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Sammanfattning  

Gymnasieskolan har under flera årtionden diskuterats huruvida den verkar för social reproduktion vilket 

anses genererar i homogena elevsammansättningar. Klyftan mellan de studieförberedande programmen och 

de yrkesinriktadeprogrammen anses öka. Det som på senare år har framträtt inom forskningen är att den 

klyfta som ökar mest tenderar att vara inom det specifika studieförberedande programmet och framförallt 

på det naturvetenskapliga.  Denna uppsats intention är att beskriva det naturvetenskapliga programmet på 

en lokal nivå och de elever som antogs till det naturvetenskapliga programmet hösten 2009 utifrån ett 

utbildningssociologiskt perspektiv. Undersökningen har utgjorts av en totalundersökning där samtliga 

elever har getts möjligheten att besvara en enkät. Enkäten har sammanställts genom det analytiska 

programmet SPSS för att fånga ett flerdimensionellt perspektiv av elevernas resonemang. Undersökningen 

visar att eleverna besitter mycket utbildningskapital vilket har undersöks utifrån tre aspekter, dock under 

hierarkisk ordning. Eleverna som går på det naturvetenskapliga programmet kommun anser att programmet 

är det program som ger eleverna den bästa tänkbara utbildningen i flera avseenden. Framför allt 

framkommer det att eleverna anser att programmet förbereder dem inför kommande högre studier vilket 

bereder vägen för en framtida yrkeskarriär.  

 

Nyckelord: Gymnasieskolan, naturvetenskapliga programmet, utbildningskapital, Bourdieu  

 

Abstract 

Secondary schools have for decades debated whether they promote social reproduction which is considered 

to generate the homogeneous student compositions. The gap between the academic programs and 

vocational education programs is considered to increase. What in recent years has appeared in research is 

that the gap is increasing most tend to be in the specific academic program, particularly in science. This 

paper's intention is to describe the science program at a local level and the pupils who were admitted to the 

science program autumn 2009 on the basis of an educational sociological perspective. The survey consisted 

of a census in which all students were given the opportunity to answer a questionnaire. The survey was 

compiled by the analytical program SPSS for capturing a multidimensional perspective of students' 

reasoning. The survey shows that students possess a lot of educational capital which had been examined 

from three aspects, however, in hierarchical order. Students who attend the scientific program, the 

municipality believes that the program is the program that gives students the best possible education in 

several respects. In particular, it appears that students think that the program prepares them for future 

higher studies paving the way for a future career. 

Keywords: Secondary school, science program, educational capital, Bourdieu 

  



3 

 

Förord 

Denna uppsats har för mig inneburit ett emotionellt berg och dalbana där min förkärlek till 

snabba och hastiga förändringar har satts i rullning. Dessa snabba vändningar 

sammanblandat med rena skräckupplevelser, det är min förkärlek till berg och dalbanan.. 

   Dessa skräckupplevelser har dock samtidigt blandats med förtjusning, precis som på 

Gröna Lund. Detta är inte bara ett vanligt examensarbete utan detta är också ett 

examensarbete som samtidigt sätter punkt för hela min Lärarutbildning på Södertörns 

högskola, vilket gör den skräckblandande förtjusningen.  

   Jag har verkligen längtat efter denna dag när jag inte längre behöver förklara för mina 

barn att jag inte kan hjälpa just nu eller svara på frågor som - när jag kommer hem, 

egentligen? Som alltför ofta besvarats med – När ni sover. Jag kan inte med ord uttrycka 

hur lyckliga mina barn kommer att bli när denna studietid är över, så de får tillbaka sin 

mamma.  

   Samtidigt så har mina barn fått en bättre mamma med mycket mer kloka ord och råd om 

livet men framför allt har de fått en utbildad mamma, där mamma kommer att vara glad och 

lycklig för att hon får arbeta med det hon vill arbeta med. 

      En uppsats som denna skriver inte sig själv utan vore det inte för gymnasieskolorna i 

Botkyrka kommun, som öppnade dörren till klassrummen där eleverna befann sig i hade 

denna uppsats aldrig kunnat genomföras.  Uppsatsen hade heller inte skrivits utan eleverna, 

som var otroligt villiga att medverka, tack. Uppsatsen hade garanterat inte blivit klar om det 

inte var för min handledare på Södertörns högskola, Håkan Forsberg, som har agerat 

bollplank i både medvind och motvind, tack! 

   Denna tid som jag har skrivit på detta examensarbete, sena nätter, sömnlösa nätter och 

tidiga morgnar har samtidigt gett den där känslan som finns i kön till berg och dalbanan på 

Gröna Lund, i början av juni, när det var ett helt år sen sist jag åkte den, då jag bara väntar 

och väntar på att det ska bli min tur för att äntligen få uppleva denna skräckblandade 

förtjusning.  

 

Rönninge, december 2011 

Christina Åslund 
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INLEDNING  

”Jag har ju alltid haft, just för att mina föräldrar, min pappa var ju väldigt konstnärlig, så 

jag har ju fått det hemifrån. Det har ju bara vart min del av verklighet. Det är det jag är 

uppfostrad till.”1 

 

När jag själv gick i grundskolan utgjordes valet av skola av närhetsprincipen, vilket innebar att 

elevens hemadress var det som bestämde i vilken skola denne blev placerad i. Alla elever i ett 

upptagningsområde, oavsett kön, nationell härkomst, boendeform eller ekonomisk status 

placerades i samma skola men i olika klasser.  

   I den kommun som jag är uppvuxen i fanns det två kommunala gymnasieskolor och inget annat 

erbjöds. Valet av gymnasieskola baserades på närhetsprincipen. När jag sedan stod inför valet av 

program bestod utbudet av antingen en 2-åriga och yrkesinriktade gymnasieutbildning eller en 3-

åriga och studieinriktade gymnasieutbildning eller 4-årig teknisk gymnasieutbildning.
2
 I detta val 

så minns jag att jag och mina vänner diskuterade med varandra om vad alla skulle välja, eftersom 

att vi allra helst ville gå i samma klass. Mitt val av program baserades utan någon som helst tvekan 

på detta argument. Att överhuvudtaget basera valet av program utifrån någon annan strategi är 

något som jag under många år aldrig reflekterade över eftersom att min strategi var den enda 

tänkbara, trodde jag.  

   Nu i efterhand när nästan alla mina vänner har långa universitetsutbildningar och höga 

positioner både inom privata och offentliga sektorn har jag förstått att några i klassen hade någon 

form av strategi, ändå.  

    Under min näst sista termin på lärarprogrammet vid Södertörns högskola genomförde jag ett 

examensarbete i religionsvetenskap där Bourdieus olika kapitalformer som tillsammans skapar 

individens habitus studerades utifrån ett kontextuellt perspektiv. I detta examensarbete fick jag 

svar på flera av de frågor som handlar om människans sociala bakgrund, hur vårt habitus 

medverkar de val vi gör, vilket bidrog till att jag själv började fundera och reflektera över mina 

egna val jag gjort i livet. På min sista termin på lärarprogrammet under en delkurs fördjupades min 

förståelse för vilken inverkan ens habitus har i valet av gymnasieskola och program. Genom detta 

examensarbete gavs möjligheten att utforska detta på lokal nivå. 

                                                             
1 Laleh i så mycket bättre på TV4 lördag 111203 
2 De 2-åriga teoretiska linjerna (nuvarande program) som erbjöds var El, Bygg, Handel och kontor samt Sociallinje. De 3-

åriga linjerna som erbjöds var Humanistisk, Samhälle, Ekonomisk, Naturvetenskapliga linjen, den 4-åriga linjen var Teknisk 

linje 
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BAKGRUND  

 

 För att skapa en förståelse för hur gymnasieskolans struktur har förändrats till den struktur som 

gymnasieskolan har idag är det relevant att beskriva dessa förändringar. Detta för att skapa en 

förförståelse, vilka bakomliggande motiv som framförts till gymnasieskolans förändring. Under 

avsnittet Förändringar i den svenska gymnasieskolan redogörs det för några av de huvudsakliga 

statliga förändringar som mellan åren 1980-2000 förändrade den svenska gymnasieskolan, till 

hur den ser ut före den nya gymnasiereformen som antogs 2011. Under det andra avsnittet 

Naturvetenskapliga programmets särställning kommer en beskrivning av hur programmet har intagit 

en särställning i det svenska utbildningslandskapet.  

FÖRÄNDRINGAR I DEN SVENSKA GYMNASIESKOLAN 

 

Det är i näst intill omöjligt att beskriva alla de händelser eller motiv för att på ett överskådlig vis 

skapa förståelse för utvecklingen av det svenska skolväsendet under de senaste decennierna. 

Många av dessa händelser och motiv är dessutom tätt sammanbundna vilket leder till att det heller 

inte går att utesluta eller motivera endast en enstaka händelse eller politiska reformer för att 

redogöra för det svenska skolväsendet. Dock, så är det nuvarande konkurrens och 

marknadsinriktade skolväsendet i Sverige ett relativt nytt fenomen.  

   Under slutet på 1980-talet och början av 1990-talet förändrades det svenska samhället i många 

avseenden där framförallt decentralisering, privatisering och konkurrensutsättning blev viktiga 

honnörsord inom offentlig sektor, vilket ofta brukas sammanfattas med begreppet New public 

management.3 För samhället innebar denna förändring att man frångick den tidigare tanken som 

under decennierna på 1900-talet vilade på det allmänna bästa till förmån för ett mer 

individualistiskt perspektiv. Den svenska statens roll blev från och med 1980-talet att främst 

distribuera verktyg till individen, för att på så sätt överlåta ansvaret till individen att förse sig själv 

med de bästa förutsättningarna utifrån denne själv. 

   Ett steg i ovanstående riktning var att decentralisera det svenska skolväsendet, vilket grundades 

framförallt på propositionen 1990/91:18 Om ansvaret för skolan.4  Detta innebar att den svenska 

staten gick från att detaljstyra skolverksamheten till att endast målstyra den, vilket innebar att 

                                                             
3 Bunar, N, När marknaden kom till förorten: valfrihet, konkurrens och symboliskt kapital i mångkulturella områdens skolor, 

1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 Sid 13 
4 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&rm=1990/91&bet=18 Hämtad 111218 

Proposition Om ansvaret för skolan (1990/91:18) 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&rm=1990/91&bet=18
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kommunen övertog både det ekonomiska ansvaret och den innehållsmässiga utformningen av 

skolverksamheten.  

  Som ett andra steg i denna förändring för att motverka den differentiering och homogenisering 

som det dåvarande systemet angav. Genom propositionen 1990/91:85 Växa med kunskaper – om 

gymnasie-skolan och vuxenutbildningen ersattes alla tvååriga program med treåriga vilket 

resulterades i inrättandet av 16 nationella program, där samtliga program tillskrevs samma 

specifika kärnämnen. Ett ytterligare steg i denna förändring av gymnasieskolan var att kommunen 

gavs möjlighet att införa specialutformade program samt befogenhet att som huvudman skapa 

förgreningar till de nationella programmen.
 5

 

   Samtidigt indikerade skolverket att antalet sökande till gymnasieskolan ökade och för att 

fortsätta attraherar fler elever till gymnasieskolan ansågs det viktigt att införa valfrihet, där 

möjligheten att utforma sin egen specifika utbildning.   

   Genom att fastslå regeringens proposition 1991/92:95 om Valfrihet och fristående skolor 

konkurrensutsattes den kommunala gymnasieskolan ytterligare, då villkoren för friskolor 

förändrades genom att omfattas av samma villkor som de kommunala gymnasieskolorna.
6
 Ett 

ytterligare steg mot den nya gymnasieskolan sker när proposition 1992/93:230 Valfrihet i skolan 

antas.7 Detta innebar att de med de elever som väljer en annan gymnasieskola utanför dennes 

hemkommun medföljer således också en skolpeng, vilket elevens hemkommun var tvungen att stå 

för. 

   Dessa ovanstående reformer kompletterades med andra mindre reformer vilket slutligen 

resulterade i den stora gymnasiereformen som under 1994 införlivades genom den nya läroplanen 

för den frivilliga skolformen, Lpf 94.8  

   Arbetet för att öka elevens valfrihet avstannar dock inte efter införandet av Lpf 94 utan snarare 

förstärks då det under hösten 2000 i Stockholms län införs en betygsprincip, vilket innebär att 

eleven inte ges förtur till närområdets gymnasieskola utan alla elever söker sig till de olika 

gymnasieskolorna i länet via sitt avgångsbetyg från grundskolan, vilket innebar att 

närhetsprincipen slopades helt.  

                                                             
5 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GE0385 Hämtade 111201 

Proposition Växa med kunskaper – om gymnasie- skolan och vuxenutbildningen (1990/91:85) 
6
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&rm=1991/92&bet=95 Hämtad 111201  

Proposition om valfrihet och fristående skolor, (1991/92:95). 
7 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GG03230 Hämtad 111201 

 Proposition Valfrihet i skolan (1992/93:230) 
8 http://www.skolverket.se/skolfs?id=259 Hämtad 111201 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GE0385
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&rm=1991/92&bet=95
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GG03230
http://www.skolverket.se/skolfs?id=259
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  Slutligen antas propositionen 2006/07:71 Frisökning - ökade valmöjligheter till gymnasieskolan 

som innebär att eleverna skall kunna söka sig till vilket program denne vill, oavsett om 

hemkommunen erbjuder samma program.9  

   Det svenska skolväsendet har allt sedan efter denna reforms genomslag 1994 förändrats till det 

bättre för en del elever och till det sämre för andra, beroende på vem eller vilka frågan ställs till. 

Det som definitivt framkommer efter dessa reformer är att eleverna i den svenska skolan har ett 

landskap av utbildningsmöjligheter framför sig, tack vare valfriheten, som idag blivit synonym 

med skolväsendet i Sverige.  

DET NATURVETENSKAPLIGA GYMNASIEPROGRAMMETS SÄRSTÄLLNING 

 

Genom dessa utbildningspolitiska förändringar har eleverna i den svenska skolan tilldelats fler 

valmöjligheter att påverka sin framtid. Detta innebär att gymnasieskolan har intagit ett mer 

meritokratisk förhållningssätt där eleven, oavsett bakgrund, genom ihärdigt skolarbete, har försetts 

med möjligheten att tillförskansa sig en av de åtråvärda platserna på ett studieförberedande 

program.  

   Men, trots detta så har differentiering mellan programmen i den svenska gymnasieskolan fortsatt 

att öka. I den statliga utredningen SOU 2000:39 ”Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar 

och utbildningsstrategier” framkommer det att eleverna som inte lyckas väl i grundskolan 

ansamlas på de individuella programmen och eleverna som har lyckats väl ansamlas på de 

studieförberedande programmen. Framförallt sker det under 1990-talet en kraftig expansion av 

antal sökande eleverna till det samhällsvetenskapliga samt det naturvetenskapliga programmet. 

Samtidigt så har det naturvetenskapliga programmet intagit en särställning i det avseende att 

elever med exceptionellt höga betyg tenderar att söka programmet samtidigt som programmet 

tenderar att attrahera elever från de högre samhällskikten. Detta kan ses i ljuset av jämförelsen 

med det samhällsvetenskapliga programmet där tendenserna under samma tid tenderade att gå mot 

en mer heterogen elevsammansättning utifrån socioekonomiska aspekter.  10 

                                                             
9
 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/80912   

Proposition Frisökning - ökade valmöjligheter till gymnasieskolan (2006/07:71) Hämtade 111201 
10 Broady, D & Gustafsson, J-E (red.), Välfärd och skola  [Elektronisk resurs]: antologi från Kommittén Välfärdsbokslut, 

Fritzes offentliga publikationer, Stockholm, 2000 Sid 7- 8  

http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/59/91f79397.pdf Hämtad 111218 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/80912
http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/59/91f79397.pdf
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    Palme (2008) menar att denna särställning inte har tillkommit efter gymnasieskolans alla 

reformer utan dessa indikationer om särställning av det naturvetenskapliga programmet var redan 

påtaglig innan, men har snarare förstärkts efter de utbildningspolitiska reformerna.11    

    Förändringarna inom den svenska gymnasieskolan och framförallt den ökande mängd av 

utbildningsalternativ har också inneburit att gymnasieskolan har ansetts som mer svåröverblickbar 

vilket gynnar de elever vars föräldrar besitter kunskaper kring hur man orienterar sig inom det 

svenska skolväsendet. Utifrån denna aspekt påpekar Palme att den differentieringen mellan 

gymnasieprogram som han menar oftast brukas benämnas som den ”sociala snedrekryteringen” 

inte är den som har ökat mest, utan den differentieringen som har skett är framförallt den som sker 

inbördes på det naturvetenskapliga programmet och del lokala förgreningarna som finns. 

Samtidigt menar Palme att det inte endast gäller programmet och de lokala förgreningarna som har 

skapat den hierarkiska ordningen som existerar utan denna differentiering har också skett mellan 

olika skolor och framförallt så har detta skett i storstäderna.  

 

”Rekryteringsprofilen hos en och samma gymnasielinje kan uppvisa betydande olikheter 

mellan olika skolor, beroende på upptagningsområdenas karaktär”12. 

 

Denna differentiering som sker beror framför allt på att eleverna som besitter samma mängd 

tillgångar men av olika art har genom mängden av nya utbildningsmöjligheter givit olika ”eliter” 

bättre förutsättningar att erövrar en utbildning som kan anpassas till just den individuelle 

individen.13 

   Slutligen så måste det naturvetenskapliga programmet och gymnasieskolornas särställning 

förstås utifrån den  relation som existerar med högskolan eller universiteten. Detta eftersom att det 

inom det naturvetenskapliga programmet ackumuleras ett värde, då utbildningen förbereder eleven 

för fortsatta studier vilket innebär att högskola eller universitet också ackumulera sitt värde då det 

rekryterar elitens elever från både ansenliga gymnasieskor och det naturvetenskapliga 

programmet. Detta generar såvida till att värdet på utbildningarna ökar och kan inte heller 

påverkas eftersom att dessa utbildningar föder varandra med värde.
 
 

                                                             
11  Palme, Mikael, Det kulturella kapitalet [Elektronisk resurs]: studier av symboliska tillgångar i det svenska 

utbildningssystemet 1988-2008, Acta Universitatis Upsaliensis (AUU), Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2008,Uppsala, 

2008 Sid 160  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-9411 Hämtad 111201 
12

 Ibid. Sid. 125 
13 Studies in Educational Policy and Educational Philosophy: e-tidskrift, Research unit for studies in educational policy and 

educational philosophy (STEP), Uppsala, 2002- 

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-borjesson-020407-social-karta.pdf  Sid 4 i  

 Studies in Educational Policy and Educational Philosophy  E-tidskrift 2002:1 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-9411
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-borjesson-020407-social-karta.pdf
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   Denna dominans kan förklaras med hjälp av begreppet kapital i Bourdieus mening vilket således 

indikera förklaringen, ”att med kapital medföljer kapital”.
 14

 

 

 

  

                                                             
14 http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2009_02.pdf  Sid 25-31 Hämtad 111204 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2009_02.pdf
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

 

Eleverna som skall göra sitt gymnasieval i Stockholms län har en mängd olika valmöjligheter att 

förverkliga sina framtidsdrömmar med. Det naturvetenskapliga programmet i den svenska 

gymnasieskolan ses som ”skolans kungsväg” eftersom att eleverna som har antagits till detta 

program förses med mest framgångar till fortsatta studier, yrkeslivet samt i det sociala livet. Till 

detta program rekryteras elever med exceptionellt höga betyg samtidigt som eleverna har ett 

mycket högt socialt ursprung. Mycket av den tidigare forskningen har visat på att denna extremt 

höga sociala rekrytering av elever sker framförallt till i gymnasieskolor belägna i Stockholms 

innerstad.
15

 Detta innebär att frågan kring vilka elever det är som antagits till motsvarande 

program i förorten inte har penetrerats enskilt.
 
 

   Det övergripande syftet är således att beskriva det naturvetenskapliga programmet i Botkyrka 

kommun vid en given tidpunkt och de elever som antogs till det naturvetenskapliga programmet 

hösten 2009 utifrån ett utbildningssociologiskt perspektiv. Följande frågeställningar har varit 

vägledande i denna undersökning;  

 

 Vilka är eleverna som går på det naturvetenskapliga programmet i Botkyrka kommun?  

 Vilket utbildningskapital har eleverna utifrån deras egna skolframgångar, deras 

föräldrars skolframgångar samt utifrån deras föräldrars kunskap kring det svenska 

utbildningslandskapet? 

 Hur resonerar dessa elever om sitt val av utbildning och vilka tillgångar av ekonomiska 

kapitala bär dem med sig?  

  

                                                             
15 Broady, D (2005) Skolans kungsväg. Det naturvetenskapliga programmets plats i utbildningssystemet. Sid 1 

http://www.skeptron.uu.se/proj/kungsvag/broady-skolans-kungsvag-bil-a-forskningsprogram-vr-u.pdf Hämtad 111218 

http://www.skeptron.uu.se/proj/kungsvag/broady-skolans-kungsvag-bil-a-forskningsprogram-vr-u.pdf


12 

 

TIDIGARE FORSKNING 

 

Detta kapitel ska ge en översikt av den forskning som anknyter till denna undersökning. Denna 

undersökning hamnar inom forskningsområdet utbildningssociologi och valfrihet och 

differentiering samt det naturvetenskapliga programmets särställning. Det första avsnittet 

Valfrihet och differentiering försöker beskriva den forskning som anslutits från början av 

gymnasiereformen som antogs 1994 och dess konsekvenser, samt vad denna forskning har påvisat. 

I det andra avsnittet Utbildningskapitalets betydelse presenteras, genom ett antal studier, den 

forskning som påvisar vilken betydelse utbildningskapitalet har för att eleven skall kunna antas till 

programmet utifrån tre aspekter. I det tredje avsnittet Det ekonomiska kapitalets betydelse redogörs 

det för den forskning som avser att blottlägga de tendenserna till att  det ansamlas elever på det 

naturvetenskapliga med mer ekonomiskt kapital samt hur detta kan urskiljas. Det sista avsnittet 

Avslutning och sammanfattning görs en kort sammanställning av den tidigare forskningens 

indikationer. 

VALFRIHET OCH DIFFERENTIERING 

 

Mycket av den tidigare forskning som finns kring valfrihet indikerar att gymnasielever gör ett 

aktivt val och därmed utnyttjar valfriheten att välja. Detta har genererat en mängd forskning, 

framför allt av skolverket genom egna publikationer. En av dessa publicerades 1996, ”Att välja 

skola – effekter av valmöjligheter i grundskolan” i vilken undersökningen har utgjorts av tolv 

stycken kommunala skolor. Det framkommer att de skolor som eleverna framförallt väljer är de 

kommunala skolorna som har en hög andel av elever som är innehavare av höga betyg.16  En andra 

undersökning genomfördes 1998 där skolverkets rapport ”Gymnasieskola för alla ......andra - En 

studie om marginalisering och utslagning i gymnasieskolan” visar resultatet att den sociala 

bakgrunden förefaller vara avgörande för elevernas prestation i skolan. Framför allt så belyser 

rapporten relationen mellan föräldrarnas utbildning samt yrke och elevernas betyg, gymnasieval 

och framtidsdrömmar.
17

 Dessutom ges det i denna rapport tydliga indikationer på att det 

förekommer skillnader i status mellan de olika gymnasieprogrammen, vilket även den statliga 

utredningen ”Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier” 

                                                             
16 Att välja skola - effekter av valmöjligheter i grundskolan., Skolverket, Stockholm, 1996 Sid 6  
17

 Hellsten, J-O & Pérez Prieto, H (1998), Gymnasieskola för alla ......andra [Elektronisk resurs]: - En studie om 

marginalisering och utslagning i gymnasieskolan  Sid. 26 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2F

ws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D751 Hämtad 111218 

 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D751
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D751
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bekräftar. Eleverna som inte lyckas väl i grundskolan ansamlas på det individuella programmet 

och eleverna som har lyckats väl ansamlas på de studieförberedande programmen.
 18

   

   Skolverkets rapport indikerar också att elevernas betyg är av stor relevans för skolans rykte då 

”värdet” på skolan tenderar att öka då elever med höga betyg samlas på en utbildning.19 Även fast 

skolverkets undersökningar publicerades 1998 kvarstår konstaterandet att skolans rykte har en stor 

inverkan i valet av skola, vilket Bunar (2009) i avhandlingen ”När marknaden kom till förorten: 

valfrihet, konkurens och symboliskt kapital i mångkulturella skolor tydliggör. Bunar har i denna studie 

undersökt relationen mellan boendeområden och skolorna i mer segregerade områden i storstäder som 

Malmö och Stockholm för att sedermera analysera vilka påföljder detta kan skapa. Det framkommer att 

den tilltänkta valfriheten vars syfte var att skapa ett mer meritokratisk skolväsende har istället resulterat 

i att redan tidigare marginaliserade skolor har tenderat att bli ännu mer segregerade.
20

   Denna slutsats 

har även Trumberg (2011) i sin studie ”Den delade skolan: segregationsprocesser i det svenska 

skolsystemet” framkommit till. I undersökningen som utförts i Örebros län framkommer det att elever 

som har mindre ekonomiskt kapital i segregerade områden är mindre angelägna att utnyttja valfriheten i 

skolvalet.
21

 Det framkommer också att eleverna som lämnar skolorna i mer segregerade områden är 

elever som har bra studieresultat och främst så är det flickor som utnyttjar möjligheten av det fria 

skolvalet.
22

 Dock så måste hänsyn tagas till detta resultat eftersom att undersökningen sker lokalt i 

Örebro, utan någon annan referensgrupp, och enbart genom statistiska metoder vilket kan tänkas göra att 

undersökningen endast speglar de lokala omständigheterna i Örebros kommun under åren 1992-2004.
23

   

 Slutligen indikerar den tidigare ovanstående forskning som tillsammans utgör ett åldersspann på 

drygt femton år att det finns starka indikationer på att valfrihetsreformens effekter både speglar 

närområdets skola i dess elevsammansättning. Framförallt påvisar forskningen att de elever som 

utnyttjar det fira skolvalet är de med mer utbildningskapital och ekonomiskt kapital. 

UTBILDNINGSKAPITALETS BETYDELSE  

 

Som tidigare nämnts så har den statliga utredningen ”Skolan under 1990-talet. Sociala 

förutsättningar och utbildningsstrategier” indikerat att klyftan mellan de yrkesinriktade 

                                                             
18 Broady, D & Gustafsson, J-E (red.), Välfärd och skola [Elektronisk resurs]: antologi från Kommittén Välfärdsbokslut, Sid 

7- 8  
19 Att välja skola - effekter av valmöjligheter i grundskolan., Skolverket, Stockholm, 1996 Sid 5-6 
20 Bunar, Nihad, När marknaden kom till förorten: valfrihet, konkurens och symboliskt kapital i mångkulturella skolor, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 Sid 88 
21

 Trumberg, Anders (2011). Den delade skolan [Elektronisk resurs]: segregationsprocesser i det svenska skolsystemet. Sid. 

208 

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:396257 Hämtad 111218 
22 Ibid. Sid. 214 
23 Ibid  Sid. 13 

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:396257
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programmen och de studieförberedande programmen har ökat och framför allt så har det 

naturvetenskapliga programmet intagit en särställning gentemot övriga program. Professor Donald 

Broady med fler andra forskare har under åren 2006-2008 i projektet ”Skolans kungsväg. Det 

naturvetenskapliga programmets plats i utbildningssystemet” studerat varför det 

naturvetenskapliga programmet tillskrivs det värde som det har gjorts samt hur detta kan förstås. 

Forskningsgruppen har visat på att de föreligger stark evidens för att det naturvetenskapliga 

programmet ”inte utbildar naturvetare eller barn till naturvetare”.  

   De anser istället att programmet attraherar främst de elever som tillhör samhällets elit, det vill 

säga de elever som har mer ekonomiskt kapital samt mer utbildningskapital än övriga elever på 

andra program. Den grupp av elever som påbörjar det naturvetenskapliga programmet är den 

grupp av elever som har de högsta betygen, de mest välutbildade föräldrarna, flest avgångselever 

samt störst andel av elever som fortsätter till högre prestigefulla utbildningar på ansenliga 

högskolor eller universitet. De menar samtidigt att utbildningen används av eleverna i syftet att 

förbereda och formge den framtida eliten i samhället, ur både utbildnings, karriärs och social 

synpunkt. Genom detta projekt har forskningsgruppen angripit denna konsensus utifrån olika 

delstudier där den enskilda forskaren penetrerar ämnen utifrån olika frågeställningar.24  

   Den grupp av elever som påbörjar det naturvetenskapliga programmet är den grupp av elever 

som har ett högt socialt ursprung vilket bekräftas av delstudien ”Gymnasieskolans sociala struktur 

och sociala gruppers utbildningsstrategier: tendenser på nationell nivå 1997-2001”.  Börjesson 

(2004) menar att den sociala rekryteringen är mer påtaglig till det naturvetenskapliga programmet 

och dess lokala grenar då eleverna som har det högsta sociala ursprunget, där bland annat 

föräldrarnas arbete tas med i beräkningarna, antas till programmet.
25

  Det framkommer också att 

det naturvetenskapliga programmet är det program där könsfördelningen fortfarande är jämlik.26 

Att det naturvetenskapliga programmet och dess lokala grenar attraherar elever som har höga 

grundskolebetyg är också något som framkommer i Börjessons resultat. I avhandlingens resultat 

visar det dock att inom det naturvetenskapliga programmet existerar en hierarkisk ordning där 

eleverna på inriktningen naturvetenskap har de absolut högsta grundskolebetygen. 27    Inom 

programmet så ser betygsfördelningen annorlunda ut där framför allt flickorna har de högsta 

                                                             
24 Resultatdialog 2009 [Elektronisk resurs]: aktuell forskning om lärande, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2009 Sid25-31 

 http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2009_02.pdf  Hämtad 11218   
25

Börjesson, M, Gymnasieskolans sociala struktur och sociala gruppers utbildningsstrategier [Elektronisk resurs]: tendenser 

på nationell nivå 1997-2001 /, SEC, ILU, Uppsala universitet, Uppsala, 2004 Sid 40 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-19777  Hämtad 111218 
26 Ibid. Sid. 36 
27 Ibid. Sid. 44 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2009_02.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-19777
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betygen samtidigt som eleverna med utländsk härkomst har de lägsta.28 Den etniska härkomsten 

präglar samtidigt elevsammansättningen på programmet då det inom det naturvetenskapliga 

programmet och dess lokala förgreningar utgörs framförallt av svenskfödda barn med svenskfödda 

föräldrar.29 

 Men, det finns ytterligare en aspekt att ta med i beräkningarna av valet av gymnasieskola och det 

naturvetenskapliga programmet, nämligen föräldrarna. Eleverna som går på det naturvetenskapliga 

programmet har samtidigt föräldrar som själva besitter egna skolframgångar, vilket framkommer i 

avhandlingen ”Utbildningskapital: Om hur det alstras, fördelas och förmedlas” inom ramen för 

projektet ”Skolans kungsväg. Det naturvetenskapliga programmets plats i utbildningssystemet.” 

      I avhandlingen har Lidegran (2009) som utgångspunkt att undersöka hur detta 

utbildningskapital fungerar i praktiken. Resultatet visar på att elever vars föräldrar har rikliga 

mängder av utbildningskapital tenderar att omsätta detta till egna framgångar i skolan.30  

   Lidegrans (2009) resultat visar också att eleverna på programmet är samtidigt de mest 

studiemotiverade samtidigt som valet av program inte har baserats på elevens genuina intresse för 

de olika naturvetenskapliga ämnena.31  Valet kan istället ses utifrån tillgångarna som programmet 

generera i utöver betyg och examina.  

   Detta resultat har även visat sig överensstämma med Lindahls (2003) studie ”Lust att lära 

naturvetenskap och teknik?: en longitudinell studie om vägen till gymnasiet”, där elevernas 

gymnasieval till programmet inte har grundats på att eleverna är specifikt intresserade av de 

naturvetenskapliga ämnena utan eleverna som söker detta program gör det för att bereda sina 

framtida yrkesmässiga karriärsmöjligheter.
32

 Däremot indikerar Lidegrans resultatet att eleverna 

ansamlas på ett fåtal eftergymnasiala utbildningar på specifika utbildningsorter.
33

 Det 

framkommer också att eleverna på det naturvetenskapliga programmet kräver studiemotiverade 

elever, där upplevelsen av höga betyg åstadkommes genom att avsätta extremt mycket tid till 

läxläsning, både kvällar och helger.
34

 Trots detta så konstateras det att eleverna på 

”elitutbildningar” inte gör något avkall på andra aktiviteter utanför skolan.
35

 

                                                             
28 Ibid. Sid. 59 
29 Ibid. Sid. 48 
30 Lidegran, Ida, Utbildningskapital [Elektronisk resurs] : om hur det alstras, fördelas och förmedlas, Acta Universitatis 

Upsaliensis, Diss. Uppsala : Univ., 2009,Uppsala, 2009 Sid 232 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-100328   
31 Ibid. Sid. 213-214 
32 Lindahl, Britt, Lust att lära naturvetenskap och teknik?: en longitudinell studie om vägen till gymnasiet, Acta Universitatis 

Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Univ., 2003,Göteborg, 2003 Sid 234 

http://hdl.handle.net/2077/9599  Hämtad 111218 
33 Lidegran, Ida, Utbildningskapital [Elektronisk resurs] : om hur det alstras, fördelas och förmedlas, Acta Universitatis 

Upsaliensis, Diss. Uppsala : Univ., 2009,Uppsala, 2009  Sid 238 
34 Ibid. Sid 213-214 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-100328
http://hdl.handle.net/2077/9599
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   I en tredje studie inom projektet ”Skolans kungsväg. Det naturvetenskapliga programmets plats 

i utbildningssystemet.” påvisar Palme  i sin avhandling från 2008 ”Det kulturella kapitalet: studier 

av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008” att det bör tas med en 

tredje aspekt i valet av gymnasieskola. Palme menar att det svenska skolväsendets konkurrens och 

marknadsinriktade förändringar har medfört en ökad mängd av utbildningsalternativ, vilket 

samtidigt har gjort att den svenska gymnasieskolans utbildningsmöjligheter anses vara mer 

svåröverskådlig. Detta innebär att elevernas föräldrar behöver besitta kunskaper kring hur de skall 

förse sina barn med den bästa tänkbara utbildningen. Palme menar att på det naturvetenskapliga 

programmet återfinns dessa elevers föräldrar som har förmågan att orientera sig i  det landskap av 

utbildningsmöjligheter.36 

   Enligt statistik från SCB, är andelen elever som går på programmet läsåret 2007/2008 som 

planerar att fortsätta studera vid högskola och universitet 89 %. Detta kan sättas i relation till 

övriga elever på samtliga nationella program, samma läsår, som utgörs av 59 %.
37

  Detta kan 

också ställas mot den statistik som visar andelen elever på det naturvetenskapliga programmet som 

reellt påbörjar studier vid universitet eller högskola mellan åren 1996-2006 uppgår till 80 %, vilket 

också kan jämföras med samtliga elever under samma år på de nationella programmen där cirka 

40 % av eleverna fortsätter på en eftergymnasial utbildning.
38

 Till detta bör det också tilläggas att 

elever som påbörjar det naturvetenskapliga programmet också avslutar det, vilket SCBs statistik 

indikerar då 99,1 % av eleverna i åldrarna 18-20 år mottog ett avgångsbetyg för läsåret 

2008/2009.
39

  

   I rapporten från 2005, ”Väl förberedd? Arbetsledare och lärare på högskolor bedömer 

gymnasieutbildades färdigheter.” undersöks elevernas tillträde till arbetsmarknaden efter avslutad 

gymnasieutbildning. Resultatet indikerar att elever som går det naturvetenskapliga programmet 

har mer än tre gånger så stor chans att rekryteras till arbetsmarknaden.
40

  

  

                                                                                                                                                                                                                   
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-100328 Hämtad 111218 
35 Ibid. Sid. 237 
36  Palme, Mikael, Det kulturella kapitalet [Elektronisk resurs]: studier av symboliska tillgångar i det svenska 

utbildningssystemet 1988-2008, Sid 160 
37 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0524_2010A01_BR_00_UF0110TAB.pdf sid 172 
38

 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0524_2010A01_BR_00_UF0110TAB.pdf sid 173 
39 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0524_2010A01_BR_00_UF0110TAB.pdf sid 163  
40Väl förberedd? [Elektronisk resurs] : arbetsledare och lärare på högskolor bedömer gymnasieutbildades färdigheter - en 

utvärdering av gymnasieskolan utifrån mottagarnas perspektiv., Skolverket, Stockholm, 2005 Sid 22 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1528Hämtad 111218 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-100328
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0524_2010A01_BR_00_UF0110TAB.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0524_2010A01_BR_00_UF0110TAB.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0524_2010A01_BR_00_UF0110TAB.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1528
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EKONOMISKA KAPITALETS  BETYDELSE 

   

Att eleverna som antas till det naturvetenskapliga programmet kommer från mer ekonomiskt 

välbeställda familjer är något som den tidigare forskningen har påvisat. Den tidigare presenterade 

avhandlingen ”Det kulturella kapitalet: studier av symboliska tillgångar i det svenska 

utbildningssystemet 1988-2008” synliggör detta. Utifrån aspekterna boendeområde och 

boendeform, inkomstnivå och socialhjälp har det i denna undersökning visat att elever som växer 

upp i familjer med mer ekonomiskt kapital tendera i större utsträckning förses med bättre 

förutsättningar att antas till det naturvetenskapliga programmet. 41 Avhandlingen indikerar också 

att elever från ett hem med mer ekonomiskt kapital möjliggör att eleverna kunde genomföra en rad 

olika aktiviterer utanför skolverksamheten samtidigt som elevernas chanser att åka utomlands för 

att studerar ökade väsentligt.42  

   Denna slutsats har även Trumberg (2011) i sin studie ”Den delade skolan: 

segregationsprocesser i det svenska skolsystemet” och Bunar (2009) framkommit till. I dessa 

undersökningar framkommer det att elever med mer ekonomiskt kapital tenderar i större 

utsträckning att antas till skolor där det ekonomiska kapitalet är högre.
43

 

AVSLUTNING OCH SAMMANFATTNING TIDIGARE FORSKNING 

 

Den tidigare forskningen kan sammanfattas med att det är de resursstarka eleverna i segregerade 

områden som gör ett aktivt gymnasieval. Forskningsläget indikerar att det föreligger mycket stark 

evidens för att det naturvetenskapliga programmet har en särställning bland gymnasieprogrammen 

i det svenska skolväsendet. Att det inom det naturvetenskapliga programmet förekommer 

hierarkiska tendenser framkommer också då den ”rena” formen av programmet inriktningen 

naturvetenskap intar den högsta positionen. Den gemensamma nämnaren för eleverna som går på 

det naturvetenskapliga programmet är innehavet av rikliga mängder av olika kapitalformer där 

framför allt ett ekonomiskt kapital och utbildningskapital har tydliggjorts.  

   Den tidigare forskningen har utgjorts av två metoder, kvantitativ och kvalitativ. I den 

kvantitativa metoden som baserats på statistiska analyser har forskningen på området studerats 

                                                             
41  Palme, Mikael, Det kulturella kapitalet [Elektronisk resurs]: studier av symboliska tillgångar i det svenska 

utbildningssystemet 1988-2008, Sid 64 
42

 Ibid. Sid. 52-52 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-9411 Hämtad 111201 
43 Trumberg, Anders (2011). Den delade skolan: segregationsprocesser i det svenska skolsystemet. Sid. 208 & 

Bunar, N, När marknaden kom till förorten: valfrihet, konkurens och symboliskt kapital i mångkulturella skolor Sid 190-191 
 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-9411
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utifrån hur elevernas resa i utbildningslandskapet har sett ut medans den kvalitativa forskningen 

har på ett närmare plan framfört en förståelse för varför resan genom utbildningslandskapet för 

eleven ser ut som den gör. Den största mängden av forskning inom detta område har baserats på 

statitiska analyser och främst mäts i storstäder vilket kan innebära att lokala förändringar inte 

synliggörs. Den kvalitativa forskningen har främst baserats på studier genomförda i flera 

kommuner för att på ett mer överskådligt sätt undersöka varför eleverna på det naturvetenskapliga 

programmet tenderar att ansamlas just där, vilket samtidigt kan innebära att de lokala tendenserna 

uteblir i jakten på helhetsperspektivet. Att istället undersöka hur och skapa förståelse kring varför 

eleven i en kommun där tre kommunala gymnasieskolor erbjuder samma naturvetenskapliga 

program, befinner sig just där denne befinner sig blir således något som undersöker den lokala 

tendensen.  

  



19 

 

TEORI  

 

I denna del kommer en presentation av det teoretiska ramverk som ligger till grund för 

undersökningen. I det första avsnittet Bourdieus relationella teori samt i det andar avsnittet 

Bourdieus fält och sociala rum och det tredje avsnittet Bourdieus Habitus , är intentionen att skapa 

en förförståelse för utgångspunkten för denna undersökning. I det fjärde avsnittet Bourdieus 

kapital redogörs det för de kapital som i ett senare skede i undersökningen kommer att 

operationaliseras, där framförallt utbildningskapitalet och det ekonomiska kapitalet penetreras. 

BOURDIEUS RELATIONELLA TEORI 

 

I Bourdieus teorier är den grundläggande principen relationer. Det teoretiska perspektivet i denna 

uppsats bygger på Bourdieus relationella teori där grundantagandet är att det finns en relation 

mellan skolväsendets tillhandahållanden av utbildningsvägar och elevernas dispositioner, i vilka 

eleverna kan tolka detta något som värdefullt, vilket även utgör ett av Bourdieus mest centrala 

begrepp, symboliskt kapital.44 Enligt Broady så bör Bourdieus symboliska kapital men även andra 

centrala begrepp hos Bourdieu, förstås som ett verktyg där dessa verktyg inte blir behjälpliga 

själva utan måste aktiveras genom att brukas i en undersökning.
45

  

 

BOURDIEUS FÄLT OCH SOCIALA RUM 

 

Bourdieus fält existerar i väldefinierade områden där en klart avskild grupp befinner sig inom, där 

kampen om materiella eller symboliska kapital uppstår för att försvara det gemensamma, det som i 

fältet anses värdefullt. Trots att striderna inom detta fält sker av konkurrerande aktörer så är dessa 

aktörer samtidigt överens om vilka aspekter det är som utgör det ”rätta”, vilket skapar fältets 

struktur i form av hierarkier. I detta fält finns samtidigt en historia där grundläggande värderingar 

som förenar alla människor i detta fält samtidigt som har en konstruktion av människor där några 

domineras och andra dominerar.
46

 Fältet består av relationer, där det först vid närmare 

undersökning kan blottlägga dessa relationers konstruktioner som sammanbinder individerna eller 

institutionerna genom att urskilja det rådande och de rådande positionerna. Detta bereds genom att 

urskilja de sorter av tillgångar som sammanfogar dessa positioner samtidigt som kartläggning av 

                                                             
44Broady, D, Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin HLS (Högsk. 

för lärarutbildning), Diss. Stockholm : Högsk. för lärarutbildning, Stockholm, 1990 Sid 123 
45 Ibid. Sid 121 
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det placerade kapitalet och strategierna i fältet görs. Det är först då relationen till de andra fälten 

kan avslöjas.
47

  

  Palme menar att det är svårt att se gymnasieskolan i till exempel Stockholmsområdet ur ett 

existerande fältperspektiv, då fältets kapital saknar den autonomin i förhållande till andra fält, 

vilket är en förutsättning för fältets existens. För att undvika fältets svårhanterliga autonomi 

kommer denna undersökning istället baseras på det mindre precisa begreppet, sociala rum, där 

Palme menar att det sociala rummet uppstår då ”ett område i samhället som sammanför individer 

eller institutioner som har tillräckligt många relevanta egenskaper gemensamma för att bara 

kunna förstås i relation till varandra” Detta innebär det sociala rummet kan ses utifrån 

gymnasieskolorna i Stockholmsområdet i vilket gymnasieskolorna i Botkyrka kommun är en del 

av. Detta sociala rum går inte undersöka allena utan det sociala rummet måste ses ur ett perspektiv 

där jämförelsen mellan andra gymnasieskolor görs. Det går heller inte att undersöka eleverna 

allena utan jämförelse med andra elever, som gör andra val, men som befinner sig i samma sociala 

rum.
48

  

BOURDIEUS HABITUS 

 

Habitus är den samlade mängden av dispositioner individen tillförskansar sig under och genom 

dennes livshistoria. I denna undersökning kommer habitus användas som ett verktyg där 

intentionen är att skapa en förståelse för hur elevernas handalande kan förstås i förhållandet av till 

deras kapitaltillgångar. Beroende på vilka dispositioner eleven har utrustats med utvecklar 

eleverna olika strategier för att tillägna sig mer kapital genom att investera eller konvertera kapital, 

vilket sedermera utgör den grund för eleven, hur denna tänker, handlar eller värderar ting i den 

sociala värden. 49 Detta innebär att i denna undersökning blir det således viktigt att identifiera 

elevernas egna skolframgångar samt deras föräldrars utbildningsbakgrund och socioekonomiska 

förutsättningar, då det är dessa förutsättningar som utgör elevens habitus i vilken denne avläser 

den sociala världen. 

  

                                                             
47 Broady, D, Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin HLS (Högsk. 
för lärarutbildning), Diss. Stockholm : Högsk. för lärarutbildning, Stockholm, 1990 Sid 123 
48

 Palme, Mikael, Det kulturella kapitalet: studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008, Sid 

121 
49 Bourdieu, Pierre, Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori, Daidalos, Göteborg, 1999 Sid 91 
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”Bourdieus habitusteori vilar egentligen på en enkel tanke: människors habitus, som 

formats av det liv de dittills levt, styr deras föreställningar och praktiker och bidrar därmed 

till att den sociala världen återskapas eller ibland - nämligen i händelse av bristande 

överensstämmelse mellan människors habitus och den sociala världen – förändras”.
50

 

BOURDIEUS KAPITAL 

 

Bourdieus teoretiska ramverk utgår till viss del av olika kapitalformer. Ett av dessa kapital är det 

som tidigare nämnts det symboliska kapitalet. Det som ger det symboliska kapitalet innehåll är att 

det föds människor som växer upp för att tänka, handla och värdera ting på liknande sätt så att 

efterfrågan på marknaden tillskrivs ett erkännande som de flesta människorna vill ta del av, och 

existerar därför överallt.  

   Men, vad det är som erkänns som aktningsvärt beror på i vilket socialt rum som detta erkänns i, 

eftersom att det symboliska kapitalets relationella funktion som sammankopplas med just de 

individer som befinner sig i detta sociala rum.
51

  Något som erkänns i ett socialt rum innebär inte 

att det erkänns i nästa. 

    Det symboliska kapitalet överlever inte självständigt då det måste finnas en marknad där 

efterfrågan på tillgången tillmätes ett värde av andra. Detta erkännande av specifika ting menar 

Broady (1990) är det kulturella kapitalet, som enligt honom kan ses som en underliggande 

kategori till det symboliska kapitalet.  

   Detta innebär att det som ses som aktningsvärt i det svenska skolväsendet som till exempel 

examina från KTH eller Läkarprogrammet på KI är det kulturella kapitalet eftersom dessa 

utbildningar har ett erkänt värde hos medborgarna i det svenska samhället.  

   När ett fenomen studeras inom ett specifikt fält som skolväsendet, talar Bourdieu istället om det 

kulturella kapitalet som utbildningskapital. 52  Detta sker när individen genom den erkända 

utbildningen förkroppsligar det kulturella kapitalet genom att erövra de aktningsvärda examina.
53

   

   Ett av Bourdieus andra kapital är det ekonomiska kapitalet. Det ekonomiska kapitalet är 

ekonomiska tillgångar som individen förfogar över, i form av rena pengamässiga tillgångar. Det 

bestå av materiella ting som till exempel ägandet av ett boende likväl inräknandet av olika 

bankmedel som värdepapper eller aktier. Det ekonomiska kapitalet är dock viktigt för individen att 

                                                             
50Palme, Mikael, Det kulturella kapitalet: studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008 Sid. 

160 
51 Ibid. Sid. 170 
52 Broady, D, Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin HLS (Högsk. 

för lärarutbildning), Diss. Stockholm : Högsk. för lärarutbildning, Stockholm, 1990 Sid 123 
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vara innehavare av eftersom det ofta är en förutsättning för införskaffandet av mer av de övriga 

kapitalformerna. 

   Dessa kapital brukas inte endast som statiska preferenser utan kapitalen kan likväl användas för 

befästa olika sociala gruppers ställning i samhället, genom att anamma olika sorter av strategier. 

Strategierna kallar Bourdieu för konverteringsstrategi då dessa kan växlas in mot annan 

kapitalvaluta.
54

 Individer som besitter ett större ekonomiskt kapital kan konvertera detta mot 

socialt kapital genom att lämna ett upptagningsområde i sin gymnasieskola till fördel för ett annat 

och därmed öka sitt utbildningskapital och kanske till viss del det också det sociala kapitalet 

genom att ersätta sitt existerande kontaktnät med ett nytt.  

 

  

                                                             
54 Ibid. Sid. 130 
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METOD  

 

Intentionen i valet av metod är att den skall överensstämma med det teoretiska ramverk som 

undersökningen utgörs av. Inledningsvis, i det första avsnittet Metodens utgångspunkt och 

genomförande motiveras den kvantitativa metoden som denna studies empiri vilar på. I följande 

avsnitt Botkyrka kommun samt det tredje avsnittet Elevkohorten ges en förförståelse för det 

geografiska området samt de eleverna som undersökningens empiri kommer att analyseras 

utifrån. I det fjärde avsnittet Reabilitet och validitet säkerställs undersökningen avsikter för att 

avslutas med det femte avsnittet Etiska överväganden där det redogörs för de etiska överväganden 

som undersökningen beaktat.  

METODENS UTGÅNGSPUNKT OCH GENOMFÖRANDE 

 

Eftersom studiens teoretiska ramverk utgår ifrån Bourdieus relationella teori där grundantagandet 

är att det finns en relation mellan skolväsendets tillhandhållanden och eleverna vars dispositioner 

kan tolka detta, måste således undersökningen baseras på originaldata 55  i ett socialt rum där 

eleverna befinner sig i, gymnasieskolan.
56

 Som tidigare beskrivits så utgör gymnasieskolorna i 

Stockholms län ett socialt geografiskt rum i vilket de tre gymnasieskolorna i Botkyrka kommun 

befinner sig i. Detta innebär således att det rådande och erkända, det vill säga symboliska kapitalet 

får efterverkningar i undersökningens tre gymnasieskolor och därför måste undersökningen också 

förstås utifrån denna relation.  

   Genom att inhämta kvantitativ empiri i form av originaldata som i det lokala geografiska 

rummet befolkar de tre gymnasieskolornas programutbud och närområdets sociala struktur, i vilka 

eleverna befinner sig mitt i just nu, kan de tillgångar av mer eller mindre kapital som 

sammanfogar elever studeras utifrån de tre olika gymnasieskolorna.  

   Eftersom att empirin baseras på individen på det naturvetenskapliga programmet i Botkyrka 

kommun kan sedermera en beskrivning av eleverna göras samt identifiera vilka tillgångar av 

kapital eleverna besitter. 

   Den metodologiska utgångspunkten är att fånga många elevers individuella svar för att genom 

detta kunna operationalisera syftet  som vilar på att kunna beskriva och identifierar elevernas 

utbildningskapital samt dess ekonomiskakapital i de olika gymnasieskolorna i kommunen på det 

naturvetenskapliga programmet, detta innebär således att undersökningen är kvantitativ. Hade 

                                                             
55 Originaldata innebär att empirin baseras på individens redogörelser vilket kan ske genom enkäter.   
56 Eliasson, A, Kvantitativa metoder från början, Studentlitteratur, Lund, (2006). Sid 36 
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studien således baserats på en kvalitativ metod så hade det generella antagandet i det större 

sammanhanget gått förlorad.
57

  

   Undersökningen har pågått under veckorna 42- 45 där nittiosex enkäter har samlats in. Enkäten 

har personligen distribuerats till alla närvarande elever för att sedan samlas in igen. Bortfallet av 

respondenter utgörs av 16 %. Enkäten har utformats som en gruppenkät, det vill säga att alla 

respondenter har besvarat enkäten individuellt men har alla befunnit sig på samma plats, i sin 

gymnasieskola
58

 Enkäternas frågor har haft karaktären av attityds- eller åsiktsfrågor, där 

svarsalternativet har utgjorts av slutna frågor, det vill säga att svarsalternativen var färdiga.
59

 För 

att undvika den problematik som kan uppstå i avseendet av att ett antal svarsalternativ saknas, har 

många av enkätens frågor utgjorts av alternativet; annat, där respondenten själv kan skapa ett 

svarsalternativ.
60

  

   Enkätens frågor har antingen bestått av nominalvariabel där frågor som inte går att rangordna, 

till exempel kön och postnummer, har ställts. De andra frågorna som har ingått i enkäten har 

utgjorts utav ordinalvariablar, där frågorna skapats utifrån ett rangordningssystem. I denna 

undersökning har dessa frågor haft karaktären av ett rangordningssystem mellan ett till fem som 

ska indikera skillnaden mellan inget och extremt, ställs till respondenten.
61

  

   Efter insamlandet av enkäterna har orginaldatan, för hand, matats in i det analytiska programmet 

SPSS, varifrån korsstabeller har skapats. Att föra in data för hand kan skapa problematik som att 

fel data matas in på fel plats vilket följaktligen innebär att resultatet kan bli felaktigt. Detta har 

undvikits genom att förse alla variablar med namn som överensstämmer med vad som efterfrågats 

och noggrann kontrollering av löpande inmatning. Under hela inmatningen har tid avsatts för att 

kunna sammanställa hela enkäten på en gång för att undvika avbrott som kan förorsaka fel. 

    Genom att skapa korsstabeller ges undersökengen ett flerdimensionellt perspektiv eftersom att 

möjligheten att analysera flera variabler samtidigt ges.  

BOTKYRKA KOMMUN 

 

Botkyrka kommun tillhör en av de största kommunerna i Sverige och är belägen i Stockholms 

södra förort. Innevånarantalet i kommunen är cirka 82 400 stycken.
62

 Invånarnas medelinkomst 

                                                             
57 Ibid. Sid 28  
58 Trost, Jan & Hultåker, Oscar, Enkätboken, 3, [rev. och  utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 Sid. 10 
59 Ibid. Sid. 19 
60 Eliasson, A, Kvantitativa metoder från början, Studentlitteratur, Lund, (2006). Sid. 37 
61 Ibid. Sid. 38 
62 http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ombotkyrka/kommunfakta/botkyrkaisiffrorstatistikHämtad1111202 

http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ombotkyrka/kommunfakta/botkyrkaisiffrorstatistik
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2011 uppgick till 212 530 kronor vilket är under riksgenomsnittet på 231 600 kronor år 2009.
63

   

Boendet i kommunen utgörs främst av flerbostadshus 63 %, resterande medborgare bor i 

småhus.
64

 Arbetslösheten bland invånarna i oktober 2010 uppgår till 4,8 % vilket är under 

riksgenomsnittet som 2011 är 6,7 %.
65

  

   Inom kommunens finns det tre kommunala gymnasieskolor vilka är placerade i olika delar av 

kommunen, där St. Botvids gymnasium är beläget i Hallunda. Boendeområdet vid denna 

gymnasieskola utgörs av nästan uteslutande hyresrätter i flerfamiljshus, arbetslösheten för detta 

område uppgår till 7 % vilket är över riksgenomsnittet. 71 % av befolkningen i detta område har 

en inkomst mellan 0-240 000 kronor.66  

Tumba gymnasium är beläget i den centrala delen av Tumba och i dess närområde så består 

boendet av nästintill lika delar av både äganderätt, där villor, radhus har beaktas, och 

flerfamiljshus med hyresrätter. Området har en arbetslöshet bland invånarna som uppgår till nästan 

4 %, vilket är under riksgenomsnittet, samtidigt som 56 % av invånarna i detta område har en 

inkomst mellan 240 000- 360 000 kronor.67  

   Området där Tullinge gymnasium är placerad har en arbetslöshet på strax under 2 % vilket är 

extremt långt under riksgenomsnittet. Boendeformen utgörs av majoriteten av äganderätt av 

framförallt villor och radhus. 57 % av invånarna har en årsinkomst på 240 000 kronor eller mer.68  

ELEVKOHORTEN 

 

Undersökningens deltagare är de elever som sökte sig till programmen hösten 2009 och antogs 

och som idag går i årskurs tre, på det naturvetenskapliga programmet med tillhörande lokala 

förgreningar. Studien är utförd under veckorna 42-45 2011 och antalet deltagande elever i 

undersökningen uppgår till 96 av totalt 113 elever vilket utgör en svarsfrekvens på 84 % Den 

procentuella fördelningen av besvarade enkäter i de tre gymnasieskolorna utgjordes av, 93 % av 

eleverna i St. Botvids gymnasium, 78 % av eleverna på Tumba gymnasium och 87 % i Tullinge 

gymnasium. 

                                                             
66http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Stockholms-lan/Botkyrka/?var=8946  

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp Hämtad111202 
64 http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ombotkyrka/kommunfakta Hämtad 111202  
65 http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ombotkyrka/kommunfakta/botkyrkaisiffrorstatistik & http://www.scb.se/ 

Hämtad 111202 
66http://www.usk.stockholm.se/internet/omrfakta/tabellappl.asp?omrade=BOKD1&appl=Omradesjmf&resultat=Andel&Kom

mun=B Hämtad111218 
67http://www.usk.stockholm.se/internet/omrfakta/tabellappl.asp?omrade=BOKD6&appl=Omradesjmf&resultat=Andel&Kom

mun=B Hämtad 111218 
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   Eftersom att det övergripande syfte är att beskriva gymnasieskolorna och eleverna på det 

naturvetenskapliga programmet i Botkyrka kommun så måste studien samtidigt representera 

eleverna i hela kommunen, vilket har inneburit att undersökningen har utgjorts av en 

totalundersökning. Detta innebär således att inget urval har gjorts utan avsikten var att alla elever 

skall kunna delta.
69

 Studien har eftersträvat ett representativt urval där intentionen är att generella 

antaganden om eleverna på det naturvetenskapliga programmet i Botkyrka kommun på de tre 

gymnasieskolorna och dess inriktningar skall kunna antas. Detta har följaktligen inneburit att 

eleverna i årskurs tre medvetet har valts för att utgöra det representativa urvalet. Hade däremot 

undersökningen utförts i årskurs ett så skulle validiteten bli mer spekulativ eftersom att under 

årskurs ett är det fler elever som väljer att byta program eller rentav sluta gymnasiet vilket även 

statistiken från SCB bekräftar.
70

    

RELIABILITET OCH VALIDITET 

 

För att säkerställa att reliabiliteten i undersökningen skall förbli hög måste en mängd avvägande göras. 

Enkäten är utformad rationellt där ett flertal av dessa överväganden har anammats. Enkätens frågor är 

numrerade och indelade i fyra olika delar, varje ny del har markerats för att respondenterna skall 

uppleva att enkäten är enkel och överskådlig.
71

 Till flertalet av enkätens frågor har en hjälpmening 

placerats, där det preciserats om till exempel hur många svarsalternativ i frågan som eftersöks. I andra 

underliggande meningar anges också med understrykningar av ord för att göra respondenten 

uppmärksam på vad det är som efterfrågas i enkäten. Frågorna är samtidigt utformad för att anpassas 

efter respondentens ålder och bakgrund vilket innebär att enkätens språkbruk har förenklats.
 72

 Enkätens 

frågor har också utarbetats till att omfattas av korta frågor för att förhindra att respondenten inte läser 

klart frågan innan denne svarar, vilket kan medföra att reliabiliteten försvagas.
73

  

   Undersökningen eftersträvar en hög valideringsgrad, det vill säga att enkäten avser att mäta det som av 

studien avser att mäta.
74

 Genom att säkerställa att enkätens frågor mer än en gång bekräftar 

respondentens svar utifrån olika frågor säkerställs validiteten ytterligare.
75

 Variablerna i enkäten har 

noga genomarbetats för att säkerställa att enkäten svarar på mitt syfte och tillhörande frågeställningar, 

det vill säga att kunna beskriva gymnasieskolorna och eleverna som just nu går på det 

                                                             
69 Ibid. Sid. 37  
70 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0524_2010A01_BR_00_UF0110TAB.pdf Sid 116 Hämtad 111217 
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 Trost, Jan & Hultåker, Oscar, ENKÄTBOKEN, 3., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 Sid. 88 
72 Ibid. Sid. 84 samt 65 
73 Ibid. Sid. 86 
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75 Eliasson, A, Kvantitativa metoder från början, Studentlitteratur, Lund, (2006). Sid 36 
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naturvetenskapliga programmet och dess lokala förgreningar i årskurs tre i Botkyrka kommun.  Strävan 

efter en hög validitet har inneburit att enkäten har anammat en hög standardiseringsgrad vilket innebär 

att enkäten har tilldelats respondenterna under likartade förhållanden, där varken mer eller mindre 

nödvändig information har angivits för respondenterna. Alla respondenter i alla tre gymnasieskolor har 

disponerat max tjugo minuter till enkäten, vilket har skett under elevernas ordinarie skoltid. Efter att den 

insamlade data har inhämtats har den markerats med skola, program, klass, datum samt antalet svar.    

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

I denna undersökning har hänsyn tagits till forskningsrådet fyra huvudkrav rörande individskydd. 

Detta genom att informerar respondenterna innan enkäten besvaras för att klargöra vad syftet med 

undersökningen är. Enkäten har endast besvarats av de respondenter som har gett sitt samtycke till 

att deltaga i undersökningen. Det insamlade materialet har hållits konfidentiellt det vill säga 

skyddats från obehörig insyn. Avsikten med detta empiriska material avses att behandlas i  denna 

undersökning.
76
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RESULTAT OCH ANALYS   

Under denna del kommer det empiriska materialet redovisas för. Det första avsnittet Botkyrkas 

gymnasieskolors plats i det sociala rummet ger en beskrivning av gymnasieskolornas och elevernas 

förhållander i relation till Stockholmsstads gymnasieskolor. I det andra avsnittet Elevkohortens 

utbildningskapital beskrivs elevernas utbildningskapital utifrån programmet och dess lokal 

förgreningar. Det tredje avsnittet Elevkohortens utbildningsstrategier ges en beskrivning över varför 

eleverna har sökt sig till utbildningen. Det sista avsnittet, Elevkohortens ekonomiska kapital 

beskriver elevernas socioekonomiska förutsättningar. Varje avsnitt utgörs samtidigt av analyser 

över empirins frambringande.  

BOTKYRKAS GYMNASIESKOLORS PLATS I DET SOCIALA RUMMET 

 

Det läsår som eleverna i undersökningen ansökte till gymnasieskolan var 2009/2010. Under denna 

period fanns det 976 stycken gymnasieskolor att söka till. 77  Av dessa var 215 stycken belägna i 

Stockholms län varav 80 stycken var kommunala gymnasieskolor och resterande fristående 

gymnasieskolor.78 Detta innebär att eleverna i årskurs nio boende i Botkyrka kommun hade inom länet 

215 olika valmöjligheter att utforma sin framtid.  

  Enligt Södertörnsrapporten har 25 % de folkbokförda eleverna i Botkyrka kommun sökt och antagits 

vid ett gymnasium utanför kommunens gränser, men dock fortfarande till kommunala gymnasieskolor 

och framförallt till gymnasieskolor belägna i Huddinge kommun eller i Stockholms stad. 28 % av 

ungdomarna sökte sig till gymnasiefriskolor.
79

  De resterande 47 % av folkbokförda ungdomar sökte sig 

till Botkyrka kommuns kommunala gymnasieskolor, St. Botvids gymnasium, Tumba gymnasium och 

Tullinge gymnasium.
80

  I kommunen erbjuds 14 av de 16 nationella gymnasieprogrammen varav ett av 

dem är det naturvetenskapliga programmet.81 På St. Botvids gymnasium 2009/2010 erbjöds eleverna att 

söka sig till det naturvetenskapliga programmet med inriktningen naturvetenskap, till vilken 12 elever 

antogs. På Tumba gymnasium så kunde eleverna välja att söka till det naturvetenskapliga programmet 

samt den lokala förgreningen idrottsmedicin. Till det naturvetenskapliga programmet antogs 24 elever 

och till förgreningen idrottsmedicin antogs 6 elever. På Tullinge gymnasium erbjuds också det 

                                                             
77 http://www.skolverket.se/statistik_och_analys/2.1862/2.4391/2.4392/skolor-och-elever-i-gymnasieskolan-lasar-2009-10-

1.96013 Tabell 1skolor och elever läsåret 2009/10 
78

 http://www.gyantagningen.se/download/18.36c4d325124a0885d8b800054351/Slutintagningen2009.pdf Hämtad 111218 
79 http://www.sodertornskommunerna.se/media/49123/södertörns%20nyckeltal%202010%20-%20gymnasieskolan.pdf Sid 5 

Hämtad 111205 
80 Ibid. Sid. 4  
81 http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/Gymnasieskola16-18ar/gymnasieprogramibotkyrka Hämtad 111218 
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http://www.skolverket.se/statistik_och_analys/2.1862/2.4391/2.4392/skolor-och-elever-i-gymnasieskolan-lasar-2009-10-1.96013
http://www.gyantagningen.se/download/18.36c4d325124a0885d8b800054351/Slutintagningen2009.pdf
http://www.sodertornskommunerna.se/media/49123/södertörns%20nyckeltal%202010%20-%20gymnasieskolan.pdf
http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/Gymnasieskola16-18ar/gymnasieprogramibotkyrka


29 

 

naturvetenskapliga programmet och där utöver också två förgreningar, inriktningen matematik och data 

samt förgreningen medicin. Till naturvetenskapliga programmet blev 30 elever antagna samtidigt som 

den lokala förgreningen mattematik och data antog 32 elever och förgreningen medicin antog 30 elever. 

   Antagningningspoängen till det tre gymnasieskolorna och dess lokala förgreningar förhöll sig olika åt.   

I St. Botvids gymnasium blev alla sökande elever antagna vilket medförde att det till programmet inte 

sattes någon specifik antagningspoäng. På Tumba gymnasium, till det naturvetenskapliga programmet 

var antagningspoängen 180, vilket också var densamma till den lokala förgreningen idrottsmedicin. Till 

det naturvetenskapliga programmet inriktning naturvetenskap på Tullinge gymnasium återses den högsta 

antagningspoängen av alla inriktningar, vilket var 275 poäng. Till samma gymnasieskola samt samma 

program fast med inriktningen matematik och data var intagningspoängen 215 och den tredje lokala 

förgreningen, inriktningen medicin, som gavs läsåret 2009/2010 på Tullinge gymnasium hade en 

antagningspoäng på 220. Sammanfattningsvis så skiljer sig antagningspoängen mellan programmen och 

de lokala förgreningarna, från alla intagna till 275 poäng och likaså mellan medianen bland elevernas 

reella avgångsbetyg  från 237 till 302.82 

   För att kunna skapa sig en förståelse för hur Botkyrka kommuns kommunala gymnasieskola placerar 

sig i det sociala rum där gymnasieskolorna i Stockholms stad utgörs av måste således relationen mellan 

antagningspoäng mellan olika gymnasieskolor göras. Detta eftersom att det endast är i denna relation 

mängden av symboliska kapitalet kan beskrivas ur.  

Enligt Palme (2008) anses det vara Stockholms innerstadsskolor som besitter mest av 

utbildningskapital.83 Jämförelsen med dessa skolors antagningspoäng så kan det konstateras att det på 

Tullinge gymnasium föreligger evidens för att vara den gymnasieskola som besitter mesta av det 

symboliska kapitalet inom kommunen. Detta eftersom att det är den gymnasieskola i kommunen som 

uppvisar liknande antagningspoäng som innerstadsskolor som Östra Real, Norra Real och Södra Latin 

har, en antagningspoäng som överstiger 280.  

    En intressant aspekt som undersökningen visar är att alla elever på St. Botvids gymnasium blev 

antagna och det finns heller ingen specifik antagningspoäng som eleven var tvungen att förhålla sig till. 

Evidensen för att skolor som är placerade i områden som är mer segregerade är innehavare av mindre 

ekonomiskt kapital har Bunar (2009) undersökning visat på.84 Detta tydliggörs genom att relationen 

mellan Stockholm stads gymnasieskolor där flera gymnasieskolor placerade i mer segregerade områden 

som till exempel Spånga eller Tensta uppvisar samma tendenser som St. Botvids gymnasium. Alla 
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http://www.gyantagningen.se/download/18.36c4d325124a0885d8b800054558/Botkyrka+kommun.pdf Hämtad 111218 
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elever som har sökt till programmet har antagits samtidigt som det inte fanns någon specifik 

antagningspoäng för eleven att förhålla sig till.85 Eleverna i Botkyrka kommun har samtidigt besvarat 

enkätens frågor kring hur det upplever att skolans rykte var värdefull i valet av gymnasieskolan. Det 

som undersökningen visar på är att eleverna på St. Botvids gymnasium anser att skolans rykte inte var 

relevant medans eleverna som har valt Tullinge gymnasium anser att ryktet är väldigt viktigt eller 

extremt viktigt. 

  

1.1 Diagrammet illustrerar elevernas svar på frågan om skolans rykte var betydande för valet av gymnasieskola. 

 

Detta resultat överensstämmer samtidigt med Skolverkets rapport där indikationen att elevernas betyg är 

av stor relevans för skolans rykte då det symboliska kapitalet på skolan ökar när elever med höga betyg 

samlas på en specifik gymnasieskola.86 

ELEVKOHORTENS UTBILDNINGSKAPITAL  

 

Utbildningskapitalet i denna uppsats ses främst utifrån tre aspekter, varav den ena är elevens egna 

förvärvade skolframgångar och den andra utgörs av elevernas föräldrars förvärvade skolframgång 

vilket också leder till den tredje aspekten, förmågan att orientera sitt barn i det svenska 

utbildningslandskapet. 

    Resultatet i denna undersökning visar på att eleverna som går på det naturvetenskapliga 

programmet och dess inriktningar i Botkyrka kommun har alla en gemensam nämnare, de 

                                                             
85 http://www.gyantagningen.se/download/18.2595a92612f8a8de348800024627/Stockholms+stad.pdf Hämtad 111220 
86 Att välja skola - effekter av valmöjligheter i grundskolan., Skolverket, Stockholm, 1996 Sid 5-6 
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genomgående höga betygen. Medianen för elevernas grundskolebetyg är 279 poäng av totalt 320 

poäng i det gamla poängsystemet. Detta resultat kan jämföras med den genomsnittliga poängen för 

eleverna som sökte till gymnasieskolan läsåret 2008/2009 i riket som var 207 poäng, i landets 

samtliga kommunala gymnasieskolor.87 

   För att kunna skapa en förståelse för hur eleverna i Botkyrka kommuns egna skolframgångar 

förhåller sig i det sociala rummet så måste skolframgångarna sättas i relation till Stockholmstads 

gymnasielevers skolframgångar. De innerstadskolor som har det absolut högsta medianen är bland 

sina elever är gymnasieskolorna Södra Latin, Norra Real och Kungsholms gymnasium. Eleverna 

som går på det naturvetenskapliga programmets naturvetenskapliga gren har en median mellan 

315-320 i dessa gymnasieskolor. Denna undersökning visar på eleverna som går på samma 

program på Tullinge gymnasium även besitter mest av detta utbildningskapital då eleverna har den 

högsta medianen bland kommunens gymnasieskolor, på 302 poäng. I denna klass så är det främst 

flickorna som har de extremt höga avgångsbetygen från grundskolan, 56 % av dem har en 

slutpoäng mellan 315-320 poäng, vilket sammanfaller med Börjessons (2004) resultat där 

flickorna är de elever som har det högsta betygen tydliggörs.88  

   Resultatet visar att eleverna som går på St. Botvids gymnasium och Tumba gymnasium har den 

lägsta medianen bland de antagna eleverna till programmet vilket utgörs av 267 poäng respektive 

266 poäng. De lokala förgreningarna matematik och data samt medicin på Tullinge gymnasium 

intar positionen mellan de övriga där medianen på båda förgreningarna är 283 poäng. I 

Stockholms stads gymnasieskolor så indikerar att eleverna som går på det naturvetenskapliga 

programmet med lokala förgreningar i mer segregerande områden har en lägre median av 

elevernas grundskolebetyg. 89  I denna undersökning framkommer det att gymnasieskolan vars 

geografiska läge är placerad i området där segregeringen är som störst har väsentligt mycket högre 

median än dessa.  

   Undersökningen indikerar fortsättningsvis samma resultat som Börjessons (2004)  avhandling 

visar på i det avseende att inom det naturvetenskapliga programmet existerar en hierarkisk ordning 

där eleverna på det naturvetenskapliga programmet med inriktningen naturvetenskap är 

innehavarna av det absolut högsta grundskolebetygen.90 Även fast det är skillnad mellan olika 

                                                             
87 http://www.skolverket.se/statistik_och_analys/2.1862/2.4290/2.4291/betyg-i-grundskolan-lasar-2009-10-1.112095  
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90Börjesson, Mikael, Gymnasieskolans sociala struktur och sociala gruppers utbildningsstrategier [Elektronisk resurs]: 
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förgreningar får man dock inte glömma att resultatet i undersökningen uppvisar höga 

avgångsbetyg från grundskolan på samtliga gymnasieskolor. 

   Det andra perspektivet som denna undersökning strävar efter att beskriva är den form av 

utbildningskapital som elevernas föräldrar besitter. Den generella utbildningsnivån hos elevernas 

föräldrar  är en eftergymnasial utbildning på mer än två år.  Den lägsta utbildningsnivån återfinns 

hos pojkarnas och flickornas föräldrar på St. Botvids gymnasium. Undersökningen visar dock att 

eleverna som går på Tullinge gymnasiums lokala förgrening medicin har en lägre andel föräldrar 

med eftergymnasial utbildning. Detta kan bero på att majoriteten av eleverna i denna klass 

kommer från det område där St. Botvids gymnasium är förlagt, vilket är det område som har den 

lägsta andelen av befolkning som har en eftergymnasial utbildning i kommunen. 91  Dock så 

framkommer det att eleverna som kommer från detta program har föräldrar med högre 

utbildningsnivå än de elever som både är boende i samma område och har valt att söka sig till St. 

Botvids gymnasium.  

 

1.2 Diagrammet illustrerar elevernas uppgivna svar på frågan om vilken utbildning deras föräldrar har.  

 

Detta resultat överensstämmer med Bunars avhandling där han menar att de elever som lämnar ett 

mer segregerat område till fördel för ett annat är de elever som har ett högre kapitalinnehav.92 

Bunars resultat får samtidigt ännu mer tyngd när eleverna som söker sig till St. Botvids 

                                                             
91http://www.usk.stockholm.se/internet/omrfakta/tabellappl.asp?omrade=BOKD6&appl=Omradesjmf&resultat=Andel&Kom

mun=B 
92 Bunar, Nihad, När marknaden kom till förorten: valfrihet, konkurens och symboliskt kapital i mångkulturella skolor, Sid 
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gymnasium föräldrars utbildnings nivå framskrider. Eleverna som söker sig till detta gymnasium 

är alla från andra kommuner där segregering är mycket mer långtgående. Undersökningens 

resultat visar att dessa elevers föräldrars har ett lägre utbildningskapital än  det som återfinns bland 

eleverna på St. Botvids gymnasium. 

   Lidegrans avhandling visar att elever vars föräldrar besitter rikliga mängder av 

utbildningskapital tenderar att omsätta detta till egna framgångar i skolan. 93 Resultatet i denna 

undersökning indikerar således samma resultat, då det framkommer att på det naturvetenskapliga 

programmet och dess lokala förgreningar återfinns elever som har nedärvt utbildningskapital från 

föräldrarna som omsätter detta till egna framgångar i skolan. 

    Utbildningskapitalets mängd har i denna undersökning också mäts utifrån aspekten där 

föräldrarnas förmåga att orientera sitt barn till den bästa tänkbara utbildningen har undersökts. 

Detta förutsätter att föräldern har kunskaper kring vilka utbildningsmöjligheter som finns att tillgå 

i det svenska skolväsendet. I resultatet framkommer det att eleverna på St. Botvids gymnasium 

upplever att deras föräldrar inte alls vara aktiva i vare sig valet av gymnasieskola eller program. 

Eleverna på St. Botvids gymnasium istället har tillgodosett sig själva med informationen genom 

grundskolornas besök på gymnasiemässor, internet eller genom kompisar och framförallt så har 

studievägledaren ansetts som behjälplig i valet av program.  

 

1.3 Diagrammet illustrerar elevernas svar på frågan om hur de fick information om gymnasieskolan respektive 

program. 
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Elever på Tumba gymnasium ansåg att deras föräldrar var varken intresserade eller ointresserad i 

valet av gymnasieskola och program och har också angett att de var dem själva som försåg sig 

med informationen om programmet och gymnasieskolan. På Tullinge gymnasium upplevde 

däremot eleverna att föräldrarna var väldigt aktiva och framförallt på den naturvetenskapliga 

inriktningen och den lokala förgreningen medicin. Hur föräldrarnas aktivitet har uttryckt sig 

upplever eleverna i Tullinge gymnasium utgöras av framför allt långa och väl genomtänkta 

resonemang kring valet av utbildning men också genom att föräldrarna deltog vid så kallade 

”öppet hus dagar” i den aktuella gymnasieskolan. I denna gymnasieskola återses också de elever 

som upplevde att studievägledaren behjälplighet inte alls var relevant i valet.  

 

1.4 Diagrammet illustrerar vilken inverkan eleverna i undersökningen ansåg studievägledaren hade för dem i valet av 

gymnasieskola och program. 

 

Detta resultat indikerar ännu en gång på att eleverna som går på förgreningen medicin på Tullinge 

gymnasium och som bor i samma område som St. Botvids gymnasium har mer utbildningskapital 

än de elever som väljer att gå i närområdets gymnasieskola. 

   Undersökningen har även visat på föräldrarnas engagemang rörande elevens läxläsning. 

Resultatet visar att eleverna som går på gymnasieskolorna belägna i Tumba och Tullinge upplever 

att föräldrarna finns där när eleven behöver stöd eller hjälp med läxorna. Däremot upplever 

eleverna vid St. Botvids gymnasium att de inte mottar någon form av stöd eller hjälp med läxorna.  
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1.5 Diagrammet visar elevernas svar på frågan hur de upplever att deras föräldrar är behjälpliga vid läxläsning. 

   

Ser man till förädlarnas födelseort i de tre olika gymnasieskolorna så visar resultat att det finns 

markanta skillnader i de tre gymnasieskolorna.  På St. Botvids gymnasium går det endast en flicka 

som har uppgett att hon har två svenskfödda föräldrar. I Tumba gymnasium är det 93 % av 

eleverna vars föräldrar är födda i ett annat land. I Tullinge gymnasium så är det 60 % av elevernas 

föräldrar som är födda i Sverige.  Resultatet visar däremot på en annorlunda fördelning när 

ytterligare programinriktningar beaktas. På Tullinge gymnasiums naturvetenskapliga inriktning 

visar resultatet att endast två elever har antingen en eller båda föräldrarna födda i ett annat land än 

Sverige. Tas dessa två aspekter, aktiviteten och föräldrarnas födelseland och förenar detta med 

föräldrarnas utbildningsnivå så kan detta resultat indikera att eleverna på Tullinge gymnasium har 

föräldrar som är mer förtrogna med det svenska utbildningssystemet.  

ELEVKOHORTENS UTBILDNINGSSTRATEGI 

 

Undersökningen har också haft som avsikt att undersöka intentionerna bakom valet av 

programmet. Både Lidegrans (2009) och Lindahls (2003) avhandlingar har framkommit till att 

eleverna som söker sig och antas till det naturvetenskapliga programmet inte gör det för det 

genuina intresset för de naturvetenskapliga ämnena. Eleverna söker programmet för att bereda sina 

framtida yrkesmässiga karriärmöjligheter, vilket överensstämmer med elevernas intention av valet 
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av program i denna undersökning.94  I undersökningen framkommer det att eleverna i Botkyrka 

kommun anser att programmet har främst valts utifrån aspekten av ett studieförberedande 

program. I stort sett alla elever har haft programmet som sitt förstahandsval i gymnasievalet. Det 

få elever som har uppgett att de inte hade alternativet som första handsval är främst elever från 

Tullinge gymnasium där förstahandsvalet har utgjorts av innerstadsskolor som Södra Latin eller 

Viktor Rydbergs gymnasium.  

   I undersökningen framkommer det också att eleverna anser att det är extremt viktigt i valet av 

gymnasieprogram att lärarna ska vara bra och samtidigt behöriga. Att gymnasieskolan skall 

innehava ett samarbete med högskola eller universitet är också en aspekt eleverna generellt anser 

är viktig och framförallt bland eleverna som går på Botvid gymnasium. Däremot så anser eleverna 

på Tullinge gymnasium på den naturvetenskapliga inriktningen att detta inte alls är lika viktigt. 

 

 

1.6 Diagrammet illustrerar elevernas svar på frågan hur viktigt de anser att det bör finnas ett samarbete mellan 

gymnasieskolan och högskola eller universitet i de olika gymnasieskolorna.  

 

Det framkommer också att valet av program har valts för att det uppvisar ett högt studieresultat 

bland eleverna samtidigt som eleverna upplever att programmet kräver att eleven är 

studiemotiverad och beredd på att avsätta mycket tid till läxläsning utanför skoldagen. Den 

                                                             
94 Lindahl, Britt, Lust att lära naturvetenskap och teknik?: en longitudinell studie om vägen till gymnasiet, Sid 234 & 

Lidegran, Ida, Utbildningskapital [Elektronisk resurs] : om hur det alstras, fördelas och förmedlas, Sid. 213-214 
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genomsnittliga tiden eleverna i kommunen avsätter för läxläsning är nittio minuter om dagen 

vilket överensstämmer med Lidegrans (2009) resultat som indikerar att eleverna avsätter mycket 

tid till läxläsning, både kvällar och helger.
95

  

Detta bör också ses i ljuset av resultatet på frågan om hur eleverna uppskattat sin egen 

inlärningsförmåga då majoriteten av eleverna anser att de alltid, genom skolgången, har haft lätt 

för att lära in ny kunskap. Dock så finns det en avvikelse hos flickorna på St. Botvids gymnasium 

där de anser att det har svårt att ta in ny kunskap. Detta kan förklaras genom att dessa flickor har 

antagits till programmet direkt från en förberedelseklass vilket innebär att deras språkliga 

kompetens kan antas vara den bakomliggande orsaken.  

   Alla flickor som går på St. Botvids gymnasium anser att den naturvetenskapliga utbildningen var 

det rätta valet av utbildning och samtliga flickor uppger att de kommer fortsätta studera direkt 

efter gymnasieutbildningen. Pojkarna i samma skola upplever att valet av utbildning inte var det 

rätta och ska därför istället söka sig vidare till arbetslivet. Majoriteten av eleverna som går på 

programmet på Tumbagymnasium upplever att valet av program var det rätta och kommer 

fortsätta att studera, vilket även eleverna på Tullinge gymnasium på förgreningen medicin 

instämmer i. Eleverna på den naturvetenskapliga inriktningen på Tullinge gymnasium anser också 

att valet av utbildning fortfarande var det rätta men däremot har eleverna på inriktningen andra 

planer direkt efter avslutad gymnasieutbildning, endast 5 % av eleverna uppger att de kommer 

studera vidare. 95 % av eleverna uppger att de istället för att studera vidare kommer att åka 

utomlands och att de förmodligen kommer påbörja sina studier efter detta. Detta resultat indikerar 

att flickorna på St. Botvids gymnasium har en mer målrationell utbildningsstrategi medan eleverna 

som besitter mer utbildningskapital och framförallt mer ekonomiskt kapital har ”råd” att göra 

avbrott för kreation och livserfarenhet. Detta kan sammankopplas med resultatet av i Palmes 

(2008) avhandling där eleverna som besitter mer ekonomiskt kapital tenderar att bege sig 

utomlands.96 

   Lidegran (2009) har i sin undersökning framkommit till att eleverna på det naturvetenskapliga 

programmet uppger att motivet för valet av program ligger i att utbildningen anses som bred och 

att den förbereder eleven för alla yrken. Trots detta visar undersökningen att eleverna tenderar att 

ansamlas på ett fåtal utbildningar på ansenliga universitet i anslutning till storstaden. 97  Detta 

undersökningsresultat överensstämmer med hennes, då det framkommer att majoriteten av 

                                                             
95 Ibid. Sid 213-214 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-100328 Hämtad 111218 
96  Palme, Mikael, Det kulturella kapitalet [Elektronisk resurs]: studier av symboliska tillgångar i det svenska 

utbildningssystemet 1988-2008, Sid 52-53 
97 Lidegran, Ida, Utbildningskapital [Elektronisk resurs] : om hur det alstras, fördelas och förmedlas,  Sid 238 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-100328
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eleverna har uppgett att de utbildningar som de kommer att söka till är framförallt civilingenjör, 

läkare och tandläkare, vilket kommer att studeras på universiteten i framförallt 

Stockholmsområdet. 

 Ovanstående resultat bekräftar också den statistik som SCB visar, det vill säga att andelen elever 

som väljer det naturvetenskapliga programmet gör det utifrån premissen att gymnasieskolan ses 

som en förberedelse med intentionen att fortsätta studera för det kommande yrkeslivet.
 98

   

ELEVKOHORTENS SOCIOEKONOMISKA BAKGRUND 

 

För att blottlägga elevernas ekonomiska kapital har variablar kring eleverna socioekonomiska 

förhållanden använts. Dessa variablar utgjorts av elevens boende, föräldrarnas yrke samt inom 

vilken sektor som de arbetar och elevernas familjeförhållanden. 

      I frågan om elevens boende så visar resultatet av undersökningen att framförallt eleverna på Tullinge 

gymnasiums bor i villa och endast 8 % av eleverna bor i hyreslägenhet. Detta resultat kan konstateras 

gentemot resultatet på samma fråga bland eleverna på St. Botvids gymnasium där 81 % av eleverna bor i 

hyreslägenhet. Eleverna som går på Tumba gymnasiums boendeform visar på ett mer jämlikt resultat 

med en liten övervikt mot boendeformen äganderätt. De eleverna som lämnar Tumba gymnasiums 

upptagningsområde för att läsa inriktningen naturvetenskap på Tullinge gymnasium bor samtliga i villa 

eller radhus och de elever som lämnar St. Botvids gymnasiums upptagningsområde bor i en mycket 

större omfattning i antingen radhus eller villa än de elever som går kvar på St. Botvids gymnasium. 

 

1.7 Diagrammet visar elevernas svar på frågan om deras nuvarande boendeform. 

                                                             
98 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0524_2010A01_BR_00_UF0110TAB.pdf sid 173 
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Ser undersökningen till elevernas föräldrars yrkesmässiga framgångar så visar resultatet att eleverna på 

Tullinge gymnasium har större andel av föräldrar som arbetar inom den privata sektorn, och främst 

utgörs detta av elevernas fäder. Eleverna som går på det naturvetenskapliga programmet på Tumba 

gymnasium och St. Botvids gymnasium har föräldrar som främst arbetar inom den offentliga sektorn. 

Den inriktnings som har den absolut högsta koncentrationen av föräldrar, 67 %, som arbetar inom den 

privata sektorn återses hos eleverna som är antagna till inriktningen naturvetenskap på Tullinge 

gymnasium. Dock ses en avvilekse på den lokala förgreningen medicin, på Tullinge gymnasium där 

andelen mödrar som har egna företag är avsevärt högre än på de övriga gymnasierna i kommunen. På 

inriktningen naturvetenskap på Tullinge gymnasium återfinns det heller inga föräldrar som är 

arbetssökande vilket kan jämföras med resultatet som framkommer på St. Botvids gymnasium där 71 % 

är arbetssökande. 

   

1.8 Diagrammet visar resultatet för frågan om i vilken sektor modern respektive fadern arbetar inom diagrammet 

visar samtidigt resultatet av arbetssökande föräldrar och egenföretagare. Diagrammet visar en sammanslagning av 

dessa två frågor.    

 

Resultatet visar också att familjesituationen där både antal familjemedlemmar och sammanboende 

med två målsmän är tagits i beräkning visar resultatet att majoriteten av eleverna som går på 

Tumba och Tullinge gymnasium har ett till tre syskon och majoriteten har sammanboende 

målsmän. På St. Botvids gymnasium har majoriteten av eleverna fler än tre syskon och har den 

högsta andelen sammanboende målsmän i hela kommunen. 
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    Ställs dessa resultat i relation till det tidigare presenterade områdesstatistik för de tre 

gymnasieskolorna i avseendet av, arbetslöshet och inkomst av förvärvsarbetare, kan det utskiljas 

att elevernas ekonomiska kapital skiljer sig markant mellan skolorna. Framför allt har de elever 

som går inriktningen naturvetenskap på Tullinge gymnasium mer ekonomiskat kapital än de 

elever som går samma inriktning på St. Botvids gymnasium.  

   Trots att eleverna har sämre förutsättningar sett ur ett socioekonomiskt perspektiv framkommer 

det ändock att eleverna på det naturvetenskapliga programmet har bättre socioekonomiska 

förutsättningar än det närområdet där gymnasieskolan är belägen.  

   Undersökningens resultat överensstämmer med Palmes (2008)  avhandling ”Det kulturella 

kapitalet: studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008”. Utifrån 

aspekterna boendeområde och boende form, inkomstnivå och socialhjälp har det i denna 

undersökning visat sig att elever som växer upp i familjer med mer ekonomisktkapital tenderar i 

större utsträckning att förses med bättre förutsättningar att tillgodoses sig med en 

studieförberedande utbildning på ett ansenligt program.
 99

 

   Detta resultat indikerar således också att de elever som väljer att lämna ett mer segregerat 

område till fördel för en gymnasieskola belägen i ett område som är mindre segregerat är de som 

har bättre socioekonomiska förutsättningar. Andelen elever som åker från St. Botvids gymnasiums 

närområde är de elever som har bättre socioekonomiska förutsättningar än de elever som väljer att 

stanna kvar på närområdets gymnasieskola. Detta antagande förstärks ytterligare genom att denna 

undersökning visar att eleverna som söker sig till St. Botvids gymnasium från andra områden än 

St. Botvids gymnasiums upptagningsområde, är de elever som har en liknande socioekonomisk 

bakgrund eller sämre samtidigt som ingen elev vare sig från Tumbas och Tullinges gymnasium 

varken har sökt eller antagits till programmet på St. Botvids gymnasium. 

Denna undersökning påvisar även till viss del Trumbergs (2011) resultat då hans undersökning 

indikerar att de elever som främst utnyttjar valfriheten att välja gymnasieskola boendesegregerade 

områdena är de betygsstarka flickorna med svenskfödda föräldrar.100 Däremot så motbevisas detta 

också i denna undersökning eftersom resultatet samtidigt visar på att det är både de betygsstarka 

utländska flickorna och pojkarna som väljer att lämna sina gymnasieskolor i de mer 

boendesegregerade områdena. Detta kan nog snarare kopplas till Bunars (2009) forskning där 

undersökningen utgörs av mer liknande omständigheter som denna. Bunars (2009) undersökning 

                                                             
99 Palme, Mikael, Det kulturella kapitalet [Elektronisk resurs]: studier av symboliska tillgångar i det svenska 

utbildningssystemet 1988-2008, Sid 64 
100 Trumberg, Anders (2011). Den delade skolan: segregationsprocesser i det svenska skolsystemet. Sid. 208  
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visar trots allt på att det är de resursstarka eleverna med bättre socioekonomiska förutsättningar i 

ett boendesegregerade område som byter skola.101  

   Mot ovanstående resultat kan det urskiljas att eleverna som går på Tullinge gymnasium har mer 

av det ekonomiska kapitalet. Framförallt kan detta påvisas genom att en ansenlig mängd av 

eleverna på Tullinge gymnasium bor i närområde, där den absolut största koncentrationen av 

invånare med extremt goda socioekonomiska förutsättningar finns, vilket har bland annat visat sig 

igenom boendet samt den extremt låga arbetslösheten och medelinkomsterna.  

  

                                                             
101 Bunar, N, När marknaden kom till förorten: valfrihet, konkurens och symboliskt kapital i mångkulturella skolor Sid 190-

191 
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AVSLUTNING 

 

Undersökningens övergripande syftet var att beskriva det naturvetenskapliga programmet i 

Botkyrka kommun vid en given tidpunkt och de elever som antogs till det naturvetenskapliga 

programmet hösten 2009 utifrån ett utbildningssociologiskt perspektiv.  

   Undersökningens resultat indikerar att det relationella grundantagandet är att en relation mellan 

skolväsendets tillhandahållanden av utbildningsvägar och elevernas dispositioner existerar. 

Undersökningen visar således att eleverna på det naturvetenskapliga programmet i Botkyrka 

kommun kan tolka detta som värdefullt.
102

 I undersökningen framkommer det att elevens habitus 

samverkar med det sociala rummet där elevernas habitus skapar ett filter där gymnasieskolans och 

det naturvetenskapliga programmets information behandlas och bearbetas utifrån. Filtret påverkas 

dock av elevernas utbildningskapital och ekonomiska kapital vilket innebär att eleverna handla 

och tänker olika beroende på hur just individens filter är skapat. Detta har i undersökningen 

tydliggjorts, eleverna i kommunen besitter olika habitus som har medfört att de känner igen det 

erkända och aktningsvärda både i avseende av utbildningsval och den specifika gymnasieskolan.  

  Undersökningen visar att elevernas utbildningskapital utifrån syftets tre aspekter, elevernas egen 

skolframgång, elevens föräldrars skolframgång samt elevens föräldrars förmåga att orientera sitt 

barn genom det landskap av utbildningsmöjligheter, existerar i ansenliga mängder på det 

naturvetenskapliga programmet i Botkyrka kommun. I detta utbildningskapital så råder däremot 

en hierarkisk ordning där eleverna på Tullinge gymnasium både har mer av eget förvärvat 

utbildningskapital och mer av det nedärvda utbildningskapitalet i jämförelse mot de två andra 

gymnasieskolorna. Trots att eleverna på Tullinge gymnasium besitter mest utbildningskapital visar 

resultatet på att det även inom de olika inriktningarna föreligger en hierarkisk ordning. Detta visar 

bland annat på Tullinge gymnasiums naturvetenskapliga inriktning där elevernas exceptionella 

höga slutpoäng från grundskolan vilket medför en median på 302 poäng av total 320.  

   Denna hierarkiska ordning synliggörs också när resultatet penetreras ytterligare då de elever som 

har valt att lämna Botvids upptagningsområde och sökt sig till den lokala förgreningen medicin på 

Tullinge gymnasium. Resultatet visar på att dessa elever har en högre andel av föräldrar som har 

                                                             
102  Broady, D, Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin HLS 

(Högsk. för lärarutbildning), Diss. Stockholm : Högsk. för lärarutbildning, Stockholm, 1990 Sid 123 
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en eftergymnasial utbildning i mer än två år och tillika högre andel ekonomiska kapital. Resultatet 

föranleder också uttrycket att ”med kapital medföljer kapital”.
 103

 

   I undersökningen framkommer det också elevernas resonemang kring det naturvetenskapliga 

programmet. Eleverna som går på det naturvetenskapliga programmet i Botkyrka kommun anser 

att programmet är det program som ger eleverna den bästa tänkbara utbildningen i flera 

avseenden. Framför allt framkommer det att eleverna anser att programmet förbereder dem inför 

kommande högre studier vilket bereder vägen för en framtida yrkeskarriär.  

  Undersökningens styrka bottnar i en väl utformad enkät som genom olika frågeställningar har 

penetrera det naturvetenskapliga programmet i Botkyrka kommun och de elever som antogs till 

det naturvetenskapliga programmet hösten 2009. Undersökningen har samtidigt fångat ett 

flerdimensionellt perspektiv genom att baseras på elevernas egna redogörelser i ett lokalt 

sammanhang för att sedermera skapa korsstabeller där möjligheten att analysera flera variablar 

ges.  

   Undersökningen har samtidigt baserats på eleverna som samtidigt anses befolka det program 

som benämns ”skolans kungsväg” där de lokala förhållanden inte har undersökts i samma 

utsträckning som till exempel forskning kring de minst belamrade gymnasieskolorna och dess 

elevsammansättning. Att använda sig av variablerna ”elevens postnummer” anses också vara en 

styrka då detta ger en tydlig indikation på vilka elever det är som rör sig till och från de olika 

gymnasieskolorna.  

   Det som denna undersökning inte har tagit hänsyn till är hur undersökningens resultat ställer sig 

i relationen till andra gymnasieskolor i andra kommuner under samma tid. Undersökningen har 

heller inte undersökt om det existerar skillnader mellan friskolor och kommunala gymnasieskolor. 

Undersökningen baseras således endast på ett lokalt perspektiv där den lokala kommunala 

gymnasieskolan i en kommun har undersökts. Detta föranleder att fortsatta studier inom både 

kommunala och fristående gymnasieskolor där det naturvetenskapliga programmet och dess 

förgreningar är representerade i andra kommuner vid andra tidpunkter behövs.  

      I denna undersökning har det framkommit att eleverna inte gör sitt gymnasieval utefter det 

sociala argument, kompisarnas val, som jag själv redogjort för i denna uppsats inledning. Frågan 

som kan ställas är; vad är det som har föranlett denna förändring av elevernas gymnasieval som 

enbart strategiska? Jag tror att förändringen som skedde under 1990-talet genom 

gymnasiereformen men även samhällets förändrade syn, där ett mer individualistiskt perspektiv 

har anammats kan vara en del av förklaringen. Att dagens elever redan från dag ett, i skolväsendet 

                                                             
103 http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2009_02.pdf  Sid 25-31 Hämtad 111204 
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har kunskapsmål att uppfylla bidrar till att medvetenheten mellan eleverna ökar markant redan i 

tidig ålder samtidigt som utbudet av skolor ökar vilket skapar oerhörda klyftor mellan eleverna. 

Tyvärr så tror jag, att reformerna som skulle medverka till att den rättvisa skolan där alla elever 

kan spela med samma spelregler har gjort att de som redan besitter kapital får mer av det. Jag tror 

att detta beror på att man innan reformerna inte tog hänsyn till individernas habitus. Att tro att 

endast individuell motivation och ett större utbud ska skapa ett likvärdigt skolväsende där alla 

elever har samma förutsättningar till att lyckas anser jag vara alltför lättvindigt argument. Att 

känna igen det erkända kanske man kan lyckas motiverar eleverna med, men att lyckas med att få 

alla elever att ta del av det erkända blir svårare. Jag tror att det är där vi måste börja arbeta med 

förändringarna i det svenska skolväsendet men också i samhället för att kunna påverka denna 

nedåtgående spiral där utbildningssystemet tenderar att reproducerar klassamhället.  
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BILAGA 

 

Del 1 
 

1. Vilket program samt vilken inriktning går du på? ________________________ 

 

2. Vilket är ditt postnummer? ____________________________________________ 

 

3. Vilket var ditt slutbetyg i årskurs nio? _________________________________ 

 

4. Kön 

1 Flicka 

2 Pojke 

 

5. Är du född i Sverige? 

1 Ja 

2 Nej 

  

6. Var är dina föräldrar födda? Ringa endast in ett svar. 

1 Båda mina föräldrar är födda i Sverige 

2 En av mina föräldrar är född i Sverige  

3 Båda mina föräldrar är födda utomlands. 

 

7. Hur många syskon har du? Ringa endast in ett svar. 

1 Ett  

2 Två eller tre 

3 Flera än tre 

4 Inga 

 

8. Hur ser din familjesituation ut? Ringa endast in ett svar. 

1 Både mina målsmän bor med mig bor med mig 

2 Endast en av mina målsmän bor med mig 

3 Jag bor ensam 

4 Jag bor växelvis hos mina målsmän  

5 Annat ____________________________________________________ 
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9. Är du uppvuxen i Botkyrka kommun? Ringa endast in ett svar. 

1 Ja 

2 Delvis, jag har bott här hela min skoltid 

3 Nej, men i gränskommuner som Salem Södertälje eller Huddinge 

3 Nej, längre bort 

 

10. Vilken är din mammas högsta avslutade skolutbildning? 

1 Grundskola (eller motsvarande) 

2 Gymnasieskola (eller motsvarande) 

3 Eftergymnasial utbildning kortare än 2 år 

4 Eftergymnasial utbildning 2 år eller längre 

5 Forskarutbildning 

 

11. Vilket yrke har din mamma? Ringa endast in ett svar. 

1 Egen företagare 

2 Anställd i privata sektorn 

3 Anställd i offentliga sektorn 

4 Arbetssökande 

  

12. Vilken är din pappas högsta avslutade skolutbildning? Ringa endast in ett svar. 

1 Grundskola (eller motsvarande) 

2 Gymnasieskola (eller motsvarande) 

3 Eftergymnasial utbildning kortare än 2 år 

4 Eftergymnasial utbildning 2 år eller längre 

5 Forskarutbildning 

 

13.  Vilket yrke har din pappa? Ringa endast in ett svar. 

1 Egen företagare 

2 Anställd i privata sektorn 

3 Anställd i offentliga sektorn 

4 Arbetssökande 

 

14.  Hur bor du? Ringa endast in ett svar. 

1 Hyresrätt 

2 Bostadsrätt 

3 Radhus 
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4 Villa 

5 Annat boende _____________________________________________________ 
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Del 2 

15. Vad gör du på fritiden? Ringa in de TRE som passar på just dig. 

Fotboll 

Handboll 

Innebandy 

Ishockey 

Tennis 

Golf 

Badminton 

Simning 

Sjunger 

Dansar 

Teater 

Matlagning 

Modellbyggen 

Datorer 

Motorbyggen 

Annat _______________________________________________________________ 

 

16. Hur ofta läser du tidningen? Ringa endast in ett svar. 

1 En gång i veckan 

2 Flera gånger i veckan 

3 Varje dag 

4 Aldrig 

 

17. Vilken sorts tidning läser du då? Ringa endast in ett svar. 

1 Morgontidning, DN eller SVD 

2 Kvällstidning, Aftonbladet eller Expressen 

3 Både morgon och kvällstidning 

 

 

18.  Hur mycket tittar du på TV varje dag? Ringa endast in ett svar. 

1 Flera än 3 timmar varje dag 

2 Mellan 1-2 timmar 

3 Mindre än 1 timme 

4 Inte alls varje dag 
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19. Vilken sorts program ser du då på? Ringa in de TRE alternativen som passar just på dig.  

Nyheter 

Dokumentärer 

Debatt 

Dokusåpor 

Familjeunderhållning 

Gameshows 

Sport 

Actionfilmer 

Dramafilmer 

Komedifilmer 

Annat _______________________________________________________________ 
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Del 3  

20. Värdera med hjälp av siffrorna 1-5 vilka av följande aspekter var mer eller mindre viktiga vid ditt 

val av gymnasium. 1 är oviktig 2 lite viktigt 3 viktigt 4 väldigt viktigt och 5 extremt viktigt. 

Aspekten;   

att skolan låg nära hemmet    __________ 

 

att skolan hade en särskild profil/inriktning   __________ 

 

att skolan var liten sett till antal elever    __________ 

 

att skolan hade bra lärare     __________ 

 

att skolan hade ett gott rykte     __________ 

 

att skolan var trygg     __________ 

 

att skolan utvecklade min personlighet    __________ 

 

att skolan låter mina föräldrar har stort inflytande  __________ 

 

att skolan var förberedande för fortsatta studier  __________ 

 

att skolan har höga studieresultat bland eleverna   __________ 

 

att skolan samarbetar med högskola/universitet   __________ 

 

att skolan har en hög andel behöriga lärare    __________ 

 

att i skolan skulle mina kompisar också gå    __________ 

andra saker som tilltalade mig __________________________________ 

 

21.  När blev valet av gymnasiet viktigt för dig? Ringa endast in ett svar. 

1 I åldern 7-9 

2 I åldern 10-12 

3 I åldern 13-15 

4 Har alltid vetat   
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22.  När du valde inriktning till gymnasiet var NV-programmet i den skola du går på ditt första val? 

Ringa endast in ett svar. 

1 Ja  

2 Nej 

 

23.  Om inte, vilket var ditt förstahandsval? ________________________________ 

 

24.  Hur fick du främst information om de olika gymnasierna? Ringa in de två främsta.  

1 Genom gymnasiemässor 

2 Letade själv på Internet 

3 Genom kompisar 

4 Genom egna skolbesök 

5 Genom mina föräldrar 

6 Genom adresserad reklam 

7 Gymnasieguiden  

8 Från representanter av gymnasiet i min grundskola 

9 Annat __________________________________________________________ 

 

25.  Gradera hur aktiva dina föräldrar var i valet av gymnasium? Där 1 var inte alls aktiva och 5 var 

extremt aktiva._______________________________ 

26.  Gradera hur aktiva dina föräldrar var i valet av program? Där 1 var inte alls och 5 var mycket 

aktiva._______________________________ 

 

27.  På vilket sätt var de aktiva? Ringa in TVÅ alternativ 

1 Följde med på gymnasiemässor 

2 Följde med på studiebesök på olika skolor 

3 De förespråkade en speciell utbildning 

4 Vi diskuterade noggrant valet av gymnasium och inriktning hemma 

5 Vi diskuterade det val jag själv gjort med varken åsikt om rätt eller fel 

6 De var inte alls aktiva 

6 Annat ___________________________________________________ 

 

28.  Värdera med siffrorna 1-5 hur du upplever studievägledaren i din grundskola hjälpte till med ditt 

val av gymnasiet. Där 1 var inte alls och 5 mycket delaktig. 

______________________________________________________ 
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29. Värdera med siffrorna 1-5 hur du upplever att kunskapsnivån i skolan är, där 1 är enkel, 2 är 

ganska enkel, 3 är varken enkel eller svårt, 4 är svårt och 5 är extremt svårt. 

_______________________________________________ 

 

30.  Hur upplever du dig själv gällande inlärningen av kunskapen i skolan? 

1 Jag tycker att det är lätt att lära mig 

2 Jag tycker att det är ganska lätt att lära mig 

3 Jag tycker att det svårt att lära mig 

4 Jag tycker att det är extremt svårt att lära mig  

 

31. Värdera med siffrorna 1-5 hur du upplever att arbetsbördan i skolan är, där 1 är enkel, 2 är 

ganska enkel, 3 är varken enkel eller svårt, 4 är svårt och 5 är extremt svårt. 

_______________________________________________ 

 

32.  Hur mycket tid lägger du på att göra läxor/skolarbete varje dag? _______ 

 

33.  Hur mycket hjälp får du av din familj med läxor? Ringa endast in ett svar. 

1Varje dag 

2 Endast när jag ber om hjälp 

3 Aldrig 

4 Annat _____________________________________________________________ 

 

34. Värdera med siffrorna 1-5 hur du upplever att dina föräldrar tycker att det är viktigt att du får 

höga betyg i skolan. Där 1 är inte alls viktigt, 2 är lite viktigt, 3 är viktigt 4 är mycket viktigt och 5 

är extremt viktigt. 

_____________________________________________________________________ 

 

35.  Värdera med siffrorna 1-5 hur du upplever dig som fri eller styrd av dina föräldrar. Där 1 är helt 

fri, 2 är ganska fri, 3 är varken fri eller styrd 4 är ganska styrd och 5 är 

styrd.______________________________________ 

 

36.  Värdera hur delaktiga du upplever att dina föräldrar är i dina studier. Där 1 är inte alls delaktig, 

2 är lite delaktig, 3 är delaktig, 4 är ganska delaktiga och 5 är väldigt delaktig. -

____________________________________ 
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37.  Har du och dina föräldrar något belöningssystem för dina prestationer till exempel för bra betyg? 

1 Ja 

2 Nej  

 

38.  Vilken kommer uppskattningsvis din poäng att vara i ditt examensbetyg? 

______________________________________________________________________ 

 

39.  Känner du fortfarande att valet av utbildning var rätt för dig? Ringa endast in ett svar. 

1 Ja 

2 Nej 

3 Osäker 

 

40.  Om ja, varför var det rätt utbildning? __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Del 4 

41. Har du planerat att direkt efter gymnasiet studera vidare på högskola/universitet? Ringa endast in 

ett svar. 

1 Ja  

2 Nej  

3 Osäker  

 

42.  Om du inte ska studera vidare, vad ska du göra då? Ringa endast in ett svar. 

1 Åka utomlands 

2 Söka arbete 

3 Ingenting 

4 Annat _____________________________________________________________ 

 

43. Om du ska studera vidare, vad tänker du söka för TVÅ utbildningar i första hand? 

1____________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________ 

 



58 

 

44. Var kommer du att söka dessa utbildningar i första hand? Ringa endast in ett svar. 

Stockholm 

Uppsala 

Linköping 

Jönköping 

Göteborg 

Lund  

Malmö 

Skövde 

Umeå 

Utomlands 

Annan ort ___________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 


