och 
arbetsliv

Ska deltaga aktivt i samhälls- och 
arbetslivet

Vill ha inflytande, vara aktiv, och 
kunna påverka 

Ska kunna anstränga sig, vara 
motiverad, ha ett starkt 
självförtroende 

Är reflekterande, självständig och 
ansvarstagande 

Har entreprenöriella kunskaper

Konstruktionen av yrkeseleven - skilda identiteter i olika texter 



1990-talet
En sammanhållen gymnasieskola

2000-talet
En uppdelad gymnasieskola

Läroplan 1994 Läroplan 2011

Kompenserande Reproduktion

Bred medborgerlig utbildning Kompetensförsörjande för 
arbetsmarknaden

Social mobilitet Cementerande

I högre grad jämlika positioner I högre grad olika positioner

Nyliberal och 
socialdemokratisk ideologi 

Nyliberal och konservativ 
ideologi 



Val av yrkesprogram – ett attraktivt val?
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❑ Inte bara ett val av program utan också om social och 
samhällelig position i samhället.

❑ Yrkeseleven underordnas högskoleeleven som utbildas till mer 
ledande positioner.

❑ Elever i färd med att välja till gymnasieskolan underkänner
identitetserbjudandet=färre sökande till yrkesprogram.
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