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En studie av två elevgruppers uttryck utifrån deras val av profil 

Daniel Gausel 

Sammanfattning 
Mitt examensarbete tar upp de skillnader och likheter som finns mellan två elevgrupper 
som har valt två olika profiler, en handbollsprofil och en Naturkunskap och 
matematikprofil, i grundskolans senare del. Jag har framförallt undersökt vilka 
skillnader som finns i stiluttryck och hur de iscensätter deras maskulinitet. Slutligen har 
jag diskuterat detta utifrån den franska sociologen Pierre Bourdieus grundläggande 
begrepp kapital och habitus för att försöka se vilka bakomliggande orsaker det kan 
finnas till de skillnader som finns mellan grupperna. Jag har i använt mig av 
observationer av elevgrupperna under lektionstid där jag bland annat undersökt hur de 
utnyttjat rummet både fysiskt och verbalt på olika sätt. Jag har även utfört 
gruppintervjuer med elever från bägge klasserna för att få reda på mer om deras 
värderingar och åsikter. 

Studien visar på att de skillnader som finns i stiluttryck mellan grupperna samt hur de 
iscensätter maskulinitet har att göra med vilket värde de ger dessa två faktorer. Medan 
utseendet hos killarna från handbollsprofilen värderas högt på olika sätt diskuteras det 
knappt hos den andra gruppen. En liknande skillnad i värde finns det i vikten och 
inställningen till skolan där killarna från Naturkunskap och matematikprofilen 
värdesätter skolan utifrån deras tro på utbildning så anser den andra gruppen att skolan 
mer eller mindre är ett hinder för deras utövande av handboll.  

Det visar sig att det finns skillnader i hemmiljöerna mellan de två grupperna som bland 
annat kan ses som en förklaring till den skillnad som vi får se i uppsatsen. 
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Inledning  

Bakgrund 
Debatten kring profilklasser och profilskolor har pågått till och från under hela 2000-talet 
och har nu börjat övergå i en debatt kring elitskolor, segregering och samhällelig 
stratifiering. Bland annat talas det om att elevernas bostadsort och familjetillhörighet är 
avgörande i valet av skola och klass eftersom deras sociala bakgrund kan ha direkt 
koppling till deras motivation och resultat i skolan.1 En rapport från skolverket gör gällande 
att elever från hem med högutbildade når bättre resultat, något som syns så tidigt som i år 
5. Den bakgrundsfaktor som slår igenom mest på resultaten är moderns utbildningsnivå. De 
elever vars moder endast har grundskoleutbildning hade genomgående svårare att klara 
kravnivåerna.2 Att elever till högutbildade föräldrar rent resultatmässigt klarar sig bättre än 
andra elever torde avspegla sig även i kunskaper om utbildningsvägar inom skolväsendet, 
något som borde synas även i val av dessa vägar. Palme skriver att utbildningen när en tro 
på utbildningens värde, vilket bland annat innebär att man som förälder håller sig väl 
informerad om vad utbildningsinvesteringar innebär, man vet hur man undviker okloka 
satsningar från barnens sida samt förstår vikten av att skaffa sig upplysningar om 
exempelvis gymnasielinjers reella värde.3 Detta spelar kanske framförallt roll inför valet till 
gymnasieskolan men får med grundskolans explosion av profiler även anses vara den 
verklighet som yngre elever orienterar sig i. Detta ställer allt högre krav på eleverna som 
måste göra aktiva val rörande skolgången i allt yngre åldrar, eller rättare sagt så ställer det 
högre krav på föräldrarna som måste se till både elevernas nuvarande intressen men även 
till senare studier och framtidsplaner. Med andra ord ett inte alltför enkelt val vare sig för 
föräldrar eller elever, och frågan är hur man kan veta vilket som är det rätta valet.  
 
En annan debatt som förts, och förs kanske framförallt på landets lärarhögskolor, är 
genusdebatten där manligt och kvinnligt ställs mot varandra ur ett maktperspektiv. 
Argumenten å ena sidan är att skolan är en feminin institution där flickor klarar sig bättre i 
enlighet med den kvinnliga norm som finns med hjälp av bland annat den majoritet som de 
kvinnliga lärarna.4 Andra påpekar killarnas framskjutna position i skolan genom att hänvisa 
till deras fysiska och verbala positionering i klassrummet vilket kräver extra 
uppmärksamhet från lärarna. Att det ”kvinnliga sättet” renderar i bättre resultat och högre 
betyg verkar vara mindre viktigt än elevernas behov av, eller rättare sagt deras möjligheter 
till, att bli sedda och uppmärksammade av lärarna. Det ”manliga sättet” kan då, ur ett 
maktperspektiv, ses som eftersträvansvärt och statusfyllt bland eleverna. Samtidigt vet vi 

                                                
1 Ambjörnsson, 2004, s.33. 

2www.skolverket.se, 2006-12-07; rapporten kommenterades även i media, se bl.a. SvD, 2006-12-07, s.14. 

3 Palme, 1990, s.275. 

4 Detta ska inte på något sätt ses som en absolut sanning utan är resultatet av otaliga genusdiskussioner på 

Lärarhögskolan i Stockholm. Bl.a. Connell (, s.16.) skulle motsätta sig detta påstående som menar på att ”Det råder 

inte minsta tvekan om männens institutionella makt och den offentliga kulturens patriarkala karaktär”.  
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att det inte är alla killar som uppmärksammas för deras upptagande av tid och rum, utan 
som i likhet med tjejerna satsar på att få bra resultat och höga betyg. Robert W Connell 
skriver i sin text om störande maskuliniteter att olika maskuliniteter existerar och att det 
råder en hierarkisk relation mellan beroende av i vilken kulturell kontext de återfinns. Han 
menar att det inte längre handlar om en mansroll, utan flera och att dessa måste ses som en 
aktiv konstruktionsprocess.5 Fanny Ambjörnsson tar i sin bok I en klass för sig upp 
problematiken kring att skapandet av genus aldrig kan studeras separerat från 
klassaspekten.6 Hon menar med andra ord att vi måste studera genus med bakgrund mot 
kunskapen om hur bland annat genusrelationer är sammanvävda med andra strukturerade 
principer (däribland klass) i samhället. 

Teoretiska perspektiv/litteraturgenomgång 
Cultural studies – ett sätt att se på kultur 

Cultural studies, eller om vi ska hålla oss till det svenska språket kulturstudier eller 
kulturforskning, är precis vad det låter som – studier och forskning av kultur. Det är dock 
inte så enkelt som det först låter, men vi ska ta det från början. Cultural studies är ingen 
vanlig akademisk disciplin, utan är ett forskningsfält som förenar discipliner såsom 
sociologi, etnologi och antropologi. Men det har knappast bara fungerat som en förenande 
länk mellan dessa sedan tidigare erkända discipliner utan har snarare beskyllts för att ha 
skapat oreda dem emellan och således haft problem med att dra upp egna gränser. Cultural 
studies kännetecknas vare sig av en för alla i fältet gemensam metodologi eller en teoretisk 
referensram, och även om det inte finns något enkelt sätt att precisera exakt vad det är så 
anger ändå beteckningen  att det handlar om studier av eller forskning om samtidskultur.7 
 
Ove Sernhede och Thomas Johansson menar på i sin bok om Identitetens omvandlingar att 
kultur primärt handlar om produktion och utbyte av mening mellan människor, och vänder 
sig mot antropologins alltför breda kulturbegrepp där kultur är relaterat till det sätt som 
olika grupper av människor hanterar de materiella och sociala villkor under vilka de lever 
sina liv. Sernhede och Johansson säger att kulturstudier ska intressera sig för olika aspekter 
av de meningsbärande strukturer som upprätthåller den gemensamma livsvärld vi kallar för 
kultur. De menar även att kultur och identitet är nära knutet till hur skillnad markeras och 
upprätthålls inom och mellan olika grupper genom 

[v]ilka vi är och vilka vi känner samhörighet med – vår identitet – är i hög grad beroende av hur vi 
ger mening åt och hur vi definierar och skapar innebörder i den värld vi finns i.8 

                                                
5 Connell, 2001, s.17. 

6 Ambjörnsson, 2004, s.32. 

7 Sernhede & Johansson, 2001, s.7f. 

8 Sernhede & Johansson, 2001, s.9. 
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Stil och smak – ett uttryck för vaddå?  

Den tröja du har på dig nu, liksom dina byxor och kanske på det sätt du har inrett din 
lägenhet, liknar väl egentligen alla andra dina klädesplagg eller hur dina vänners lägenheter 
ser ut? Medveten om att skillnader mellan människor och vänner blir större ju äldre vi blir 
och mindre beroende av ”gruppen”, (vi vill i alla fall gärna tro det, dock är det tveksamt om 
det verkligen förhåller sig på det viset), så är gemenskapen under skoltiden viktig och 
framförallt är det viktigt att påvisa den. Denna studie är en komparativ studie mellan två 
olika grupper utifrån deras val av profil, handboll kontra naturkunskap/matematik, och 
således en studie av två gemenskaper. Begreppet gemenskaper ska inte här övertolkas utan 
enbart förstås som grupperingar gjorda efter profilvalet. Ett sätt att påvisa gemenskap är 
genom klädstil som blir en markering både inom men också mot dem som står utanför 
gruppen. 
 
Erling Bjurström ger i sin bok Ungdomskultur – stil och smak en överblick över moderna 
och urbana ungdomars framväxt och utveckling i Sverige. Han utgår från en kritisk 
granskning av tidigare ungdomsforskning och utvecklar ett nytt perspektiv på 
ungdomskulturer och ungdomsstilar.9 Bjurstöms nya perspektiv grundar sig på den kritik 
han framför i den tidigare forskningen men han går vidare och nyttjar sig av Paul Ricoeurs 
hermeneutik, Michail Bachtins dialogism och Pierre Bourdieus kultursociologi. Utan att gå 
in närmre på dessa herrars forskning och begrepp, (Bourdieu kommer vi att möta senare i 
denna uppsats), ska det nämnas att Bjurström själv inser att dessa perspektiv inte 
friktionsfritt kan användas tillsammans men att det inte egentligen utgör något problem för 
det nya perspektiv han själv utvecklar.10 Ett perspektiv som i texten från början är brett och 
allmängiltig för att utvecklas till just ungdomsstilar och kanske speciellt svenska 
ungdomsstilar.  
 
Bjurström menar att stilbegreppets logiska omfång kan i det närmaste appliceras på allt, 
och refererar genom Stuart Ewens till en gammal reklamslogan som lyder; ”Stil, svår att 
definiera…men lätt att känna igen”.11 Han skriver senare att stil kan beskrivas och 
analyseras i relationella termer, det vill säga som en aspekt av mänsklig kommunikation 
eller som en dimension hos de olika symboliska uttryck som ingår i olika 
kommunikationsformer. Stil och kommunikation blir därför sammanflätade i varandra 
eftersom de bägge är symbolladdade, och symboler är alltid fyllda med någon slags 
innebörd. Symbolikens innebörder av stil, kommunikation och handlingar föregås alltid av 
motiv, intentioner och orsaker, och möts alltid av förståelse, tolkning och förklaringar.12 
Detta vill jag ta fasta på från Bjurströms text och ställa frågan hur pass medvetna killarna i 
studien egentligen är om vad de har på sig om vad deras kläder symboliserar dels inom 
gruppen men även gentemot andra grupper och gemenskaper. 
 

                                                
9 Bjurström, 2005. 

10 Bjurström, 2005, s.143. 

11 Bjurström, 2005, s.158. (Stuart Ewens, 1990, s.41). 

12 Bjurström, 2005, s159ff. 
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Ungdomsforskningen har som all annan forskning genomgått sina evolutionistiska framsteg 
och ett viktigt sådant kom med den så kallade Birminghamskolan. Det är egentligen med 
Birminghamsskolan som ungdomskulturforskningen avgränsar sig till ett självständigt 
vetenskapligt fält, och bland det första som sker är att företrädarna presenterar sina teorier 
som visade ambitionen att ”detronisera” och ”dekonstruera” ungdomskulturbegreppet.13 
Genom att dekonstruera ungdomskulturbegreppet med hjälp av en eklektisk teori, som i sak 
slog tillbaka mot den tidigare strukturfunktionalistiska sociologin och dess uppfattning om 
ungdomskulturen som ett homogent system, ville Birminghamforskarna visa på att 
ungdomen måste ses som en fraktion inom respektive klass. Bjurström skriver att 

Genom socialisationen i familjen, grannskapet och skolan socialiserades ungdomen till en 
”klassidentitet” med vilken en speciell ”klassproblematik” reproducerades, samtidigt som det faktum 
att ungdomen konfronterades med denna problematik under en annan fas av livscykeln än vuxna 
och inom speciella institutioner (främst skolan) och sociala sammanhang gjorde att den lägger 
grunden till en specifik ”generationserfarenhet”14 

Det ovanstående citatet kan sägas utgöra grundbulten och utgångspunkten för 
Birminghamsskolans analys av konkreta ungdomskulturer i arbetar- och medelklassen, det 
vill säga den specifika klassen samt ungdomarnas ålder. Bjurström menar på att den nya 
klassproblematikens lösningar skapar nya delkulturer som alltså kan ses som 
generationsspecifika reaktioner på klasspecifika problem. De nya delkulturerna delades in i 
två kategorier, ”sub”- och ”motkulturer”, där den första handlade om ungdomskulturen 
inom arbetarklassen och den senare för densamma inom medelklassen. De grundläggande 
riktlinjerna för Birminghamsskolans analys av konkreta ungdomssubkulturer kan delas in i 
tre nivåer: I) den historiska nivån, där man studerar den speciella problematiken inom en 
klassfraktion; II) den strukturella eller semiotiska nivån, där subsystemen inom 
klassfraktionen analyseras; och slutligen III) den fenomenologiska nivån, där man 
analyserar hur dessa subsystem upplevs och levs ut av dem som bär upp dem.15  
 
Birminghamskolans analysmetoder utgår från en idé om tydliga klassgränser och där den 
klasspecifika problematiken kräver ungdomarna på någon slags respons som i sig skiljer 
sig från tidigare generationers respons eftersom samhället förändras precis som de 
samhälleliga institutionerna. Där Birminghamforskarna kanske på ett enklare sätt kunde ta 
hjälp av geografisk härkomst är det idag inte lika tydligt inom de allt mångfacetterade 
bostadsområden som finns i vårt samhälle. Medan de koncentrerade sig på de två första 
nivåer av analysen kommer jag att nästan uteslutande använda mig av den andra dock 
kanske inte lika långtgående. Man kan säga att de lösningar som ungdomskulturerna 
producerade var symboliska, som är möjliga att tolka och läsa av med vad som kan kallas 
för social semiotik, det vill säga ”att med hjälp av semiotiska tolkningar förstå hur 
ekonomiska och sociala krafter ligger till grund för, alstrar och återspeglar sig i symboliska 

                                                
13 Bjurström, 2005, s.71. 

14 Bjurström, 2005, s.72. 

15 Bjurström, 2005, s.73. 
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former.”16 Det är utifrån denna sociala semiotik som gör det möjligt att uppfatta 
ungdomsstilar som kulturella svar på generationsspecifika klasserfarenheter. 
 
Birminghamskolan delade in begreppet stil i fyra huvudsakliga kategorier; utseende 
(kläder, frisyrer och andra visuella attribut), uppträdande (sätt att röra sig, jargong och 
ritualer), musik och slutligen argot (språkbruk eller slang).17 En del av den kritik som har 
riktats mot Birminghamforskarnas konkreta stilanalyser är att de tenderade att få en statisk 
karaktär, det vill säga att den undersökta subkulturen betraktades som en färdigskriven text 
vars innebörder kunde friläggas efter att stilen skapats. Man intresserade sig alltså mer för 
stilskapandets (det egentliga begreppet ska här vara stiliseringsprocess) resultat än den 
aktuella processen. Det ögonblick en stil skapas kallas för bricolage, och används i 
huvudsak av Birminghamskolan för att förklara hur subkulturer förändrar och omdefinierar 
redan symbolladdade element och integrerar dem i sina stilar.18 Bricolagebegreppet 
kritiserades på flertalet sätt, liksom Birminghamsskolan användning av andra begrepp, och 
kommer i denna uppsats egentligen inte att användas. Detta av den enkla anledningen att 
jag inte är intresserad av när och hur de undersökta elevernas stilar skapades utan hur de 
fyra huvudsakliga kategorierna som är beskrivna ovan tar sig uttryck och på vilket sätt man 
kan tolka den symboliska innebörd stilarna innehar.  
 
 

Profilen – ett val av maskulinitet? 

Den egentliga utgångspunkt som jag har i denna uppsats är att det finns tydliga skillnader 
sett ur olika perspektiv mellan killarna i de två profilklasserna. En av dessa skillnader är 
hur killgrupperna skapar olika sorters maskulinitet. Till min hjälp kommer jag att använda 
mig av Connells uppsats om störande maskuliniteter och skolväsendet.19 Connells studie 
om konstruktionsprocessen av maskulinitet hos två grupper män i Australien, vilka på olika 
sätt är fjärmade från de dominerande maskulinitetsmodellerna, kan inte direkt överföras till 
den kontext som min studie ingår i. Detta beror dels på de generella skillnader som finns 
mellan Sverige och Australien och dels, och kanske framför allt, på att Connell har använt 
sig av två ytterligheter vilket inte jag på något sätt har gjort. Dessutom ska det påpekas att 
hans studie inte är gjord på skolelever utan på vuxna män som får återberätta sina relationer 
till bland annat skolväsendet. De två grupper som utgör Connells studieobjekt är dels en 
grupp unga arbetslösa arbetarklassmän, som nyligen slutat skolan, och som har växt upp 
medvetna om den strukturella arbetslöshet och närheten till fängelset som funnits i deras 
närhet, och dels en grupp män, för det mesta några år äldre och för det mesta från rikare 
bakgrund, vilka inblandade i politiks organisering kring miljöfrågor. Som synes är det 
livssituationer som på intet sätt liknar de hos de studerade elevernas, men delar av Connells 
resultat är intressanta för min studie och kommer att fungera som utgångspunkt när jag 
diskuterar de två killgruppernas konstruktioner av maskulinitet. 
                                                
16 Bjurström, 2005, s.73, 

17 Bjurström, 2005, s.72. 

18 Bjurström, 2005, s.74f. 

19 Connell, 2001. 
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Till att börja med måste vi förstå att vi inte kan tala om en maskulinitet oberoende av en 
kulturell kontext, eller att olika grupper helt enkelt absorberar olika könsroller. Tvärtom 
ska maskulinitet uppfattas som en aktiv konstruktionsprocess, som äger rum i ett fält av 
maktrelationer som ofta är spända och motsägelsefulla, och som ofta inbegriper 
förhandlingar kring alternativa sätt att vara maskulin.20 Detta innebär att vi inte kan se det 
som en självklarhet hur olika grupper uttrycker sin maskulinitet, det vill säga att den aktiva 
konstruktionsprocessen är beroende av samhällets olika makt- och normativa uttryck 
gällande, exempelvis, moral. En av Connells huvudpunkter är att söka identifierbara 
nyckelhändelser i genuskonstruktionens kollektiva process, vilket bland annat innebär den 
sociala dynamik inom vilken maskulinitet formas.21 Till skillnad från Connell som alltså 
söker efter faktorer som drivit processen framåt, söker jag i min studie efter de fenomen 
som idag är synliga för betraktaren och får anses vara karaktäristiska för de två olika 
killgrupperna. 
 
Jesper Andreasson menar på i sin text om maskulinitet och sexualitet i en enkönad miljö att 
när män/killar samlas i grupp utvecklas en homosocialitet som innebär att dessa 
sammanslutningar strävar efter att stärka upplevelsen av manlighet inom gruppen samtidigt 
som de försöker upprätthålla fasta gränser gentemot omgivningen. Detta innebär bland 
annat, skriver Andreasson, att gruppens ”medlemmar” agerar i enlighet med de 
föreställningar de har om hur man skall bete sig och handla i en manlig gemenskap, vilket i 
sin tur bygger på gemensamma definitioner av maskulinitet och sexualitet samt hur man 
förhåller sig till andra sätt att se på kön och sexualitet.22 Det ska sägas att Andreassons text 
är en studie om maskulinitet och sexualitet gjord på män i ett handbollslag, vilket i sig är 
lite roligt med tanke på mitt studieobjekt, men det gör även att hans resultat och 
bakomliggande teorier stundtals fastnar inom en tydligt avgränsad arena utan att detta 
egentligen problematiseras av författaren. När han i sin diskussion om Det offentliga 
framträdandet – Den accepterade mannen menar på, i likhet med Connell, att maskulinitet 
konstitueras genom kroppsliga handlingar och att man genom hårt kroppsarbete ska skapa 
en tydlig distinktion till den mer mjuka kvinnokroppen, får jag känslan av att han anser att 
detta är en allmängiltig föreställning av maskulinitet.23 Jag menar att han ”glömmer” bort 
den maskulinitet som skapas och existerar utan idrottens värld. Dock är det Andreassons 
användning av homosocialiteten som jag finner intressant och hur killarna i min studie 
agerar utifrån de gemensamma föreställningar som bör finnas om maskulinitet och 
eventuellt sexualitet. 
 
Rubriken till detta kapitel antyder att man medvetet gör ett val i hur man ska uttrycka sin 
maskulinitet, vilket på sätt och vis är sant. Det hela handlar om, som Connell uttrycker det; 

                                                
20 Connell, 2001, s.18. 

21 Connell, 2001, s.19. 

22 Andreasson, 2003, s.27. 

23 Andreasson, 2003, s.28. 
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”att veta var man står”.24 Detta innebär att man vet till vilken grupp man tillhör, det vill 
säga att man vet om man tillhör de tuffa grabbarna, plugghästarna eller töntarna. Valet av 
maskulinitet får dock inte förstås som ett fritt val utan struktureras starkt av maktrelationer. 
Connell menar på att differentieringen av maskulinitet framträder i förhållande till skolans 
agenda som organiserar kunskap hierarkiskt och ordnar eleverna i en akademisk hierarki. 
Detta leder till en differentiering av killarna i skolsystemet som i egenskap av 
samhällsinstitution levererar samhällelig makt. Connell skriver att 

Reaktionen från de ”misslyckade” består troligen i ett anspråk på andra maktkällor, kanske till och 
med andra former av maskulinitet. Det kan vara fråga om idrottslig framgång, fysisk aggression 
eller sexuella erövringar.25 

Skapandet av andra maktkällor och således andra maskuliniteter kan vara något som 
uppmuntras under skoltiden, men som alltså alltför sällan ger någon framskjuten 
samhällelig position senare i livet. Differentieringen av maskuliniteter ska därför inte 
enbart ses som en fråga om individuella val i livet, utan är något som är en kollektiv 
process och som sker på institutionsnivå (skolan), i organiserandet av förhållanden i 
kamratgruppen samt familjens eventuella krav på elevens skol- och andra prestationer.26 
Intressant för denna studie blir därför frågan om de elever som valt en profil som inte 
uttryckligen är till godo för skolprestationer i övrigt utvecklar en maskulinitet som uppvisar 
en aversion och agerar rebelliskt gentemot skolans mer eller mindre uttalade norm. 
 
Vi måste naturligtvis även nämna Fanny Ambjörnssons studie kring två tjejgrupper från 
olika gymnasieprogram som har en utgångspunkt liknande den som min studie har.27 
Ambjörnsson syfte är att utifrån dessa två grupper av tonårstjejer med olika 
klassbakgrunder undersöka hur feminina genuspositioner skapas inom ramarna för en 
heteronormativ ordning. Tjejgrupperna som fungerat som studieobjekt går i samhälls- 
respektive barn och fritidsprogrammet på gymnasiet. Ambjörnsson motiverar sina val av 
studieobjekt med att hon ville få tillgång till elever med olika socialekonomisk status, hon 
använder sig av Bourdieus perspektiv på klass, och att de så kallade studieförberedande och 
yrkesförberedande programmen utgör en tillräckligt tillförlitlig grund för ändamålet. 
Ambjörnsson vill visa på att tjejer ur olika samhällsklasser skapar olika feminina genus och 
hur dessa fungerar inom, för henne, givna ordningar som den heterosexuella matrisen som 
bland annat diskuterar hur det kulturella begripliggör kroppar, genus, sexualitet och begär, 
och särskiljer maskulinitet från femininitet, för att sedan knyta dem samman genom det 
heterosexuella begärets handlingar. Hon menar att genom iscensätta genus på rätt sätt blir 
en överlevnadsstrategi för ett socialt system där överträdelser följs av tydliga straffåtgärder. 
Personligen anser jag att det mest intressanta med Ambjörnsson studie är att hon ger oss 
bra exempel på hur skillnader mellan de olika grupperna tar sig uttryck i exempelvis 
klädstil, språkbruk och upptagande av rummet. 

                                                
24 Connell, 2001, s.21. 

25 Connell, 2001, s.22. 

26 Connell, 2001, s.23. 

27 Ambjörnsson, 2004. 
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Bourdieu - ett kapitel för sig 

Den franska kultur- och utbildningssociologen Pierre Bourdieu är för pedagogerna kanske 
mest känd för att i sina arbeten ha påvisat hur samhällets eliter utnyttjar 
utbildningssystemet för att befästa sin egen ställning.28 Bourdieus metoder och begrepp har 
kommit att ingå i den moderna utbildningssociologins arsenal, där vi hittar hans mest 
grundläggande begrepp, kapital, habitus och fält.  Dessa tre begrepp är som teoretiska 
verktyg svåra att definiera utan ett studerbart objekt vilket leder till att alla kortare 
definitioner av begreppen får anses vara provisoriska. Det är först när de används som 
verktyg som de kan nå sin fulla mening. Begreppen är dessutom inte helt avskiljda från 
varandra utan kommer ofelbart att fungera som komplement till varandra i en sociologisk 
studie. 
 
När det gäller Bourdieu som utbildningssociolog ska jag här bara kortfattat nämna att trots 
att utbildningens betingelser, funktioner och mening alltsedan det tidiga sextiotalet utgjort 
ett centralt forskningsområde för Bourdieu och hans medarbetare, har det ändå hela tiden 
varit fråga om ett delområde inom ramen för deras samlade undersökningar av sociala och 
kulturella fenomen. Ur Bourdieus perspektiv är människors förhållande till utbildningen en 
aspekt av deras förhållande till kulturen, och utbildningskapitalet en speciell form av det 
kulturella kapitalet. Som vi ser så kan vi knappt prata om Bourdieu och hans arbeten utan 
att det ofelbart kommer att handla om hans grundläggande begrepp kapital vilket tyder på 
att en mer utförlig beskrivning nu är på sin plats. 
 
Om man förenklat vill förklara enbart begreppet kapital kan man säga att det handlar om 
symboliska och materiella tillgångar som senare kan värderas utifrån en kontextuell scen. 
Bourdieu har delat in begreppet i underkategorier som är grundade i de franska 
förhållanden som han har haft som studieobjekt. Det är därför viktigt att komma ihåg att 
hans forskning inte ska direkt översättas till svenska förhållanden, utan bör enbart fungera 
som inspiration.29 Av kapitalbegreppen får det symboliska kapitalet anses vara det mest 
fundamentala och ska förstås som det som av sociala grupper erkänns som värdefullt och 
av värde. Det symboliska kapitalet är med andra ord inget statiskt utan är alltid 
kontextbundet. Ett exempel på det är att lärare alltid kan peka ut begåvade elever, vilket 
Bourdieu förklarar med att dessa elever besitter bestämda symboliska tillgångar, nedärvt 
kulturellt kapital, exempelvis den speciella form av språkbehärskning som skolan premierar 
- som lärarna är snara att tillerkänna värde av det enkla skälet att deras, lärarnas, egna 
dispositioner formats under loppet av en levnadsbana där just detta slag av tillgångar 
skattas högt.  
 
En annan form av, eller en bred underavdelning till det symboliska kapitalet är det 
kulturella kapitalet. Medan det symboliska kapitalet visar sig i även de minsta grupperna så 

                                                
28 följande redogörelse för Bourdieu är i huvudsak hämtad från D. Broady (1998) Kapitalbegreppet som 

utbildningssociologiskt verktyg. När kompletteringar har gjorts kommer de att refereras till i normal ordning. 

29 Bourdieu, 1992, s.7. 
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handlar det kulturella kapitalet om ett dominansförhållande i ett större samhälle eller land. 
Det innebär kortfattat att ett kulturellt kapital är det symboliska kapital som gäller i ett helt 
land. Om vi fortsätter med exemplet med de begåvade eleverna som besitter det symboliska 
och kulturella kapitalet – det rätta språket – så gör dem det för att skolan som institution är 
lika över ett helt land. Men den eleven som innehar det i en social grupp symboliska 
kapitalet att kunna dra Liverpools A-lagstrupp under de senaste tio åren, besitter inte ett 
kulturellt godkänt kapital eftersom detta troligen inte kommer att ge honom en högre social 
position i samhället. 
 
Genom att Bourdieu själv kallar sitt teoretiska begrepp för kapital så är det inte förvånade 
att han dessutom placerar in det i en marknad. Han menar att endast de tillgångar för vilka 
det existerar en marknad utgör kapital, kan vi betrakta det kulturella kapitalet som den art 
av symboliskt kapital som har en både stor och köpkraftig marknad. Detta gäller speciellt 
om majoriteten av det aktuella samhällets sociala grupper, och desto mer om det är de 
dominerande grupperna, erkänner kapitalet dess symboliska värde. 
Medan kapitalbegreppet med fördel ska användas på grupper eller för den delen klasser så 
ska habitusbegreppet användas på individnivå. Bourdieu menar på att det inte kan finnas 
två likadana habitus då begreppet bör definieras som produkten av en individs biografiska 
erfarenhet, och eftersom det inte finns två individer med samma livshistoria kan ett habitus 
således inte vara ett annat likt. Dock bör det påpekas att Bourdieu använder begreppet 
klasshabitus för att klassificera klasserfarenheter.30 När man väljer att använda habitus vid 
förklaring av en hel grupp bör man komma ihåg att man bakom livsstilens mångskiftande 
yttringar kan spåra enklare principer oftast förankrade i de grundläggande dispositioner 
som konstituerar hela gruppens habitus.31När det gäller Bourdieus begrepp fält kommer jag 
här inte gå in närmre på det utan nöja mig med att säga att om det ska fungera som det ska 
så krävs det att där finns insatser och människor som är beredda att ”spela spelet”, 
begåvade med rätt habitus som innebär kunskaper om och erkännandet av spelets 
inneboende lagar, insatser och liknande.32 Viktigt att förstå när det gäller habitus är att det 
ska förstås som en aktiv verksam orienteringsprincip i den sociala världen vilket 
naturligtvis är nära förenat med den delen av det kulturella kapitalet som handlar om 
bildning, smak, stil samt kulturell och språklig kompetens.33 Med andra ord kan man säga 
att de bestämningar som en elev bär med sig hemifrån, det vill säga elevens habitus, inte är 
några eviga konstanter utan är verksamma i bestämda sociala sammanhang. Detta innebär 
att vanliga faktorer som social bakgrund och kön inte kan användas utan se dem i relation 
till bestämda sociala sammanhang.34 
 
På vilket sätt ska Bourdieu hjälpa oss att förstå ungdomar och elever? Kanske inte alls men 
förhoppningsvis kan vi utifrån de resultat som kommer att redovisas nedan se dispositioner 

                                                
30 Bourdieu, 1992, s.91. 

31 Broady & Palme, 1989, s.188. 

32 Bourdieu, 1992, s.132. 

33 Bjurström, 2005, s.180. 

34 Broady & Palme, 1989, s.206. 
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som skiljer sig åt mellan de två undersökta gruppernas kapital som får ses som starka spår i 
elevernas habitus. Min förhoppning är även att den information som finns om elevernas 
bakgrund, hemförhållanden och nuvarande situation kommer att visa på åtskillnad i tankar 
om framtid, hopp och drömmar. 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att redogöra för de skillnader, som går att 
spåras i socialt ursprung, förhållningssätt till skolan och uttalade eller outtalade planer för 
framtiden, som finns mellan två killgrupper ur två olika profilklasser, den ena är en 
handbollsprofil och den andra är en naturkunskaps/matematikprofil, i samma 
högstadieskola. De frågeställningar som jag har arbetat med är 
 

• Vilka skillnader i stiluttryck mellan killarna i de olika klasserna? 
• Hur hanteras maskulinitet i de studerade grupperna? 
• Kan skillnaderna i stiluttryck ses som skillnader i habitus och kapitalstrukturer i 

Bourdieus mening? 

Urval och material 
När man som jag intresserar sig för skillnader mellan olika grupper av människor och 
framförallt när är intresserad av skillnader och likheter och betydelserna av dessa, faller det 
sig naturligt att man vill göra en studie i ämnet. Den stora frågan blir alltid vad man ska 
göra och varför samt vilka möjligheter det finns att genomföra det hela. Vid skrivandet av 
en tio poängsuppsats blir kanske den sista frågan mest avgörande eftersom man som 
skrivande inte vill hamna i en situation som innebär att man med två veckor kvar av tiden 
inser att man inte kan genomföra sin studie. Därför föll det sig naturligt att jag valde att 
göra min studie på en skola som jag var känd på samt har ett bra förhållande till. Det gäller 
speciellt den lärare som jag hade som handledare under olika VFU-perioder.35 De klasser 
som hon undervisade var dels en klass med profilen handboll/musik och dels en klass med 
profilen naturkunskap och matematik/bild och form. En lämplig jämförelse blev således 
den mellan handbollsprofilen och naturkunskap och matematik (NaMa). Det bör påpekas 
att jag kände en större tilltro till mig själv när jag valde dessa två grupper eftersom 
majoriteten av eleverna är killar. De elever i de två grupperna som är tjejer har fått stå 
utanför studien eftersom deras inblandning skulle med största sannolikhet leda till en alltför 
komplex genusbild.  
 
På frågan varför jag skulle göra en sådan studie kan jag här säga att det ligger ett rent 
egoistiskt syfte, vilket det kanske gör inom de flesta forskningsarbeten. Det är naturligtvis 
så att jag är intresserad av människor och kanske framförallt av människor i grupp och 
vilka faktorer som påverkar dem. Som blivande lärare jobbar man tyvärr alltför ofta utifrån 
perspektivet helklass istället för individ, därför finns det ett intresse för på vilket sätt man 

                                                
35 VFU är ett moment under lärarutbildningen som innebär verksamhetsförlagd utbildning och återkommer under 

flertalet perioder. 
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kan förstå en grupps eller en klass agerande. Som ni märker har jag ännu inte diskuterat på 
det sätt jag har eller ska se till den undersökta skolans eller elevers anonymitet. Detta beror 
på att det för undersökningens resultat inte har någon inverkan var studien är gjord och för 
att jag i texten inte på något sätt skrivit så att någon elev kan identifieras. Jag anser att detta 
är tillräckligt för att hålla en respektabel etisk nivå och några andra överväganden har inte 
gjorts och kommer inte att göras. 
 
De metoder jag har använt mig av för att samla ny data till denna studie är dels 
observationer i klassrummet under helklasslektioner samt dels gruppsamtal med av mig 
utvalda elever. Utifrån dessa två metoder har jag alltså skaffat mig det material som ligger 
till grund för de resultat jag kommer att redovisa nedan. Vad gäller metoderna så är de mer 
eller mindre självvalda och bör, och kommer att, reflekteras över samt kritiseras. Detta 
kommer att ske under nedanstående rubriker som i tur och ordning hanterar de två använda 
metoderna. 

Metod  
Ute på fältet – eller frågan om hur man bör observera 

Självklart finns det många fallgropar att försöka undvika och det är tydligt att man måste 
vara reflexiv i sin forskarroll. Enligt Billy Ehn och Barbro Klein påverkar vi som forskare 
vårt material och vi måste medvetandegöra vår tolkning och vara medvetna om att vår 
sociala bakgrund, etnicitet, kön och ålder spelar in i mötet med informanterna.36

  Det blev 
för mig alltmer självklart under den inledande tiden under detta uppsatsarbete då jag 
fortfarande inte var helt på det klara exakt åt vilken riktning jag skulle sikta. När jag först 
insåg att det framförallt var killar jag ville studera så hade det sin naturliga förklaring, när 
jag sedan börjad intressera mig för handbollsprofilen, trots att många inklusive elever ansåg 
att hockeyklassen skulle vara en bättre motsats till naturkillarna, så hade även det sin 
naturliga orsak i mitt eget handbollsspelande. Fanny Ambjörnsson exemplifierar detta bra 
när hon säger att  

Att tjejerna i S-klassen gjorde sig tillgängliga för mig, tolkar jag delvis som ett uttryck för att de 
lättare kände igen sig i mig. Jag hade valt ett yrke som de möjligtvis kunde välja, jag bar kläder 
som i viss mån liknande deras och hade delvis samma erfarenhet av att gå i skolan. På så sätt 
tycktes det också lättare för dem att identifiera sig med mig och därigenom bereda mig en plats i 
gruppen.37 

När jag första dagen infann mig på fältet blev detta tydligt på en gång mycket beroende på 
att handbollskillarna kände igen mig. Den öppenhet som fanns i deras grupp från början 
förstärktes därmed och jag fick spendera den första lektionen med att inte försöka diskutera 
Hammarbys senaste match. Detta till skillnad från de flesta av naturkillarna som jag efter 
fältarbetets avslutning fann svårt att få kontakt med. Detta är viktigt att komma ihåg och 

                                                
36 Ehn & Klein, 1994,  

37 Ambjörnsson, 2004, s.45. 
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jag hoppas att det inte lyser igenom alltför mycket i den senare delen av uppsatsen, även 
om jag är högst medveten om att så säkert är fallet. 

 

När det gäller den egna rollen i klassrummet så kan det vara svårt för eleverna att inse 
vilken funktion, eller icke-funktion för den delen, man försöker fylla. Etnologen Anna 
Sofia Lundgren har fältarbetat i en högstadieklass under tre år. Hon skriver i inledningen i 
sin bok att hon som placerad vid en bänk bland eleverna visade tydligt att hon inte var en 
lärare. Stundtals fick hon rollen som hjälplärare vilket gjorde att hon samtidigt inte var en 
bland andra elever. Hon nämner också att det uppstod en viss förvirring i hennes 
förhållande till eleverna när hon var den som var där för att lära sig, fast hon var vuxen, i en 
miljö där vuxna lär ut och ungdomar lär sig.38 Jag försökte vara väldigt tydlig mot eleverna 
att jag inte var där för att hjälpa dem trots att många försök från deras sida gjordes. Detta 
har givetvis haft inverkan på vilka elever som jag uppmärksammar eftersom ett pockande 
från deras sida medför ett ökat intresse, i alla fall tidsmässigt, från min sida.  
 
Ambjörnsson menar på att hon eftersom hon använde sig av deltagande observation så var 
hon tvungen till att vara inställsam gentemot den studerade eleverna för att skapa 
förutsättningar för att kunna ta del av deras vardagliga och privata ageranden och tankar.39 
Visserligen är jag intresserad av liknande saker som Ambjörnsson men eftersom hennes 
studie både dels är utförd under en längre period och att det dels fanns en mer eller mindre 
uttalad önskan från hennes sida att bli förtrolig med studieobjekten, något jag kände att det 
inte fanns vare sig tid eller kraft till. Detta innebar att jag försökte, och lyckades, med att 
inte ta kontakt med eleverna annat än vid de tillfällen då jag ville kalla dem till intervju, 
vilket kan jämföras med den taktik Ambjörnsson intog i början av hennes fältarbete då hon 
försökte tona ner hennes egen person.40 På detta sätt förefaller det mig att de inte tog något 
större hänseende till att jag befann mig i klassrummet. Jag behövde alltså inte, till skillnad 
från Ambjörnsson, klargöra och renodla min roll som forskare. Dock ska jag inte slå mig 
för hårt på bröstet utan att medge att man aldrig helt kan försvinna i ett klassrum utan helt 
klart påverkar klimatet i detsamma.   
 
Väl på plats har jag gjort mina observationer relativt fritt och med endast papper och penna 
till min hjälp. Jag har försökt att utgå från mina frågeställningar under observationerna men 
har givetvis även försökt vara fri och mottaglig för annan information. Jag har dessutom 
stundtals använt mig av vissa enskilda elever som markörer, vilket inneburit att jag försökt 
mig på att bara följa dem under en mindre period. Slutligen ska det påpekas att 
anteckningarna från observationstillfällena, vilka uppgick till sju stycken per klass, 
renskrevs samma kväll. 
 

                                                
38 Lundgren, 2000, s.10f. 

39 Ambjörnsson, 2004, s.43. 

40 Ambjörnsson, 2004, s.46. 



 13

En intervju i form av gruppsamtal 

Den intervjumetod som jag valde att använda mig av blev till sist så kallade gruppsamtal, 
där jag samlade tre till fyra elever för att samtala om olika spörsmål. Det urval jag gjorde 
för vilka av killarna som skulle ingå i gruppsamtalen grundades egentligen på tre kriterier. 
För det första ansåg jag att det var viktigt att de som var med var villiga och förmögna till 
att uttrycka sina åsikter på ett sådant sätt att jag skulle kunna använda dem i resultatet. 
Detta kriterium är givetvis, liksom de övriga två, diskutabel men jag måste här hänvisa till 
arbetsekonomiska orsaker som det faktum att jag, till skillnad från Ambjörnsson, inte hade 
tid till att erhålla förtroende från de mer tystlåtna killarna. Naturligtvis bör jag här säga att 
detta kriterium starkt påverkar resultatet eftersom vanan eller förmögenheten att diskutera 
kan härledas till både symboliskt och kulturellt kapital. Det andra kriteriet som jag utgick 
från var att de killarna som skulle ingå i samma samtalsgrupp skulle vara mer eller mindre 
homogena utifrån de faktorer som jag intresserade mig för. Detta innebär således att 
gruppsamtalen tog rum en bit in på fältarbetet. Jag ska dock påpeka att jag här fick ett par 
bortfall på grund av sjukdom och liknande som gjorde att vissa av grupperna kanske inte 
blev så homogena som jag ville från början. Anledningen till att jag ville ha homogen a 
grupper är att jag då tror att det är enklare att få fram deras åsikter. Det tredje och sista 
kriteriet var att det två grupperna från varje klass inte fick vara för lika varandra, med andra 
ord försökte jag göra åtskillnad utifrån faktorer såsom upptagande av rum både fysiskt och 
verbalt samt klädstil i den mån den var olik.  
 
Samtalen ägde rum i ett klassrum under skoltid och varade i ungefär en timma per grupp. 
Samtalen inleddes med lite allmänt kallprat för att få killarna att slappna av och sedan gick 
jag in på mina egentliga frågor som följde en intervjumall (se bilaga). Som vanligt bör det 
väl påpekas att intervjumallen är just bara en mall och att de följdfrågor som kom inte 
kommer att redovisas. I likhet med observationerna jobbade jag bara med penna och papper 
för att dokumentera de intervjuades svar, vilka jag efter samtalen omedelbart renskrev. 
Som vi ser i intervjumallen så finns det mycket plats för följdfrågor och eventuella 
riktningsändringar och det var ett medvetet val från min sida för att komma bort från den 
stelhet som kan uppkomma vid ”vanliga” intervjuer. Jag ville med andra ord försöka få 
killarna att slappna av och försöka svara deras egna svar och inte bara svara på mina frågor. 
Slutligen vill jag påpeka att detta var ett lyckat sätt och jag anser mig fått ut mer eller 
mindre så mycket som man kan begära från glada, fnissiga, nervösa, blyga och allmänt 
pubertala sjundeklassare.  

Två olika profiler 

Handboll 
Klassen som handbollsprofilen ingår i är uppdelad i två delar där den andra delen 
innehåller elever med en estetisk profil, annars fungerar klassen som vanligt vilket innebär 
att de läser tillsammans i alla ämnen. Av dem som går i handbollsprofilen är alla förutom 
två killar och motsvarande förhållande gäller i den estetiska sidan av klassen där alla 
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förutom två är tjejer. Eftersom det här är en komparativ studie mellan killgrupper så har jag 
endast koncentrerat mig på de killar som ingår i handbollsprofilen, det vill säga att killarna 
i estetiska profilen samt de två handbollstjejerna inte utgör mitt undersökningsobjekt. De 
kommer dock att nämnas i den följande texten men endast perifert. 

Stil och smak 

Bland de första lektionsanteckningarna jag har om killarna i handbollsklassen är att de klär 
sig snyggt på ett ”svensson”-mässigt sätt. Vad jag egentligen menar med det är att 
majoriteten av dem har en väldigt hög stilmedvetenhet där de ligger i fas med det rådandet 
modet. Dock är det fortfarande inte det senaste modet, eftersom ingen vill sticka ut, utan de 
kläder som har hunnit accepterats av alla som snyggt och inne. Det är väl på sin plats med 
att försöka förklara hur de såg ut, vilket kan vara relativt vanskligt och som vid en direkt 
jämförelse med killarna i naturprofilen kanske inte känns som en särskilt stor diskrepans. 
Men för killarna, och speciellt för handbollskillarna, är skillnaden stor vilket kommer att 
exemplifieras nedan.  
 
Det absolut vanligaste utseendet var följande; eftersom det fortfarande inte kommit någon 
snö vid undersökningstillfället gick killarna runt canvas (lågskor i tyg) med olika mönster 
på, till exempel vit-svarta schackrutor eller gröna palmer, eller i de populära Converse-
basketskorna alternativt i hela och rena löparskor. Att jeans var det vanligaste byxplagget 
är väl egentligen föga förvånande men de flesta jeansen var av rätt märke. Vad som är rätt 
märke framkom vid en av gruppintervjuerna där bland annat J. Lindeberg, Diesel och Tiger 
uppgavs. Under observationerna fann jag emellertid även jeans av enklare märken men där 
utseendet, bland annat tvätt och slitning, gav intrycket av rätt sorts jeans. Jeansen var dock 
inte det enda byxorna utan även träningsoverallsbyxor användes. Det finns dock en 
intressant iakttagelse när det gäller användandet av just träningsoverallsbyxorna och det är 
att det nästan uteslutande var de mindre killarna som använde dem. Huruvida killarnas 
pubertala utveckling är avgörande här är svårt att avgöra. Dock var det generellt accepterat 
av alla att ha på sig byxorna, ”men kanske inte om man ska ut”.  
 
Vad gäller tröjor som finns det ett plagg som dominerar nästan helt utan motstånd, 
nämligen collagetröjan med eller utan luva. Collagetröjan, eller den luvförsedda 
munktröjan, är vanligtvis grön, blå, svart eller vit och är naturligtvis av det rätta märket. 
Här är det inte fel om märket syns stort och tydligt på tröjorna. På den undersökta skolan 
finns det så kallade profiltröjor som också är munktröjor där skolans namn plus den valda 
profilen står på ryggen. Dessa är givetvis också flitigt använda dock finns samma mönster 
här som vid träningsoverallsbyxorna att det är de mindre killarna som använder dem. 
Under collagetröjorna har killarna på sig antingen t-shirts eller pikétröjor och även dem har 
för det mesta rätt märke och inte alltför skrikiga färger. Slutligen har vi håret och frisyrerna 
där man till att börja med bör anmärka på att majoriteten i alla fall försökte ha en fixad 
frisyr. Det är en stor skillnad på hur killarna fixar sina frisyrer och jag tänker inte försöka 
mig på att med ord försöka förklara dem alla, men att det är en viktig faktor för dem kan 
exemplifieras med en kille som alltid innan han ställde sig upp i klassrummet kände lite 
försiktigt på håret för att se till att det låg rätt.  
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Vad tycker då killarna själva? Vid intervjuerna framkommer det att de är väldigt medvetna 
om sina kläd- och utseendeval. De säger att det är viktigt att föröka se till och tänka på sitt 
utseende, speciellt när man ska till skolan, ut eller till handbollshallen för att titta på någon 
match. På frågan om de fixar till sig inför deras egna matcher så svarar flera av dem att det 
beror på vilka och hur många som ska titta. En av killarna säger att det är viktigt att ha 
snygga kläder, fin i håret, ha bra andedräkt och lukta gott för ”annars är det kört”. Ett 
uttryck som får sin förklaring med att tjejer dyker upp som nummer två på listan över 
övriga intressen. När det gäller kläderna i allmänhet, och märkeskläderna i synnerhet, så 
förklarar killarna med att dessa är viktigt för att vara en i mängden. Stilen är ett sätt att inte 
sticka ut, samtidigt som de påpekar att de själva väljer kläder som de och inte deras 
kompisar tycker är snygga. På frågan om vad som inte är ok att ha på sig har de svårare att 
säga något men lyckas till slut få fram en lista med ”vita tråkiga t-shirts, omatchade kläder, 
gummistövlar, pott- och hockeyfrilla”. Trots att alla är överens om att 
träningsoverallsbyxor är något man kan ha på sig om man matchar det med en snygg tröja, 
så hackar de ned på skolans hockeygrabbar som ”lever i mjukisbyxor”. Detta får väl tolkas 
som så att träningsoverallsbyxorna är ok så länge det inte blir den enda rådande normen. 
 
En annan intressant del av killarnas åsikter i fråga om stil och smak är vad de lyssnar på för 
slags musik. Även om flertalet verkar vara allätare så är det framförallt techno som det 
lyssnas på samt en slags skojsam lättpunk med underfundiga och ofta åt något håll 
nedsättande texter. Framförallt det senare verkar först och främst inte ha något med genuint 
musikintresse att göra utan kan väl närmast likställas med roliga blundrar och filmklipp 
som kan laddas ner från Internet. Jag fick lyssna på ett exempel på en låt som en av 
eleverna hade på sin mobiltelefon, och i enlighet med tidigare åsikter handlade låten om 
”hockeybögar”. Texten var på alla sätt nedsättande både mot hockeykillar och 
homosexuella, men låten mottogs av alla med skratt och kommentaren att ”den här vill alla 
handbollskillar ha”. När det gäller techno så är väl förklaringen att killarna tycker att det är 
bra musik och att det är framförallt det som det lyssnas på. När de sätter på radio och tv så 
är det vanligtvis stationer som NRJ och kanaler som MTV som gäller. 

Grabbar i kubik 

Det finns en förutfattad mening om killar i klassrum och den är att de hörs och syns mest 
hela tiden och att det sällan är positivt för undervisningssituationen i helhet. Att killarna 
med handbollsprofilen syns och hörs stämmer ganska bra, men det vore en alltför enkelt 
med att nöja sig med ett sådant konstaterande. Jag ska i det följande redovisa för hur man 
märker av dessa killar i klassrummet och försöka förklara deras beteende utifrån ett 
genusperspektiv och skapande av manlighet.  
 
Det finns egentligen tre olika grupper inom denna stora grupp som handbollskillarna utgör, 
och de killar som finns i de olika grupperna skapar sin maskulinitet på lite olika sätt och 
utifrån lite olika förutsättningar. De tre grupperna kan rangordnas efter en hierarki där en 
statusbild grundad på bland annat deras handbollsförmågor.41 Connell skriver om hur 

                                                
41 Jag har inte gjort någon mer utförligare rankinglista över killarna, utan nöjt mig med informationen om den absoluta 

toppen som jag erhållit genom informella samtal med den handbollsansvariga läraren på skolan. 
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skolan framtvingar en differentiering bland killar utifrån samhällelig makt, och hur de 
”misslyckade” gör anspråk på andra maktkällor till exempel idrottslig framgång.42Jag har 
inte sökt några egentliga flera faktorer till denna hierarkiska ordning utan nöjt mig med att 
konstatera den och sett vad den har haft för innebörd för killarnas uppträdande. Den första 
gruppen killar åtnjuter alltså en slags grundad status och respekt vilket innebär att de kan 
hålla en relativt låg nivå i klassrummet. De märks ändå genom att glida med stor 
självklarhet genom klassrummet för att slå sig ned längst bak i klassrummet. När de sitter 
ned drar de tillbaka stolen en bit så att de kan ”hängsitta” på stolen på ett lagom kaxigt sätt. 
Under lektionstid hänger de med på undervisningen men verkar ha rätten att vara tysta och 
på så sätt slippa att aktivt delta i aktiviteterna. 
 
Den andra gruppen är verkligen de killarna som syns och hörs mest i klassrummet. Allting 
startar med när de kliver in då de rycker upp handtaget, allt som oftast lyckas de bråka och 
knuffa sig in i klassrummet och inte sällan brakar någon in i några bänkar med brak och 
skratt som följd. När de har kommit förbi den fasen så ska de hitta sin plats och om de 
råkar ha med sig några böcker så dunkas dessa ner i bordet för att de ska låta så mycket 
som möjligt. Om de nu skulle sätta sig ned så görs inte detta tyst utan de fortsätter att 
diskutera och tjafsa med någon av de andra killarna till läraren säger åt dem att vara tysta. 
Det är nu de brukar inse att de inte har rätt böcker med sig vilket föranleder att de måste 
springa för att hämta dem vilket givetvis inte sker under tystnad. Väl tillbaka rycker de upp 
dörren och går till sina platser för att där dunka ner boken i bordet som för att visa på att 
man nu är tillbaka på sin plats. Under lektionen förekommer gliringar och tråkningar till 
varandra mer eller mindre konstant. Det ska sägas att dessa killar är duktiga på att följa 
med under lektionerna och är ivriga på att svara på lärarnas frågor. Svaren är dock ofta av 
humoristisk art alternativt åtföljs av kommentarer av olika slag. 
 
Om det är den andra gruppen som kan sägas utgöra normen för killarna i handbollsprofilen, 
vad gäller stiluttryck, uppträdande och liknande, så är den tredje gruppen betydligt lugnare 
till karaktären och strävar inte hela tiden efter att få synas. Det är lätt att tro att denna grupp 
kanske kan likställas med elever som kanske är lite utanför, men så är inte fallet i denna 
klass. Det är dessa elever som oftare än de andra klär sig i träningsoverallsbyxor och har 
kanske inte nått samma pubertala utveckling. De är dock med i gemenskapen vilket märks 
framförallt i språket inom gruppen där det mesta verkar vara självklart för alla. Däremot är 
de inte lika tydliga med att skapa sin egen manlighet i närvaro av andra utanför den egna 
gemenskapen. För det är i sällskap med klassens tjejer som allt detta sker vilket man måste 
ha i ständig åtanke. Hur killarna fungerar i exempelvis ett omklädningsrum är svårt att säga 
något om men jag tror att det är den första gruppens killar som fungerar som en slags 
uppnåendenorm och det är från dem de andra söker bekräftelse. 
 
Enklare än att fråga killarna om deras egen manlighet så frågade jag dem om deras drömtjej 
i förhoppning att deras manlighet skulle återspeglas i svaren. I den intervjun där de var fyra 
stycken kom svaren utspottandes i stil med ”solbränd, inte direkt tjock, fin kropp, schyssta 
former, smink är viktigt, fina ögon, måste se bra ut i ansiktet, måste vara snäll”. Som vi ser 
så kom de kroppsliga och utseendemässiga delarna av drömtjejen först och kommentaren 
                                                
42 Connell, 2001, s.22. 
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att hon måste vara snäll kompletterades av att hon inte får vara ”så där tråkig och tjata på 
en hela tiden”. I den andra intervjun, där de bara var två, var svaren lite annorlunda och kan 
sammanfattas med hellre ett normalt utseende och snäll, än en super-pingla och dum. De 
tyckte även att det skulle vara positivt om tjejen idrottade, och då helst handboll, eftersom 
de då skulle ha fler saker gemensamt. Det bör väl tilläggas att ingen av dem hade någon 
tjej, men en hade en på gång. Dessutom ansåg de att det var hög status att ha en flickvän, 
alternativt kunna få många tjejer.  
 
För att försöka få reda på hur pass medvetna de själv är om sin egen maskulinitet och vilka 
karaktärsdrag som de ser som eftersträvansvärda så kände jag att det var lättast att fråga 
dem själva. Detta är givetvis ingen lätt fråga och deras svar kom mer att handla om andra 
grupper av människor än dem själva. Killarna började diskutera kring ”tuffingar” och 
huruvida personer som uppfattas som så verkligen är sinnebilden för manlighet. De 
försökte enas om att så inte är fallet även ”om vissa kanske kan tycka det, vissa kompisar 
och kanske tjejer”. Dock återkommer de till att karaktäristiskt för manlighet är att man har 
ett visst beteende, att man ”slåss och sånt”, att man försöker spela tuff. Samtidigt tycker de 
att det är viktigt att kunna visa upp att man är heterosexuell genom att ha flickvän eller 
kunna skaffa många tjejer. En av killarna uttrycker att homosexuella inte motsvarar hans 
bild av manlighet, varav en annan säger att det inte spelar någon roll men ”jag är 
jättehetero!”. Utan att göra några större liknelser med gruppen unga, arbetslösa arbetarmän 
som ingår i Connells studie är behovet att snacka om tjejer lika oundvikliga delar av 
kamratgruppens skapande av maskulinitet som att klaga på lärare och komma sent till 
lektionen. Connell menar att  

agera sexuellt eller att tala om sexualitet är en överträdelse av ordningen, en sorts ”trubbel” i sig. 
Men samtidigt är det ett sätt att bibehålla ordningen – patriarkatets ordning – medelst 
underordningen av kvinnor och upphöjandet av ens egen manlighet.43 

Det bör väl påpekas att ingen av killarna talade om sex eller sexualitet på något sätt 
egentligen. Något som däremot inte verkar motsvara deras krav på manlighet, eller rättare 
sagt den manlighet som de ser upp till, är nyttjandet av alkohol, tobak och droger, som de 
menar nästan bara används av ungdomar som försöker vara något som de inte är. Det är i 
sig något som är viktigt för killarna som återkommer till vikten av att vara sig själv trots att 
det är väldigt svårt. Detta ger i slutändan en relativ ambivalent bild av handbollskillarnas 
maskulinitet eftersom de vid diskussioner om ämnet målar upp en bild som de kanske inte 
riktigt kan leva upp till. Detta kan bero på att de inte har kommit så långt i 
konstruktionsprocessen av gruppens maskulinitet, att de med andra ord inte riktigt vet var 
de står. Detta är i sig inte direkt märkvärdigt om man ser till skolans övriga maskuliniteter. 
Connell menar på att det är viktig att komma ihåg att skilda maskuliniteter skapas i samma 
skolsammanhang.44 I den aktuella skolan finns det sedan tidigare en rad andra profilklasser 
varav nu kanske hockeyklassen är av mest intresse. Som vi såg i det förra kapitlet så fanns 
det tendenser till ogillande av hockeykillarna, något som mycket väl skulle kunna bottna i 
att de har tydligare cementerat (i den mån det är möjligt) gruppens maskulinitet och dess 
uttryck. Det uttryckta ogillandet kan förstås mot bakgrund av att handbollskillarna är de 

                                                
43 Connell, 2001, s.21. 

44 Connell, 2001, s.22. 
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första av sitt slag och har således ingen ”tradition” att följa, men även att den naturliga 
konstruktionen av maskulinitet för idrottande killar är upptagen vilket innebär att de får 
svårare att konstruera sin egen. 

Naturkunskap/Matematik 
Killarna som har valt profilen naturkunskap/matematik (na/ma) ingår i en klass där den 
andra hälften utgörs av en estetisk profil. I likhet med den förra klassen läser alla elever alla 
ämnen tillsammans och delas inte upp förrän på profillektionerna. Av dem som går i 
na/ma-profilen är alla killar förutom en, det liknande förhållandet finns i den estetiska 
profilen där alla utom en är tjejer. Precis som för handbollsprofilen så är det enbart killarna 
med na/ma-profil som har studerats. 

Stil och smak 

Eftersom utseendet är i normala fall det som vi först lägger märke till är det inte så konstigt 
att även den första anteckningen om killarna i na/ma-profilen handlar om just detta. 
Överlag är det en ganska homogen klädsel bland killarna, det finns ett par som sticker ut 
men jag återkommer till dem senare. I likhet med handbollskillarna så är jeans och 
collagetröja absolut den vanligaste kombinationen. Jag skrev i det motsvarande kapitlet att 
de hade en slags ”svensson”-stil, vilket är lika sant för de här killarna. Dock finns det flera 
skillnader som jag hoppas framträder när jag nu ska försöka beskriva na/ma-killarnas 
klädstil mer utförligt.  
 
Som skor är det vanligaste alternativet någon form av tränings- eller löparskor som är mer 
eller mindre nötta. Det förekommer även canvas i några olika former med löparskorna 
dominerar. Dessa är ofta hårt knutna vilket ger stora skosnöresöglor. Som jag skrev ovan är 
vanliga blåjeans och collagetröja absolut den vanligaste kombinationen. Jeansen är ofta 
neutrala, med vilket jag menar att de inte har någon speciell tvätt eller slitning, och kan inte 
anknytas till några av de märken som vanligen brukar betecknas märkeskläder (se tidigare 
exempel). En av killarna som medverkade under gruppintervjuerna uttryckte att han bara 
hade två par jeans och vilket par som användes berodde på vilket som låg närmast sängen 
när han vaknade. När det gäller märkeskläder som rådde en slags konsensus bland killarna 
att detta var en onödig företeelse eftersom det bara kostar pengar och att man i alla fall inte 
tittar efter det hos andra. Förutom de vanliga jeansen förekommer det även de mer eller 
mindre obligatoriska träningsoverallbyxorna, dock inte i lika stor utsträckning som hos 
handbollskillarna. Intressant är att det även bland dessa killar var de mindre som använde 
dem, vilket gör att jag inte kan släppa tanken kring killarnas pubertala utveckling som en 
viktig faktor för utseendet och val av kläder. 
 
I kombination med jeansen är collagetröjan helt dominerande. Jag likställer här den 
luvförsedda munktröjan med en collagetröja. Majoriteten, för att inte säga alla, har på sig 
någon slags variant av tröjan. Vid frågan om vad man absolut inte får ha på sig svarar några 
av killarna att ”mormors hemstickade tröjor” hamnar högt upp på en sådan lista 
tillsammans med skjortor. Inte heller här har märket på tröjan någon större betydelse för 
bäraren, utan det handlar mer om enfärgade collagetröjor alternativt tröjor från något av de 
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större idrottsmärkena. De tidigare nämnda skoltröjorna figurerar även bland dessa elever 
men inte alls i samma utsträckning, de är mer ett undantag än något vanligt förekommande. 
Under collagetröjorna har killarna på sig enklare t-shirts, ofta enfärgade (vita, svarta) 
alternativt märkta med något av de större idrottsmärken som återfanns bland 
collagetröjorna. Slutligen måste jag säga något om hur killarna från na/ma-profilen sköter 
sina frisyrer. För mig är det tydligt att detta inte verkar vara viktigt för flertalet av dessa 
killar. Det syns tydligt att de inte har ägnat en tanke åt sitt hår innan de gått hemifrån på 
morgonen. Dock finns det några som gjort i ordning sitt hår och jag finner det intressant att 
detta är gjort med en minimalistisk frisyr.  
 
Jag skrev tidigare att det fanns ett undantag från detta dominerande utseende och jag vill 
bara kort här göra en liten utflykt för att förklara denna avvikelse. Eleven ifråga är väldigt 
medveten om vad han har på sig och vad han vill uttrycka med detta. Det framkom under 
gruppintervjuerna att musik, punk och rock, är viktigt för honom som person och det är 
tydligt att det är detta som skiner igenom i hans val av kläder, Converse basketskor med 
avvikande skosnören, tröjor med punkliknande budskap eller namn på band och liknande. 
Hans främsta kompis i klassen är den killen som valt den estetiska profilen, en kille som på 
ett ännu mer konkret sätt tydliggör sin särställning gentemot de andra killarna genom 
klädsel och frisyr. Eleven som ingår i na/ma-profilen hamnar någonstans i mitten mellan 
dessa två stiluttryck vilket gör att man vid en första anblick troligtvis inte ser hans försök 
till distansering till den dominerande gruppen, en distansering som försvåras och kanske 
omöjliggörs genom hans eget val av att tillhöra just den gruppen. Intressant är också att det 
är just han som vid gruppintervjuerna som ihärdigt framhåller vikten av att få klä sig i det 
man själv trivs i. 
 
Vad tycker då dessa killar själva om vikten av utseende och klädstilar? Det är tydligt att 
detta inte är en fråga som de själva tycker är särdeles viktigt. De uttrycker åsikter som att 
man kanske inte kan ta på sig vad som helst, men att det viktigaste ändå är att man klär sig i 
kläder som man trivs i. På frågan vad man absolut inte får ha på sig så såg vi ovan att 
mormors stickningar inte var populära men killarna framhåller även att man måste undvika 
kläder som är omoderna och töntiga och exemplifierar med att kläder som man hade på sig 
på mellanstadiet inte är accepterade på högstadiet. Men de medan de inte tycker att det 
kanske är så viktigt att se bra tycker de flesta av dem att det är viktigt att man ser fräsch ut 
när man går hemifrån, det vill säga att man är nytvättade och inte har en ”morgonfrilla”. En 
av killarna menar dock på att han försöker smita från att kamma sig, men att han mamma 
tjatar på honom varje morgon. Att kamma och göra i ordning håret är generellt sett inte 
viktigt för killarna när de får frågan, även om några menar på att de kammar sig innan de 
går hemifrån. 
 
När det gäller killarnas smak och åsikter kring musik så var det ganska spridda åsikter 
utifrån bedömandet av vikten av musik. Som vi såg ovan så hade vi en kille som försökte 
distansera sig från den övriga gruppen genom en klädstil direkt kopplad till musiken. För 
honom spelar den en viktig roll och det är något han både sysslar med och lyssnar på 
dagligen. För några av de andra killarna spelar musiken inte alls någon roll i deras liv och 
de tycker till och med att själva lyssnandet är slöseri med tid.  Vad de generellt lyssnar på 
så är det rock, punk och pop och då band och artister som normalt kallas för mainstream, 
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vilket även genomsyrar deras val av radiostationer, som exempelvis är the Voice och Mix 
Megapol. Trots att några av killarna betecknar musik som slöseri med tid så spelar den för 
de övriga en viktig roll som bland annat koncentrationshjälp vid skolarbete och liknande. 
 

Pojkar, pojkar, pojkar 

När jag diskuterade maskulinitet utifrån handbollskillarna så inledde jag med återgivandet 
av myten om killar som tar mycket plats både verbalt och fysiskt, en bild som den gruppen 
elever till viss mån motsvarade. När det gäller na/ma-killarna så stämmer inte den bilden 
nämnvärt utan de visar upp ett helt annat beteende. Ett beteende som till skillnad från 
handbollskillarna till en början ter sig betydligt mer homogent, vilket i sig tyder på att det 
finns en slags rådande konsensusnorm. Men under ytan kan man hitta två olika grupper 
som är intressanta. Men innan jag benar ut dessa två vill jag visa hur den rådande normen 
ser ut i klassrummet. 
 
Det hela inleds med när killarna kommer in i klassrummet, vilket de gör genom lite 
småknuffande och bus. Men när de ser att läraren är på plats är snabba att försöka hitta sina 
egna platser mer eller mindre omedelbar. Detta sker utan några kommentarer till varandra, 
inte ens när de får nya bänkplatser hörs några större protester eller nedsättande 
kommentarer om de nya bänkkamraterna. I likhet med den andra klassen så har killarna 
sällan med sig några böcker, om det skulle ha det är det med största sannolikhet fel böcker, 
vilket föranleder att de måste gå och hämta de rätta. Men till skillnad från handbollskillarna 
så sker detta under ordentligare former, det vill säga att man tyst går iväg för att hämta sina 
saker och att man tyst återgår till sin plats utan att försöka se till att alla ska märka en. 
Under lektionstid följer na/ma-killarna för det mesta bra med men jag ska inte lura er 
genom att säga att de sitter som tända ljus, snarare sitter de som släckta ljus. Det jag menar 
med det är att de tydligt sitter och dagdrömmer ganska mycket under lektionstid. Trots det 
hinner de för det mesta med sina uppgifter. När de svarar på lärarens frågor är svaret nästan 
alltid rätt och till skillnad från handbollskillarna slipper de höra några kommentarer efteråt. 
Däremot kan det då och då utbytas blickar om någon skulle svara fel. Detta är även den 
medicin som de något svagare tjejerna i klassen utsätts för. 
 
Killarna är vid en jämförelse med den andra klassen betydligt mer minimalistiska i sitt sätt 
att ta plats i klassrummet. De sitter mer stilla på sina stolar och de tar mindre fysisk plats. 
När de väl är uppe och går så har de ett tydligt mål med promenaden och återgår sedan till 
sin plats, vid tillfällen då de inte undgår att gå förbi någon annan så det som att de måste 
knuffa lite på varandra bara för att. De säger själva vid en av gruppintervjuerna att det här 
är en manlig mentalitet som är speciell är exempelvis hockeygrabbar, där man ska kunna 
knuffa på varandra utan att visa att det gör ont. Det tycker själva att det är konstigt och 
inget som de själva eftersträvar. Trots det förekommer det alltså bitvis en del av den 
mentaliteten, dock känns den påklistrad och är inte på något sätt representativ för na/ma-
killarnas normala uppträdande. 
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Och vad skulle då Bourdieu ha sagt? 
Jag kommer i denna del av uppsatsen gå ifrån det tidigare upplägget för att här diskutera de 
olika grupperna samtidigt och tillsammans med Bourdieu. Tillsammans med de resultat 
som jag redan har redovisat ovan ska jag här bland annat tillfoga exempel på några av 
killarnas hemförhållanden för att se om dessa kan ha någon inverkan på valet av profil och 
de konsekvenser som elevernas habitus medför för deras fortsatta skolgång. Jag utgår här 
ifrån tanken att  

Ju mer avlägsen en social grupps smak är från en annan grupps, desto större är det sociala och 
kulturella avstånd som den måste överbrygga som – t ex genom att slå in på en viss 
utbildningsbana, eller genom giftermål – förflyttar sig mellan dessa grupper.45 

Det är framförallt det första som citatet säger som är intressant för att förstå skillnaderna 
mellan grupperna. Samtidigt menar Bourdieu att de som besitter mest av kulturella och 
materiella resurser tenderar att dominera andra som har mindre av samma resurser. Detta 
ter sig uttryck genom tydliga distinktioner från de med mycket kapital för att de ska kunna 
bibehålla sitt maktövertag.46 
Jag kommer nu att kort diskutera det vi vet om killarnas socioekonomiska bakgrunder för 
att sedan gå in på de tidigare resultaten. Om vi börjar med handbollskillarna så kommer de 
flesta från familjeförhållanden där den så kallade kärnfamiljen nästan förekommer i 
samtliga fall. Kärnfamiljen kan här förstås i termer som fortfarande gifta föräldrar och 1-2 
syskon. De bor i de flesta fall i villa eller radhus medan de som bor i lägenhet är i stor 
minoritet. Familjernas ekonomiska kapital verkar vara välmående och beror till stor del på 
männens inkomst även om det inte är ovanligt att även kvinnorna arbetar med, vad som 
borde vara, relativt höginkomstarbeten. Det kanske absolut vanligaste yrket är säljare av 
någon sort och detta gäller då framförallt männen. Vad gäller äldre syskon och deras 
sysselsättning så är det svårt att säga något om det då de oftast fortfarande gick i 
grundskolan. Killarnas egen ekonomi erhöll de i form av månadspeng som uppgick i 
summor från 200-350 kronor. Det var inte heller ovanligt att de kunde få pengar när de så 
behövde eller vid inköp av kläder. 
 
Om vi vänder blickarna mot Na/Ma-killarna så är kärnfamiljen även där i majoritet om än 
inte lika klar. Detta syns även i bostadsformen där de som säger sig tillhöra en kärnfamilj 
även bor i villa alternativt radhus. De som däremot lever tillsammans med ensamstående 
föräldrar bor i lägenhet. När det gäller familjernas ekonomiska kapital så är även det 
relativt varierande där vi hittar en ganska bred spridning utifrån yrkestillhörighet. Det finns 
en rad föräldrar som innehar chefspositioner i någon form, både män och kvinnor, men vi 
hittar även förtidspensionärer och lågavlönade yrken i olika former. En liknande spridning 
finns även när vi ser till killarnas egen ekonomi som har motpolerna barnbidraget och ”när 
jag fyller år”.  
 
Vi ser alltså att det finns en skillnad på de bägge två grupperna när det gäller deras 
socioekonomiska status. Kanske mest intressant är det faktum att handbollskillarna 

                                                
45 Broday & Palme, 1989, s.189. 

46 Broady & Palme, 1989, s.189. 
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kommer ifrån en betydligt mer homogen bakgrund än Na/Ma-killarna som har en stor 
spridning. Att den senare gruppen är så pass heterogen är av stort intresse eftersom det 
leder till frågan om hur de trots allt kan uppträda så pass homogent som vi har sett att de 
gjort. Vilka dispositioner är det som gör att de, trots disparata hemförhållanden, har 
liknande habitus och kapitalresurser och hur kommer det sig att det blir så tydligt i skolans 
värld? 
 
För att svara på den frågan ska vi titta på vilken inställning de två grupperna har till skolan 
och försöka se om vi redan i år7 kan se några skillnader i vad de presterar. Återigen inleder 
vi med att titta på vad handbollskillarna har gett för bild av deras egen inställning. Det är 
klart och tydligt att skolan är sekundärt för de här killarna trots att de försöker ge en bild av 
sig själva som studiemotiverade. När jag under gruppintervjuerna ställer den direkta frågan 
om hur pass viktig skolan är så svarar de självklart att den är viktig. När jag sedan vill ha 
reda på varför den viktig så återkommer vi till det faktum att om de inte klarar av skolan så 
får de inte spela handboll. Till och med de som tänker lite längre ser utbildning som något 
sekundärt när de menar att den är viktigt för ”om man inte lyckas med handbollen så är det 
viktigt att ha något att falla tillbaka på”! Om vi ser till de resultat som de faktiskt har 
presterat i teoretiska ämnen så håller de en motsvarande Godkänd-nivå, medan de av 
naturliga skäl når högre upp exempelvis idrott. 
 
Na/Ma-killarnas förhållande till skolan ligger på ett helt annat plan och det är slående hur 
pass medvetna de är om den betydelse som skolan har och som många av oss upptäcker 
tyvärr alldeles för sent. På den raka frågan om hur viktig skolan är för dem så utvecklar 
flertalet ett resonemang som visar på att de har ett långsiktigt perspektiv och syfte med 
skolan. De menar på att eftersom man inte kanske vet vad man vill göra om tio år så gäller 
det att klara allt så att man slipper göra om det. De är även medvetna om vad vi kan kalla 
för utbildningstrappan som innebär att man måste få bra betyg i grundskolan för att kunna 
komma in på rätt program/gymnasium, där man återigen måste prestera bra för att kunna 
studera vidare på universitet eller högskola. Detta är faktiskt en av de rådande och givna 
anledningarna till att de valt just denna profil eftersom de tror att bra betyg i 
naturkunskapsorienterade ämnen öppnar många dörrar. De jämför sitt profilval med dem 
som läser dans och handboll vilket är två ämnen och yrkesbanor som är svåra att lyckas 
med och för dem inte finns något större värde i. Några av eleverna pekar på att det är 
viktigt att skaffa sig bra kunskaper och betyg för att man då samtidigt skaffar sig 
valmöjligheter i livet. Slutligen uttrycker de även att kunskap är bra för kunskapens skull, 
det vill säga att det finns en nöjesaspekt av att enbart tillskansa sig kunskap. Tyvärr går det 
inte att se någon större skillnad i prestationer mellan de olika grupperna men det skulle vara 
intressant att återkomma vid ett senare tillfälle för att se om några skillnader uppstått. 
 
Vi har nu sett att grupperna har olika inställningar till skolan och detta borde givetvis även 
avspegla sig i deras framtida drömyrken och sysselsättningar. När det gäller 
handbollskillarna så är proffslivet föga förvånade den högsta drömmen men även när det 
gäller civila yrken så har idrotten stor inverkan. Bland annat så är Vd-stolen för ett stort 
sportföretag, sportchef eller på något annat sätt arbeta med idrott önskvärt. Dessutom 
framkommer yrken som säljare, ”sitta på kontor” eller någon form av personlig assistent. 
Na/Ma-killarna å andra sidan anger drömyrken såsom civilingenjör, journalist, uppfinnare 



 23

och liknande. Vi ser på en gång en skillnad då den senare gruppen tänker sig yrken som 
föregås av tydliga föregående utbildningar. 
 
Jag vågar nu klart påstå att det finns skilda symboliska kapital mellan de två grupperna. Det 
symboliska kapitalet, det vill säga det som alla inom gruppen tillskriver stort värde, hos 
handbollskillarna är framförallt de enskilda elevernas skicklighet på att spela handboll. 
Som vi såg i de tidigare kapitlen så beskrev jag att de killar som jag visste var duktiga på 
handboll även dominerade i klassrummet på så sätt att de inte behövde utmärka sig på 
något annat sätt än att vara där. Ett annat symboliskt kapital som är av stort värde för 
handbollskillarna är den modemedvetna klädstilen och utseendet. Jag beskrev tidigare att 
handbollskillarna kunde delas in i tre grupper varav den andra fick lita sig till andra värden 
än handbollskickligheten. Mycket viktigt för dem var just utseendet och förmågan att klä 
sig rätt. Deras sätt att hävda deras maskulinitet är också ett sätt att uppvisa symboliskt 
kapital utifrån gruppens egna värderingar. 
 
Na/Ma-killarnas symboliska kapital uppvisar helt andra värden. Klart är att inget av det 
som handbollskillarna anser vara av värde anses ha särskilt hög status bland killarna i den 
här gruppen. Desto svårare är det då att peka ut flera kapitalfaktorer som Na/Ma-killarna 
anser vara av värde, utan jag måste nöja mig med att säga vikten av att klara av skolan så 
bra som möjligt. För det är viktigt för samtliga i gruppen och det är egentligen det enda 
som de framhåller själva. Dock kan vi ana att de i gruppen som vågar revoltera mot den 
allmänna bilden av dem själva, i form av kläder och utseende, anser sig stå lite högre i kurs 
och gör troligen även så hos de andra.  
 

Symboliskt och kulturellt kapital – en 
sammanfattning som blickar utåt. 
Jag har nu uppvisat de skillnader – och likheter för den delen – som finns mellan killarna i 
en klass med handbollsprofil och killarna i en klass med naturkunskap och matematikprofil. 
De olika delarna i texten visar på att det finns klara skillnader i stiluttryck mellan killarna 
samt att de två grupperna uppvisar två olika typer av maskulinitet. Som vi såg i det 
föregående kapitlet så kan en viss skillnad påpekas i socioekonomiskt ursprung mellan 
grupperna och då framförallt i den homogenitet som finns bland hemförhållandena i 
handbollsgruppen jämfört med den heterogenitet som spåras i den andra gruppen. Detta tar 
sig uttryck i bostadsförhållanden, yrkestillhörigheter och ekonomi. Det finns även klara 
skillnader i elevgruppernas förhållningssätt till skolan samt deras framtidsplaner. 
 
Det jag vill trycka på så här i slutet av uppsatsen är den skillnad som finns mellan 
killgruppernas symboliska kapital och vad detta kan ha för betydelse för deras 
framtidsplaner och drömmar. Som jag skrev tidigare så har Bourdieu ofta konstaterat att de 
som besitter mest av kulturella och materiella resurser tenderar att dominera andra som är 
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mindre välförsedda med samma resurser. Men frågan är om detta kan appliceras på 
elevernas liv just nu under deras skolgång. Jag vill gärna tro att Na/Ma-elevernas insikt och 
socialiserade tro på utbildning kommer att ge dem stort kulturellt kapital senare i livet 
utifrån det större samhällets perspektiv. Dock får vi nog erkänna att det under skoltiden 
kanske inte är just det symboliska kapital som är det starkaste, utan att de som hörs, syns 
och på andra sätt tar störst plats är de som dominerar andra. Jag vill dessutom våga mig på 
att påstå att det senare symboliska kapitalet har ett stort utrymme i samhället som helhet 
med den kändisexplosion som i alla fall jag upplevt de senaste åren. Det kulturella kapital 
som tidigare varit mer eller mindre självklart får nog idag konkurrens av det kändistäta 
samhället. Med det menar jag att vi inte får ta det som självklart att det kulturella kapital 
som idag är det rådande, och har varit så mycket länge, kommer att förbli det då det 
ekonomiska kapitalet blir allt mer viktigt när det gäller att höras och synas. Om man har råd 
att synas så kanske man kan anta att det finns en skapad efterfrågan som gör att gamla ideal 
och förebilder byts ut mot nya som inte har ett lika stort bildningskapital. Med andra ord 
kan utvecklingen peka mot ett mindre akademiskt samhälle där de som syns och hörs får 
samma utrymme och uppskattning som de fick i högstadiet. 
 
Vad innebär då detta för de elever som ingått i min studie. Det är självklart svårt att sia om, 
men om vi vanan trogen börjar med handbollskillarna så kommer antagligen några att 
lyckas med handbollen och kanske till och med bli professionella utövare. Andra kommer 
att på något sätt hålla på med idrott och troligen kommer någon enstaka att byta riktning 
och symboliskt kapital. Lika svårt är det att sia om Na/Ma-killarnas framtidsutsikter, men 
vi kan väl anta att majoriteten kommer att sitta i en hörsal i något av landets universitet 
eller högskolor om några år likväl som att någon kommer att återfinnas på en bilverkstad i 
en Stockholmsförort. 
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