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Det symboliska kapitalet på bilder 

En jämförelse studie av bilder från två kommunala gymnasieskolors 

hemsidor  

Luis Morales 

Sammanfattning 

Hemsidor är väldigt populära idag. Där finns mycket information som påverkar vårt sätt att handla, tänka 

och interagera. Samtidigt kan hemsidorna ha information som kan analyseras och tolkas på olika sätt 

med hjälp av olika teorier.  

Denna studie utgår från Bourdieus sociala klassteori och Basil Bernsteins teori om pedagogiska 

identiteter. Studien analyserar två gymnasiehemsidor. Bilden av den goda eleven studeras noggrant samt 

de olika stereotyperna på hemsidorna. Denna studie gör en diskursanalys av sex bilder som pekar på 

elevernas aktiviteter på två kommunala skolor och på skillnader mellan dem. Det gäller en kommunal 

gymnasieskola i centrala Stockholm och kommunal gymnasieskola i en Stockholmsförort. Studien visar 

att det finns en polarisering mellan skolorna. Norra Real Gymnasium som är skolan från centrala 

Stockholm inriktar sig mot samhällets elit och eleverna där verkar ha mer symboliskt kapital och har 

aktiviteter som utvecklar detta vidare. Tensta Gymnasium, som är gymnasieskolan i förorten, fokuserar 

mest på integration genom att göra aktiviteter som utvecklar eleverna sätt att integrera sig i samhället. 

Det är ganska vaga aktiviteter såsom att klistra in olika färger från händerna på väggen.   

Nyckelord 

Bernsteins, Bourdieu, pedagogiska identiteter, social klassteori, symboliskt kapital, habitus, 

segregering, den goda eleven, finkultur.  
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The symbolic capital in pictures  
A comparison study of images from two municipal upper secondary 

schools' websites 

 
Luis Morales 

 

Abstract  
Website pages are very popular today. There is a lot of information that affects our way of shopping, 

thinking and interacting. At the same time, the websites may have information that can be analyzed and 

interpreted in different ways using different theories. 

 

This study is based on Bourdieu's social class theory and Basil Bernstein's theory of educational 

identities. The study analyzes two high school websites. The image of the good student is studied 

carefully as well as the different stereotypes on the websites. This study makes a discourse analysis of 

six images that points to the students' activities at two municipal schools and on differences between 

them. This applies to a municipal upper secondary school in central Stockholm and municipal upper 

secondary school in a Stockholm suburb. The study shows that there is a polarization between schools. 

Norra Real Gymnasium, which is the school from central Stockholm, focuses on society's elite and the 

students there seem to have more symbolic capital and have activities that further develop this. Tensta 

Gymnasium, which is the secondary school in the suburb, focuses most on integration by doing activities 

that develop students' ways of integrating themselves into society. It's quite vague activities like sticking 

paper hands of different colors on a wall. 

 

Keywords  

Bernsteins, Bourdieu, pedagogical identities, social class theory, symbolic capital, habitus, 

segregation, the good student, fine culture. 
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1. Inledning 

 

Även om dagens samhälle ses som multikulturellt och inkluderande är segregering fortfarande en viktig 

politisk fråga. Segregering innebär åtskiljandet av befolkningsgrupper, det vill säga att folk delas upp i 

olika grupper på grund av sin etniska bakgrund. Detta är ett problem som flitigt diskuteras av landets 

politiker både inom den generella debatten och inom skolområdet.  

Denna debatt kretsar kring diskussionen att skolan ska ha en mångkulturell inriktning eftersom studier 

visar att marginaliseringen och segregeringen i skolan är relaterade till olika identiteter som finns i 

samhället. Det relateras även till det kulturella kapitalet och till olika sociala hierarkier som finns i 

samhället och i skolan. Detta är i sin tur relaterat till att elever på ett omedvetet eller medvetet sätt 

hamnar på den skolan som passar bäst när det gäller inriktning och social grupp. Alla landets skolor ska 

möta samma kvalité och erbjuda alla elever samma möjlighet att lyckas med sin utbildning enligt olika 

politiska debatter och skolgången ska kunna konkurrera på den krävande arbetsmarknaden. Skolan kan 

vara ett bra verktyg för att förebygga segregering då det är en plats där personer av olika etniciteter möts 

och kan lära sig om varandra.   

I Sverige råder det fritt skolval vilket innebär att man som elev med rådgivning av sina föräldrar får 

välja vilket gymnasium man ska studera vid efter sin grundskolegång. Detta val görs mellan friskolor 

och kommunala skolor och är baserat på elevens meritpoäng. För att få information om vad de olika 

skolorna har att erbjuda finns bland annat något som kallas för Gymnasiemässan, kataloger som skickas 

hem till eleverna, reklam i kollektivtrafiken och skolornas hemsidor. Föräldrar tenderar att använda sig 

mycket av hemsidorna då informationen är strukturerad och lättillgänglig, men verkar också gilla öppna 

hus då man kan se skolan och fråga ut skolans personal. Allt detta görs för att varje individ ska kunna 

hitta en utbildning som möter dess önskemål.  

Även om valet är fritt kan det påverka segregeringen i samhället. Det vill säga att det fria valet kan som 

koncept bidra till segregering då eleverna delar upp sig i olika utbildningar samt segregeringen är 

relaterad till identiteter, etniciteter, kulturellt kapital, ekonomiskt kapital och till olika sociala hierarkier, 

samt hur dessa kan formas i skolan. Det betyder att segregeringen och bilden av den goda och den som 

faller utanför det relateras till sociala grupper som personerna tillhör eller till det kulturella kapitalet som 

en person äger samt elevens sociala identitet. Då kan segregeringen och bilden av den goda och den som 

faller utanför det komma fram på skolans hemsidor. Min avsikt med den här studien är att studera 

hemsidor för att undersöka segregation i förhållande till hur hemsidorna gestaltar bilden av den goda 

eleven. 
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2. Tidigare forskning 

2.1.1 Sökvägar 

Informationen som används i studien har hittats i olika databaser som SCOPUS, EBSCO, EDS 

(Discovery Service), som är hjälpmedel för att få tillgång till aktuella forskningsjournaler inom ämnen 

som segregering, socialt kapital, mångkulturella studier, internetanvändning, diskursanalys, hos 

Bourdieu, samt i olika böcker som är relaterade till forskare inom pedagogik, socialt arbete, sociologi 

och etnologi. 

Jag fokuserade på studier som hade fokus på segregeringen och marknadsföringsmaterial i skolan, samt 

de studier som handlade om gymanseskolors hemsidor. Det första materialet är studier som har gjort 

både i Sverige och inom Europa och som hjälper mig att konkretisera min problemformulering. Vidare 

hittade jag en studie av två professorer från Göteborgs Universitet som handlar om 

marknadsföringsmaterialet av bland annat hemsidor och till sist hittade jag också två 

doktorsavhandlingar från Uppsala Universitet som handlar om studier av hemsidor som visar den 

polariseringen mellan gymnasieskolor i Stockholmsområden. 

2.1.2 Mångfald och inkludering 

Från år 1960 har Sverige räknats som ett mångkulturellt land. Katarina Norberg (2000) hävdar att cirka 

48 procent av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund från ett icke-europeiskt land. Det betyder att 

det finns många olika etniciteter som lever tillsammans och som har ett stort utbyte av kulturer, vanor 

och traditioner. Norberg visar även i sin forskning ”Intercultural education and teacher education in 

Sweden” (2000), att den svenska skolan under 1960-talet också ändrades och att den idag är 

mångkulturell eftersom den är en plats där olika sociala identiteter möts. Med tanke på att det finns 

elever med olika kulturell bakgrund i skolan, föreslog utbildningsdepartementet 1984 att 

utgångspunkten för undervisningen bör vara interkulturellt synsätt när det gäller till exempel 

personalutbildning och läromedel. Riksdagen antog propositionen, (Eirlad, 2009).  

 

Hårsman (2006) visar i sin studie “Diversity and Segregation in Stockholm” att olika etniska grupper 

bor i olika delar av staden. Han visar att det finns sociala grupper som bor i områden som kännetecknas 

av samma etniska bakgrund. Andra bor i områden med större spridning av nationaliteter. Han förklarar 

att den ekonomiska inkomsten påverkar detta. Studien visar att medborgarna med låg inkomst ofta bor 

i områden som kännetecknas av en hög etnisk diversitet och att medborgarna som är höginkomsttagare 

ofta bor i områden som kännetecknas av låg etnisk diversitet. Detta visar sig också i skolan. Peréz (2015) 

visar i sin studie “When the <<Others>> come to school: A marginalization Framework in 

Multicultural Education”,  hur marginaliseringen och segregeringen i skolan  är relaterade till olika 

identiteter som finns i samhället. Det relaterades även till det kulturella kapitalet och till olika sociala 

hierarkier som finns i samhället och i skolan. Detta är relaterat till att elever på ett omedvetet eller 

medvetet sätt hamnar på den skolan som passar bäst när det gäller inriktning och social grupp. Elizabeth 

Pérez (2015) använder begreppet den andre som relateras till den som är ”correct”, ”deviant” och 

”deficient”. Vidare förklarar Pérez (2015)  att begreppet den andre är relaterat till den som är fattig och 

då sätts det i samband med Culture of Poverty som hon beskriver är ett sätt att konstruera stereotyper av 

fattiga personer. Dessa stereotyper utgår från de medel som en person har, hon menar det ekonomiska, 

det kulturella och det sociala kapitalet som en person kan förfoga över. Hon analyserar även dessa 

stereotyper genom att undersöka diskursen om den politiska kulturen, även styrdokumenten i skolan och 
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i praktiken.  Hon vill svara på frågan om tendenser till segregeringen börjar i skolan genom att man 

fokuserar på utbildningspolitiken och på den officiella diskursen om den andre samt utbildningspraxis.  

Pérez (2015) använder material från olika länder. Hon använder Bourdieus teori för att analysera 

materialet. Då definierar hon alla kapital som Bourdieu pratar om och begreppen fältet och habitus. 

Vidare lyfter hon fram resultatet och visar att i alla dokumenten finns en tydlig kategori som kallas för 

social class. Det visar att social class tar med sig olika sociala positioner som strukturer. Dessa strukturer 

kommer fram i dokument i form av kompetenser. Det betyder att på grund av dessa kompetenser som 

strukturerna har, ska alla sociala positioner tävla mot varandra. Alla personer får olika status i samhället. 

Pérez (2015) skriver vidare att det är viktigt att arbeta med det kulturella kapitalet eftersom det är en 

referens till att skapa ett bättre ekonomiskt och symboliskt kapital. Dessutom skriver hon att eliter och 

medelklass reproducerar kapitalet som de äger i sina habitus.  Hon bevisar det med två exempel om hur 

föräldrar som tillhör medelklassen organiserar olika utbildningsaktiviteter till sina barn. Det görs på 

grund av att föräldrarna är helt säkra på att om det kulturella kapitalet höjs kommer de andra kapitalen 

också att höjas. Ett annat exempel är att föräldrarna vet vilka regler som gäller för att gå upp i den sociala 

trappan. Dessa sociala skillnader kommer fram i dokumenten om flerspråkighet, där det kulturella 

kapitalet spelar en stor roll för att skapa identiteter och klassfördelar. Detta händer eftersom dokumenten 

definierar vad som är en familj. Då skapas det i dokumenten en syn på  sociala skillnader och 

reproduktionen av ojämlikheter. Perez (2015) skriver att det sociala kapitalet konstruerar en skillnad 

mellan mig och den andre. Det betyder att jag är den gode och den andre är den onde. Allt detta relateras 

till etnicitet och social klass.  

Pérez (2015) avslutar med att de sociala hierarkierna är påverkade av det sociala kapitalet och att 

begreppet den andre relateras till den som är fattig och den som tillhör en annan etnisk grupp än den 

europeiska gruppen. Hon skriver att konsekvensen kan bli segregering, eftersom alla håller sig i områden 

där man känner sig bekväm eller där man känner tillhörighet. Perez (2015) skriver även att skolan spelar 

en stor roll eftersom det är där det kan manifestera sig.  

En annan studie av Eva Zamojska (2016) som heter Equality and Difference in Education. Theoretical 

and Practical Issues in Equity Education - a Polish Example analyserar diskursen om jämställdhet som 

finns i Polen idag. Hon utgår från det demokratiska mottot: “all citizens have equal rights and are equal 

before the law”.  Zamojska (2016) använder den diskursiva analysen och gör en kvalitativ studie. Det 

betyder att hon i hela studien analyserar språket som är fullt av olika betydelser och att hon tolkar det 

som finns i den sociala världen. Hon relaterar diskursen till makt och till olika hierarkiska diskurser i 

samhället. Då kommer hon att analysera dagens diskurs om jämställdhet och diskursen i skolor samt 

observation av verkligheten. Hon använder begreppen jämställdhet, diskurs och kulturellt kapital.  

Zamojska (2016)  reflekterar över vad som är jämlikt och ojämlikt i dagens utbildning. Hon resonerar 

att begreppet jämlikhet kopplas till begreppet mångfald och att detta aldrig har implementerats på riktigt. 

Vidare visar hon att detta begrepp skapar en dikotomisk tanke om den som är medborgare och den som 

kallas för grannen. Denna skillnad blir beroende på ett socialt och historiskt sammanhang. Den 

dikotomiska tanken kommer fram när klasser med privilegier driver igenom sina habitus till gruppen 

som kallas för grannen. Då skriver Zamojska (2016) att i vissa fall skapar det exkludering, segregation 

och urval av elever i den polska skolan, även om skolan är för alla. Hon skriver att jämlikhet innebär att 

alla skillnader accepteras i en angenäm samvaro. Vidare förklarar hon att det meritokratiska samhället 

där hon bor är beroende av det sociala, ekonomiska och symboliska kapitalet. Hon lyfter fram att det 

efter en tid blir en ursäkt för att segregera och exkludera dem som inte har ett högt kapital.  

Zamojska (2016) beskriver fyra olika drag som gör att en skola kan kallas för en integrerad skola.  Hon 

visar att alla dessa drag är relaterade till högt ekonomiskt kapital, högt socialt kapital och så vidare. Då 
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förklarar hon att dessa drag skapar olika hierarkier i skolan. Vidare besöker hon skolor och finner att det 

finns skillnader mellan skolorna. Hon lyfter fram hur vissa skolor har solida grunder som inriktar sig 

mot att skapa intellektuella och moraliska elever och att andra skolor inte har det fokuset. Hon ser även 

att denna skapelse av sociala skillnader görs i klassrummet, på kurser och i workshops. Allt detta 

påverkar det sociala kapitalet som individer har och som individer kommer att ha. Hon avslutar analysen 

med att bevisa att i olika handböcker marginaliseras alla grupper som är minoriteter. Hon skriver även 

att på grund av den vardagliga diskursen om den som är avvikande, hamnar grupper som kallas för 

avvikande i olika skolor. 

 

Idag använder 80 procent av ungdomar internet och 15 procent av pensionärerna är ute på nätet flera 

gånger i veckan. Det betyder att det finns ett stort utbyte av information och tankar på Internet, 

(Bergström, 2008). Internet används utanför skolan och även i skolan. Forskaren Marianne Dovemark 

& Ann-Sofie Holm (2017) analyserar i studien “Pedagogic identities for sale! Segregation and 

homogenization in Swedish upper secondary school” marknadsföringen och hemsidor från fyra 

gymnasieskolor. Den visar hur hemsidor påverkar elevens val av skola. Hemsidorna visar den ideala 

profilen av elever som skolan önskar få. Där framgår vilken socialgrupp skolan vänder sig till.  Min 

studie bidrar till att tydliggöra hur dessa profiler skapar segregering och visar bilden av den goda eleven 

genom hemsidor.  

 

2.1.3 Skolornas hemsidor och pedagogiska identiteter  

 

Till skillnad från min studie som fokuserar på bilder på hemsidorna och hur segregering gestaltar sig 

samt bilden av den goda eleven, så gör Marianne Dovemark & Ann-Sofie Holm (2017)  en analys av 

marknadsföringsmaterialet som inkluderar hemsidor och reklamhäfte som används av elever som väljer 

skola. Det görs beroende av identiteten som relateras till den sociokulturella statusen och hur valet gör 

att samhället segregeras och homogeniseras i olika grupper.  

 

Dovemark & Holm (2017)  skriver att det svenska utbildningssystemet har ändrats, från att har varit ett 

centraliserat utbildningssystem till att idag vara decentraliserat. Det betyder att det idag finns en stor 

konkurrens mellan skolorna eftersom det finns två typer av skolor, det som kallas för friskolor och det 

som kallas för kommunala skolor. Bägge typerna av skolor konkurrerar med varandra. Samtidigt som 

systemet är decentraliserat förklarar de att efter grundskolan är gymnasieutbildningen frivillig. Det 

betyder att elever själva bestämmer om de vill gå vidare. De visar att 98 procent av eleverna som har 

studerat klart grundskolan studerar vidare på gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program. Sex av 

dem är för att förbereda elever till högskoleutbildning och tolv av dem är yrkesutbildningar. 28 procent 

av dem som studerar vidare deltar i yrkesprogram och 59 procent deltar i högskoleförberedande 

program. Valet av program att studera är relaterat till social klass, etnicitet och genus. Dovemark & 

Holm (2017) skriver att förhållandet mellan elever och skolor är relaterat till skolans status och elevers 

sociala status i samhället. För att analysera resultaten ska de använda visionen “en skola för alla” eller 

“en skola för att jobba”. 

 

Dovemark & Holm (2017) lyfter fram att dessa olika typer av system relateras till den sociala statusen. 

De använder begreppet pedagogiska identiteter vilka i grunden är skapade under beskrivningen av 

“borde vara” som är en “särskild social ordning”. De presenterar bland annat två typer av identiteter, 

den retrospektiva och den prospektiva. De beskriver att den retrospektiva syftar på att bevara stora 

berättelser från det förflutna för att lyckas skapa en lojalitet och en disciplin i organisationen. Den 
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prospektiva är skapad för att hantera den kulturella, ekonomiska och tekniska förändringen. Båda två 

representerar en kollektiv identitet. Dessa typer av identiteter reflekterar den konservativa och 

nykonservativa ansträngningen.  

 

I den metodologiska delen tar Dovemark & Holm (2017)  hjälp av två kommuner och studerar deras 

marknadsföringsmaterial. De analyserar dess texter och bilder. I prospekteringen tar de 40 bilder och 

texter. De tar hjälp av semi-strukturerade intervjuer med 14 lärare och 35 studenter. På hemsidorna som 

är delen som jag ska fokusera på använder de fotografier, bilder och text för att analysera materialet. De 

valde materialet med utgångspunkt på de fyra pedagogiska identiteterna. Anledningen är att de vill 

lyckas hitta ett bra material att analysera. De diskuterar etiska principer på ett kortfattat sätt och förklarar 

att de ändrade namn på de skolor som de studerade, för att skydda friskolorna från att försämra sitt rykte.  

 

I resultatet från intervjuerna visar Dovemark & Holm (2017)  att namnet på skolan var väldigt viktigt 

när en elev väljer skola. De tar fram några citat som bevisar att skolor tar fram en bild av profilen som 

skolan vill ha och det som skolan förväntas motsvara, när någon ansöker just till den skolan. De skriver 

att alla skolor nämner sig själva som “speciella”. Då visar detta att konkurrensen mellan skolor i den 

lokala marknaden ökar.  

 

Dovemark & Holm (2017) använder många citat från hemsidor. Dessa citat visar att vissa skolor var 

inriktade på att förbereda sina elever till vidare högskolestudier och att eleverna identifierade sig med 

skolan. Andra citat visar att de som var inriktade mot yrkesprogram, använder meningar för att bygga 

på en perfekt profil för just den skolan. Dessa karakteristiker visades på hemsidorna. De visar att på 

hemsidorna finns ett stort fokus som gör att skolor blir likriktade för att eleverna ska känna sig hemma 

på skolan där de studerar. Detta stora fokus gör även att eleverna tänker på vem som är smart, vem som 

använder fina kläder, hur mycket pengar man har, samt hur viktigt den etniska bakgrunden är och hur 

personer som inte tillhör skolan känner sig utanför. Avslutningsvis förklarar Dovemark & Holm (2017)  

att gymnasievalet är en automatisk sortering av elever eftersom eleverna tror att de själva väljer vad de 

tycker är bäst men att det egentligen finns en manipulering som är svår att förstå.  

 

Studien gör en analys av marknadsföringsmaterialet som bland annat inkluderar hemsidorna och 

reklamhäften som eleverna använder för att välja skola. Studien handlar även om pedagogiska identiteter 

som relateras till den sociala teorin om olika typer av socialt kapital. De gör valet beroende av sin 

identitet som relateras till sin sociokulturella status. Då gör valet att samhället segregeras och 

homogeniseras i olika grupper. Studien är viktig för min studie eftersom det visar att hemsidor ett viktigt 

verktyg idag som personer använder sig av för att välja skola. Samtidigt visar den att hemsidor faktiskt 

påverkar elevers val.  

 

Denna studie som fokuserar på marknadsföringsmaterial och hemsidor ger mig möjlighet att fördjupa 

studien av hemsidorna genom att komma i kontakt med informationen som publiceras på hemsidorna. 

Det ger mig inspiration för att vidare undersöka skolors hemsidor som metodval. Jag anser även att det 

är ett bra exempel på det som jag måste tänka på när jag ska välja mitt analysmaterial. Denna studie 

visar även hur jag samlar in materialet som jag analyserar. Dovemark & Holm (2017) kopplar materialet 

som de använder från hemsidor till pedagogiska identiteter som kommer från Basil Berstein och den 

kopplar också till den sociala teorin av Pierre Bourdieu. De använder många citat från hemsidor men 

jag ska använda bilder i stället eftersom bilder kan ge bättre tillgång till information och det blir därmed 

lättare att komma in i analysen. Jag kommer att utveckla studierna som finns om hemsidorna i nästa 

avsnitt.  
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2.1.4 Forskning om gymnasieskolors hemsidor utifrån Mikael Palme och 

Håkan Forsberg 

Tidigare än Dovemark & Holm (2017) hade forskare Mikael Palme (2008) forskat om olika 

marknadsmekanismer på bland annat gymnasieskolas hemsidor i Stockholm. Palme (2008) har i sin 

femte artikel börjat sin studie kallad Personlighetsutveckling och målrationalitet. Kulturellt Kapital i 

Stockholms gymnasieskolor på 2000-talet med att beskriva polariteten som finns mellan elitutbildningar 

där elever som kommer från välbeställda familjer söker sig till exempelvis Södra Latin, Norra Real, eller 

Kungsholmen, och elever med svagare ekonomiska tillgångar söker sig till exempelvis Upplands Väsby, 

Botkyrka och andra skolor som inte räknas som elitskolor. Palme (2008) beskriver också att skolvalet 

reflekterar den socioekonomiska skillnader inom olika områden i Stockholm och olika livsstilar inom 

dessa områden. Palme (2008) delar studien i olika avsnitt. I det första avsnittet som är en kvantitativ del, 

beskriver han att elevrekryteringen hos olika gymnasieutbildningar kan ses som en strategi som 

personerna har för värdera det som de tycker är viktigt att utveckla, och alla utbildningsalternativ som 

kan vara möjliga för dem. Detta relateras enligt Palme (2008) till ekonomi, boende, sociala kontaktnät, 

utbildning och behärskande av dominerande kulturer, samt att det är beroende av det geografiska 

demografiska förhållandet. Han förklarar att det kallas för boendesegregering i Stockholmsområdet.  

I avsnittet som heter symboliska värden och topoi på gymnasieskolors hemsidor i samma artikel, 

beskriver Palme (2008) hur hemsidor är kopplade till symboliska värden samt urvalet av 24 hemsidor. 

Dessa 24 skolor är uppdelade i 8 kommunala skolor och 16 friskolor. Han använder den mest aktuella 

indikatorn om skolors status, samt andra indikatorer för två studieförberedande program och olika typer 

av skolor som exempelvis Waldorf skolan. Palme (2008) beskriver att hemsidor analyseras som texter 

eftersom man då inte tänker på tillkomsthistorian. Han skriver intervjuade skolledare eftersom 

informationen som finns i hemsidorna ibland tolkas som att den är skapad utifrån något intresse av någon 

lärare eller inhyrda konsulter som hjälper till med marknadsföringen. Palme (2008) skriver att han inte 

lutade sig mot någon speciell analys eller diskurs som hemsidorna kan ha för att inte påverka resultaten. 

Han beskriver att analysen ska fokuserar på att identifiera olika tankefigurer som topoi och logos. För 

att vidare analysera det avgränsade han sig till rubriker och bilder på hemsidorna. Det är en metod där 

han blandar en kvantitativ del med en kvalitativa del för att få en trovärdig studie.  

Vidare lyfter Palme (2008) fram olika screenshots från olika hemsidor från olika gymnasieskolor. Palme 

(2008) skriver att han ser hemsidorna utifrån sin egen värld som att de inte har något gemensamt. Han 

visar också att det finns skillnader mellan friskolor och kommunala skolors hemsidor eftersom det var 

vanligare att det fanns en rubrik där det står aktuella nyheter i den kommunala skolorna men inte hos 

friskolor. Palme (2008) beskriver att i vissa friskolor finns det ett samarbete mellan företag och skolan. 

Han tar som exempel ett yrkesgymnasium från Botkyrka. Det som är gemensamt på alla hemsidorna är 

att de alla uttrycker en avgränsning av utbildning. Det vill säga att skolor konstruerar en slags profil som 

de vill ha i skolan och att det görs för att skolor själva tänker att de är en autonom värld. Enligt Palme 

(2008) så har 7 skolor av 24 en klassisk logotyp och dessa 7 skolor är de som karakteriserades som 

elitskolor samt att dessa skolor är fokuserade på traditioner och detta kan ses när man hittar att det finns 

olika rubriker som om skolan, skolans historia etcetera. Han avrundar avsnittet med att beskriva att den 

stora kampen är mellan friskolan och den kommunala skolan som resultat av den kulturella människan 

och den ekonomiska människan.  

Enligt Palme (2008)  finns en polaritet mellan det som kallas för den kulturella människan och det som 

kallas för den ekonomiska människan. Polariteten äger rum när hemsidorna fokuserar på det som kallas 

för den holistiska människa och en tanke figur för att se personer som en ekonomisk varelse när på 

hemsidorna vill att individerna ser att utbildning är en investering på framtiden. Hans slutsatser i artikeln 
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är att konkurrensen får på gymnasieskolornas hemsidor en växande betydelse, att skolor ger en bild av 

det som förklarar vad skolans vision är och att eleverna som klarar utbildningen vet vad samhället 

förväntar  av dem beroende på var de har studerat. Palme (2008) skriver också att polariteten finns 

mellan det som kallas för elitskolor och folkskolor. Ett viktigt resultat är att beroende av sina 

bevekelsegrunder skapar skolorna bilden av eleverna som dem vill ha och  konkurrensen mellan 

skolorna. 

Håkan Forsberg (2008) tar i sin avhandling ”En skola i tiden: Rosendalsgymnasiets etablering bland 

Uppsalas gymnasieskolor” hjälp av Palmes (2008) studie för att analysera marknasföringmaterialet i 

avsnittet Marknadsanpassning och varumärken där Forsberg (2008) beskriver den 

marknadsföringsprocess som skolorna har idag. Han skriver om marknadsföringscirkeln som innebär, 

reklamutskick, gymnasiemässa i Älvsjö, öppet hus, sista ansökningsdag och de preliminära 

antagningssiffrorna blir offentliga. Då beskriver Forsberg (2008) att hemsidor spelar en stor roll i den 

processen eftersom det är en plats där informationen kan läggas fram och kan bygga en profil som 

skolorna vill ha. Han beskriver att det finns skolor som är marknadsorienterade som visar i sin hemsida 

genom logotyper eller en historisk förankring precis som Palme (2008) hade redan presenterat. I sin 

studie avslutar han att skolorna har präglas av företagsekonomins förhållningssätt  där man inriktar sig 

mot olika målgrupper, marknadsandelar och produkter som kan anpassa sig. Forsberg (2008) skriver att 

hemsidor är en viktig mekanism som används i den marknadsföringsprocessen.  

Palmes (2008) forskning är relevant till min studie eftersom han beskriver det polariserade skolsystemet 

som fanns i den tiden och hur detta påverkar elitistiska skolor och skolor där det finns personer med 

lägre symboliskt kapital. Han studerar hemsidorna från Bourdieus teori och det kommer jag också att 

göra. Det är intressant att se att Palme (2008) använder en mix metod för att ha en hög trovärdighet och 

att han använder många olika skolor för att genomföra sin forskning. Han ser hemsidornas helheter och 

han  fokuserar på många olika delar på hemsidorna exempelvis slogan, bilder, texter. Forsbergs (2008) 

studier är intressanta eftersom han genomför analys av hemsidor som en marknadsföring mekanism som 

påverkar skolor idag. 

  

2.1.5 Sammanfattning 

Hårsmamns (2006) har visat i sin forskning att Stockholm är segregerad och att den ekonomiska faktorn 

påverkar en stor del. Norberg (2000) skriver att skolan sedan 1960-talet räknar som en plats där det finns 

olika kulturer. Perez (2015) skriver att det sociala kapitalet konstruerar skillnaden mellan mig och den 

andre. Det betyder att jag är den gode och den andre är den onde. Allt detta relateras till etnicitet och 

social klass medan Zamojska (2016) skriver att den vardagliga diskursen om den som är avvikande, 

hamnar grupper som kallas för avvikande i olika skolor. Alla dessa studier är viktiga eftersom studierna 

ger mig bilden av samhällets struktur och segregeringen som problematik både i samhället och i skolan. 

Det som vi vet om studier om hemsidor är Dovemark & Holm (2017) som forskar bland annat om 

hemsidor där det visas att det finns en bakomliggande tanke på profilen som hemsidor konstruerar för 

att ha eleverna som skolan förväntas motsvara samt Forsberg (2008) som visar att hemsidor är en bra 

marknadsföring mekanism som påverkar elevers skolval och  att skolorna har präglas av en 

företagsekonomi förhållningssätt där man inriktas sig mot olika målgrupper. Dessa studier är viktiga för 

att se hur skolshemsidorna påverkar individen när de ska välja skolan. 

Det var Palmes (2008) studien som närmar sig mer till det som jag vill göra. Hans fokus var hemsidorna. 

Då är den studien  viktig eftersom han använder det symboliska kapitalet som grundbegreppet och han 

kommer fram att det finns en polarisering mellan elitistiska skolor och skolor som inte är det. Då visar 
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han att den polariseringen finns i samhället i den tiden. Då  bidrar min studie att tydliggöra hur dessa 

profiler skapar segregering och visar bilden av den goda eleven genom bilder på hemsidor.  
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3. Syfte 

 

Syftet är att analysera och jämföra sex bilder av två kommunala skolor från Stockholm Stad genom att 

använda det symboliska kapitalet och pedagogiska identiteter som grundbegrepp för att undersöka om 

segregeringen och olika identiteter som den goda eleven kan gestaltas sig på gymnasieskolornas 

hemsidor.  

 

4. Frågeställningen 

 

På vilka sätt bidrar gymnasieskolors hemsidor till konstruktionen av den goda eleven?  

 

Hur gestaltar sig segregering på gymnasieskolornas hemsidor? 

 

5. Teoretiskt ramverk 

Den här uppsatsen bygger till stor del på sociologisk forskning som utvecklar Bourdieus teori som David 

Broady förklarar. Vidare kommer jag att utgå från Basil Bernsteins pedagogiska identiteter som 

Donevark & Holm (2017) har använd i sin forskning och som har utvecklats i relation till Bourdieus 

sociala klassteori.  I slutet ska jag redogöra för begrepp segregation och den goda eleven i relation till 

Palmes (2008) studie.  

 

 Social Klassteori 

Broady (1998) beskriver genom sociologiska studier och empiriska studier  hur sociala klasser fungerar 

i samhället. Han redogör för olika beteenden som människor kan tänkas ha beroende på vilken social 

klass de tillhör samt olika ageringssätt de kan ha i samhället på grund av deras ursprung. Det betyder att 

det finns grupper i samhället som har mer makt än andra och att det finns en konstant maktkonflikt 

mellan de som värderar vad som är bra och inte bra i samhället och de som  stå utanför det. Han preciserar 

det när han beskriver det symboliska rummet, det symboliska kapitalet och habitus.  
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5.2.1 Socialt rum och Symboliskt rum 

 

Det sociala rummet är enligt Broady (1998) platsen där olika sociala klasser möts. Den platsen innebär 

att sociala grupper skiljer åt varandra. Han beskriver att separationen görs eftersom i det rummet  finns 

tre huvudklasser, den första är den dominerande underklassen, den andra är den dominerande 

medelklassen och den tredje är den dominerande överklasen. Anledningen varför individer deltar i det 

symboliska rummet enligt Broady (1998) är för att de vill interagera med personer  som har samma 

synsätt på världen. Dessa synsätt är beroende av det symboliska kapitalet som personer äger.  

5.2.2 Symboliska kapital 

 

Broady (1998) skriver att ordet kapital innebär värden, tillgångar eller resurser. Det värdet kan vara 

symboliskt eller ekonomiskt. Enligt Broady (1998) fokuserar  mest på det symboliska kapitalet som 

anses ha högt värde i samhället, exempelvis, högt uppsatta skolor eller arbeten. Det är inte individuellt. 

Det är socialt. Det vill säga att det är sociala grupper som lägger värde på vissa saker. Dessa saker kan 

ha stort eller lågt värde samt att det kan vara tillgångar eller resurser till att få mer möjligheter i 

samhället. Det symboliska kapitalet relateras alltid till sociala grupper och institutioner. Relationen är 

mellan individer och institutioner samt sociala grupper. Det kan aldrig vara mellan individ till individ. 

Det ska inte heller blandas ihop med förmågan att klara av praktiska uppgifter.  

Broady (1998) skriver att det som räknas som symbolisk kapital är, goda betyg, språkligt kapital, 

kapacitet att prata och skriva samt skapa respekt, som  han vidare relaterar till det kulturella kapitalet 

eller utbildningskapitalet. Han bryter ned begreppet och lyfter fram att det innebär: det kulturella 

kapitalet,  det ekonomiska kapitalet, och det sociala kapitalet.  

5.2.3 Kulturellt Kapital 

 

Broady (1998) beskriver det kulturella kapitalet som tillgången till kulturen som en person har. En 

person har tillgång till det genom familjen, skolan eller sociala cirklar. Broady (1998) skriver att det 

kulturella kapitalet kommer fram på institutioners anseende eller skolade människors språkbruk. Dessa 

är goda representationer av ett högt kulturellt kapital.  Broady (1998) skriver att det finns en grupp som 

definierar vad finkultur är, eller vad som är rätt för att bygga kulturen. Ett bra exempel på det är den 

Svenska Akademien som definierar korrekt språk. Broady (1998) kallar det för elit. Det finns många 

eliter. Dessa eliter definierar vad det är som räknas som finkultur, konst och musik, etcetera.    

 

Broady (1998) konkretiserar att det kulturella kapitalet är något som en person ärver. Det betyder att det 

alltid kommer att finnas sociala skillnader då anser Broady (1998) att skolan är en plats där det kulturella 

kapitalet kan utvecklas för att motverka dessa sociala skillnader. Det vill säga att skolor kommer att 

hjälpa alla individer som har ett lågt kulturellt kapital att höja sig. Det görs för att personer kan ha mer 

möjligheter i samhället. Broady (1998) skriver att det kulturella kapitalet är motsatsen till det 

ekonomiska kapitalet. Han lyfter fram att alla som har ett högt kulturellt kapital brukar ha ett lågt 

ekonomiskt kapital.  
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5.2.4 Ekonomiskt kapital och Socialt Kapital 

 

Det ekonomiska kapitalet är relaterat till det sociala kapitalet. Inledningsvis kommer jag att beskriva 

vad det ekonomiska kapitalet kan innebär och vidare ska jag förklara hur det relateras till det sociala 

kapitalet. Enligt Broady (1998) definieras det ekonomiska kapitalet som materiella resurser och 

kunskaper som en person har. Dessa materiella resurser ger individen tillgång till att undersöka och 

utveckla sig inom en gren. Det ekonomiska kapitalet är inte bara resurser som räknas. Det är även  

huruvida en individ kan ekonomins spelregler. Det vill säga att om en individ vet hur ekonomin fungerar 

och hur den kan förstå hur pengar växer kan personen ha ett bättre sätt att leva i samhället, exempelvis, 

en person som vet hur man investerar pengar och vilka regler gäller då kommer personen att ha mer 

vinst än någon som inte vet. Ett annat exempel är en person som har ett gott ekonomiskt kapital har även 

tillgång till att utveckla sitt kulturella kapital genom att betala för det.  

 

Det är Broady (1998) som preciserar att Bourdieu relaterar det till det sociala kapitalet. Han skriver att 

genom att ha ett högt ekonomiskt kapital blir den sociala sammanhangen  annorlunda. Det är beroende 

på det ekonomiska kapitalet. Det vill säga att en person som har ett högt ekonomiskt kapital kommer att 

kunna samspela med personer som har samma höga ekonomiska kapital. Broady (1998) skriver att 

personer kommer att ha ett utbyggt kontaktnät som relateras till ett anrikt släktnamn eller vara kontaktnät 

som relateras till den sociala cirkeln som personen tillhör.   

5.2.5 Habitus 

 

Habitus är  enligt Broady (1998) dispositioner som människor har. Dessa dispositioner går med på att 

individer handlar, tänker och orienterar sig i den sociala världen, (Broady, 1998). Hela systemet av 

dispositioner är ett resultat av sociala erfarenheter och det som kallas för kollektiva minnet. Dessa gör 

att fälten har sin egen logik att bete sig, (Broady, 1998).  

 

Habitus relateras till det symboliska kapitalet som individer har, exempelvis, en grupp som har ett högt 

kulturellt kapital kommer att lyssna på klassisk musik och en grupp med väldigt lågt kulturellt kapital 

kommer inte att bry sig om kulturen och lyssnar på en annan musik.  Det är därför Broady (1998) lyfter 

fram att habitus lägger fokus på sociala gruppers beteende och inte på individen. Det betyder att habitus 

ska ses som beteende som olika sociala grupper har.  

 

Broady (1998) skriver att dessa dispositioner inkorporeras eller förkroppsligar och att personer beter sig 

på ett specifikt sätt. Allt detta är relaterat till fältet och kapitaltillgångar som personer har. Det relateras 

även till historia och det sociala sammanhang som en person föds i. Samtidigt som det är beroende av 

den historiska och sociala sammanhangen kan habitus komma fram i skolan eller konstrueras i skolan, 

det är anledningen för att Broady (1998) lägger  fokus på skolan och beskriver skolan som en institution 

där den sociala klyftan kan motverkas.  

  Pedagogiska identiteter 

 

Basil Bernstein (2000) utvecklade sin egen teori om pedagogiska identiteter inspirerade från Bourdieu. 

Teorin om pedagogiska identiteter innebär att det ska finnas två typer av skolor. Skolor som är 
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centraliserade och skolor som är decentraliserade. Centraliserade skolor är kommunala skolor. Det är 

skolor som har en direkt koppling till staten. Medan decentraliserade skolor är de som kallas för 

friskolor. Det betyder att friskolor har en större frihet att göra vad de tycker rätt. Bernstein (2000) 

förklarar att i skolan konstrueras olika identiteter. Han pratar om fyra olika identiteter som finns i skolor. 

Dessa identiteter är relaterade till habitus och det symboliska kapitalet. Det betyder att varje skola lyfter 

fram en eller några av dessa identiteter.  Identiteter som han pratar om är den retrospektiva, den 

prospektiva, den marknadsförande och den terapeutiska. Jag kommer att lägga fokus på den 

retrospektiva identiteten och den prospektiva identiteten eftersom dessa två identiteter är de som enligt 

Dovemark och Holm  (2017) mest adekvata för att analyserar marknadsföringsmaterial bland annat 

hemsidor. 

 

5.3.1 Retrospektiv identitet 

Den retrospektiva identiteten är relaterad till dåtiden. Det betyder att skolan ska ha fokus på att 

konservera kultur, traditioner eller religioner. Det är anledningen som att i den retrospektiva identiteten 

formas två typer av individer. Individer inriktar sig till elitismen och till fundamentalismen. Enligt 

Bernstein (2000) görs det eftersom man vill bevara sina traditioner, sin kultur och sin religion. Då skolan 

lägger fokus på att det har funnits många generationer och att de har ett ansvar för att behålla det som 

anfäder har gjort. Det elitiska maneret skapas genom att visa till elever det rätta sättet att bete sig. Det 

relateras till habitus och fältet samt det sociala kapitalet. Det fundamentalistiska maneret skapas genom 

att visa att det som jag tycker ska gå vidare i olika generationer framåt, (Bernstein, 2000).  

5.3.2 Prospektiv identitet 

 

Den prospektiva identiteten är relaterad till framtiden. För att konkretisera: det relateras till genus, 

etnicitet och region. Samtidigt som det relateras till framtiden är det även kopplat till ekonomiska och 

politiska engagemang. Bernstein (2000) preciserar med att denna relation till framtiden görs för att 

elever kan ha olika verktyg för att vara med i det ekonomiska systemet. Han skriver att detta är tänkt för 

att det socioekonomiska systemet kan behålla och utveckla sig. Det är även för att eleven ska konstant 

kunna lära sig.  

 

  Polariteten i relation till segregeringen   
För att definiera begreppen segregering och goda eleven ska jag ta hjälp av Palmes (2008) forskning. 

Han beskriver att det finns en polaritet mellan elitutbildningar och  skolor där elever med mindre 

ekonomiska tillgångar söker sig till andra typer av skolor samt han beskriver att det är beroende av 

ekonomi, boende, sociala kontaktnät och utbildning och den behärskande av dominerande kulturen då 

det är definitionen av segregeringen. 

 Den goda eleven 

Enligt Palmes (2008) skolpolaritet är relaterat till elever som äger hög  symbolisk kapital. Det visas när 

elitskolor är mest krävande och vill ha elever med goda betyg. Då definieras den goda eleven som den 

som äger mest symbolisk kapital och som vill vidareutveckla det. 
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6. Metod 

 

6.1.1. Metodologiska utgångspunkter 

Vad gäller metodologiska utgångspunkter kommer jag att i första delen skriva vad diskursanalys och 

hermeneutik är och vad det innebär som metod när det används för att samla in material och analysera 

data. Vidare ska jag beskriva materialet som jag valde och inte valde till min studie. Dessutom kommer 

jag beskriva genomförandet av analysen samt etiska riktlinjer för den forskningen.  

 

Tolkningen ska göras genom att analysera vad eleverna gör, var de befinner sig, vad det står i 

bildbeskrivningen, samt varför hemsidorna visar just detta. 

 

6.1.2. Diskursanalys 

Diskursanalysen har ett stort inflytande i analysen av data. Howarth (2007) beskriver att diskursen kan 

definieras som ett bestämt sätt att prata och förstå världen som man lever i. Detta sätt att prata om och 

förstå världen innebär ett utbyte av tankar. Enligt Foucault (1993) är detta utbyte kontrollerat, valt och 

omfördelat från den dominerande kraften som vill fastställa att allt är i sin ordning. Ett sätt att göra det 

är genom att upprepa diskursen gång på gång. Samtidigt som diskursen upprepas vet vi att vi inte får 

säga allt och att vi inte kan prata om allt när som helst. Genom den regeln uppstår en slags sanning. 

Foucault (1993) beskriver att diskurs görs i interaktionen mellan människor i organisationer samt 

organisationssystem som tar hjälp av styrdokument eller en annan typ av dokument. Han menar att 

diskursen äger rum, exempelvis, i skolan, i fängelser, i pedagogiska teorier, i styrdokumenten, och i det 

offentliga livet, etcetera.  Detta görs för att normalisera människor genom att skapa regler. 

Foucault (1993) lyfter fram att genom att ha regler skapas normalitet samt en avvikelse. Avvikelsen är 

det som går ut ur den normativa diskursen. Dessutom relaterar han den normativa diskursen till historien, 

eftersom han förklarar att historien som den uppfattas idag inte distanseras från den homogeniserade 

händelsen utan den utvecklas vidare genom upprepande, det normativa och tabusamhället. 

Eftersom diskursbegreppet är relaterat till talet och förståelsen, kopplar Howarth (2007) även det till 

språket. Han lyfter fram att olika filosofer definierar människan som en språklig varelse. Det betyder att 

sättet att handla och tänka är relaterat till språket enligt Howarth (2007). Han skriver att sättet att handla 

och tänka kan tolkas på många olika sätt. Denna tolkning relateras även till historisk, kulturell och social 

bakgrund. För att tolka en diskurs skriver Howarth (2007) att man ska ta hjälp av hermeneutiken. 

Eftersom båda handlar om att förstå text eller verklighet och tolka det för att ha en bättre förståelse av 

det.  

 

Man kan tro att diskursanalysen endast är inriktad mot texter men jag vill framhäva att den också kan 

appliceras på annan typ av information som visar hur samhället är strukturerat som till exempel bilder 

eller massmediaprodukter. Om informationen visar interaktion mellan människor och det som händer i 

samhället kan den vara lämplig för en diskursanalys. Jag vill även framhäva att på bilder kan en diskurs 

upprepas gång på gång och den normativa ordningen kan komma fram. Den kan också relateras till 

historisk, kulturell och social bakgrund, som är underförstådd och som kan behövas för att tolka och 

förstå med hjälp av hermeneutiken.    
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6.1.3. Hermeneutik  

Enligt Alevesson & Deetza (2000) är hermeneutiken ett perspektiv som innebär att informationen ska 

samlas in och denna ska tolkas, förstås och förmedlas. Det görs för att förmedla upplevelser av olika 

fenomen, med andra ord, det hjälper oss att förstå varför fenomenen skapas eller formas i samhället. För 

att förstå informationen skriver Alevesson & Deetza (2000) att man ska tänka på vilken avsikt författaren 

hade med texten eller som i detta fall, vilken avsikt administratören av hemsidan hade med bilderna. 

Sedan ska man analysera vad som utrycks med texten. Vidare beskriver Alevesson & Deetza (2000) vad 

texten eller den samlade informationen uttrycker till en bestämd mottagargrupp. Thomassen (2006) 

beskriver att det ska göras i relation till den hermeneutiska cirkeln som innebär att förståelsen och 

tolkningen ska göras genom en konstant förflyttning fram och tillbaka mellan delar av materialet som 

man vill förstå och helheten. Enligt Kvale & Briman (2014) är det inte något negativt att gå fram och 

tillbaka mellan delen som analyseras och helheten, eftersom rörelsen hjälper en att fördjupa sig i det 

som man undersöker. Även om den hermeneutiska cirkeln verkar som något oändligt och tvivelaktigt 

skriver Kvale & Briman (2014) att det finns några rättesnören som hjälper en att förstå när tolkningen 

är klar och om tolkningen går på rätt spår. Ett rättesnöre enligt Kvale & Briman (2014) är att materialet 

som analyseras är autonomt, det vill säga att materialet kan stå utanför referensramen och säga något 

om det som den antas säga. Ett annat rättesnöre är att varje tolkning ska ha förnyelse och kreativitet på 

så sätt att tolkningen går utanför det som är självklart när man ser på materialet. Rättesnöret för att veta 

om tolkningen är klar är det att man kommer till ett inre sammanhang utan att ha logiska invändningar, 

(Kvale & Briman, 2014). 

6.1.4. Material  

Jag har valt två kommunala skolor från Stockholm Stad. Den första skolan är Norra Reals Gymnasium 

från centrala Stockholm och den andra är Tensta Gymnasium från en förort till Stockholm. Jag valde 

dessa skolor eftersom båda två är kommunala då finns det en mindre risk att skolan konkurrerar mot 

varandra.  Enligt riksdagen och utbildningsdepartement ska alla skolor ha en mångkulturell inriktning 

och ge alla samma möjlighet att utvecklas, (Bergstedt & Lorentz 2006).  Jag ska använda tre olika bilder 

från varje skola för att svara på min frågeställning. Metoden som ska användas för att tolka och förstå 

bilderna är diskursanalys och hermeneutik. Jag kommer även att analysera hur segregering gestaltar sig 

på hemsidorna och hur bilden av den goda eleven kommer fram. Tolkningen ska göras genom att 

analysera vad eleverna gör, var de befinner sig, vad det står i bildbeskrivningen, samt varför hemsidorna 

visar just detta. 

 

Tolkningen ska göras genom att analysera vad eleverna gör, var de befinner sig, vad det står i 

bildbeskrivningen, samt varför hemsidorna visar just detta. Det vill säga att jag kommer att använda  

diskursanalysen och hermeneutiken för att förklara varför finns dessa bilder på hemsidorna och syftet 

som hemsidorna har för att lägga upp dessa bilder.   

 

Hemsidan för Norra Real gymnasieskolan hade ganska många bilder som kunde analyseras. Med tanke 

på att jag inte kan analysera alla bilder valde jag endast tre bilder som jag presenterar i min studie. Alla 

bilder som fanns var mycket informativa, med informativa menar jag att bilder var aktuella och man 

kunde se vad eleverna gör samt var eleverna befinner sig då valde jag tre stycken som jag tyckte var 

mest aktuella, samtidigt som bilderna kunde analyseras, tolkas och diskuteras utifrån vad eleverna gör 

och vad eleverna befinner sig.  

 



20 

 

Tensta gymnasium å andra sidan hade väldig få bilder och de flesta var inte så särskilt informativa. 

Exempelvis fanns det bilder på böcker, statyer och Stockholm Stads logotyp där jag inte kunde  användas 

för att  jag inte kunde  se vad eleverna gjorde, var de befanns sig. Då valde jag de tre bilderna jag ansåg 

vara mest informativa, aktuella som kunde analyseras, tolkas och diskuteras utifrån vad eleverna gjorde 

och vad eleverna befann sig. Sammanlagt har jag alltså valt ut sex stycken bilder som jag tycker passar 

till min studie där diskursanalys och hermeneutik kan användas. Den första bilden som ska analyseras 

visar en skolaktivitet. 

 

Jag kommer att analysera diskursen som hemsidorna använder sig av genom att analysera bilderna samt 

bildbeskrivningarna som finns på hemsidorna. Den sociala ordningen ska analyseras genom att relatera 

det till teoriramverket om social klassteori och pedagogiska identiteter.  

 

Jag använder samma teoretiska ramverk som använts i tidigare studier av skolors mångkulturalitet och 

sociala skillnader. Men i denna studie vill jag även fördjupa den med hjälp av Bernsteins teori, vilket är 

rimligt då Bernstein bygger vidare på Bourdieu.   

 

 

6.1.5. Urval 

 

Båda hemsidor var från en kommunal gymnasieskola. Det fanns väldigt många gemensamma saker 

mellan båda hemsidorna. Det fanns också skillnader. På Norra Reals hemsida fanns det många 

informativa flikar som bland annat Våra Program, Nyheter, Aktuella sidor och Våra föreningar. Medan 

på Tensta Gymnasium bara hade fyra flik: Nyheter, Följ oss på Facebook, Tensta gymnasium sprider 

kärlek samt Dagens lunch. Vidare fanns det 4 flikar som kommer från kommunala hemsidor stil där det 

står Om skolan, Våra Utbildningar, För elever, Kontakt. Under denna flik på Norra Reals hemsida 

hittades cirka 47 bilder och på Tensta Gymnasium hittades cirka 14 bilder. Då tänkte jag att man måste 

hitta bilder som var informativa således bilder som var aktuella, som man kunde se vad eleverna gör, 

var eleverna befinner sig och som kunde analyseras från mitt teoretiska ramverk. Men det var inte 

tillräckligt då jag borde tänka att bilderna måste vara jämförbara, för detta sökte jag bilder som hade ett 

gemensamt mönster som gjorde att bilderna kunde jämföras. 

 

 

Jag hittade ett regelbundet arrangemang mellan bilder som stod under rubriken poesi i skogen på Tensta 

gymnasium och Hålbarhetsdagen 2017 på Norra real. Sambandet mellan bilderna var att båda 

aktiviteterna hade fokus på att utveckla kunskap för eleverna.  Detta mönster hittade jag inte på bilder 

där eleverna sprider kärlek och bilden på en gammal skolbil. Sambandet som jag hittade där var att båda 

bilderna ville visa att det var en symbol för skolan. Tensta gymnasium hade i beskrivningen under bilden 

att ”varje dag- mer särskild på alla hjärtats dag- sprider Tensta gymnasium kärlek och glädje!” och då 

tolkade jag  ”varje dag” som ett budskap till att sprida kärlek i skolan vilket också framgår som en 

symbol för just Tensta Gymnasium. Medan Norra Reals hemsida visar under fliken Skolan Historia 

att det är det äldsta gymnasium i Stockholm och då tolkade jag också att skolans historia är en symbol 

för skolan och det är också en bra representation på de typer av elever som skolan vill ha eftersom 

Bernstein (2000) beskriver att den retrospektiva identiteten är relaterad till då tiden. Det första mönstret 

var att eleverna utvecklade sin kunskap och det andra är en symbol för varje skola och dessa mönster 

fanns inte på de sista bilderna då var sambandet att eleverna jobbade med andra kulturer. Att vilja resa 

till Kina visar att man gemensamt vill interagera i projekt och att man vill lära sig om andra kulturer 

samt att det finns ett kulturellt möte. Det var det som gjorde att bilderna kunde jämföras mot varandra 

och väljas för att vidare kunna göra analysen. 
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6.1.6. Genomförande 

När man analyserar data ska man enligt Rennstam & Wästerfors (2015) hitta koder som vidare ska 

tematiseras och i slutet ska dessa koder analyseras. Jag kommer att tematisera bilderna under tre teman. 

Dessa tre teman har jag valt innan jag började med analysen eftersom innan dess hade jag valt teorin 

som jag ville använda i den studien då varje tema är relaterade till mitt teoretiskt ramverk.  Det första 

temat är symboliskt kapital där jag kommer att analysera två bilder där jag först ger en beskrivning och 

kopplar det vidare till det symboliska kapitalet, det ekonomiska kapitalet, samt det sociala kapitalet. Det 

andra temat är habitus i bilder som jag analyserar. Jag kommer att analysera två nya bilder utifrån 

begreppet habitus. Det tredje temat är pedagogiska identiteter som ska relateras till begreppen den 

prospektiva identiteten, den retorspektiva identiteten. Slutligen kommer jag att diskutera resultaten i 

relation till tidigare forskning, samt diskutera begräsningar med studien.    

 

I varje analys kommer den hermeneutiska cirkeln utgör snarare en utgångspunkt för hur analysprocessen 

går till. Delen som jag analyserar där man ska gå fram och tillbaka till det som är helheten. Det betyder 

att jag kommer att gå fram och tillbaka till syftet och frågeställningen för att inte gå utanför det som jag 

forskar. Samtidigt ska jag ta koderna som jag har hittat och flytta dem fram och tillbaka till teman som 

jag analyserar. Det ska jag göra för att ha en bättre förståelse på bildernas struktur och vilket betydelse 

kan bilderna ha. När jag gör analysen ska jag försöka att hitta allt som är underförstådd på bilderna det 

vill säga att allt som är inte självklart för alla. Jag ska också ta bilderna var för sig och se om att 

informationen som finns på bilderna är autonoma eller kan tolkas utan att ha en referensram. Jag kommer 

avsluta tolkningen innan jag kommer fram till ologiska eller spekulativa tolkningar. Jag ska veta när jag 

hamnar på spekulativa tolkningar eller ologiska när  jag försätter analysen utanför något som är 

vetenskapligt, det vill säga om analysen som jag gör inte anpassar sig till teori eller metoden som jag 

använder eller när jag använder vara min fantasi utan att tänka på det som jag sysslar med.  

 

Jag kommer inte att fokusera på vem som har skrivit på hemsidorna eller situationerna i vilka hemsidor 

har skrivits. Jag kommer att noggrant undersöka hur det som visas på hemsidan är möjligt och vilka 

konsekvenser det har i det vardagliga livet. 

 

6.1.7. Etiska riktlinjer 

 

Enligt Bryman (2011) finns det fyra etiska riktlinjer när det handlar om forskning. Informationskravet 

och samtyckeskravet kommer jag inte att använda eftersom informationen som jag använder är offentlig 

och vem som helst har tillgång till den. Bryman (2011) definierar konfidentialitetskravet som att om 

man gör intervjuer ska namnen på deltagarna att vara anonyma. Det görs för att inte kränka deltagarnas 

integritet. Eftersom jag gör studien med två hemsidor där informationen är offentligt och vem som helst 

kan vara på nätet och hitta bilderna som jag använder. Då kommer jag inte att anonymisera namnen om 

skolor och inte heller dimma elevers ansikten för att anonymisera. Bryman (2011) förklarar att det 

nyttjandekravet handlar om att informationen som användes endast ska användas till forskningen. Citat 

och bilder ska användas endast för att svara på min frågeställning. 
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11 7. Resultat och Analys 

7.1.  Den goda eleven i Tensta gymnasium  
 

Det här avsnittet är delat i två delar: “den goda eleven i Tensta gymnasium ” och “den goda eleven i 

Norra Reals gymnasium” för att kunna jämföra båda bilder har jag hittat ett gemensamt mönster som är 

att bilderna visar en aktivitet där elever utvecklar kunskap. Det  ska analyseras och tolkas med hjälp av 

begreppet symboliskt kapital samt, ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital. Jag kommer att hitta olika 

koder som kan relateras till dessa begrepp och tematisera under begreppen. 

 

Broady (1998) skriver att ordet kapital innebär värden, tillgångar eller resurser. Det värdet kan vara 

symboliskt eller ekonomiskt. Broady (1998) fokuserar mest på det symboliska kapitalet som anses ha 

högt värde i samhället, exempelvis högt uppsatta skolor eller arbeten. 

 

Broady (1998)  skriver att det som räknas som symboliskt kapital är goda betyg, språkligt kapital, 

kapacitet att prata och skriva, samt skapa respekt, som han vidare relaterar till det kulturella kapitalet 

eller utbildningskapitalet. Han bryter ned begreppet och lyfter fram att det innebär det kulturella 

kapitalet, det ekonomiska kapitalet och det sociala kapitalet.  

 

 
 

Bilden finns under rubriken Poesi i skogen på Tensta Gymnasium hemsida. Bilden visar elever som 

läser eller skriver poesi i skogen – den visar det symboliska kapitalet eftersom poesi är något som 

uppskattas i samhället. Det är även en resurs som har ett stort symboliskt värde i samhället eftersom 

poesin utvecklar kapaciteten att prata, skriva och skapa respekt. Jag kommer vidare att analysera vad 

det symboliska kapitalet på bilden innebär.  

 

Broady (1998) beskriver det kulturella kapitalet som den tillgång till kulturen som en person har. Det 

kan vara genom familjen, skolan eller genom sociala cirklar. Han skriver att det kulturella kapitalet syns 

genom institutioners anseende eller skolade människors språkbruk. Dessa är goda representationer av 

ett högt kulturellt kapital. På bilden syns några elever som är i parken och läser poesi. Några andra står 

bara där utan att göra någonting. Hemsidan vill lyfta fram ett kultiverat och roligt ämne på skolan, med 

andra ord vill den visa besökare att på Tensta gymnasium jobbar man med att öka det kulturella kapitalet. 
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Det görs genom att ha roliga aktiviteter som att läsa/skriva poesi i skogen. Genom att visa den här bilden 

ökar skolans anseende eftersom poesi i skogen ser väldigt sofistikerat ut. 

 

Enligt Broady (1998) definieras det ekonomiska kapitalet som materiella resurser och kunskaper som 

en person har. Dessa materiella resurser ger individen tillgång till att undersöka och utveckla sig inom 

ett område. I det ekonomiska kapitalet är det inte bara resurser som räknas, utan också huruvida en 

individ kan ekonomins spelregler. Om en individ vet hur ekonomin fungerar och kan förstå hur pengar 

växer så har han/hon bättre förutsättningar att leva ett gott liv i dagens samhälle. Bilden med poesi i 

skolen visar inga direkta materiella resurser som kan analyseras. Poesin kan utveckla eleven på andra 

sätt men den kommer inte att påverka elevens förståelse för ekonomins spelregler.  

 

Det ekonomiska kapitalet är relaterat till det sociala kapitalet. Broady (1998) skriver att om man har ett 

utbyggt kontaktnät som relateras till ett anrikt släktnamn eller en stor social cirkel så har man lättare att 

bygga upp det ekonomiska kapitalet. Det sociala kapitalet lyfts upp. Det är väldigt tydligt att eleverna 

umgås i olika grupper. Det betyder att eleverna kommer att ha ett större socialt nätverk. Detta sociala 

nätverk kommer att ge mer möjligheter till eleverna eftersom man bryter den sociala klyftan genom att 

umgås med varandra. De som har bättre kulturellt kapital kan träffa någon som inte har samma 

symboliska kapital. Det är positivt eftersom eleverna bygger ett nätverk.  

 

Denna skola vill ge bilden av att det är roligt att studera här och att de jobbar med det symboliska 

kapitalet och allt vad det begreppet innebär. Om detta är högt eller lågt kan jag inte säga mycket om. 

Men jag kan argumentera för att det finns ett arbete för det symboliska kapitalet. Jag kommer att gå 

vidare med analysen och se hur det symboliska kapitalet formas i Norra Real.  

7.2.  Den goda eleven i Norra Real  

 

  
 

Denna bild hittades under rubriken Hållbarhetsdagen september 2017 på Norra Reals Gymnasium 

hemsida. Enligt hemsidan hade eleverna i årskurs 2 fyra gäster. Dessa gäster pratade om hur forskning, 

politik och näringsliv kan samarbeta i framtiden. Efter att gästerna haft sina presentationer fick alla 
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klasser möjlighet att ställa frågor till gästerna och diskutera. Dagen avslutades med en paneldebatt 

mellan gästerna. Det stod även att de hoppades att hållbarhetsdagen blir en tradition.  

 

På bilden står tre elever samt alla gäster. Enligt hemsidan är gästerna en projektdirektör vid IVL Svenska 

Miljöinstitutet, en tidigare miljöminister, en docent/egen företagare och kommunikationschef vid 

Stockholm Enviroment Institute. Bilden är från paneldebatten mellan gästerna.  

 

Till skillnad från poesi i skogen som är också en aktivitet där kunskap utvecklas är det symboliska 

kapitalet högre i den här skolan om man går efter definitionen av ordet kapital enligt Broady (1998), 

som innebär värden, tillgångar eller resurser. Att eleverna deltar i en aktivitet där gästerna delar med sig 

av forskning, politik och näringsliv har en annan betydelse än att endast läsa poesi i skogen. I det här 

fallet får eleverna en bättre förståelse för det som är viktigt i samhället. Jag konkretiserar med att värdet 

är symboliskt och större än i den andra skolan. Det är större eftersom elever har kontakt med aktuella 

och viktiga politiska- och ekonomiska forskarfrågor.  

 

Det kulturella kapitalet är tillgången till kulturen som en person har. Det kan enligt Broady (1998) vara 

genom familjen, skolan eller genom sociala cirklar. På bilden står tre elever samt alla viktiga gäster som 

jag skrev om här ovan. Kultur är all kunskap som hjälper en person att utveckla sin kritiska bedömning. 

Det betyder att eleverna på Skola 1 har en bättre tillgång till kulturen genom gästerna och paneldebatten. 

Deras kulturella kapital utvecklas. Denna bild påverkar även institutionens (skolans) anseende och 

uppenbarligen till människors språkbruk.  

 

På den här bilden står en docent/egen företagare som vet hur ekonomin fungerar och kan förstå hur 

pengar växer så att man får bättre möjligheter att leva ett gott liv i dagens samhälle. Han kan ekonomins 

spelregler. Han delar med sig till eleverna av sin kunskap om ekonomi. Elevers ekonomiska kapital 

påverkas genom att delta på aktiviteten. De enda materiella resurser som finns på bilden som jag kan se 

är en mikrofon, ett bord, en klocka och själva aulan där föreläsningen hölls. Den säger inte så mycket 

om de materiella resurserna men det är ändå mer jämfört med bilden från Tensta Gymnasium.   

 

Det ekonomiska kapitalet är relaterat till det sociala kapitalet. Broady (1998) skriver att personer 

kommer att ha ett utbyggt kontaktnät som relateras till ett anrikt släktnamn eller som relateras till den 

sociala cirkeln som personen tillhör. Gällande det sociala kapitalet vill jag lyfta fram att 

hållbarhetsdagen med de viktiga gästerna gör att elevernas sociala nätverk ökar på ett indirekt sätt. 

Skolan blir känd i dessa kretsar och alla elever som har studerat där får fördelar av detta. Skolans prestige 

stiger.  

 

Det finns skillnader mellan skolorna. Det är tydligt att för den ena skolan är det viktigare att lyfta fram 

det som har ett värde i samhället. Jag ska vidare analysera habitus som finns i två nya bilder i relation 

till det som jag redan har analyserat.  
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7.3. Habitus som en symbol för skolan 

 

Det här avsnittet är delat i två delar: ‘’Skolan sprider kärlek’’ och ‘’Skolan historia’’ där jag kommer att 

analysera två bilder som hade i sammanband att bilderna lyfter fram en symbol för varje skola. Det  ska 

analyseras och tolkas med hjälp av begreppet habitus. Jag kommer att hitta olika koder som kan relateras 

till begreppet. Jag kommer också att tolka elevers sätt att handla, tänka och orientera sig i skola genom 

att se på det som elever gör på bilden.   

 

 

  
 

Habitus är enligt Broady (1998) dispositioner som människor har. Dessa dispositioner går med på att 

individer handlar, tänker och orienterar sig i den sociala världen. Hela systemet av dispositioner är ett 

resultat av sociala erfarenheter och det som kallas för det kollektiva minnet. Dessa gör att olika sociala 

grupper beter sig på olika sätt, (Broady, 1998). 

 

Broady (1998) skriver att dessa dispositioner inkorporeras eller förkroppsligar sig och att personer beter 

sig på ett specifikt sätt. Allt detta är relaterat till de olika sociala grupperna och kapitaltillgångar som 

grupperna har. Det relateras även till historia och det sociala sammanhang som en person föds i. 

Samtidigt som det är beroende av de historiska och sociala sammanhangen kan habitus komma fram i 

skolan eller konstrueras i skolan. Det är anledningen för att Broady (1998) lägger fokus på skolan och 

beskriver skolan som en institution där den sociala klyftan kan motverkas. 

 

Den här bilden är från Tensta Gymnasium, och visar en aktivitet som gjordes den 14 februari, alltså på 

Alla hjärtans dag. På bilden finns tre elever. De står mellan två pelare täckta med hjärtan. De håller i ett 

ballonghjärta. Det finns också flera mindre ballonger formade till hjärtan bakom dem. Bilden finns under 

rubriken Tensta Gymnasium sprider kärlek.  

 

Att sprida kärlek kan inte tolkas som en habitus i skolan eftersom det inte finns ett historiskt 

sammanhang i relation till det som gör att elever inkorporerar det i sitt sätt att bete sig på skolan. Det 

kan inte heller vara ett socialt sammanhang där en person är född eftersom man inte kan födas i platsen 
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där man sprider kärlek fast man kan födas i en kärleksfull familj, men det är inte en bra disposition som 

gör att personer kan handla, tänka och orientera sig på ett bra sätt i det krävande samhället som kräver 

mer än endast kärlek. Bilden visar inget om att utveckla kunskap som kan relateras till historiska och 

sociala sammanhang. Min tolkning är att dispositioner som elever visar inte är adekvata för att kunna 

göra en klassresa i samhället.  

 

Jag vill framhäva att diskursen i denna bild är ett gott exempel på det som Broady (1998) kallar för 

sociala skillnader. Skolan verkar inte arbeta med att motverka de sociala skillnaderna eftersom de inte 

verkar fokusera på höga studieresultat som ju är det som ger möjlighet till eleverna att göra klassresor. 

Det visar att skolan har ett lågt symboliskt kapitalt med sämre rykte, vilket kommer att påverka eleverna 

till det sämre i framtiden. Jag går vidare och analysera Norra Reals habitus.  

7.4. Habitus som en symbol för skolan och 

traditioner 

 

 
 

Den här bilden är en gammal skolbild. Den hittades på Norra Reals hemsida, där det går att läsa om 

skolan. Under bilden hittar man en beskrivning som förklarar att längst fram i mitten sitter två gamla 

rektorer. Bilden är från 1876, samma år som när skolan grundades. En av rektorerna som finns med i 

bilden var en känd politiker i Stockholm.   

 

Fokus i detta avsnitt är habitus. Till att börja med tolkar jag att denna bild lyfter fram att skolan är en 

gammal skola. Bilden visar att flera generationer har studerat här. Det betyder att den första habitus är 

tanken på traditioner som något positivt. Det vill säga, man ska vara traditionell. Det relaterar jag till 

beskrivningen på den tidigare bilden från hållbarhetsdagen som eleverna hoppades skulle bli en tradition 

i skolan. Det betyder att habitus är att ha en insikt om tradition som något bra och funktionellt i samhället.  

 

På bilden står flera personer som har gått på den här skolan och som har blivit viktiga personer som har 

påverkat samhället i historien. Det är den andra habitus, det vill säga att vara/vilja vara en påverkbar 

människa. Budskapet som bilden vill förmedla är att du har goda möjligheter att gå i deras fotspår om 

du går på den här skolan. Relationen mellan den här bilden och den första bilden är stor. I den första 
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bilden var gästerna personer som påverkar samhället idag och på den här bilden är det personer som 

påverkade samhället en gång i tiden. Det finns ett mönster mellan båda bilderna och det är beviset på 

den andra habitus.  

 

Skolan påverkar hur elever beter sig. Jag tolkar bilderna som att eleverna försöka bevara gamla 

traditioner av att vara platsen där makthavare finns.  

 

Det finns skillnader mellan de bägge skolorna. I Tensta Gymnasium ges en bild av att det är roligt och 

att man inte har så mycket kunskapsutvecklande aktiviteter. Den andra skolan visar istället habitus av 

tradition, politik och utveckling. Utifrån bilderna går det att tolka som att det finns en stor skillnad 

mellan skolorna. Eleverna i Norra Real Gymnasium kommer förmodligen att ha en större möjlighet att 

bära med sig den typen av symboliskt kapital som kan vara en god hjälp när man vill upp i det 

ekonomiska samhället. 

7.5. Integrerade projekt 
Det här  avsnittet analyserar jag två nya bilder som jag har hittat  i relation till olika identiteter som kan 

skapas på skolan. Den första bilden hittade jag på Tensta Gymnasiumsskolans hemsidan. För att 

analysera bilden ska jag ta hjälp av begreppet den prospektiva identitet. Dessa begrepp är relaterat till 

det symboliska kapitalet och till habitus. Jag kommer att hitta olika koder som ska relateras till den 

prospektiva identiteten i Tensta Gymnasium. 

 

Den prospektiva identiteten är relaterad till framtiden. För att konkretisera: det relateras till genus, 

etnicitet och region. Samtidigt som det relateras till framtiden är det även kopplat till ekonomiska och 

politiska engagemang. Bernstein (2000) preciserar med att denna relation till framtiden görs för att 

elever kan ha olika verktyg för att vara med i det ekonomiska systemet. Han skriver att detta är tänkt för 

att det socioekonomiska systemet kan behålla och utveckla sig. Det är även för att eleven ska konstant 

kunna lära sig.  

 

 
 

Den här bilden är den första som visas på Tenstas Gymnasiumsskolans hemsida. Det går även att se 

bilden under fliken Integrerade Projekt – IP, där det förklaras att skolan gör olika aktiviteter på onsdagar 

för att lyckas med integrering i skolan. Dessa aktiviteter görs gemensamt med lärare och elever. På 
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bilden kan man se hur olika etniciteter arbetar tillsammans. Aktiviteten som de verkar göra är att klistra 

in olika färghänder där man skriver in sitt namn. Både tjejer och killar deltar i aktiviteten.  

 

Jag tycker att den här bilden representerar det som kallas för den prospektiva identiteten. Enligt 

Bernstein (2000) är den prospektiva identiteten relaterad till genus, etnicitet och region. Dessa faktorer 

kopplas till det ekonomiska och politiska engagemanget. Det betyder att det socioekonomiska systemet 

kvarstår. Det görs i relation till det ekonomiska engagemanget som Bernstein (2010) pratar om eftersom 

arbetslivet är en plats där olika kulturer möts och där alla måste trivas. Samtidigt ser jag att samarbete 

är viktigt och det lyfts upp i bilden. Samarbeten är även viktigt på arbetsmarknaden och det är en bra 

egenskap när man går ut i arbetslivet. Att se både tjejer och killar på bilden är ett sätt att säga att bägge 

har rätt att umgås med varandra, vilket är en annan faktor som är viktigt i arbetslivet. Jag ser även att 

man har fokus på region eftersom denna bild är från skolan som ligger i en Stockholms förorter med 

mest mångfald. Genom bilden skapas en föreställning om den andre som den som inte kan integrera sig 

i samhället. Föreställning om den andre också representerar den som inte har en stor förmåga eftersom 

elever endast klistrar in olika färghänder.  

7.6.   Pedagogiska identiteter  
I den här delen analyserar jag en bild som  jag har hittat på Norra Reals gymnasiums hemsida. Den 

bilden är kopplad till identiteter som kan skapas på skolor. Då för att analysera bilden ska jag ta hjälp 

av begreppen prospektiva identiteten och retrospektiva identiteten. Dessa begrepp är relaterat till det 

symboliska kapitalet och till habitus. Jag kommer att hitta olika koder som ska relateras till identitets 

teori av Bernstein och skillnader mellan skolor. 

 

 
 

 

Den prospektiva identiteten är relaterad till framtiden. För att konkretisera: det relateras till genus, 

etnicitet och region, samtidigt som det relateras till framtiden är det även kopplat till ekonomiska och 

politiska engagemang. Bernstein (2000) preciserar med att denna relation till framtiden görs för att 

elever har olika verktyg för att ta sig fram i det socioekonomiska systemet. Så kan systemet bevaras och 

utvecklas och då måste eleverna ha en konstant inlärning.  
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Eleverna på bilden är i Shanghai på en studieresa. Bilden är hämtad från Skola 1:s hemsida. På sidan 

länkar man till en reseblogg som finns på samma domän. På bilden ser man olika byggnader från 

Shanghai. Utifrån den prospektiva identiteten tolkar jag bilden som att resan kopplas till genus, etnicitet 

och region. Det verkar finnas en jämn uppdelning mellan könen på resan eftersom bilden visare ungefär 

lika många tjejer som killar. Jag kopplar också bilden till etnicitet eftersom man genom att resa till ett 

annat land kan lära sig om en annan kultur och att ha en öppen syn på den andre. Det kan relateras till 

region eftersom Kina är en ekonomisk världsmakt och då kan eleverna lära sig om det globala systemet, 

vilket kan bli ett verktyg för att utveckla och behålla det ekonomiska systemet.  

 

Det är inte den första resa som gjorts i skolan. Förra året var man enligt hemsidan i Indien. Det tycks 

finnas en resetradition i skolan. Bernstein (2000) relaterar traditioner till den retrospektiva identiteten.  

 

Den retrospektiva identiteten är relaterad till dåtiden. Det betyder att skolan har fokus på att konservera 

kultur, tradition eller religion. I den retrospektiva identiteten formas två typer av individer: elitister och 

fundamentalister. Enligt Bernstein (2000) görs det eftersom man vill bevara sina traditioner, sin kultur 

och sin religion. Skolan fokuserar mycket på sin historia och att bevara gamla traditioner. Det elitiska 

maneret skapas genom att visa eleverna det rätta sättet att bete sig. Det relateras till habitus och det 

sociala kapitalet. Det fundamentalistiska maneret visar på en självsäkerhet av att agera på det korrekta 

sättet och är något som ärvs från generation till generation. Bilden visar en resetradition. Jag tolkar det 

som att skolan vill skapa en identitet som inriktar sig på elitism och att skolan vill bevara sina traditioner 

och sin kultur. Att visa den här bilden och tidigare resor på hemsidor tolkar jag som att skolan lägger 

fokus på att det har funnits många generationer och att de har ansvar för att behålla det som andra 

generationer av elever har gjort. Eleverna lär sig ett globalt och elitistiskt beteende.  

 

Jag tolkar en sådan här resa till en supermark som Kina som något som visar ekonomiskt och politiskt 

engagemang och något som ger multikulturell erfarenhet. Skolan skapar en identitet som är en blandning 

mellan den restrospektiva och den prospektiva och tar de positiva delarna av dessa identiteter. Det 

betyder att eleverna kommer att få fler möjligheter när de slutar skolan. Det kommer även att hjälpa dem 

att ha en mer global syn på världen.  

 

Skillnaden från Skola 2 är att eleverna från Norra Reals Gymnasium har mer möjligheter och kontakter 

med det som är viktigt för att utveckla sig inom det moderna samhället. Efter att vi har sett alla dessa 

skillnader mellan skolorna kommer jag att diskutera hur informationen som finns på hemsidorna hjälper 

att gestalta stereotyper och hur dessa stereotyper påverkar segregeringen. Till diskussionen tar jag hjälp 

av tidigare forskning och teoretiska ramverk. 
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8. Diskussion 

Jag använde Bourdieus sociala klassteori som Broady (1998) beskriver och  Bernsteins (2000) teori om 

pedagogiska identiteter. Det gjorde jag för att besvara om segregeringen kan gestalta sig på hemsidor 

och på vilka sätt bidrar hemsidor konstruktionen av den goda eleven.  Jag har också tagit hjälp av Palmes 

(2008) studie för att definierar segregationen och  den goda eleven. Vidare kopplade jag det till 

diskursanalysen och hermeneutiken för att vidare analysera sex bilder från två kommunala 

gymnasieskolors  hemsidor. Det gjordes också i anledning om någon vill komma tillbaka och analysera 

måste han/hon utgå från mina tidigare forskningar, metod delen och mitt teoretiskt ramverk samt data 

som jag använder för att ha samma resultat eller en liknande analys. En analys kan inte vara trovärdig 

om det inte finns en teori som hjälper analysen då det är en annan anledning till jag använder dessa 

begrepp.    

 

De största skillnaderna är koncentrerade i det symboliska kapitalet eftersom båda skolorna har olika 

aktiviteter och båda koncentrerar sig på två olika saker. Jag framhäver att Norra Real vill visa på bilderna 

att de vill arbeta hårt med att utveckla elever på det som uppskattas mest i samhället. Det görs genom 

att erbjuda inflytelserika gäster till skolan som kan dela  sin egen erfarenhet att påverka samhället. Att 

berätta vilka skolor och vilka traditioner skolan har haft är en annan faktor som påverkar i det och att ha 

resor där elever kan utveckla det symboliska kapitalet. Medan i Tensta Gymnasium visar på bilder att 

de också jobbar med det genom att ha poesi i skogen, integrerande aktiviteter och genom att sprida 

kärlek. Bilderna visar att det finns en polarisering mellan båda skolor precis som Palme (2008) visar i 

sin studie. Den polariseringen innebär Norra Real är en elitskolan medan Tensta Gymnasium inte är det.  

 

När skolor har olika kapital betyder det att två typer av elever formas. En med högre kapital än den 

andra. Det symboliska kapitalet och allt som det innebär är kopplat till makt, eftersom i samhället 

uppskattas den som har mer kunskap om kultur, ekonomi, samt den som kan mest om aktuella politiska 

frågor enligt Broady (1998). Dessa personer som äger ett högt symboliskt kapital har en bättre förståelse 

på hur samhället är strukturerat och hur man kan hitta den rätta vägen för att lyckas i samhället. Det 

betyder att när det symboliska kapitalet är högre vid en skola kan detta leda till ett socialt och diskursivt 

formande av den goda eleven vid gymnasiet, vilket får konsekvenser för framtiden och möjligheter. Det 

betyder att den som har ett högre symboliskt kapitalt blir den som får mer makt i framtiden då den vet 

bättre hur samhället fungerar. Man behöver kunskap för att uppnå det ekonomiska och det sociala 

kapitalet. Norra Reals Gymnasium riktar sig mot en elitistisk finkultur och givetvis har den som har 

kunskap om denna finkultur goda möjligheter att lyckas i samhället. Tensta Gymnasium riktar sig mot 

att utveckla kunskap med tanke på genus, identitet och region, med andra ord att ha ett 

integreringsprogram. Två olika identiteter formas i skolorna med olika symboliskt kapital. 

 

Det är tydligt att den skola som inte har så mycket symboliskt kapital är den skola som ligger i en förort 

till Stockholm. Jag tycker detta visar att segregering förekommer i skolsystemet. Detta trots att skolvalet 

är individuellt och den som väljer kan söka sig till en skola som anpassar sig till det egna intresset. Det 

borde finnas en tanke bakom informationen som visas på hemsidorna. 

 

Marianne Dovemark & Ann-Sofie Holm (2017) kommer i sin studie fram till att 

marknadsföringsmaterialet bidrar till att elever gör en autosegregering, eftersom skolorna bygger på en 

profil. Denna profil är olika beroende på vilken skola det är. Det är tydligt att bilderna som visas i den 

här studien har ett syfte. Skolan från Stockholms innerstad lyfter fram profilen av eleven med 
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samhällsengagemang och med framtida maktpositioner. Medan skolan från förorten i Stockholm visar 

en profil av elever som har det trevligt men som inte är så intresserade av kunskap och 

samhällsutveckling. Dessa olika profiler påverkar skolvalet. 

 

 

Skolvalet är påverkat av olika pedagogiska identiteter. Dessa identiteter visas även i bilderna. Det 

uppfyller också det som eleverna förväntar sig att se utifrån skolornas rykte. Skolorna har olika intressen. 

Den ena skolan visar sig ha mer intresse för integrering och inkludering och den andra visar sig ha mer 

intresse av aktuella frågor. Även om Norberg (2000) har visat att alla skolor i Sverige är en 

mångkulturell plats, är det bara en av två skolorna i studien som visas ha den inriktningen. 

Innerstadsskolan fokuserar istället på att behålla de sociala strukturer som finns sedan gammalt, vilket 

Peréz (2015) har visat i studien. 

 

Hårsams (2006) studie kommer fram till att Stockholm är segregerat. Han skriver att olika etniska 

grupper bor i olika delar av staden och att det finns sociala grupper som bor i områden som kännetecknas 

av samma etniska bakgrund. Hårsam (2006) konkretiserar att den ekonomiska inkomsten påverkar och 

att medborgarna med låg inkomst bor ofta i områden som kännetecknas av hög etnisk diversitet. Det 

påverkar skolorna på ett indirekt sätt eftersom på bilderna ser man att det finns en skola som visar mer 

mångfald än den andra samt mer ekonomiskt kapital. Detta är ett sätt som segregeringen kan gestalta 

sig på. Allt detta fungerar på ett omedvetet sätt i människors beteende enligt Donevark & Holm (2017) 

studien. 

 

Dessa omedvetna sätt i människors beteende är relaterade till stereotyper eftersom när man visar fina 

bilder och bilder med roliga aktiviteter byggs stereotyper och då påverkar det segregering. Det 

görs  enligt Zamjoska (2016) eftersom det meritokratiska samhället använder det symboliska kapitalet 

som en ursäkt för att segregera och exkludera den som inte äger ett högt kapital och Perez (2015) skriver 

att den andre  är relaterad till fattiga personer och att det hjälper också att skapa stereotyper i samhället. 

Den diskursiv formade av den goda eleven är relaterad till ett högt symboliskt kapital och det 

representerar människors sätt att handla, tänka och interagera i samhället. Bourdieu (1999) visar att det 

finns skillnader mellan dem som har ett högt symbolisk kapitalt och lågt symbolisk kapitalt. Bilderna 

visar att det finns skillnader mellan skolors habitus. Dessa skillnader påverkar även segregeringen 

eftersom det bildas elever med två olika intressen. 

 

Med tanke på att skola inte brukar ge medel till enskilda elever för att stöda resor så kan det komma sig  

att det låg på familjernas ansvar att betala det här resan. Sådana former av informella krav på familjens 

privata ekonomi leder lätt till ett sociokulturellt urval som speglar dagens segregering. När det visas på 

hemsidan tror jag att det betyder att elever som inte har ett högt ekonomiskt kapital inte väljer den skolan 

eftersom det kommer leda till ett tryck på föräldrarna att bekosta en resa de inte har råd med. Det gör att 

elever med ett högt ekonomiskt kapitalt hamnar i en likriktad skola till skillnad från de som inte har ett 

högt ekonomiskt kapital. Segregeringen kvarstår. 

 

Det betyder bara att det finns en tanke bakom det som gör att samhället segregeras. Segregering kan 

tolkas som något som blir normalt och följer naturens gång. För Broady (1998) är detta något normalt, 

likasinnade hittar varandra och väljer varandra. För Palme (2008) boendesegregation i 

Stockholmsområdet påverkar segregeringen och den polariseringen i skolor.  Då kan jag säga att den 

boendesegregationen kan det påverkar på bilder som varje skolan visar på hemsidorna.  
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Den här studien var en diskursanalys med hermeneutisk ansats där jag analyserade vad bilderna vill lyfta 

fram och hur det påverkar dagens samhälle. Tiden var inte tillräcklig för att kunna vara på plats och 

analyseras från ett inre perspektiv och få mer information om hur skolaktiviteter var organiserade och 

vilket mål dem hade samt om tanken bakom aktiviteter då kan analysen inte gå på djupet. En annan 

faktor är att diskursanalysen anpassar sig bättre till språkliga diskurser och inte till bilder. Eftersom 

bilder kan vara en sätt att poetisera eller visa det som är positiv som görs i skolor. Det betyder att 

hermeneutiks tolkning kan vara kluven eftersom jag har ingen tillgång till den riktiga verkligheten i 

skolor.    

 

Studien kan inte generaliseras eftersom det endast gjordes på två hemsidor. Det betyder att resultaten 

som jag har fått är just från två hemsidor och inte från alla skolor. Om jag vill generalisera resultaten 

måste jag blanda sättet att samla in information och studien ska vara bredare.  För att vidareutveckla den 

här studien, anser jag att man bör göra en etnografisk studie där man fördjupar sig i dessa skillnader 

mellan skolorna för att se om det är ett resultat av endast hemsidorna eller om det finns en diskurs inom 

varje skola som gör att denna segregering kvarstår i samhället. En annan faktor för att vidare utveckla 

den studien  som etnografisk är för att Bourdieus teori var baserad i etnografiska studier  och då är den 

mer lämpligt för att göra en etnografisk studie än diskursivanalys med hermeneutiks ansats.  

 

 

Avslutningsvis tycker jag mig se att bilden av den goda eleven formas i skolan. De goda är de som har 

mer symboliskt kapital och inriktar sig mot en finkultur. Sedan skapas det även bilder av elever som 

behöver kompensatorisk pedagogik som är elever som inte verkar ha ett högt symboliskt kapital. Detta 

går att se i deras habitus. För mig verkar det som att det finns en bakomliggande tanke mellan det som 

visas på hemsidorna och skolvalet som gör att segregeringen gestaltar sig på hemsidorna och att skolorna 

inte lyckas uppnå jämlikhet vilket är deras uppdrag. 
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