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Abstract 
 

Study’s title in English: I force myself to take science. Cultural capital, strategies and compromises in 

the choice of upper-secondary school in a school in Husby.  

 

Author: Stylianos Goulas, Fall 2010, Södertörns University College.  

Instructor: Kristina Abiala 

 

This is a study on how a group of ten pupils choose their upper secondary schools (gymnasium). All 

pupils are ninth graders in a middle school in Husby which is a suburb of Stockholm. Like the big 

majority of Husby citizens, they all have immigrant backgrounds and their time in Sweden varies; some 

are born here while others are born abroad and migrated later with their parents. My aim was to 

understand their upper secondary school choices through own and their parents’ “cultural capital”. I 

based my study on Bourdieu’s theory on social reproduction and I used his terminology and definitions 

of cultural capital, interest, field, habitus and strategies. I investigated if and in what way these children 

follow the tracks of their parents in terms of future educational and working plans but even in terms of 

common cultural and leisure activities and the way they affect their upper secondary school choice.  

The Swedish upper secondary school is divided in 18 different specializations, 12 technical and 6 

theoretical, respectively. In the first, the pupils are prepared for a technical profession and in the second, 

they prepare for further academic studies. I was interested in finding out the pupils’ strategies in 

fulfilling their educational and professional dreams in connection with their choice of upper secondary 

specialization and their parents’ educational and cultural interests and backgrounds. I used a qualitative 

method, specifically interviews. I transcribed the interviews and I tried to relate what was said to 

Bourdieu’s theory. I was mostly inspired by the phenomenological approach where the interviewer 

avoids taking position and focuses on the message the person being interviewed tries to communicate. 

Most families in my study have a relatively law cultural capital and even though some have had 

academic studies and high status professions in their home countries they have had jobs that did not 

match their education level in Sweden. Most children aim high in the educational rank and especially 

those who come from high educated parents seem to have a better knowledge of the Swedish 

educational system and how to better move into it. 

Keywords: upper secondary school choice, Bourdieu, social reproduction, cultural capital, habitus, field, 

strategies 

Nyckelord: gymnasievalet, Bourdieu, social reproduktion, kulturellt kapital, habitus, fält, strategier 



3 
 

 

Innehåll 

1. Bakgrund ................................................................................................................................................................ 5 

1.1 Inledning .......................................................................................................................................................... 5 

1.2 Syfte och frågeställning ................................................................................................................................... 7 

1.3 Avgränsning ..................................................................................................................................................... 7 

1.4 Det nya gymnasiet ........................................................................................................................................... 8 

1.4.1  Yrkesprogram........................................................................................................................................... 9 

1.4.2  Högskoleförberedande program ............................................................................................................. 9 

1.5 Husby ............................................................................................................................................................. 10 

2. Teoretisk inramning ............................................................................................................................................. 10 

2.1 Kapital ............................................................................................................................................................ 10 

2.2 Socialt kapital ................................................................................................................................................. 11 

2.3 Kulturellt kapital ............................................................................................................................................ 11 

2.4 Habitus, strategier, fält och intresse ............................................................................................................. 12 

3. Tidigare forskning ................................................................................................................................................ 14 

4. Metod .................................................................................................................................................................. 17 

4.1 Genomförande .............................................................................................................................................. 18 

4.2 Urvalsprocessen och datainsamling .............................................................................................................. 19 

4.3 Trovärdighet och tolkningsmöjligheter ......................................................................................................... 20 

4.4 Etiska principer .............................................................................................................................................. 21 

5. Resultat ................................................................................................................................................................ 21 

5.1 Föräldrars bakgrund, yrke och utbildning ..................................................................................................... 21 

5.2 Informanternas och föräldrarnas kulturella intressen och vanor, gymnasievalet, strategier och framtida 

planer. .................................................................................................................................................................. 23 

5.3 Resultat i tabellform ...................................................................................................................................... 28 

6. Analys .................................................................................................................................................................. 30 

6.1 Generella tankar ............................................................................................................................................ 30 

6.2 Föräldrar: Bakgrund, yrke och utbildning. ..................................................................................................... 30 

6.3 Kulturellt kapital ............................................................................................................................................ 31 

6.4 Gymnasievalet och strategier ........................................................................................................................ 32 

6.4.1 Naturprogrammet, ett smart val? .......................................................................................................... 33 



4 
 

6.4.2 Att välja efter sina intressen ................................................................................................................... 34 

6.4.3 Föräldrar som påverkar .......................................................................................................................... 36 

6.4.4 Studievägledarens roll ............................................................................................................................ 37 

6.4.5 Omgivningen ........................................................................................................................................... 38 

7. Slutsats................................................................................................................................................................. 39 

8. Förslag till fortsatt forskning ............................................................................................................................... 40 

9. Referenser ........................................................................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Trots att gymnasiet är en ”frivillig skolform” (Lpf 94) så väljer de allra flesta att fortsätta studera på 

gymnasienivå i ett försök att öka sin kompetens och komma in på arbets- eller utbildningsmarknaden 

med bättre förutsättningar. Jag har alltid tyckt att gymnasievalet är det första riktiga och viktiga valet en 

elev gör.  

 

När man går i årskurs nio så börjar man, ungefär på hösten, att räkna sina betyg och poäng och att samla 

information om olika gymnasier och inriktningar i ett försök att hitta den rätta skolan. Från och med i år 

står man framför 18 olika, nationella gymnasieinriktningar, varav 6 studieförberedande och 12 

yrkesförberedande. Alla inriktningar har ett förbestämt antal studie- respektive yrkesutvägar. Med andra 

ord när man väljer gymnasium har man sin framtida möjliga eller önskvärda situation starkt i åtanke; 

man tänker på sig själv om minst tre år.  

 

Gymnasievalet är ett ämne som är värt att forska kring eftersom kontexten man befinner sig när man 

ombeds att välja gymnasiet är komplex och varierar efter varje individs situation. Man kan närma sig 

sättet valet genomföras med hjälp av till exempel psykologi då man ser eleven som en individ som 

befinner sig mitt i puberteten, som formar sin identitet och som mer eller mindre påverkas av familjen 

och sin omgivning. När jag först bekantat mig med Pierre Bourdieus spännande teori om ” den sociala 

reproduktionen” som jag senare kommer att utveckla i studiens teoretiska kapitel insåg jag valets 

komplexitet även mer. I grova drag menade Bourdieu att våra val är ett resultat av processer som inte 

bara sker på en psykologisk nivå utan är starkt kopplade till vår omgivning, vår familj och uppväxtmiljö, 

dess socioekonomiska och intellektuella förmögenheter, utbildning och så vidare. Hans studier visade att 

döttrar och söner till ekonomiskt förmögna, men även välutbildade föräldrar söker sig till högre 

utbildningar än andra; de får bättre jobb, bättre lön och i sin tur överför deras ekonomiska och 

intellektuella förmögenheter till kommande generationer. På det sättet, menade Bourdieu, reproduceras 

det sociala ”status quo” och eliten förblir i makten.  

 

Bourdieu tyckte att det finns två poler som definierar makten. Det första är kapitalet i den ekonomiska 

meningen, det vill säga pengar men även kännedom om ekonomins spelregler. Den andra polen kallade 

han för symboliskt kapital som betyder icke materiella tillgångar men som har värde och som 
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eftersträvas av andra, det finns, helt enkelt en marknad för dem. Bourdieu delade det symboliska 

kapitalet i olika typer, bland annat det kulturella kapitalet (att behärska kulturen) och det 

utbildningskapitalet (titlar, examina från prestigefulla skolor med mera) som är underavdelade i det 

kulturella. Precis som pengar som ärvs från familjer till vidare generationer, tyckte Bourdieu att 

detsamma även gäller det symboliska kapitalet. (Broady, 1998 s.3-7, 19-20). Det finns studier som visar 

att social reproduktion också gäller Sverige. Barn till kulturellt förmögna och ekonomiskt etablerade 

familjer i Sverige söker sig till högre utbildningar precis som Frankrike (Palme 2008). Föräldrar och 

barn som kommer från Stockholms välbeställda områden har en bra kännedom av det svenska 

utbildningssystemet och rör sig flytande inom det. De gör de bästa strategiska valen och söker sig till 

prestigefulla skolor och utbildningar (Lidegran 2009).   

 

Själv ville jag låta rösten till barn som kommer från en annan stadsdel höras. Jag sökte till skolor som på 

något sätt ligger i stadens utkanter. Jag sökte barn som vistas i förorter med hög invandring, hög 

arbetslöshet och därför lägre social status. Man hör ofta att människor med ganska hög utbildning från 

andra länder, kommer till Sverige och hänvisas till jobb med lägre status som inte motsvarar deras 

utbildning (Ahrne m.fl. 2003, s.103). Bourdieu menade att det kulturella kapitalet kräver en marknad för 

att existera; några måste ju vilja köpa någons kulturella kapital. Jag undrade vad det är som gäller för 

familjer som kommer från sådana förorter och har utländsk bakgrund.  Är det en självklarhet att 

föräldrarna inte behärskar kulturellt kapital eftersom de har ett yrke som inte motsvarar sin utbildning? 

Om det kapitalet finns hos dem, vilka intresse och vilka aktiviteter speglar det? Och framför allt, hur det 

kulturella kapitalet överförs till barnen? Väljer man gymnasium enligt det? Hur väljer man annars 

gymnasiet? Jag fick svar från en skola i Husby i Stockholm där tio barn i årskurs 9, med 

invandrarbakgrund, var villiga att prata om sitt gymnasieval. 

 

När jag bestämde att närma mig gymnasievalet ur den synvinkeln hade jag inte i åtanke att överbevisa 

Bourdieus teori. Snarare, ville jag närmare förstå gymnasievalet genom att sätta det i ett sammanhang 

där ett antal barn, mina informanter, befinner sig. Jag ville veta vad som styr valet, hur man tänker, vilka 

strategier man använder sig och inte minst hur stor familjens kulturella kapitals roll är i detta. Som 

blivande lärare ville jag reflektera över vad som påverkar barnen så att jag i framtiden ska kunna ge 

mina elever utrymme att tänka på gymnasiet inte bara som en följd av vad som redan finns i familjen. 

Samtidigt ville jag med min studie bidra till att kasta en del av ljus på en större studie av en så komplex 

och mångsidig process som gymnasievalet är.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Examensarbetets övergripande syfte är att närmare förstå gymnasievalet hos en mindre grupp elever från 

Husby som också har utländsk bakgrund genom att hitta sambandet mellan föräldrarnas utbildnings- och 

kulturell kapitaltillgång och elevernas kulturella vanor, intressen och andra aktiviteter. Jag ska 

undersöka om och på vilket sätt det kulturella kapitalet som den gruppen elever bär med sig hemifrån 

eller samlar på annat håll tar form av intresse och fritidsaktiviteter och avgör gymnasievalet. 

Gymnasievalet ska också studeras genom kompromisser eleverna är beredda att göra för att lyckas i 

skolan. Min ambition är att närmare förstå gymnasievalet genom funderingar och berättelser av en grupp 

elever i en specifik kontext; de befinner sig i Husby strax innan de anmäler sig till gymnasium. 

 

Mina forskningsfrågor är: 

 Vilka kulturella intressen, vanor och aktiviteter bär eleverna med sig från sin uppväxtmiljö 

(kulturellt kapital)? 

 Finns det något samband mellan deras eller föräldrarnas kulturella kapital och gymnasievalet? 

 Vilka strategier använder sig eleverna och föräldrarna av när de väljer gymnasium och vilka 

kompromisser är man beredd att göra för att lyckas i skolan? 

 Finns det och om ja, hur definieras och vad omfattas i Bourdieus begrepp Kultur i  

 Vilken roll spelar möjliga framtida planer, intressen och drömmar i gymnasievalet? 

 

1.3 Avgränsning 

Det kulturella kapitalet är inte den enda påverkande faktor vad gäller gymnasievalet men påverkar ändå. 

Gymnasievalet är ett resultat av en process med många ansikten, vilket gör det även svårare för en att 

dra säkra och generella slutsatser. Kontexten de intervjuade barnen befinner sig är i sig både intressant 

och komplex. Husby till exempel, som vi kommer att se, står för etnisk mångfald medan gymnasiets 

uppdrag är gemensamt för alla frivilliga skolor (Lpf 94).  Dessutom, på en generell nivå, att vara 15 i sig 

är en ålder där barnen fortfarande formar sin identitet; den psykologiska och sociala aspekten måste 

därför också tas hänsyn till. Förutom sin familj påverkas barnen av sin omgivning, kompisar, lärare, 

media osv.  

 

Eftersom tiden var begränsad riktade jag min studie mot den specifika gruppen av elever och satt deras 

berättelser om gymnasievalet i centrum. Samtidigt var jag extra uppmärksam på allt som kunde ingå i 

Bourdieus definition om det kulturella kapitalet och Kultur i ett försök att koppla de till gymnasievalet.  
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1.4 Det nya gymnasiet 

2007 bestämde staten en ny struktur i gymnasiet som ska börja gälla höst 2011 och förordnande Annita 

Ferm till särskild utredare. Ferm, med läroplanens uppdrag att ”förbereda eleven för ett aktivt 

samhällsliv” i åtanke (SOU 2008:27, s.15) lämnade utredningen med namnet Framtidsvägen – en 

reformerad gymnasieskola i mars 2008. Ambitionen med utredningen var att forma en likvärdig och 

likformig gymnasieskola som kan leda till antingen vidare studier eller yrkesexamen.  Ferm skriver att 

idag finns, enligt Skolverket, 9000 lokala kurser och ett stort antal lokala inriktningar. Dessutom finns 

det program som kombinerar yrkes- och studieförberedande program och som uppfattas som otydliga av 

elever. Den stora konkurrensen och marknadsföring av skolor har gjort utbudet av alternativ även större 

vilket ledde till att 12 procent av eleverna bytte program under årskurs 1 i gymnasiet (SOU 2008:27, 

s.18-19). Ferm föreslog en treårig utbildning för alla gymnasielinjer och regeringen överlämnade en 

proposition till riksdagen under titeln Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (Prop 

2008/09:199). 

 

Det nya gymnasiet ska bestå av 18 nationella linjer varav 12 yrkes- och 6 högskolförberedande program. 

De tolv yrkesprogram är: 

 Barn- och fritidsprogrammet  

 Bygg- och anläggningsprogrammet  

 El- och energiprogrammet  

 Fordons- och transportprogrammet 

 Handels- och administrationsprogrammet  

 Hantverksprogrammet  

 Hotell- och turismprogrammet 

 Industritekniska programmet  

 Naturbruksprogrammet  

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet  

 VVS- och fastighetsprogrammet  

 Vård- och omsorgsprogrammet  

 

De sex högskolförberedande program är: 

 Ekonomiprogrammet  

 Estetiska programmet  
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 Humanistiska programmet 
1
 

 Naturvetenskapsprogrammet  

 Samhällsvetenskapsprogrammet  

 Teknikprogrammet      

(Prop 2008/09:199) 

 

1.4.1  Yrkesprogram 

Alla linjer blev treåriga och alla yrkesprogram teoretiserades något mer genom att få 8 gymnasieämnen 

gemensamt med de teoretiska linjerna: Svenska/Svenska som andra språk, Engelska, Matematik, 

Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap, Naturkunskap, Idrott och Hälsa. (SOU 2008:27, s.25). 

Yrkesprogrammen ska förbereda eleverna till olika yrkesutgångar beroende på program och yrke; man 

ska antingen få anställnings behörighet direkt efter gymnasiet, eller möjlighet till eftergymnasiala 

studier inom yrkesområdet i till exempel yrkeshögskola. Alternativt, ska man även kunna ha möjlighet 

till studier vid högskola eller universitet om det önskas och om några teoretiska kurser kompletteras 

(Prop. 2008/09:199, s.54-55). 

 

1.4.2  Högskoleförberedande program 

De högskoleförberedande programmen ger eleverna möjlighet till behörighet inom de 

högskoleutbildningarna som ligger närmast programmets kunskapsområde (Prop. 2008/09:199, s.71). 

Alla högskolförberedande program, precis som yrkesprogrammen, omfattar 2500 poäng och innehåller 

ett gymnasiearbete och individuella val som motsvarar 200 poäng. Jamfört med yrkesprogrammen 

fördjupar sig eleven mer i de tidigare nämnda gemensamma ämnena. 

 

 

 

                                                 
1
 På regeringens hemsida står att ”Gymnasieutbildningar inom humaniora finns i dag inom 

samhällsvetenskapsprogrammets inriktningar kultur respektive språk. Kulturinriktningen utgår från människans villkor och 
verksamhet i olika kulturer och förståelse för kulturella uttryck medan inriktningen språk vänder sig till den som vill 
fördjupa sig i språk."(Prop. 2008/09:199). I det fallet är programmen idag 17. 
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1.5 Husby 

Husby är en stadsdel i Rinkeby- Kistaområdet norr om Stockholm. Hela området började byggas 

på1960-talet och tillhörde det så kallade miljonprogrammet
2
. I Husby finns bara flerbostadshus och inga 

småhus alls. Det är ett område präglat av etnisk mångfaldighet; dess befolkning, 2009, bestod av 83.8 % 

människor med utländsk bakgrund som är antingen födda utomlands eller i Sverige av två utländska 

föräldrar. 26 % av hela befolkningen saknar gymnasiebehörighet och ungefär 55 % män och 69 % 

kvinnor gick över till högskolan år 2009. Medelinkomsten år 2006 var lägre än hela stadens; den nådde 

ungefär 66 % av Stockholms län medelinkomst. I övrigt är det ett område med betydligt högre 

arbetslöshet och lägre utbildningsnivå jämfört med stadens inre delar. (www.uskab.se) 

 

2. Teoretisk inramning 

Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk sociolog och professor vid College de France. Hans teori om 

social reproduktion må höra till den sociologiska vetenskapen, men han har också blivit känd och 

mångciterad bland pedagoger, särskilt på grund av begreppen symboliskt kapital och habitus. Bourdieu 

betraktade skolan och utbildningssystemet i övrigt, som en sorteringsapparat och filter som har som 

uppdrag att bevara och förmedla kulturen i alla dess former till så många som möjligt (Broady 1991, 

s.213). Trots detta har han bevisat att samhällseliter reproducerar sig genom att utnyttja 

utbildningssystemet för att bevara och ärva sin ställning till vidare generationer. (Broady 1998, s.3). 

Begreppet kulturellt kapital ar det som är mest relevant i min studie men för att bättre förstå det ska jag 

sammanfatta alla arter kapital som Bourdieu nämner. Jag ska vidare definiera begreppen habitus, 

strategier, fält och intresse som också är relevanta. 

 

2.1 Kapital 

Bourdieu menade med ordet kapital, i grova drag, alla materiella och symboliska tillgångar. De 

materiella kan sammanfattas i begreppet ekonomiskt kapital vilket inte ligger så långt ifrån den 

Marxistiska meningen; det kan gälla pengar men även kännedom om ekonomins spelregler (Broady 

1998, s.3). Bourdieu introducerade den symboliska naturen i kapitalbegreppet. Det symboliska kapitalet 

innebär tillgångar som för att existera kräver andras erkännande; det kan vara en egenskap eller en 

                                                 
2
 På grund av den stora bostadsbristen som eskalerade under 1960-talet, beslutade regeringen den 7 april 1965 för att 

bygga åtminstone 1 miljon nya bostäder för att möta den ökande efterfrågan. Programmets mål nåddes 1975 då 1 000 006 
nya bostäder hade byggts. De nya bostadsområdena skulle vara ljusa, öppna och bilfria men antalet hustyper var begränsat. 
Massproduktionen sänkt kvaliteten och bostadskvarteren blev enformiga (http://www.miljonprogrammet.info). 

http://www.miljonprogrammet.info/
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kunskap hos någon vilken ska beundras och eftersträvas av andra. Det symboliska kapitalets karaktär 

formas framför allt av den auktoritet och legitimitet som det ger till sin ägare (Palme, s.18).  

Det symboliska kapitalet omfattar andra kapitalarter såsom det sociala kapitalet och det kulturella 

kapitalet. Underavdelade i det kulturella kapitalet finner vi utbildningskapitalet. 

 

2.2 Socialt kapital 

Det sociala kapitalet till skillnad från andra kapital går inte att lagras i materiella tillgångar eller titlar 

utan bygger på de sociala ”förbindelser” man har med andra individer. Till exempel, om man investerar 

i vänner vid de rätta positionerna eller släkt eller gamla skolkamrater, så bygger man en kontaktkrets 

och höjer sitt sociala kapital. Dessutom kan alla i gruppen dra nytta av  kapitalets fördel (Broady 1991, 

s.177). 

 

2.3 Kulturellt kapital 

Det kulturella kapitalet kommer som en underavdelning inom det symboliska kapitalet och mer 

specifikt. Den allmänna symboliska arten kan betyda hur mycket som helst; att man har stora kunskaper 

i fotboll och pratar välformulerat om det kan lika mycket vara beundransvärt för en, eller totalt 

ointressant för en annan. Det kulturella kapitalet, menar Bourdieu, är istället synonymt med det 

dominansförhållandet som tenderar att gälla samhället i helhet, eller med andra ord, med den 

behärskande kulturen som alla erkänner. Titlar från respekterade skolor, förtrogenhet med klassisk 

litteratur och musik samt förmågan att uttrycka sig kultiverat i tal och skrift, sammanfattar Bourdieus 

definition av det kulturella kapitalet (Broady 1998, s.6-7).  

 

Begreppet Kultur (med stort K) innehåller, enligt Bourdieu, alla praktiker och egenskaper som gäller i 

ett land som Frankrike; den är en de facto legitim kultur vars värde främjas av elitutbildningar och som 

erkänns även av de människorna som utestängs av den. Bourdieu skriver att det folkliga inte är kultur 

och det kulturella är inte folkligt (Broady 1991, s.223-224).  

 

Kritik mot Bourdieus teori grundades på påståendet att det är svårt att generalisera kulturbegreppet och 

tillämpa det till andra länder än Frankrike. Dessutom, kan man hävda att hans empiriska studier från 

1960-talet har föråldrats och tappat relevans med dagens Sverige. Palme, i ett försök att omdefiniera 

Bourdieus kulturbegrepp skriver att förmågorna som värdesätts mer i det svenska utbildningssystemet 

och samhället idag är: en bättre kännedom till samhällets institutioner, arbetsmarknadsområden, historia 
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och internationella förhållanden samt färdigheter som ett talande språk med större ordförråd, bra 

engelska och ett till främmande språk (Palme 2008, s.48). Tendensen några elitgymnasieskolor har att 

lyfta värdet av de internationella tillgångarna och kontakterna de har med den globala 

utbildningsmarknaden kan förklara att internationallitet, på kulturell och ekonomisk nivå, är en 

symbolisk tillgång som eftertraktas av den svenska eliten och kan uttryckas med t.ex. utländska studier 

eller studentutbytte och språkresor (Palme 2008, s.235). 

 

Utbildningskapitalet kommer som en underavdelning till det kulturella och definieras av de förmågorna 

som går att bevisa genom utbildningssystemet med t.ex. examina, betyg, titlar.  De förmågor och 

kunskaper i stor synnerhet är vad samhället, särskilt dess eliter erkänner som viktigast (Palme, s.19). 

Enligt Bourdieu, bidrar utbildningssystemet till att konvertera det kulturella kapitalet till 

utbildningskapital som senare i yrkeslivet och andra sociala sammanhang ger tillgång till kulturen och 

andra former av kapital, som t.ex. ekonomiskt kapital genom lön osv. (Broady 1991, s.213). 

 

2.4 Habitus, strategier, fält och intresse 

Bourdieus habitusteori bygger på en enkel tanke; allt vi har levt hittills, alla våra upplevelser, kunskaper 

och erfarenheter formar vår habitus, vilket i sin tur styr våra handlingar och bidrar till hur vi återskapar, 

förändrar eller orienterar oss i den sociala världen. Habitus är en praktik, en mänsklig aktivitet som 

också hänger samman med kapital; det är en av kapitalets existensformer. Vårt kapital formas och 

uttrycker sig på olika sätt; vad gäller det kulturella kapitalet så kan det finnas i olika tillstånd: 

institutionaliserat (i form av examina, titlar osv.), objektiverat (målningar, böcker) och förkroppsligat. 

Den förkroppsligande formen av kapitalet, kallade Bourdieu för habitus och, vad gäller det kulturella 

kapitalet, förklarade den som förmågan att särskilja konst- och musikstilar, språklig kompetens, bildning 

och smak. Alla människor är utrustade med habitus men det betyder inte nödvändigtvis alltid kapital. 

Någras habitus värderas högre än andras, beroende på grupp. Med andra ord, det måste finnas en 

marknad, en grupp människor med liknande habitus, som ska avgöra vilka ingredienser i vårt habitus 

som ska fungera som kapital. Grupperspektivet är viktigt för att närmare förstå habitus; habitus kan 

skilja eller förena en grupp människor. Folk som tillhör en grupp med liknad habitus utvecklar lika 

livsstilar och har gemensam smak och avsmak för saker och ting. Grupperna kan uppfattas som t.ex. 

familjer, klassfraktioner, klasser, yrkesgrupper osv.  Vårt habitus bestämmer hur vi ska hantera, 

ackumulera eller konvertera olika slags kapital. (Broady 1991, s.226-228).  
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Kapitalinnehav är för Bourdieu inte fixerat och statiskt. Det är föremål för strider mellan individer och 

grupper som ständigt utvecklar strategier för att bevara, ackumulera, öka värdet av sitt kapital och även 

förhindra andra grupper med annorlunda kapitalsammansättning att göra detsamma. Striden gäller hur 

olika kapitalarter värdesätts, vilket för Bourdieu liknar kampen mellan ”växelkurser”. Till exempel, att 

man försöker höja sina betyg för att komma på en högre utbildning utgör en strategi för att möjligen öka 

sitt utbildningskapital vilket i sin tur kan leda till bättre lön. Bourdieu betonar att kapitalinnehavet är 

föränderligt och sådana strategier sker båda på en medveten och på en omedveten nivå; de är gruppens, 

familjens eller individens ”reproduktionsstrategier” i strävan efter att uppehålla eller förbättra sin sociala 

position (Broady 1998, s.19).  De småborgerliga familjerna, menar Bourdieu, försöker inflytta den 

”goda kulturella viljan” till sina barn, en strategi för att få barnen utbilda sig och på det sättet tränga sig 

in i elitens Kultur (Broady 1998, s.218). 

 

Avslutningsvis vill jag ta upp begreppen fält och intresse eftersom det också är centrala i Bourdieus 

teori och nära relaterade till habitus och kapital. Fält ska inte betraktas fysiskt utan som ett system av 

relationer mellan positioner. Det sociala livet inom systemet är redan strukturerat innan vi tränger in och 

på något sätt följer vi dess hierarki och regler. Det pedagogiska fältet är t.ex., en värld som befolkas av 

lärare, forskare, skolpolitiker, examinatorer och många andra med olika roller, olika förhållande till 

varandra och olika mängd symboliskt kapital i sitt innehav. Bourdieu använder här, begreppet 

kapitalkonvertering, för att undersöka människors strategier när de skaffar sig tillträdde till ett nytt fält 

(Broady 1991, s.274). Sättet en nykomling ska orientera sig inom ett fält beror på det habitus man bär 

med sig i bagaget och förmågan att ackumulera nytt kapital eller konvertera sitt till något med mer 

värde. Inom fältet brukar folk med liknande kapital och habitus hamna nära varandra och formar därför 

mindre sociala grupper som ständigt strider mot varandra i ett försök att få deras kapital värdesatt högre. 

Bourdieu studerade olika fält såsom konstens, litteraturens, religionens m.m.  (Broady 1998, s.19-20).   

 

Intresse är, enligt Bourdieu, ett möte mellan habitus och fält. Människor med gemensamt habitus brukar 

samlas i ett fält där det redan finns socialt konstituerade drivkrafter som bestämmer människors intresse. 

Intresse, precis som smak och avsmak, blir då en ”kompromiss” av den egna drivkraften och habitus 

med fältets struktur. Fältet kan censurera, tvinga eller främja olika slags intresse hos människor . 

Intresse i sin praktiska form kallade Bourdieu för investering. Människor gör ständigt investeringar för 

att bevara eller ackumulera nytt kapital. Investeringar är helt enkelt vad människor brukar sin tid till 

(Broady 1991, s.208). 
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3. Tidigare forskning 

Utbildningskapital. Om hur det alstras, fördelas och förmedlas av Ida Lidegran (2009) är en avhandling 

inspirerad av Bourdieus teori där fokusen är riktad mot utbildningskapitalet. Lidegran söker svar i vad 

utbildningskapitalet egentligen är och hur det fungerar. Lidegran skriver att det är många som tror att 

utbildningskapitalet är bara höga betyg och examina. Svaret är inte så enkelt när man tänker att de 

konstnärliga prestigeutbildningar, som antagligen motsvarar en stor mängd kulturellt kapital, befolkas 

av studenter som saknar höga betyg. Å andra sidan är höga betyg ett viktigt urvalsinstrument till 

gymnasiet och högskolan och det är bara ett fåtal som erhåller tillräckligt höga betyg för att komma in 

på valfri utbildning. Lidegrans ambition var att kasta ljus på utbildningskapitalet, särskilt hur det 

förmedlas till söner och döttrar i familjer som bor dels i Uppsala och dels i norra Stockholms, orter som 

är dominerande av samhällsgrupper med respektive mycket utbildningskapital och stora ekonomiska 

tillgångar. Lidegran ville förstå utbildningsstrategierna delvis hos sociala grupper och delvis hos 

könsgrupper och särskiljer utbildningskapitalet till nedärvt (medfört från föräldrahemmet) och förvärvat 

(som individen plockar från andra håll). Lidegran har använt sig av och analyserat både statistiskt 

material och intervjuer med elever och studenter i ett försök att hitta mönstren i fördelningen, alstrandet 

och förmedlingen av det utbildningskapitalet. 

 

Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008 

är en avhandling av Mikael Palme (2008) som består av fem artiklar som handlar om respektive fem 

studier. Mikael Palme och hans medförfattare, utgående från Bourdieus teori och begrepp, söker 

förhållandet mellan å ena sidan utbildningsinstitutioners olika tillgångar och individers samlade 

kapitalformer å den andra. Syftet var att kartlägga hur elever och studenter som härstammar från olika 

sociala grupper med olika tillgångar, använder sig av utbildningssystemet och hur deras val präglar 

utbildningssystemets sociala struktur. Palmes avhandlingsdelar behandlar, med ett undantag, gymnasiet 

och söker hitta svar och mönster i ett antal frågor; sambandet mellan gymnasieskolans sociala struktur 

och elevernas tidigare skolframgång, kön och social struktur; förhållandet mellan elevernas 

utbildningsval och deras livsstil, smak och andra övertygelser, värden och tillgångar; betydelsen av 

begreppet kulturellt kapital av institutioner och användare; spänningen i den svenska gymnasieskolan 

mellan en kulturell och ekonomisk pol och hur de hänger samman med sociala gruppers livsstilar samt 

möjliga förändringar i sociala strukturen efter de gymnasiereformerna under de två sista decennierna.  
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Två av fem artiklar är skrivna på franska vilket gjorde det omöjligt för mig att förstå; jag väljer att inte 

redovisa dem
3
. Första artikeln ”En trygg uppväxtmiljö-Uppfostran och sociala reproduktionsstategier 

inom den övre medelklassen” redovisar ett fältarbete som utfördes mellan 1986 och 1989 i 

Ekeholmsnäs, en välbeställd förort norr om Stockholm. Palme analyserar kvalitativt några intervjuer av 

gymnasieungdomar med fokus på spänningen mellan ekonomiskt och kulturellt kapital. Studien visar att 

elevernas syn på utbildning och fostran, livsstilar och smak hänger ihop med familjens kulturella 

investeringar och dess närhet till samhällets ekonomiska sfär. 

 

 Andra artikeln, ”Gymnasieskolans sociala struktur i Stockholm före 1991 års gymnasiereform” handlar 

precis om vad titeln beskriver. Studien bygger på ett register av uppgifter av alla gymnasieelever året 

1988-1989. Gymnasievalet ses i relation till social tillhörighet och ursprung, betyg i årskurs 9 och kön. 

Könen är jämnt representerade i de teoretiska linjerna och ojämnt, till pojkarnas fördel, i 

yrkesförberedande linjer. Stockholms gymnasieskola visas vara polariserad i den meningen att det finns 

linjer som rekryterar mera elever från familjer vars ställning bygger på det kulturella kapitalet och andra 

där barn från familjer med högt ekonomiskt kapital främst rekryteras. 

 

Tredje artikeln ”Personlighetsutveckling och målrationalitet. Kulturellt kapital i Stockholms 

gymnasieskolor på 2000-talet” redovisar en studie som visar att den tidigare nämnda polariteten består, 

tio år efter gymnasiereformen. Det finns fortfarande utbildningar som lockar elever från särskilda 

sociala och kulturella grupper och skolor som söker rekrytera en viss profil elever. Palme analyserar 

skolornas hemsidor och hittar de symboliska värden och tankefigurer som synliggör dessa skillnader. 

Vidare intervjuar han två elever från två olika elitskolor som representerar den respektive ekonomiska 

och den kulturella polen och drar slutsatsen att de skilda värdena är djupt liggande hos elever.   

 

Fredrik Hertzberg (2007) är medförfattare och redaktör i boken Utbildning, arbete, medborgarskap: 

strategier för social inkludering i den magnetiska staden och i sitt kapitel ”Gymnasievalet och bilder av 

framtiden på en etnisk delad marknad” undersöker han vilken betydelse för valet av utbildning det har 

att vara invandrare. Hertzberg skriver att gymnasievalet representerar två olika sociala processer, en 

pedagogisk differentiering och en social stratifiering. Elever står inför ett val av vad som är möjligt att 

                                                 
3
 Artiklarnas titlar är: 

a) Broady, Donald & Palme, Mikael, ”Le champ des formations de l’enseignement supérieur en Suede-bilan de recherche”. 
Denna text var ett bidrag till konferensen ”Champ des institutions d’enseignement supérieur et champ de pouvoir”, Paris 6-
7 februari 1992 (Palme 2008, s. 96) 
b) Broady, Donald, Heyman, Ingrid & Palme, Mikael, ”Le capital culturell contesté? Étude de quatre lycées de Stockholm”, i 
Donald Broady, Natacha Chmatko ”Monique de Saint Marin (ed.), Formation des élites et culture transnationale: Colloque 
de Moscou,  utgåva från conference  maed samma namn 27-29 april 1996 i Paris och Uppsala (Palme 2008, s. 162) 
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göra eller inte i sitt framtida liv. Hertzberg använder här begreppet inneslutenhet för att förklara att det 

sociala omgivningen ”ramar in” och ”innesluter” elevens val. Valet blir då starkt kopplat till karriärens 

huvudmål. I kapitlet presenterar han intervjuer med fyra elever från Näsby som ingick i ett 

forskningsprojekt där 32 ungdomar intervjuades både individuellt och i grupp. Ämnen som diskuterades 

var bland annat programvalet, yrkesplaner och andra framtidsplaner samt svårigheter och möjligheter att 

komma in på arbetsmarknaden eller i samhället i stort. Hertzberg skriver att det finns två olika sätt som 

ungdomar ser sin framtid på; det positivistiska, där de baserar sina handlingar, som till exempel 

gymnasievalet, på en gissning av vad de vill jobba med. Prognosen sker i nuet men gäller däremot 

framtiden och Hertzberg hänvisar till tidigare forskning som visar att barn i 15-åldern har en felaktig 

bild av arbetsmarknaden och dess funktion. I det fenomenologiska synsättet ser barnen framtiden som 

en bild där olika gestalter trängs in; det finns sannolika, möjliga och önskade framtider. Studien visar att 

det är svårt att generalisera kring tendenser som har med det sociala arvet, den yrkesmässiga 

reproduktionen och den etniska delningen av arbetslivet att göra. 

 

Bolette Moldenhawer (2007) har också bidragit till Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för 

social inkludering i den magnetiska staden med kapitlet ”Lika utbildning för alla? Integration eller 

exkludering i gymnasieskolan”. Syftet Moldenawers hade var att studera möjligheterna till inkludering 

av alla ungdomar, oavsett kön, etnicitet och socioekonomisk status, i det svenska och danska gymnasiet. 

Undersökningar har visat att i båda länderna och trots de politiska ambitionerna för ett gymnasium för 

alla, fördelas eleverna fortfarande proportionellt efter socioekonomiskt bakgrund. Moldenhawer ville 

veta hur den sociala olikheten kommer till uttryck i det gymnasiet då rektorer, lärare och elever 

använder sig av valfriheten som de båda länderna står för, för att återskapa klass- köns- och 

migrationsmönstren.  Centrala teman i Moldenhawers studie var vilka kategorier elever söker sig till 

olika program samt dilemman som uppstår när skolor antas inkludera och positionera heterogena 

elevgrupper i klassrummen. Moldenhawer jämförde det svenska ”integrerade” gymnasiesystemet med 

det ”differentierade” danska med hjälp av en komparativ studie av ungdomar som söker sig till olika 

utbildningar i Skåne och Köpenhamn vilken hon använde som empiriskt material. Teoretiskt, 

inspirerades Moldenhawer av Bourdieu och undersökte relationerna mellan sociala strukturer (objektiva 

skillnader mellan sociala klasser) och mentala strukturer (produkter av kollektiva erfarenheter) i 

skolornas pedagogiska arbete. Jämförelsen visade att gymnasier i Köpenhamn är mer socialt 

polariserade; barnens val mellan allmänna linjer och yrkesförberedande, handels- och tekniska linjer 

motsvarar föräldrarnas plats i klass-, yrkes- och utbildningshierarkin. I Skåne visades däremot att den 

sociala polariseringen sker, fast internt; vad gäller studieförberedande programmen så har den 
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naturvetenskapliga linjen blivit en elitutbildning medan i yrkesförberedande program, lockas de som 

ligger lägst i den sociala hierarkin till Fordonsprogrammet. 

 

4. Metod 

Forskarna i de tidigare nämnda studierna har använt sig av kvalitativa eller kvantitativa metoder eller 

kombinationer av båda. Fördelen med den kvantitativa metoden är att ju större det stickprovet är desto 

lättare lyckas man med generaliserbarhet. Exempelvis, använde sig Palme och Lidegran av kvantitativa 

metoder för att mäta antalet elever som söker sig till olika utbildningar, eller hitta indikatorer på 

familjens inkomst för att sedan sortera dem i olika sociala grupper och så vidare. Däremot, när de sökte 

veta om elevernas syn på utbildning eller de strategierna de utvecklar för att röra sig inom det 

utbildningssystemet, använde de kvalitativa metoder, nämligen intervjuer. Senare, när de bearbetade och 

jämförde resultaten kunde de hitta mönster som kunde bevisa deras hypotes.  

 

Redan från början hade jag känslan av att det skulle bli omöjligt att falsifiera Bourdieus teori och det var 

inte mitt syfte. Min studie handlar snarare om att närmare förstå gymnasievalet och dess strategier hos 

en begränsad grupp elever med utländsk bakgrund, i en skola i förorten, med hjälp av Bourdieus teori 

om det kulturella kapitalet. Därför tyckte jag att den lämpligaste metoden skulle vara den kvalitativa, 

nämligen forskningsintervjun. Kvale & Brinkman (2010) skriver att ”… forskningsintervjun söker förstå 

världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening från deras erfarenheter, avslöja 

deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (s.17). Den kvalitativa 

forskningsintervjun gav mig möjligheten att sätta mina informanters berättelser i centrum och, vid 

behov, ställa fördjupande frågor för att närmare första gymnasievalet som ett sammanhang av olika 

faktorer och i relation till det kulturella kapitalet som de eleverna bär med sig hemifrån eller samlar på 

annat håll. 

 

Min studie söker förstå gymnasievalet utifrån aktörernas, i det fallet elevernas, eget perspektiv och 

berättelser. Därför var jag inspirerad av det fenomenologiska förhållningssättet när jag designade 

intervjufrågorna. Fenomenologin undersöker innebörden hos undersökningspersonernas livsvärld, 

prioriterar människans egna erfarenheter och söker essentiella meningar i deras beskrivningar (Kvale & 

Brinkman, s.42, s.68). Mina intervjuer var halvstrukturerade, det vill säga, varken öppna vardagssamtal 

eller slutna frågeformulär och när jag författade intervjuguiden tog jag hänsyn till några av de tolv 

kvalitativa forskningsintervjuns aspekterna som Kvale & Brinkman talar om. Framför allt satt jag 
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informanternas beskrivningar om sin livsvärld och deras relation till den i centrum i ett försök att 

registrera och tolka meningen i det som sägs och hur det sägs. Dessutom fokuserade jag på bestämda 

teman och var öppen för nya och oväntade fenomen (medveten naivitet). De andra aspekterna var också 

relevanta men ingick mindre eller inte alls i min analys. Kvale och Brinkman skriver om den positiva 

upplevelsen en intervjuperson kan ha i en intervju, den mångtydligheten svaren kan ha, den kvalitativa 

aspekten, dvs. att intervjun inte syftar till kvantifiering, den deskriptiva där intervjupersonen beskriver 

exakt hur hon känner och hur hon handlar, de specifika situationerna hon beskriver och inte sina 

allmänna åsikter, den förändring av åsikter eller beskrivningar som kan ske vid en intervju, 

känslighetsaspekten, dvs. olika påståenden som kan dras fram beroende på personernas känslighet eller 

kunskap om ämnet och den mellanmänskliga situationen dvs. som anser intervjun som en interaktion 

mellan människor där den personliga eller oförutsägbara kemin kan försvara eller underlätta utbyten av 

informationen (Kvale & Brinkman, s 44-48).    

 

4.1 Genomförande 

För att besvara mina forskningsfrågor, konstruerade jag ett intervjuguide där frågorna är utdelade på 

fyra olika teman. Tabellen nedan visar min undersöknings intervjuguide. Tema 1 siktar till att kartlägga 

elevens sociala bakgrund; föräldrarnas yrke och utbildning kan användas som indikatorer till det 

kulturella kapitalet som finns i familjen. Tema 2 ämnar kartlägga det kulturella kapitalet som eleverna 

bär med sig eller ackumulerar på annat håll. Teman 3 och 4 undersöker hur det kulturella kapitalet 

operationaliseras i form av strategier och intresse. Avgör det gymnasievalet? Vilka strategier använder 

eleverna (och föräldrarna) sig av för att komma in till ett nytt fält som gymnasium och ackumulera nytt 

kapital?  Fråga 15, om framtida planer ämnar undersöka hur självklara eftergymnasiala studier är. Palme 

skriver att det är självklart för de övre medelklassungdomarna att livet fram till 25-års ålder ska 

domineras av utbildning (Palme 2008, s.77). Kolumnen i högra sidan är min halvstrukturerade 

intervjuguide.  
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Tema Intervjuguide 

1. Bakgrund (föräldrarnas bakgrund, 

yrke och utbildning) 

1. Berätta lite om din bakgrund. 

2. Vad jobbar dina föräldrar med? 

3. Vad har de för utbildning? 

2. Egna och föräldrarnas intresse och 

investeringar (fritids aktiviteter och 

vanor). 

4. Vad gör dina föräldrar på sin fritid? Intresse? 

5. Vad har du för intresse? 

6. Vad gillar du att göra på din fritid? 

7. Vad gör du tillsammans med dina föräldrar? 

3. Skola, gymnasievalet, strategier. 8. Får du hjälp med läxor av någon i familjen? 

9. Vilka skolämnen gillar du mer respektive 

mindre? 

10. Berätta om ditt gymnasieval. Hur tänker du? 

11. Har du pratat med eller blivit påverkad av 

någon i skolan? 

12. Vad väljer dina närmaste kompisar? 

13. Vad tycker dina föräldrar? 

14. Hur upplever du gymnasievalet? Hur känns 

det? 

4. Framtida planer 15. Tänk på dig själv om tio år, vad gör du? 

Vad vill du bli? 

 

 

4.2 Urvalsprocessen och datainsamling 

Jag bad en gammal klasskamrat till mig, som nu är lärare i en skola i Husby att hjälpa mig hitta några 

elever med utländsk bakgrund från årskurs 9, som frivilligt skulle vilja medverka i min forskning (Jag 

kontaktade den personen efter att jag hade mejlat till två andra skolor men aldrig fick svar). Fördelen 

med detta var att begäran kom från en person som eleverna kände och litade på, vilket inte minst 

underlättade mitt jobb. Jag berättade att jag var intresserad av att intervjua pojkar och flickor som skulle 

välja högskolförberedande eller yrkesförberedande gymnasielinjer. Tanken bakom detta var att jag ville 
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ha ett så representativt urval informanter som möjligt. Däremot var flertalet av elever som svarade 

flickor som tänkte välja studieförberedande linjer.  

  

Läraren fick tillstånd från rektorn och meddelade att det fanns tio elever som ville ställa upp. Hon 

ordnade ett litet rum där intervjuerna kunde genomföras under elevernas handledningsrtid. Jag ansåg 

skolan vara den lämpligaste platsen för intervjuerna eftersom där skulle eleverna känna sig tryggare, 

särskilt med en person som de inte kände. Alla elever hade frivilligt anmält intresse, men eftersom det 

inte var jag som hade bett dem medverka, förväntade jag mig att deras lärare antagligen uppmuntrade 

några att vara med. 

 

Samtalen pågick mellan 10 till 20 minuter, med några undantag; några elever var öppna och pratiga 

medan andra var betydligt fåordiga och svarade kort. Jag bandade intervjuerna och transkriberade dem 

utan att korrigera grammatiska eller syntaktiska fel. Anledningen var att jag ville poängtera det talande 

språket så att läsaren kan få en inblick om språket av mina informanter överensstämmer med Bourdieus 

definition om det kulturella kapitalet i samband med det kultiverande språket.  

 

4.3 Trovärdighet och tolkningsmöjligheter 

Jag intervjuade tio stycken elever om deras gymnasieval och därför är generella slutsatser omöjliga att 

dra. Dessutom har försöket att ta reda på föräldrarnas kulturella intresse genom barnens berättelser 

minskat studiens reliabilitet något. Om tiden inte var så begränsad så skulle det vara lämpligt att även 

intervjua föräldrarna.   

 

Jag upplevde att några informanter hade det svårt att uttrycka sig. Kvale och Brinkman skriver om hur 

viktigt det är att anpassa frågorna till barnens ålder, vilket jag tog hänsyn till (Kvale & Brinkman, 

s.162). Däremot hade några, särskilt nyanlända elever språkbrister, vilket resulterade i att de svarade 

kort. Å andra sidan, kanske, om jag hade mer intervjuerfarenhet så skulle jag kunna få mer djupa och 

motiverande svar av dem.    

 

Det kulturella kapitalet som denna studie försöker sätta i ram och hitta hur det avgör gymnasievalet är 

svårt att mäta. Så, i frågan om studiens validitet föredrar jag att hänvisa till Kvale och Brinkman som 

skriver att i en kvalitativ studie är validiteten beroende på forskarens hantverksskicklighet att ständigt 

ifrågasätta, kontrollera och teoretiskt tolka sina resultat (Kvale & Brinkman, s.266). Jag försökte 

analysera och tolka studiens resultat genom Bourdieus teoretiska synvinkel. Genom att ständigt hänvisa 
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till hans begrepp. Dessutom bearbetade och analyserade jag samtalen precis som jag skulle göra med en 

text. Å ena sidan försökte jag tolka det som hade sagts men samtidigt försökte hålla fast det 

fenomenologiska tillvägagångssättet och undvek att dra slutsatser till annat än det som eleverna ville 

kommunicera.   

 

4.4 Etiska principer 

Etiska principerna har tagits hänsyn till för att skydda intervjupersonernas integritet. Jag inledde 

intervjun genom att introducera mig själv och studiens syfte. Jag bad om elevernas samtycke att banda 

samtalet och sa att forskningen är anonym och att de kan avbryta om så önskas. Jag sa att det var bara 

jag som kommer lyssna på samtalet och att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Dessutom 

dubbelkollade jag att alla elever hade fyllt 15 år. Rektorn i skolan var informerad och jag tackade henne 

personligt via mejl. Jag väljer att använda påhittade namn för att skydda barnens integritet. 

 

5. Resultat 

Jag intervjuade sex flickor och fyra pojkar som går i årskurs 9 i en skola i Husby i Stockholm. Alla 

flickor tänker välja studieförberedande linjer och en pojke har inte bestämt sig än. En pojke kommer 

välja Fordons- och Transport yrkesprogrammet, en annan, Naturprogrammet, och sista vill studera något 

som har med datorer att göra. Jag har valt att presentera resultatet i två avsnitt. Först redovisas 

informationen jag fick om föräldrarnas etniska bakgrund, yrke och utbildning. I det andra avsnittet 

integrerar jag all information som kan betraktas som elevernas och föräldrarnas kulturella kapital, samt 

gymnasievalet, andra utbildningsstrategier och framtida planer. Även om de teman jag behandlar är mer 

än två har jag bestämt att sammanfatta information om varje informant i eget avsnitt så att det ska bli 

lättare för läsaren att följa med studiens röda tråd. Senare i analysavsnittet ska jag uppdela analysen 

temavis. 

 

5.1 Föräldrars bakgrund, yrke och utbildning 

Sju ut av tio barn (Ester, Aria, Katerina, Diman, Nora, Amir, Boris) kommer från skilda föräldrar och tre 

av dem (Aria, Ester, Katerina) har ingen eller mindre kontakt med antingen modern eller fadern. 

Föräldrarna till en flicka (Diman) bor fortfarande ihop trots att de är skilda. Två pojkar, Amir och Boris, 

var otydliga om de har kontakt med respektive sin pappa och sin mamma. Tabellen nedan visar 
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informanternas etniska bakgrund samt föräldrarnas yrke i Sverige och eftergymnasial utbildning i 

antingen Sverige eller hemlandet. 

 

 

Informanter Etnisk bakgrund Moderns yrke i 

Sverige 

Faders yrke i 

Sverige 

Moderns 

utbildning 

Faders 

utbildning 

Aria Gambia Undersköterska Ingen kontakt Sköterska i Sv. - 

Nesrin Somalia Vet inte Vet inte Vet inte Lärare 

Amir Dubai/oklart Åldershem Ingen kontakt? Vet inte Lärare 

Diman Georgien/Kurdistan i ett Bibliotek? Lastbilförare Nej Nej 

Nora Etiopien Undersköterska Egenforetagare Ekonom i 

Etiopien 

Civilingenjör i 

Etiopien 

Ester Iran Ingen kontakt Pensionerad 

Taxichaufför 

- Mattelärare i 

Iran 

Katerina Ukraina Undersköterska Bor i Ukraina 

(vet inte) 

Undersköterska i 

Sverige 

Vet inte 

Omar Lebanon/Sverige Jobbar inte Reklamation? Nej Vet inte 

Boris 

 

Armenien/Ryssland 

 

Jobbar inte 

 

Bilmekaniker 

 

Vet inte 

 

Nej 

 

Hamid Iran Arbetssökande Snickare Vet inte Nej 

 

 

Som det visar sig, finns det två olika typer av svar när informationen inte framgår nämligen Nej och Vet 

inte. Informanterna var antagligen ovilliga eller obekväma med några frågor. Senare i 

diskussionsavsnittet skriver jag hur jag har upplevt samtalet mer detaljerat. När jag skriver Nej, så har 

jag upplevt att svaret var säkert och bestämt. Vet inte, beroende på situation visade ovillighet från 

informanternas sida, eller oerfarenhet från min sida att få informanten att lita på mig, eller båda och. Jag 

antar att det är mindre sannolikt att barnen inte vet vad föräldrarna jobbar med till exempel, men jag 

också är öppen till den förklaringen. Där det inte står någonting är på grund att barnen inte har kontakt 

med den föräldern. I tre fall står ett frågetecken bredvid föräldrarnas yrke. Jag kunde ha bett eleverna att 

utveckla svaren lite mer, men som jag redan har skrivit upplevde jag en viss obekvämhet hos några av 

mina frågor. 
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5.2 Informanternas och föräldrarnas kulturella intressen och vanor, gymnasievalet, 

strategier och framtida planer.  

 

Aria 

Aria gillar att umgås med kompisar och shoppa. Hon gillar pop musik, r’n’b och rap. Hon säger att hon 

gillar böcker som lockar, t.ex. Anne Franks dagbok och Snabba Cash. När hon tittar på TV så gillar hon 

”Desperate Housewives”, ”Ugly Betty” och ”Top Model”.  Arias föräldrar är skilda och hon har inte så 

mycket kontakt med sin fader. Hon umgås med sin moder, de äter lunch och de brukar gå på bio 

tillsammans. Hon är intresserad av mode, gillar att läsa modetidningar och gillar modellarbetet. 

Engelska och Trä och Slöjd är hennes favorit skolämnen och hon säger på ett bestämt sätt att hon får 

hjälp med läxorna av sin mamma när hon behöver. Hennes mamma gillar att sy och att gå på teater. 

Dessutom läser hon, enligt Aria, ganska mycket. 

 

Arias första prioritet är Rudbeck
4
 gymnasium. Hon kommer välja den Samhällsvetenskapliga linjen. 

Hon är mindre intresserad av NO-ämnena och dessutom vill hon bli advokat eftersom hon alltid har 

gillat att försvara folk, människorattigheter och kvinnorättigheter. Hennes närmaste kompisar väljer 

teoretiska linjer också. Hennes moder är nöjd, hon vill att Aria ska bli något som hon gillar. I mötet med 

studievägledaren fick hon bara se hur det fungerade med poäng som hon behöver för att komma in. Hon 

säger att de kommer räcka. Aria drömmer om att bli en rik modell som ska bo utomlands och slippa det 

svenska vädret. Juridik, säger hon är något som hon kan falla tillbaka på ifall hennes försök att bli 

modell inte lyckas. Hon känner sig press och är nervös med gymnasievalet. Hon tycker att det är tråkigt 

att sluta den skolan som hon går i nu och att hon kommer sakna sina kompisar. 

 

Nesrin 

Nesrin kommer från en stor familj, hon har tio syskon. Hon skrattade när jag frågade om hennes 

föräldrars intresse och fritidsaktiviteter och sa att de ägnar mycket tid åt familjen. Själv gillar hon 

kampsport och är en stor fantasibok fantast. Hon säger att hon läser mycket. Tillsammans med familjen, 

spelar hon fotboll, basket och andra sporter och åker pulka på vintern. Hon gillar mest NO- ämnena och 

hennes fader som var lärare i Somalia hjälper henne ganska mycket med matematik.  

 

                                                 
4
  Rudbeck är ett gymnasium i Sollentuna som erbjuder en studieplan baserad på elevens egna behov. Dessutom har man 

möjlighet att vänta ett år innan man väljer linje. (www.rudbeck.se) 
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Nesrin väljer den Naturvetenskapliga linjen; först och främst för att hon vill bli läkare och dessutom har 

hennes större bröder också valt den. Hon motiverar med att den är en linje där man kan bli vad som 

helst. I sitt besök hos studievägledaren fick hon se vägen till läkaryrket; ”om man inte orkar så ska man 

veta om man ska lägga av” säger hon. Hennes föräldrar tyckte att det är värt att satsa på läkaryrket och 

de känner sig trygga med den Naturvetenskapliga linjen. Man kan bli vad som helst efteråt, tycker 

Nesrin. Däremot säger hon att det är press ändå att man ska börja tänka på sin framtid redan när man är 

15 år. Omgivningen pressar och påverkar och ibland följer man sina kompisar. Hon säger på ett bestämt 

sätt att hon kommer bli läkare om tio år. 

 

Amir 

Amirs föräldrar är skilda, han bor med sin moder och det framgick inte hur förhållandet med fadern är, 

som enligt honom var lärare. Under intervjun upprepade han två gånger att han gillar fotboll och att han 

tränar med ett lag. Han gillar pop och hip-hop musik och han säger att ibland läser han litteratur för 

nationella provernas skull. Han är intresserad av teknologi, datorer och mobiltelefoner. Han umgås inte 

så mycket med sin moder, och har inte så mycket kontakt med sin pappa.  Ibland grillar dem 

tillsammans med släkten. Själv gillar han sport, att festa och träffa tjejer. Hans mamma brukar umgås 

med kompisar, laga mat och baka. De har ingen TV hemma.  

 

Amir kommer välja den Naturvetenskapliga linjen . Han är intresserad av att bli dataingenjör och han 

säger att om man inte vet vad man ska bli, så är det smart att välja Natur. Amir gillar mest NO- ämnena, 

matematik och engelska. Hans moder är glad över valet och upplever det positivt. Amirs närmaste 

kompisar valde den Samhällsvetenskapliga linjen. 

 

Diman 

Dimans föräldrar är skilda men de bor fortfarande ihop. Hon säger att hon inte är hemma så mycket. 

Hon gillar att dansa, särskilt magdans och latinamerikanska danser och hon jobbar även som danslärare 

till småbarn. Hon säger att hon inte kan leva utan musik, nämligen spansk, salsa och reggaeton. Hon 

gillar att sticka och brodera, ibland tillsammans med sin moder, att simma och att umgås med sina 

kompisar. När hon ska tillbringa tid med sina föräldrar så spelar dem bowling eller biljard eller gå på 

bio. Vad gäller skolämnena, så gillar hon spanska, idrott, musik och hemkunskap. Hon klarar läxorna 

utan hjälp av sina föräldrar. Hennes pappa jobbar ganska mycket men när han kommer hem, tittar han 

på TV, särskilt serier från Ukraina. Hennes mamma brukar laga mat, sticka och brodera. 
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Diman tänker välja den Naturvetenskapliga linjen. Hon vill antingen bli astronom, läkare eller psykolog. 

Linjen erbjuder en utväg till alla tre yrken, enligt Diman. Föräldrarna är nöjda och säger att hon ska göra 

vad hon känner för; om hon inte är intresserad av NO-ämnena så behöver hon inte välja Natur. En av 

hennes närmaste kompisar väljer också den Naturvetenskapliga linjen och två andra vet inte exakt än. 

De flesta killar hon känner kommer att välja Samhällsvetenskap. Studievägledaren frågade henne om 

vad hon vill bli och hennes intressen och blev informerad om att astronomi kräver 12 års studier. Diman 

upplever gymnasievalet med stress. Hon säger att hon måste välja smart och att det är ganska sannolikt 

att man ångrar sig. 

 

Nora 

Noras föräldrar är skilda men hon har bra kontakt med båda; hon bor med sin moder. Nora gillar sport 

och dans men hon var tvungen att sluta i årskurs 8 när skolan blev svårare. Trots det har hon precis 

börjat jobba som danslärare till småbarn. Hon umgås med båda sina föräldrar, hon shoppar och går ut 

med sin moder på fester och sitter mest hem med sin fader och tittar på fotboll som de både gillar. Hon 

gillar musik, nämligen hip-hop, pop, r’n’b  och slow rock. Hon läser böcker som ”håller fast en” som 

Anne franks dagbok, Tusen strålande solar och Twillight böckerna. Nora gillar SO ämnena, språk, 

musik och idrott och hon får hjälp med läxor framför allt av sina bröder. Hon säger att hon klarar språket 

bättre än sina föräldrar. Noras föräldrar är välutbildade i hemlandet men jobbar med något helt annat i 

Sverige. Fadern tittar, förutom fotboll, mycket på nyheter, medan modern gillar att umgås med kompisar 

och syskon, festa, shoppa och gå ut med sin dotter. 

 

Nora befinner sig i ett dilemma mellan den Samhälls- och den Naturvetenskapliga linjen och säger att 

hon tvingar sig ta Naturlinjen. När hon tänker på vad hon vill bli så är det de tre yrken som hon är mest 

intresserad av, nämligen läkare, psykolog och advokat och Naturlinjen kan leda till alla tre. Hennes 

moder önskar att hon ska bli läkare och hon är nöjd med valet. Däremot är Nora mindre intresserad av 

matematik. Trots att hon påstår att hon är bra på det, säger hon att hon hatar matematik och att det är 

hennes ”fiende”. Däremot ”älskar” hon SO, språk, idrott och musik. Hon upplever gymnasievalet 

stressande för hon måste välja smart. Hon har fått information om några gymnasier av sina bröder som 

hon tänker ansöka till. Studievägledaren bad henne berätta om hennes intresse och om vad hon vill bli så 

att hon kan ge seriösa råd om vilken skola som skulle passa henne. 

 

Ester 

Esters föräldrar är skilda, hon bor med sin fader och har ingen kontakt med modern. Hon är ”jätteinsatt” 

i könsdiskrimineringsfrågor och gillar att försvara utsatta människor. Hon pratar mycket med sin fader 
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om sådana frågor och argumenterar mycket.  Hon älskar dansmusik och gillar att dansa och ger 

danslektioner till småbarn. Hon umgås med sina kompisar, de festar, shoppar, fikar och pratar mycket.  

Fadern hjälper med läxorna och ställer höga krav på henne eftersom hennes stora bröder också utbildar 

sig till respektive ekonom och civilingenjör och han själv var lärare i Iran. Hon tycker mest om SO-

ämnena och språk. Fadern jobbade som lärare i matematik Iran där han blev fångad på grund av sina 

politiska åsikter. Just nu är han pensionär och Ester säger att han har hälsoproblem.  

 

Ester drömmer om att bli advokat och hon skiftar mellan Samhälls- och Naturvetenskapliga linjen. Hon 

säger att hon är jätte intresserad av frågor som könsdiskriminering och människorättigheter och att hon 

argumenterar mycket kring dem. Rudbeck är en skola som intresserar henne men hon säger att de har 

ganska höga antagningspoäng och att de tar folk från Sollentuna först. Hennes far vill att hon ska bli 

läkare och sätter press på henne att ta Natur. Samtidigt föredrar hon SO- och språkämnena framför NO 

och påstår att invandrare sätter mycket press på sina barn att studera vidare. Hon drömmer om att kunna 

jobba utomlands men samtidigt vill hon inte lämna fadern ensam. Hennes närmaste kompisar hade inte 

bra betyg och kommer välja yrkesförberedande linjer. Hon är jätteinsatt av människorättigheter och 

känner sig trygg i sitt val att studera juridik även om hon inte har bestämt gymnasielinjen än. 

 

Katerina 

Katerinas föräldrar är skilda, hon bor med sin moder och sin halvsyster. Hon gillar mycket att spela 

gitarr och lyssna på all musik förutom ”skrik-rock”. Hon gillar litteratur och pratar passionerat om 

böcker. Hon umgås med sin moder och de brukar gå på bio. Modern tycks inte kunna hjälpa Katerina 

med läxorna, särskilt inte svenska och engelska. Däremot kan hon i matematik men allt eftersom hon har 

utbildat sig i Ukraina, där de räknar på ett annat sätt, är det svårt att anpassa sig till det svenska sättet. 

Vad gäller skolämnena, gillar Katerina SO och språk. Modern gillar att måla, dansa och träna. Hon har 

utbildat sig i Sverige till undersköterska.  

 

Katerina kommer antagligen välja Ekonomilinjen men hon är även öppen för den Samhällsvetenskapliga 

som också har ekonomi som inriktning. Hon drömmer om att bli rikskriminalpolis och jobba med 

brottsutredningar. Hennes mamma tycker att hon ska välja Natur och Katerina erkänner att det kanske är 

det bästa inriktningen. Ändå tycker hon inte om biologi och matematik och föredrar SO- och 

språkämnena. Katerina säger att hon verkligen vill studera något och få ett ännu högre jobb. Hennes 

närmaste kompisar har redan valt yrkesförberedande linjer men hon tycker inte om dem. Hon säger att 

hennes moder tycker att det är ett stort ansvar och att de flesta inte väljer rätt gymnasium nu, vilket hon 

håller med om. Däremot är det inte så farligt för hennes skull eftersom Samhälls-, Natur- och 
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Ekonomilinjen ligger ganska nära. Alla är dock krävande och, enligt Katerina måste man vara 

målmedveten och jobba hårt för att klara sig i dem. 

 

Omar 

Omar var fåordig och hade språkbrister trots han sa att hans fader var svensk. Han spelar fotboll och på 

sin playstation.  Han lyssnar på hip-hop musik och från skolämnena gillar han idrott. Han sa att han inte 

behöver hjälp med läxorna.  Det framgick inte vilka intresse hans föräldrar har. De tittar på TV och 

gillar deckarserier. 

  

Omar kommer välja Fordons- och Transportsprogram som är en yrkesförberedande linje.  Han 

motiverade inte varför, han sa att han inte visste. Han tycker att det är svårt att välja gymnasium för han 

är rädd om han väljer fel. En kompis till honom ska gå på samma program. Hans föräldrar accepterade 

valet och han berättade för studievägledaren också. 

 

Boris 

Boris hade också några mindre språkbrister, eftersom har är nykommen till Sverige. Han verkade 

obekväm att prata om sin moder. Han umgås med kompisar, går på fester och lyssnar mycket på rysk 

men även svensk hip-hop musik. Han är också intresserad av datorer och teknologi och känner sig 

starkare i matematik, fast inte i alla delar. Hans fader jobbar mycket och när de umgås, reser de, festar 

och grillar. Han säger att hans fader inte kan hjälpa honom med läxorna. 

 

Boris vill studera IT, vilken är en inriktning inom olika program, men vet inte vilken linje eller 

gymnasium än. Han är intresserad av data och teknologi och tänker inte läsa vidare efter gymnasiet. 

Hans närmaste kompisar måste gå i en IVK-klass och komplettera innan de väljer gymnasium. Boris är 

inte säker på vad han vill bli. Han drömmer om att bli programmerare och ha sekreterare som jobbar för 

honom. Han säger att han upplevde gymnasievalet som svårt för 3-4 veckor sedan. Först tänkte han att 

han skulle välja Trä och slöjd men nu sa han till studievägledaren att det blir data och känner sig lugn. 

 

Hamid 

Hamid bor med både sina föräldrar. Han brukar gå ut och umgås med sina kompisar och är intresserad 

av datorer. Hans moder läser ibland och fadern tittar mest på TV, särskilt action filmer. Om de ska göra 

något tillsammans så blir det något kort- eller bordspel. De gör inte så mycket ute förutom att handla 

och shoppa. Hamid behöver sällan hjälp med läxorna men han har inte så bra betyg heller. Ämnet han 

känner starkare för är Matematik.  
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Hamid har inte bestämt gymnasium än och känner sig väldigt stressad. Hans betyg är inte så bra och han 

tycker att han måste välja snart innan platserna tar slut. Han säger att han vill jobba med datorer eller 

ekonomi som t.ex. regissör eller i en bank. Hans föräldrar tycker att han måste välja snart och prata med 

studievägledaren igen. När vi pratade hade han fått några webbsidor med olika gymnasier av sin 

studievägledare för att läsa, räkna poäng och egentligen bestämma. 

 

5.3 Resultat i tabellform 

Tabellen nedan sammanfattar andra delen av studiens resultat fördelat i 6 olika kolumner. Kolumnerna 

1, 2, 3 ämnar redovisa det kulturella kapitalet, nämligen hur det bärs hemifrån eller samlas på annat håll. 

Kolumnen 4 är baserad på Bourdieus begrepp smak och avsmak och redovisar hur elevens intressen 

speglas i skolämnena. Kolumnerna 5 och 6 ämnar redovisa hur det kulturella kapitalet operationaliseras 

och avgör gymnasievalet i sambandet med möjliga framtida planer. 
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Namn 1. Föräldrarnas 

kulturella vanor 

intresse, aktiviteter 

2. Egna kulturella vanor, 

intresse och aktiviteter 

3. Gemensamma 

med föräldrar 

kulturella vanor, 

intresse och 

aktiviteter 

4. Skolämnen man är mer 

och mindre intresserad av 

5. Gymnasieval 6. Framtida planer 

Aria Mamma syr, läser, 

går på teater 

Böcker, modetidningar, 

”Desperate housewives”, 

”Top model”, ”Ugly 

Betty”, Musik (R’n’B, Pop, 

rap), modellarbetet, 

människorättigheter  

Bio, teater, umgås, 

lunch, shoppa 

Mer:Trä- Slöjd, Engelska 

 

Mindre: NO 

Samhällsvetenskap Modell 

Advokat 

Nesrin - Kampsport, fantasiböcker Basket, fotboll, pulka Mer: NO 

 

Mindre: Musik 

Naturvetenskap Läkare 

Amir Mamma: 

matlagning, 

bakning, umgås 

med vänner 

Fotboll, teknologi, umgås 

med kompisar, tjejer, 

data, hip hop musik 

Umgås inte så 

mycket, grillar ibland 

med släkten 

Mer: NO, Engelska, 

Matematik 

 

Mindre: Musik. Bild 

Naturvetenskap Dataingenjör 

Diman Pappa: TV serier 

från Ukraina. 

Mamma: 

matlagning, stickar, 

broderar 

Dansar, stickar, broderar, 
simmar, umgås med 
kompisar, musik (spansk 
musik, salsa och 
reggaeton) 
 

Resa, bowling, 

biljard, bio 

Mer: Spanska, Idrott, Musik 

och Hemkunskap 

 

Mindre: Engelska 

Naturvetenskap Astronom, läkare, psykolog 

Nora Fader: Nyheter, 
fotboll, umgås med 
kompisar och 
familjen.  
 
Moder gillar att gå 
ut, festa, shoppa 
 

Fotboll, böcker, musik 
(pop, slow rock hip-hop, 
R’n’B), dansar 

Fader: Fotboll 

Moder: Umgås, 

galleria, fest 

Mer: SO, Engelska, Spanska, 

Svenska, Musik, Idrott 

 

Mindre: Matematik 

Naturvetenskap Psykolog, advokat, läkare 

Ester Fader: Umgås med 

kompisar, tv, 

matlagning 

Dansmusik, festar med 
kompisar, fika i gallerian, 
orättvisor och 
könsdiskriminering 

Umgås, och pratar 

mycket. 

Människorättigheter 

Mer: SO, Svenska och Språk 

 

Mindre: NO 

Samhällsvetenskap 

eller Naturvetenskap 

Advokat 

Katerina Mamma: målar, 

dansar, tränar 

Spelar gitarr, musik (pop, 
rock), böcker. 

Umgås, bio Mer: SO, Språk 

 

Mindre: NO Matematik 

Ekonomi 

eller  

Samhälle 

Rikskriminalpolis 

Omar Mat 

TV (deckare) 

Fotboll, playstation, hip 
hop musik 
 

Promenad Mer: Idrott 

Mindre: Engelska, 

Matematik 

Fordons- och 

Transportsprogram 

Vet inte 

Boris Pappa: TV 
 

Kompisar, fest, softar, hip 
hop fantast, datorer 

Grillar, reser, festar Mer: Matematik, inte alla 

delar 

 

IT-? Programmerare 

Hamid Modern: läser 
ibland, TV 
Fadern gillar action 
filmer 
 

Datorer, umgås med 
kompisar 

TV, bordspel, 

kortspel 

Mer: Matematik 

 

Mindre: Hemspråk 

Har inte bestämt än IT eller ekonomi bank, regissör 
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6. Analys 

6.1 Generella tankar 

I mitt försök att kartlägga det kulturella kapitalet hos mina informanter hade jag ett oförutsägbart hinder; 

de flesta hade föräldrar som hade skilt sig. Som jag redan har skrivit, sju av dem sa öppet att föräldrarna 

är skilda. Dessutom, sa Boris att han inte ville berätta om sin moder och Omar var i sin tur väldigt 

fåordig. Jag tyckte att det var märkligt att det första Hamid sa, när jag frågade om hans föräldrar, var att 

de INTE är skilda. Med tanken på att jag inte är någon samtalsexpert och att jag kanske tränger in i 

någons privatliv och rör ett känsligt ämne, föredrog jag att inte rikta samtalet på familjen så mycket, 

särskilt med barnen som verkade obekväma med det. Det resulterade i att informationen som rörde 

föräldrarnas kulturella kapital blev tunnare.  

 

Generellt var flickorna mer pratiga än pojkarna och kom med mycket mera kvalitativa svar gällande min 

studie. Jag tycker att det överensstämmer med Bourdieus förklaring om varför flickorna presterar bättre 

än pojkarna åtminstone upp till högstadienivån. Flickorna, säger Bourdieu i en intervju, är uppfostrade 

till att vara medgörliga
5
;”… de är bättre förberedda på att ge skolsystemet vad det kräver, som är den 

goda kulturella viljan. De tittar på läraren på rätt sätt. Och det lönar sig, det belönas” (Film: Sociology is 

a martial art). Jag upplevde samtalet med flickorna som mer konstruktivt. 

 

6.2 Föräldrar: Bakgrund, yrke och utbildning. 

Frågorna som rörde föräldrarnas yrke och utbildning tjänade två syften; först var de inledande frågor, en 

uppvärmning inför samtalet. Andra syftet var att de skulle tjäna som indikatorer för det kulturella 

kapitalet som eleverna möjligen bär med sig hemifrån. Här råder en problematik som jag tycker rör en 

stor andel personer med invandrarbakgrund i Sverige.  

 

De flesta av mina informanter härstammar från arbetar- eller medelklasshem förutom Noras pappa som 

är företagare. Resten är söner och döttrar till bilmekaniker, sköterskor, snickare och så vidare. Detta kan 

                                                 
5 Bourdieu använder det latinska ordet ”docile”. Nationalencyklopedins definition om ”docile” är: 1.foglig, medgörlig 2 

läraktig (http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/sok/docile?type=NE). Oxford dictionary definierar”docile” som:  a) Apt to be 
taught; ready and willing to receive instruction; teachable och b) Submissive to training; tractable, manageable.  
(http://www.oed.com.till.biblextern.sh.se/view/Entry/56260?redirectedFrom=docile#). 

 

 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/sok/docile?type=NE
http://www.oed.com.till.biblextern.sh.se/view/Entry/56260?redirectedFrom=docile
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troligen betyda knappa resurser eller brist på energi i samlandet av kulturellt kapital. Katerina, betonar 

familjens ekonomiska situation när hon säger ”… vi lever inte det rikaste livet just nu” och Diman där 

faktumet att hennes fader jobbar från klockan 5 på morgonen till klockan 9 på kvällen. Det kostar att 

samla kultur, att gå till teatern, operan, eller museum och många arbetarfamiljer kanske inte har råd att 

prioritera sådana aktiviteter. Å andra sidan när det inte kostar, som t.ex. att besöka en konstutställning, 

så finns knappast tid eller energi för det. 

 

Bland föräldrarna fanns det några som verkade ha ett högre utbildningskapital, som hör till det 

kulturella. Esters fader var lärare i matematik i Iran och Noras moder var ekonom och fader 

civilingenjör. Trots detta var de tvungna att jobba med något helt annat sedan de kom till Sverige. 

Bourdieu tyckte att det måste finnas en marknad för det kulturella kapitalet att existera, några som 

erkänner värdet i det och eftersträvar det. Det tycks dock att det inte fanns en sådan marknad för de 

föräldrarna i Sverige vilket gör det även svårare för dem att ackumulera nytt kapital. Ahrne, Roman & 

Franzén (2003) skriver att över hälften av de högutbildade Iranier som kom till Sverige inte har kunnat 

få ett yrke som morsvarade sin utbildning (s.103). Ester som också kommer från Iran berättar om sin 

fader och förklarar: 

 

”Han var lärare i Iran. Mattelärare. Man orkar inte… alltså när han kom hit han hade ingen tid, 

alltså för nya. Det är alltid så med invandrare som invandras i Sverige.  De står mycket högre på 

utbildningsrangen i sitt hem och sedan kommer de hit och sjunker jätte mycket.”(Ester) 

 

En bidragande orsak till bristen på kulturellt kapital hos de flesta invandrarfamiljer är antagligen 

frånvaron av det språket, vilket utbildningssystemet erkänner som kultiverat. Det blev tydligt under 

intervjuerna då jag upplevde språkbrister hos flera av barnen både vad gäller vokabulär, grammatik och 

uttal. För Bourdieu är förmågan att uttrycka sig kultiverat i tal och skrift en indikator för det kulturella 

kapitalet (Broady 1998, s.6-7). 

 

6.3 Kulturellt kapital 

Jag märkte inga intressen eller aktiviteter som motsvarar Bourdieus mening med Kultur hos de flesta av 

mina informanter och deras föräldrar. De tycker alla om populärkultur, hip - hop musik, idrott, shoppa 

och gå på bio. De flesta barnen visade, däremot, förmågan att särskilja populär musik.  
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De intressen och aktiviteter som dock kom närmast begreppet Kultur, som till exempel att läsa böcker 

och konstnärliga aktiviteter som att spela musik, fanns även hos föräldrarna. Katerina spelar gitarr och 

sjunger medan hennes moder målar och dansar. Arias moder tycker om att sy kläder medan Aria är 

intresserad av mode. De går också på bio och teater tillsammans. Diman stickar och broderar 

tillsammans med sin moder. Esters fader var politisk fånge i Iran och enligt Ester diskuterar de ofta 

mänskliga rättigheter och politik hemma. Ester själv är också intresserad av orättvisor i samhället och 

frågor om könsdiskriminering. De berättelserna visar hur det kulturella kapitalet bärs hemifrån och tar 

formen av habitus vilket i sin tur styr deras handlingar och hjälper dem orientera i den sociala världen. 

 

Pojkarna i intervjuerna är generellt mer intresserade av teknologi och sport och flickorna mer 

intresserade av musik, litteratur, mode och dans. De flesta flickorna enligt studien umgås också mer 

aktivt tillsammans med sina föräldrar än pojkarna. Detta kan förklaras med den tidigare nämnda 

egenskapen som kvinnor är uppfostrade med och som Bourdieu kallade för ”docility” (medgörlighet). 

Antagligen, bevarar dem den egenskapen och fostrar barnen på samma sätt. Flera av pojkarna vill inte 

heller prata om sina föräldrars intressen eller familjeförhållanden över huvud taget. Detta kan bero på att 

de flesta familjerna är skilda och barnen i dessa fall bor permanent med den ena föräldern och den andra 

är inte aktivt närvarande.  

 

Barnen till familjer med relativt högre kulturellt kapital även visade bättre kännedom om 

utbildningssystemets struktur. Orsak till detta är antagligen den högre utbildningen som man har från 

hemlandet, som hos Esters fader, eller att åren som man bor i Sverige är ganska många, som i Esters och 

Arias familj. Arias moder, Esters fader och Noras föräldrar engagerar sig aktivt i barnens samlande av 

kultur, hjälper med läxorna och i Esters och Noras fall påverkar barnen att välja vad de tycker är rätt. 

Ibland upplever barnen det trycket med stress som vi kommer att se i nästa avsnitt.  

Ester och Aria utrycker en vilja att studera, respektive jobba utomlands. Internationallitet och globalitet 

vad gäller utbildning och karriär och viljan att lära sig språk är symboliska tillgångar som eftertraktas 

nuförtiden av den svenska eliten, enligt Palme (2008, s.235). Barnen med relativt högt kulturellt kapital i 

min studie, nämligen Ester, Aria, Nora och Katerina visar även intresse för språkämnena i skolan. 

 

6.4 Gymnasievalet och strategier 

Bourdieu tyckte att intresse är en ”kompromiss” av den egna drivkraften och habitus med fältets struktur 

(Broady 1991, s.208). För att närmare förstå gymnasievalet måste vi sätta det i ett större sammanhang 

och förstå vilka strategier och kompromisser gör barnen för att höja sitt kapital. Eftersom jag riktade 
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min studie mot fyra faktorer som jag tyckte bidrar till formandet av vårt kulturella kapital nämligen 

intresse och investeringar, familj, skolan som ett fält och omgivningen tänkte jag diskutera 

gymnasievalet genom den synvinkeln. Intresse studerades också i form av smak och avsmak gällande 

skolämnena. 

  

6.4.1 Naturprogrammet, ett smart val? 

Naturvetenskaplig inriktning är mest representerad som gymnasieval i min studie, vilket kan förklaras 

på olika sätt. Dels för att eleverna helt enkelt föredrar de naturvetenskapliga ämnena framför andra 

ämnen, som till exempel Nesrin och Amir. Båda två var relativt säkra på vad de vill bli, läkare 

respektive ingenjör, de uttryckte dessutom samma avsmak för ett annat ämne, musik. Diman och Nora är 

också relativt säkra på att välja naturvetenskaplig inriktning, men här ser man en tydlig skillnad mellan 

de egna intressen och investeringar och det faktiska valet. Diman brukar dansa och har spanska, musik, 

idrott och hemkunskap som favoritämnen. Nora är intresserad av språk och samhällvetenskapliga ämnen 

och säger att matematikämnet är hennes ”fiende”. Både väljer ändå naturvetenskaplig inriktning. Det 

som de har gemensamt är att de har olika idéer om vad de ska bli, vilket jag tycker är helt acceptabelt för 

en 15-åring. Diman vill bli astronom, läkare eller psykolog, och Nora vill bli psykolog, advokat eller 

läkare. Dessutom säger Nora att hon tvingar sig ta Natur vilket antagligen gäller flera barn; den 

inriktningen anses som hårdare men erbjuder en bredare grund och kunskapsbas inför framtida studier 

vilket också möjliggör för eleven att skjuta upp beslutet om yrkesval till senare. Följande citat visar 

tydligt hur Nora resonerar:  

Stylianos: Ok…Gymnasievalet då…vad tänker du välja för gymnasium?  

Nora: Det är stressigt 

Stylianos: Är det? 

Nora: Det är det, jag vet inte. Man vet inte… det är grunden till min framtid, så jag måste välja 

smart. Om man tänker… jag kanske har en plan. Jag vill ju bli läkare och samtidigt psykolog 

eller advokat, det är dem tre jag tänker på. Och sen jag tänker… det är stressigt att vara läkare så 

om jag vill ha ett lugnt jobb då kan jag bli psykolog. Då… om jag tar Natur, då har jag möjlighet 

till alla tre. Men om jag tar Samhälle då kan jag bli psykolog och advokat. Men jag kanske 

ändrar mig och jag vill bli läkare. Så jag väljer och tar Natur. 

Stylianos: Å andra sidan, du sa att du hatar Matte… 

Nora: Exakt. Så jag måste stå och ha tålamod och göra allt jag kan. Om jag klarar Natur, då är 

det allt möjligt. Jag kan bli vad som helst. 

Stylianos: Så det är stressigt 
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Nora: Ja. Jag tvingar mig att ta Natur 

 

 

6.4.2 Att välja efter sina intressen 

Det fanns några elever där deras gymnasieval hänger ihop med det egna intresset, investeringarna och 

framtidsplanerna. Aria drömmer om att bli modell men förstår att det är svårt att uppnå. Hon har ett 

relativt stort kulturellt kapital som kommer från modern och det speglar sig i de skolämnen hon är mest 

och minst intresserad av och i hennes fritidsintressen. Hon verkar ha gjort ett genomtänkt gymnasieval 

då hon har valt samhällsvetenskaplig inriktning och vill bli advokat som hon kan falla tillbaka på om 

modellkarriären inte lyckas.  

 

Esters framtida planer tycks följa en röd tråd som börjar i hennes faders kulturella kapital och fortsätter 

hela vägen och speglas i egna intressen. Jag tar dock hennes fall i det kommande avsnittet där hon 

berättar varför hon inte är helt säkert på gymnasievalet. 

 

Enligt Bourdieu, är intresse en kompromiss mellan habitus och fält. Skolan är ett fält och elever tycks 

kompromissa sina fritidsaktiviteter efter fältets regler. Den kompromissen speglas båda i gymnasievalet 

och i hur de hanterar sin fritid, sina investeringar. Följande exempel visar hur elevens intresse kan 

krocka med skolan i Noras fall och hemmet i Katerinas. Jag vill poängtera att jag bestämde att inte 

använda Bourdieus begrepp investering här. Jag trodde att barnen inte skulle förstå. Orden intresse och 

investering står ganska nära, även om de betyder olika saker. Investering betyder inte bara 

fritidsaktiviteter utan alla våra handlingar för att fullgöra våra intressen. 

 

Stylianos: Vad har du för intresse? 

 

Nora: Jag spelade basket förut. Men sen tyckte jag inte om det, för det var inte mig…det passade 

inte med mig. Men jag dansar. Jag dansade i två år och sedan efter två år… det gick inte med 

skolan, det blev jobbigt så jag slutade. 

 

Stylianos: Påverkar hon? (mamma) 

 

Katerina: Hon… men hon… ja ja, men jag känner mig… jag är inte så dum att… jag kan tänka 

själv. Men hon bekräftar. Jag och min lilla syster skulle aldrig få gå på ett gymnasium med 

Media inriktning. Det är ett helt nej för henne. Jag vill inte det heller. Jag har aldrig velat… jag 

känner att jag vill göra något med min gitarr eller sjunga på fritiden… 
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Våra intressen formas, och som Bourdieu visade struktureras socialt, inte bara av vår smak i saker och 

ting utan av vår avsmak också. Några barn i min studie stannade inte i sina berättelser i varför de gillar 

eller intresserar sig av några gymnasieprogram utan uttryckte sin avsmak för andra. När elever ska 

tränga in i ett nytt fält, formar sin smak enligt fältets struktur och medlemmarnas smak. Ibland talar de 

på ett nedsättande sätt om yrkesprogrammen. Här följer ett exempel med Katerina: 

 

 

Stylianos: Vad valde dina närmaste kompisar? 

 

Katerina: Jag kan ta två t.ex., som jag har väldigt bra kontakt med. En har redan gått ut 

gymnasium. Hon tog Naturbruk… den sorten. Hon ville jobba med djur. Så nu jobbar hon i en 

hundsalong (skrattar). Jag tyckte inte att det är bra. Och en annan, hon tog Sam. Hon klarade inte 

av det. Hon gick ett år, men hon var väldigt… hon festade hellre än plugga, tror jag. Så hon fick 

gå… hon klarade inte av med pluggan för det var för mycket. Så hon gick till en annan skola… 

blomster något… det var också Naturbruk. Hon vill jobba med blommor (skrattar). Det är inte 

bra, jag vet inte… De är yrkesförberedande båda två. 

 

Den interna polariseringen i det svenska utbildningssystemet som Moldenhawer (2007) 

pratade om, var synlig i min studie. De flesta elever, siktar högt och väljer Naturprogrammet 

bland andra studieförberedande linjer, trots att det är hårdare och ibland inte 

överensstämmer med elevernas kulturella kapital. Esters exempel stödjer mitt argument: 

 

Stylianos: Vad valde dina närmaste kompisar? 

 

Ester: De flesta kompisar har inte så bra betyg. Någon valde typ handel, en annan typ 

omvårdnad. Men de flesta som är smarta och går ut den här skolan, de tar Natur eller Sam. Det är 

inte ofta jag hör att någon tar typ… den Estetiska linjen eller någonting. Oftast tar man Sam och 

Natur. Invandrare har jättemycket press på sina barn… Du måste plugga, du ska ha bra betyg och 

så där och så där… Man får automatiskt en plan… Jag ska göra den här och den här… Därför 

tycker jag att man söker på hårdare linjer. 

 

Jag tyckte att det sista Ester sa var väldigt intressant som kanske kan förklara varför alla barn siktar så 

högt, både gällande gymnasieval och yrkesplaner, och är beredda att kompromissa sina intressen. Ester 

verkar ha en intern strid; hon vill läsa det hon brinner för och samtidigt få sin fader nöjd. Citaten nedan 

stödjer mitt argument: 

 

Stylianos: Tänk om din själv om tio år. Hur ser det ut? Visst kan man ångra sig, men ska du läsa 

vidare? Hur ser framtiden ut? 

 

Ester: Jag vet inte om jag vill… alltså ibland har jag tänkt så att plugga utomlands. Alltså efter 

gymnasiet. Men jag är pappas flicka, jag kan inte gå ut någonstans och jag tror att jag pluggar i 

Sverige, juridik fast internationell så att jag kan jobba utomlands. Det blir mycket lättare. Så om 

tio år ser jag mig…(tänker), nu är jag 15 då är jag 25…då jag pluggar typ fortfarande…fast…ah 

jag vet inte. Jag lever livet. 
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Gislason och Löwenborg (1995) skriver att föräldrar binder barnen med skuldkänslor, utan att vara 

medvetna om det, som barnen i sin tur måste ”betala tillbaka” och leva upp till föräldrarnas 

förväntningar. Invandrare, kommer med höga förhoppningar till det nya landet och om de inte 

förverkligas, ger de sina barn ”uppdrag” att lyckas och bli något (s.37-39). Jag tycker att den 

förklaringen passar utmärkt med Esters fall. 

 

6.4.3 Föräldrar som påverkar 

Ester är ”insatt” i människorättsfrågor och tycker mest om de samhällsvetenskapliga ämnena och språk. 

Hon vill bli advokat och lutar åt den samhällsvetenskapliga inriktningen. Det faktum att hennes fader 

var politisk fånge i hemlandet har troligtvis påverkat hennes gymnasie- och yrkesplaner. Men hennes far 

vill att hon ska välja den naturvetenskapliga inriktningen och bli läkare: 

 

Stylianos: Vad tycker din pappa om ditt val? Har du pratat med honom? 

 

Ester: Han är ganska nöjd. Han skulle föredra att jag läser Natur och blev läkare. Men vi har 

tjafsat jättemycket att jag verkligen inte vill. Jag är verkligen inte intresserad av Natur och sådant 

där. Jag är verkligen intresserad av… alltså om du frågar vem som helst på den här skolan, de vet 

att jag gillar inte orättvisa och jag hatar könsdiskriminering och så oftast när vi pratar om det jag 

argumenterar jättemycket. 

 

Det finns olika strategier ur föräldrarnas synvinkel i förhållande till gymnasievalet. Den ena är, precis 

som citatet visar, att med viss press försöka påverka barnen hur de ska välja. Denna strategi gäller även 

för Noras föräldrar och sammanfaller med faktum att Naturprogrammet tycks vara ett strategiskt smart 

val av de flesta eleverna: 

 

Stylianos: Vad tycker dina föräldrar? 

 

Nora: Min mamma, hon önskar att jag ska bli läkare. Så jag säger till henne, ”ha inte såna 

förhoppningar. Jag kanske blir något annat”. Och hon är bara, ”oh det är bara min önska”. Så jag 

sa till henne, jag ska ta Natur och vi får se vad det blir. De är glada att jag väljer Natur. Dem vet 

att jag har möjlighet till allting. De är också glada över att jag vill bli advokat och psykolog för 

det är också bra. 

 

En annan strategi är att låta barnen välja själva och att stödja dem i deras val. Aria säger till exempel att 

hennes mamma vill att hon ska arbeta med något som hon verkligen tycker om. Dimans föräldrar säger 

också att hon ska välja det som hon känner för och om hon inte är intresserad av NO-ämnen så behöver 

hon inte välja den inriktningen:  

 

 



37 
 

Stylianos: Vad tyckte dina föräldrar om ditt val? 

 

Diman: De säger, du får göra det du tycker är bra att göra, vad du gillar, vad du är intresserad av. 

Om du inte är intresserad av NO ämnena så du behöver inte gå dit. De säger att du får göra det 

vad du känner för 

 

En annan strategi som även kan tolkas som brist på strategi är när föräldrarna inte verkar så engagerade i 

barnens gymnasieval. Pojkarna i studien kom med korta svar och utvecklade inte den här frågan så det 

kanske är orättvist av mig att hävda att deras föräldrar visar ett bristande engagemang. Hamid säger att 

hans föräldrar hänvisade till studievägledaren vilket kanske visar på att lägre kulturellt kapital 

tillsammans med invandrarbakgrund leder till mindre kännedom om utbildningssystemet i Sverige. 

Detta blev tydligt även i Boris fall som bara har varit i Sverige i två år och där det framgick att han inte 

hade kunskap om vilka inriktningar som finns att välja mellan och vad de innehåller.  

 

De flesta föräldrar visar att de vill överföra till barnen det som Bourdieu kallade ”den goda kulturella 

viljan”, en ”tom intention” att tränga in i den elitens kultur (Broady 1991, s.216). Föräldrarnas strategier 

om hur barnen ska uppnå detta varierar och det skulle bli orättvist att säga, särskilt när man bara baserar 

sin studie till ett litet material, att ju högre det kulturella kapitalet, desto mer presset från föräldrarnas 

sida.   

 

6.4.4 Studievägledarens roll 

Studievägledarens roll blir viktigt att titta på här efter barnens berättelser. Med min fråga om de hade 

pratat med någon i skolan om sitt gymnasieval och sin framtid ville jag veta hur barnen upplevde sitt 

möte med studievägledaren. Det som framgick hos nästan alla barn var att frågan som det fokuserades 

mest på var ”vad vill du bli/arbeta med?” och definitionen av ordet intresse var också starkt kopplad till 

val av yrke. Det blir ganska tydligt i följande exempel med Katerina: 

 

Stylianos: Har du pratat med någon i skolan? 

 

Katerina: Jag pratade med studievägledaren. Man berättar vad man vill göra.  Jag har typ i åtanke 

att jag vill jobba med brottsutredningar. Det redan jag vet. Och sedan om man kommer till henne 

och berättar, att det är här vad jag vill göra då visar hon allt, vad man kan göra inom det t.o.m. 

Hon visar verkligheten. Det är bra för jag tyckte att det var ännu mer intressant efter jag har varit 

hos henne.  

 

Dimans fall var jätteintressant. Jag påminner att hon presenterade sig själv som dansare och att hennes 

favoritämnen är spanska, idrott, musik och hemkunskap och att hon drömmer om att bli astronom, 

läkare eller psykolog. Det är omöjligt att veta vad som på riktigt hade sagts vid mötet med 
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studievägledaren, men det är lätt att konstatera att hon påverkade och att valet på naturprogrammet 

tjänar mer avsikten på att bli läkare än överensstämma med intresse eller vad man gillar att göra: 

 

Stylianos: Du sa något om en person som hjälper folk välja. På vilket sätt hjälpte hon? 

 

Diman: Man går till henne, man säger sina intresse, det man gillar att göra och sen säger man om 

man har bakomtankar om vad man vill bli i framtiden. Då om man säger att jag t.ex. vill bli 

läkare eller något så dära då säger hon det bästa valet, vilket gymnasium, vilket linje man kan gå 

på. Hon sa till mig att gå på natur för det var det bästa om man vill bli läkare. 

 

I Noras berättelse, står ordet intressen sida vid sidan med det man vill bli.  Jag påminner att matematik 

är hennes ”fiende” och att hon är mest intresserad av SO-ämnena, språk och musik: 

 

Stylianos: Har du pratat med någon från skolpersonalen? 

 

Nora: Med studievägledaren. Hon fick oss gå genom våra intressen, vad vi vill bli och sådant. Så 

hon kan seriöst ge oss råd om vilken skola som skulle passa oss 

 

Studievägledaren representerar utbildningssystemet, ett fält med egna regler och hierarkier. Elevernas 

berättelser visar att eleverna i mötet med skola som ett fält, anpassar sina egna intressen med dem som 

skolan främjar, tvingar eller censurerar (Broady 1991, s.208). Gymnasievalet blir då, precis som 

Hertzberg (1997) beskrev, starkt kopplat till karriärens huvudmål. Elever väljer på ett positivistiskt sätt, 

enligt en gissning om vad de vill jobba med i framtiden snarare än vad de vill gillar att göra och deras 

intresse i nuet.  

 

6.4.5 Omgivningen 

Min studie visade att det fanns ett fåtal elever som tycks vilja följa sina kompisar eller andra 

familjemedlemmar i gymnasiet. Jag antar att man kanske känner sig tryggare i ett nytt fält när man kan 

räkna med hjälp från familj eller kompisar. De flesta barnen jag intervjuade visade dock att de låter sig 

inte påverkas så mycket av kompisarnas val. Däremot tyckte jag att det skulle vara intressant att peka på 

Omar som var den enda som säkert väljer ett yrkesprogram och hans sätt att motivera: 

 

Stylianos: Vad tänker du välja för gymnasielinje? 

Omar: Fordon 

 

Stylianos: Varför? Kan du motivera lite? 

Omar: Jag vet inte varför… 

Stylianos: Vad valde dina närmaste kompisar? 

Omar: B.. tog fordon, den andra ekonomin. 
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7. Slutsats 

Min studie visade några tecken av det kulturella kapitalet som enligt Palme (2008) eftertraktas av den 

svenska eliten men inte så många. Alla mina informanter kommer från arbetarfamiljer med 

invandrarbakgrund och de som är högutbildande, har, eller har haft, ett yrke som inte motsvarar sin 

utbildning. Brist på ekonomiska resurser och fritid ska ha spelat en avgörande roll om varför det 

kulturella kapitalet är relativt lågt hos de flesta. Oftast kostar det att samla kulturellt kapital, vissa 

föräldrar arbetar långa timmar och ett av barnen sa att hennes familj inte lever det rikaste livet just nu.  

Barnen som dock kommer från familjer med något högre kulturellt kapital visade en bättre kännedom 

om det svenska utbildningssystemet; de får hjälp med läxor av sina föräldrar och siktar högt i 

utbildningsrangen. De är de barnen som antingen är födda i Sverige eller kom hit när de var ganska små. 

 

Det jag fann är att de flesta informanterna hade gemensamt gällande gymnasievalet var att de har tiden 

efter gymnasiet starkt i åtanke, något som kan bero på att utbildningssystemet vad gäller gymnasiet är 

utformat på ett sätt som kan beskrivas som starkt yrkesorienterat; det är fördelat i 18 olika program och 

utvägen gällande studier och yrke ut av detta är på stort sätt förbestämd. Precis som Bourdieu menade, 

när man kommer in i ett nytt fält anpassar man sig till fältets struktur och regler. Informanternas 

strategier inför gymnasiet visar att de är redo att ännu kompromissa sina intressen och aktiviteter för att 

anpassa sig till skolans krav och föräldrars förväntningar. Till exempel, ingen pratade om någon skola 

där man, bredvid studier, ska kunna syssla med det man brinner för, som fotboll, dans eller musik. 

Studierna kommer alltid först. Ibland krockar barnens intresse med skolans och till slut anpassar man sig 

till skolans krav. Föräldrar pressar mer, mindre eller inte alls och jag har inte hittat något mönster i 

samband med det kulturella kapitalet man bär med sig. De flesta vill ju medföra ”den goda kulturella 

viljan” till barnen. Däremot, tycks barnen till dem med högre kulturellt kapital, kunna bättre orientera 

sig i utbildningssystemet och göra strategiskt smarta val. 

 

Studievägledarens roll och hennes inflytande angående gymnasievalet var mindre hos de informanterna 

med högre kulturellt kapital och mer hos dem med lågt kulturellt kapital. Avgörande faktorn i 

gymnasievalet hos de flesta är framtida planer om vad man vill bli, snarare än skolämnena man gilla 

mer, fritidsaktiviteter, eller intresse i nuet. Detta kan bero på att utbildningssystemet är uppbyggt så, 
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men även på skuldkänslorna barnen bär med sig som måste betalas tillbaka till sina föräldrar genom att 

bli något stort och viktigt.  

 

Informanternas framtidsstudie- eller yrkesplaner kan ha styrt samtalet med studievägledaren, på en 

omedveten nivå antagligen av båda partier. Några barn, särskilt dem med lägre vistelse i Sverige tycktes 

vara mer beroende av studievägledarens forslag, eller var villiga att följa sina kompisar i skolval. Detta 

kan bero på skoltrötthet, bristande kunskap om det svenska utbildningssystemet eller kanske stress och 

otrygghet inför det nya fältet som de ombeds att komma in i. 

 

Den naturvetenskapliga inriktningen dominerar barnens gymnasieval trots att den anses som hårdast av 

alla. Detta kan bero på att det tycks vara en prestigefull utbildning, som ligger högst i den interna 

polariseringen som präglar det svenska utbildningssystemet; den erbjuder utväg till alla eftergymnasiala 

utbildningar vilket kan enligt några barns berättelser tolkas som ett smart men även som ett strategiskt 

val att skjuta upp beslutet om yrkes- och högskolutbildningsval till senare. 

 

Bourdieus teori var användbar i min undersökning eftersom den försåg mig med en tolkningsmöjlighet; 

jag bearbetade intervjuerna precis som jag skulle närläsa och kritiskt granska en text. Att införa 

Bourdieus sociologiska perspektiv i ett skolrelaterade ämne som gymnasievalet känns rättvist. Jag har 

alltid tyckt att läraryrket är komplext och kräver mycket mer än bara förmågan att förmedla kunskap. 

Läraren, skolpolitikerna och ledare ska se till att skolan ska vara tillgänglig för alla som vill dra fördel 

av dess möjligheter oavsett föräldrarnas klass, kulturella bakgrund och kapital. Därför tycker jag att det 

skulle löna sig om läraren känner till olika teorier och lärdomar som ämnar undersöka och förklara 

hennes och elevernas handlingar. Samtidigt måste hon se till att eleven ska trivas i skolan snarare än 

bara agera som man är programmerad att agera av sin uppväxtmiljö precis som Bourdieu bevisar att man 

oftast gör. Däremot går det inte att förklara gymnasievalet bara genom Bourdieus synvinkel; det är för 

komplext för att bara studera det ur ett sociologiskt perspektiv. Det kräver inblandning av olika 

vetenskaper såsom psykologi och pedagogik. Men dess tolkningsmöjligheter är oerhört intressanta och 

spännande för en verksam eller blivande lärare. 

 

 8. Förslag till fortsatt forskning 

Det blir intressant att knyta an gymnasievalet till en annan teori som kanske hör till en annan vetenskap, 

som psykologi. Man kan reflektera kring femtonåringens mognadsnivå inför ett sådant val som verkar 

ha en så stark yrkesbetoning. Är man redo för ett sådant beslut? Är det rättvist att vara tvungen att välja i 
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en ålder som man praktiskt är beroende av sina föräldrar? Vad spelar genus för roll? Är flickor som 

enligt Bourdieu är mer medgörliga, mer säkra vid den åldern än pojkar om vad de vill göra? Det blir 

också intressant att se vad som kommer hända med informanterna om några år. Kommer några av dem 

välja efter sina föräldrar eller kommer de läsa det som de verkligen brinner för om några år? 
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