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Sammanfattning  

I gymnasieskolan florerar uppfattningar som till exempel att yrkeselever har låg 
studiemotivation. I vår studie har vi studerat yrkeselevers bakgrund och förutsättningar 
för att se om det finns belägg för dessa uppfattningar.  

Metoden vi har använt oss av för att samla in material är intervjuer med lärare och 
personliga brev från elever som besvarat frågor ställda av oss. Studien är gjord i tre 
olika skolor, en förorts-, en landsorts- och en storstadsskola.  

Studien mynnar ut i analyser av elevers och lärares utsagor, utifrån Bourdieus teorier 
om hur elevens kapital styr dess framtidsval.  

Vi har kunnat se att många yrkeselever har ett lågt kapital och hur detta begränsar deras 
valmöjligheter inför framtida liv, men undantag finns. Vi har även träffat på elever som 
har gjort ett medvetet studieval, utifrån intresse och drömmar.      

Nyckelord 

yrkeselever, yrkesinriktad utbildning, motivation, gymnasieutbildning, kapital, habitus, 
sociala klasser,          



  
Abstract 
It is a common opinion at the Swedish secondary school, that the students at the 
vocational training lack motivation in their education. In our survey we have studied the 
background and basic condition of several students at the vocational training to see if 
the opinion is right. 

The method we used to gather material is interviews with some teachers, and the 
students have been asked to answer a questionnaire with a personal letter. The study has 
been done in three different schools: one placed in a major city, one placed in the 
suburb and one placed in the provinces. 

The study is based on the analysis of the answers from teachers and students, and from 
Bourdieus theories about how the students capital steer how the students will make 
future choices. 

We have proven that many of the chosen students have a low capital and it has limited 
their lives, but exceptions exist. Of course, some of the interviewed students and 
teachers have stated that there are students that have made a conscious decision to study 
at this vocational training, based on their interests and personal dreams. 
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Förord 

Att utbilda sig till yrkeslärare är något speciellt. Vid många tillfällen har vi känt oss 
udda och utanför den akademiska gemenskapen, men också stolta över att representera 
en praktisk yrkeskår och få föra vår yrkesstolthet vidare.  

Vi ser vår studie som en möjlighet att få visa upp skolan utifrån vårt perspektiv, och 
hoppas att med denna studie kunna lyfta fram yrkesinriktade elever och lärare.  

Vår yrkeserfarenhet från handel och restaurang har gjort att samarbetet har fungerat så 
bra, att vi har svårt att säga vem som gjort vad. Vi kan dock konstatera att Anne-Marie 
har studerat Bourdieu i detalj medan Ulrika lagt ”krutet” på historiken och 
klassresandet.  

Då det gäller utformandet av det du står i begrepp att dyka in i har Ulrika stått för det 
tekniska och Anne-Marie för finputsandet. Den ”soppbas” Anne-Marie har skapat, har 
Ulrika kryddat och serverat, och de recept Ulrika skapat har Anne-Marie marknadsfört 
och sålt.            

Vi vill tacka de lärare som lagt energi på och tagit sig tiden med att delta i våra 
intervjuer, och de elever som så glatt besvarat på våra frågor. Vi vill även tacka Mikael 
Palme för den tanke du väckte hos oss under föreläsningar och seminarier om Bourdieu. 
Slutligen vill vi även tacka vår handledare Sture Hedlund för att du trodde på oss, och 
tände lyset åt oss när det var som mörkast.   

Stockholm i maj 2007 

Anne-Marie Persson                  Ulrika Eneqvist 

Handels- och Administrationsprogrammet              Hotell- och Restaurangprogrammet   
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Inledning  

I och med regeringsskiftet har en debatt om den nuvarande yrkesutbildningen blossat 
upp, i vilken den nya regeringen signalerar förändringar inom yrkesutbildningen. I en 
debattartikel diskuterar den folkpartistiske utbildningsministern Jan Björklund och 
socialdemokraten Marie Granlund, vice ordförande i utbildningsutskottet huruvida 
utbildningen ska vara högskoleförberedande.  

” -  Vi menar att alla jobb kräver goda teoretiska baskunskaper. Det här är ett steg 
bakåt, säger hon. 
– Självklart ska det vara teoretiska ämnen på yrkesprogrammen, men alla måste 
inte bli högskolebehöriga, svarar Jan Björklund.”1 

Även tidigare har detta debatterats. I en debattartikel från 2005 skriver Axel Darvik, 
folkpartistisk riksdagsledamot: 

”Jag vill ha utbildningar som leder till antingen student, yrkes eller lärlingsexamen. 
Yrkesutbildningar kan innehålla stora delar teoretiska kunskaper men de ska ha en 
mycket tydlig koppling till det framtida yrket ”//…//” Riktiga yrkeskunskaper har 
nedvärderats. De som inte passar in i normen slås i dag ut.”2  

Det som avhandlas i denna långlivade debatt är huruvida yrkesutbildningen skall 
tillbaka till den form den hade före Lpf 943 (den senaste läroplanen). 

I en artikel i DN beskriver Lenita Jällhage skillnaderna mellan de borgerliga och de 
socialdemokratiska partiernas synsätt på frågan huruvida alla elever ska ha 
gemensamma kärnämnesutbildningar i de olika gymnasieprogrammen.    

”De borgerliga partierna menar att problemet med gemensamma gymnasiekurser i 
kärnämnen som svenska och matematik har varit förödande för tusentals 
ungdomar som tappat motivationen och hoppat av gymnasiet. En av fyra elever på 
gymnasiet har i dag inte slutbetyg ens efter fyra år. Av dem som börjar på det 
individuella programmet är det bara en av fem som fullföljer.  

Den socialdemokratiska modellen med en bred grundbas i utbildningarna anser de 
borgerliga har lett till att kraven har sänkts för alla. Elever har fått för ytliga 
grundkunskaper för att klara högre studier, hävdar man.”4 

Debatten idag handlar om huruvida alla gymnasieprogram ska vara 
högskoleförberedande, eller om några program kan vara rent yrkesinriktade. Debatten 
tar även upp kärnämneskunskapens djup på de olika programmen. Behöver de 
yrkesinriktade programmen lika mycket kärnämneskunskap som teoretiska 
programmen?  

                                                

 

1 Wijnbladh, O. Hallberg, L. (2007-02-06). ”Gymnasiet mer yrkesinriktat” Dagens Nyheter (DN) 

2 Darvik, A. Skolan: (2005-01-30). Alla måste inte bli akademiker. Göteborgs-Tidningen 

3 Skolverket (2006) Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Stockholm: Skolverket 

4 Jällhage, L. (2006-10-09). Yrkeslinje ska locka skoltrötta Dagens Nyheter (DN)   
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Även lärare har delade uppfattningar angående regeringsförslaget. En lärare uttrycker 
det som att elever kanske vill ändra sig och detta förslag minskar rörelsemöjligheten 
mellan klasserna5, å andra sidan formulerar sig en annan lärare att : 

”Vettig grej faktiskt//…// alla är inte teoretiker och behöver inte lika mycket 
kunskapsmässigt//…// man kan inte begära att nio miljoner människor i vårt land 
ska ha samma förutsättningar” 6   

Under vår utbildning har vi varit i kontakt med många elever och lärare på de 
yrkesinriktade programmen. Dessa möten har fått oss att reflektera över uppfattningar 
som vi har kommit i kontakt med under vår studietid. Dessa kan vara av typen: 

– Yrkeselever har sämre läsförståelse än elever på teoretiska program. 

– Det går inte att genomföra ”normala” lektioner med yrkeselever, för de har 
sämre motivation än andra elever. 

-  Yrkeselever kan bara lyssna och sitta still i 5 minuter. 

Dessa uppfattningar tolkar vi som att lärarna uppfattar skillnader mellan de olika 
programmen, och att eleverna på de yrkesinriktade programmen har lägre 
studiemotivation. Detta har hos oss skapat en nyfikenhet att undersöka elevernas 
bakgrund och inställning till sina studier, och om och hur dessa båda perspektiv har 
någon påverkan på elevernas val av utbildning.  

Syfte 

Som blivande yrkeslärare ser vi ett behov av att ta reda på om det kan finnas någon 
grund för dessa uppfattningar hos lärare och elever som är verksamma på de 
yrkesprogram där vi kommer att vara aktiva.    

Bakgrund  

Historisk Bakgrund 
Gymnasieskolans uppgift har alltid varit att utbilda elever för framtida arbetsliv och till 
att bli goda samhällsmedborgare. De teoretiska programmen har förberett eleverna för 
eventuella fortsatta studier, medan yrkesutbildningar tidigare endast har förberett för 
kommande arbetsliv. Dagens yrkesutbildning har dock breddats sig något i sin 
inriktning och blivit en mer teoretiskt inriktad utbildning, vilket har fått till följd att det 
idag ställs andra krav på elever som söker sig till dessa utbildningar.7  

Yrkesutbildningen grundades för att skapa bättre arbetare, men var även ett sätt att 
cementera samhällsordningen. Här utbildades arbetare från arbetarfamiljer medan man 
på läroverket utbildade blivande makthavare från ”fina” och högutbildade familjer. 
Denna tids yrkeselevers kärnämneskunskaper anpassades på så sätt att de endast kunde 
utnyttjas inom yrket. Denna uppbyggnad av skolan började ta form redan i slutet av 
                                                

 

5 Bilaga 3. Sixten  

6 Bilaga 3. Britta  

7 Carlsson, C-G. (2001). Ungdomars möte med yrkesutbildning – En jämförelse mellan ungdomar i 
kommunal och företagsförlagd utbildning s. 43 Stockholm: HLS Förlag. 
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1800-talet. Dock uttrycks det oftast att föregångare till dagens yrkesskolor tog riktig 
form 1918 i samband med den praktiska ungdomsreformen och kompletteringsreformen 
1921. Lärlings- och yrkesskolor som tog sig form då hade en mer direkt anknytning till 
det omgivande samhället och arbetsmarknaden än tidigare.8    

Till exempel grundar sig dagens hotell- och restaurangprogram i dåtidens hushållslinje. 
Denna utbildning skapades för att höja statusen på hembiträden, men detta mål 
uppnåddes ej eftersom större delen av de sökande eleverna var hemmafruar, vilka 
gjorde det för sitt eget nöjes skull.9  

Tanken med dåtidens lärlingsskolor var att utbilda den stora ”massan” för lägre 
positioner inom t.ex. handel, hantverk och hushåll. Men man lyckades inte nå den stora 
mängd elever som det var tänkt, utan fortfarande var det den exklusiva 
läroverksutbildningen som hade flest elever. Men trots bristande elevantal sågs det 
kvalitativt nytt, eftersom utbildningen såg som ett nödvändigt steg mot platsen i 
arbetslivet.  

”Skola och arbetsmarknad knöts åtminstone i människornas föreställningsvärld allt 
närmare varandra, och den föreställningen har allt sedan den här tiden blivit 
allmänare och mer uttalad.”

10 

Hedmans studie visar hur samhället har använt skolan som förvaring och sortering av 
individer, arbetare blir arbetare och överklassen får behålla sin maktposition. I 
inledningen till de franska sociologerna Bourdieus och Passerons texter om 
utbildningssystemet beskrivs sorteringen som att makthavarna påtvingar individerna 
vissa innebördsstrukturer och att de individer som inte behärskar systemet selekteras 
ut11.       

En klassresa 
Den historiska bakgrunden visar på hur barn till arbetare ofta blev arbetare, men ny 
statistik från socialdepartementet visar att skillnaderna ännu kvarstår när det gäller val 
av utbildning.12 Med utgångspunkt från elevernas olika förutsättningar på grund av 
deras olika ursprung och bakgrund, väljer vissa elever att utbilda sig utanför familjens 
livsmönster och detta kan ses som en klassresa.  

Ett exempel på detta är Ronny Ambjörnssons självbiografi vilken beskriver författarens 
egen syn på den klassresa han gjort från första skolåret i Göteborgs arbetarkvarter till 
professor i idéhistoria vid Umeå universitet.13 Han anlägger ett idéhistoriskt perspektiv 
på sin egen klassresa, vilken påbörjades i slutet av 1940-talet.   

                                                

 

8 Hedman, A. (2001). I nationens och det praktiska livets tjänst – Det svenska 
yrkesskolesystemets tillkomst och utveckling 1918 till 1940. s. 25 Umeå: Umeå universitets 
tryckeri .    

9 Hedman, A. (2001).  I nationens och det praktiska livets tjänst s.238 

10 Hedman. A. (2001).  I nationens och det praktiska livets tjänst s.105 

11 Berner m.fl. i Berner, B. Callewaert, S & SIlberbrandt, H (red) (1977). Skola, ideologi och 
samhälle – Ett kommenterat urval franska utbildningssociologiska texter av Bourdieu/Passeron, 
Baudelot/Establet, Polantzas s.51 Stockholm: Wahlström & Widstrand.  

12 SOU 2 000:39 Välfärd och skola, Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut, Statens offentliga 
utredningar. Broady, D. m.fl. Skolan under 1990-talet – sociala förutsättningar och 
utbildningsstrategier Stockholm: Socialdepartementet 

13 Ambjörnsson, R (1996). Mitt förnamn är Ronny. Stockholm: Bonnier Alba. 
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Läskultur i hemmet 

Ambjörnsson berättar att det i hemmet inte fanns så mycket intellektuell litteratur att 
tillgå. Mamman hade sin Allers som hon prenumererade på och pappan hade sin 
yrkestidning, Metallarbetaren. Ambjörnsson beskriver att hans första kontakt med den 
intellektuella världen var att de i hans föräldrahem hade första volymen av ett 
uppslagsverk. Intresset väcktes av detta uppslagsverk, men han ville veta mer än bara 
det som stod under bokstaven A.    

Ambjörnsson beskriver sin egen uppfattning om arbetarklassen, hur han såg på den och 
hur andra behandlade honom som arbetarbarn. Han berättar vidare hur han som ung 
man på läroverket undvek sina kamrater och släktingar från arbetarkvarteren, eftersom 
dessa avslöjade ifrån vilka förhållanden han kom.  

Ambjörnsson berättar om de skillnader han såg mellan sin egen uppväxtmiljö i 
arbetarkvarteren och de förhållanden som rådde i villastadsmiljön. I villastadsmiljön 
hade föräldrarna ett annorlunda förhållande till sina barn. De tog större del i barnens liv 
något som han uppfattade som kontroll. Han uppfattade barnen som mer vuxna och 
föräldrarna som mer barnsliga.  

Låst av arvet 

Ambjörnsson skriver även om hur svårt det kan vara att som arbetarbarn komma in på 
högre skolor och umgås med elever från andra samhällsklasser. Att inte veta de sociala 
koder som finns och att inte veta hur man ska uppföra sig korrekt bland de elever från 
de högre samhällsklasserna som studerade vid läroverken. Ambjörnsson beskriver även 
att hans föräldrar inte riktigt kunde förstå vad han ville åstadkomma med sina studier. 
De ansåg att många läroverksstuderande bara var ”onyttigt parasiterande”.        

Syfte 

Det nya regeringsförslaget om att ta bort högskolebehörigheten från de 
yrkesförberedande linjerna skulle kunna tolkas som att samhället vill sortera eleverna 
utifrån deras kapital, då det i all statistik vi har studerat kan utläsas att elever väljer 
gymnasieprogram till ganska stor del utifrån sin bakgrund. Elever med högt kapital 
tenderar att välja teoretiska linjer, medan elever med lågt kapital tenderar att välja 
yrkesförberedande linjer.14 Detta skulle då medföra att de rådande förhållandena 
cementeras fast, då det blir svårare att ”byta bana” i livet.  ”Människan formar//…// själv 

sin historia – på grundval av den redan skapade historien.”
15 

Med hänsyn till tanken om att människan skapar sin egen historia utifrån det förflutna, 
är syftet med denna undersökning att ta reda på om det utifrån Bourdieus teorier finns 
något som utmärker en elev som väljer ett yrkesinriktat program. Bourdieus teori är att 
individens bakgrund och erfarenheter bestämmer de val som görs, och syftet är att 
utifrån denna teori samla in olika lärares tankar om eleverna och om elevernas 

                                                

 

14 SOU 2 000:39 Välfärd och skola, Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut, Statens offentliga 
utredningar. Broady, D. m.fl. Skolan under 1990-talet – sociala förutsättningar och 
utbildningsstrategier s.8 

15 Marx citerad hos Willis, P. (1991).  Fostran till lönearbetare ( org.titel Learning to Labour) s.8    
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inställning till yrkesprogram samt att ställa det mot det eleverna själva berättar om sin 
sociala bakgrund.   

Vårt huvudsyfte är inte att jämföra teoretiskt inriktade elever och elever på 
yrkesinriktade program. Dock kommer vi för att få en bättre förståelse i vissa fall att 
ställa dessa grupper mot varandra.        

Frågeställningar 
Utifrån Bourdieus teorier, vilket kapital och habitus har en elev som söker sig till 
Handels- och administrations- samt Hotell- och Restaurangprogrammet? 

Har elever med hänsyn till sina kapital olika anledningar att söka sig till utbildningar? 

Anser lärare att yrkesinriktade elever har andra förutsättningar än elever på teoretiska 
program att lyckas med sina studier med hänsyn till sitt kapital? 

Har yrkeselever sämre studiemotivation än elever på teoretiska program och kan de 
uppfattningar vi kommit i kontakt med relateras till det? 

Teoretiskt perspektiv  

Bourdieus teori 
Pierre Bourdieu, fransk kultur- och utbildningspsykolog (1930-2002) har format teorier 
om det sociala rummets uppbyggnad. Han beskriver detta som ett rum där alla individer, 
hos Bourdieu benämnda agenter, har sin egen relationella plats16, vilken bestäms av 
agentens handlingar.17 Han talar om att detta kraftfält, det sociala fältet, tvingar sig på 
de agenter som är engagerade i det och att agenterna här strider om värdet av det som är 
gemensamt för dem. Agenten får här en plats i kraft av det kapital den besitter, och detta 
kapital kan vara av till exempel symbolisk, social, kulturell eller ekonomisk art. Donald 
Broady, professor vid Uppsala Universitet har studerat Bourdieus teorier och satt in dem 
i ett svenskt sammanhang. Broady översätter detta kapital i termer som värden, 
tillgångar eller resurser18 och är något som agenten samlar på sig genom bland annat 
arv, utbildning, yrkesutövning och kontakter. Detta kapital börjar agenten samla på sig 
redan i hemmet, då agenten inhämtar föräldrarnas kapital, och fortsätter sedan under 
hela sin livstid att bygga upp det.  

                                                

 

16 Bilaga 1. De sociala positionernas rum och livsstilarnas rum. 

17 Bourdieu, P. (1999). Praktiskt förnuft -  bidrag till en handlingsteori. s.45 Göteborg: Bokförlaget 
Diabolos. 

18 Bourdieu citerad hos Broady,D. (1998).  Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg 
s.6 Skeptronhäften, , ISSN 0284-0731 ; 15  Uppsala : Forskningsgruppen för utbildnings- och 
kultursociologi, ILU, Univ.,  
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Det symboliska kapitalet är av allmän art och kan till exempel betecknas som förmåga 
att i en specifik miljö kunna uttala sig om det lokala fotbollslaget, beskriver Broady. Det 
sociala kapitalet beskrivs som summan av de relationer som agenten samlat på sig och 
som är gångbara i det fält där agenten befinner sig.19  

I Frankrike, där Bourdieu bedrivit sina forskningar, är det kulturella kapitalet av stor 
betydelse, men i Sverige läggs även stor vikt vid det som Broady benämner 
”organisationskapital”, det vill säga det kapital men kan tillägna sig genom deltagande i 
olika föreningar och organisationer, och som också kan vara ett sätt att ta sig in i 
maktfältet. Bourdieu beskriver vidare hur dessa olika typer av kapital tar sig uttryck i 
habitus, ett praktiskt sinne, som bestämmer vad som bör göras i en viss situation.  

 ”det som man inom idrotten kallar ”bollsinne” eller ”speluppfattning”, dvs man har 
förmåga att uppfatta latenta möjligheter som finns i det pågående spelet.” 20  

Habitusbegreppet vidareutvecklas i boken Distiction:   

“An obvious paradigm would be the disposition called ‘handwriting’, a singular way 
of tracing letters which always produces the same writing, i.e., graphic forms 
which, in spite of all the differences of size material or colour due to the surface 
(paper or blackboard) or the instrument (pen or chalk) – in spite, therefore, of the 
different use of muscles- present on immediately perceptible family resemblance, 
like all the features of style or manner whereby a painter or writer can be 
recognize as infallibly as a man by his walk.”21  

Detta habitus kommer till uttryck i bland annat val av så olika saker som mat, dryck, 
fritidssysselsättningar och dagstidning. Det kan också ta sig uttryck i val av utbildning. 
För yrkeseleven kan detta habitus handla om ett speciellt yrkesspråk eller andra 
fältspecifika uttryck, vilka den har möjlighet att tillägna sig genom yrkesutbildningen.  

Bourdieu vidareutvecklar resonemanget om kapital och habitus, då han beskriver hur 
agent utvecklar sin ”smak”. Han talar om smaken ”för det nödvändiga” och ”smaken för 
lyxen”, beroende på var någonstans i rummet agenten befinner sig. Det är denna smak 
som gör att man har det man tycker om eftersom man tycker om det man har, alltså de 
tillgångar som automatiskt följer med den klass agenten blivit tilldelad. 22 Detta betyder 
också att de val agenten gör, av agenten uppfattas som fria, även om de bara kan göras 
inom det som av agenten uppfattas som god smak. 

Det är dock inte omöjligt att förflytta sig i det sociala rummet. Bourdieu talar om att 
kapitalet kan konverteras, vilket händer vid horisontala förflyttningar, eller förändras till 
sin storlek, vilket är fallet vid vertikala förflyttningar. De vertikala förflyttningarna är 
enligt Bourdieu vanligare än de horisontella.23 Dessa förflyttningar är det som bland 
annat hos Ambjörnsson kallas klassresor. 

                                                

 

19 Bourdieu citerad hos Broady,D. (1998). Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg s.7  

20 Bourdieu. (1999).  Praktiskt förnuft -  bidrag till en handlingsteori s.38 

21 Bourdieu, P (1994).  Distinction –a social critique of the judgement of taste s. 173  London: 
Routledge & Kegan Paul Ltd.     

22 Bourdieu, P. (1994) Distinction –a social critique of the judgement of taste. s.175 

23 Bourdieu, P. (1994) Distinction –a social critique of the judgement of taste s.131f. 
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Bourdieu vänder sig emot uppfattningen att människan är en produkt av det biologiska 
arvet.  Han menar i sin bok Les Heritiers att förklaringar till begåvningsskillnader som 
grundar sig på individens biologiska arv skall tas till som en sista utväg, när man inte 
kunnat finna några förklaringar i socialt bestämd olikhet. 

”Det finns därför aldrig anledning att vara säker på att de olikheter mellan 
människor som kan konstateras i en given social situation skulle vara av naturlig 
art. I denna fråga är det, så länge man inte utforskat alla de vägar längs vilka de 
sociala olikhetsfaktorerna verkar och så länge man inte uttömt alla pedagogiska 
grepp för att överskrida dessa faktorers verkan, bättre att tvivla för mycket än för 
litet.”24 

Tidigare studier 

Välfärd och skola 
 Socialdepartementets utredning ”Välfärd och skola”25 redovisar skillnader, profilering 
och elevers utvecklingsstategier i gymnasieskolan under 1990-talet. I utredningen talas 
vid flera tillfällen om den sociala snedrekrytering som pågår i de svenska gymnasierna.  

”I synnerhet det naturvetenskapliga programmet har mot slutet av 1990-talet 
befäst sin ställning som den i särklass viktigaste elitutbildningen inom svensk 
gymnasieskola där få elever med lägre socialt ursprung lyckas ta sig in.” 26 

Utredningen har gjort en sammanställning av föräldrarnas yrken då det gäller elevers val 
till naturvetenskapliga programmets (NV-programmets) naturvetenskapliga  
inriktning (NA).  

Här kan utläsas att 41 % av läkarbarnen och 32 % av civilingenjörsbarnen i årskurs två 
1998 gick på detta program men endast 13 % av barn till anställda i hälso- och sjukvård 
och 8 % av småföretagarbarnen.27 Det beskrivs också hur elever ur lägre 
samhällsklasser mindre ofta söker sig till teoretiska program i jämförelse med andra 
elever som har samma betyg. Här reflekteras även över hur den nya gymnasieskolan, 
vilken ska ge högskolebehörighet till alla, skapar utslagning av de svagare eleverna, 
vilka inte klarar av de nya kraven på mer teoretiska inslag. Men utredningen påtalar 
även att på dagens arbetsmarknad eftersöks också mer teoretisk utbildning eftersom 
anställningarna ofta kräver detta. 

                                                

 

24 Bourdieu citerad hos Broady,D. (1998).  Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg 
s.7  

25 SOU 2 000:39 Välfärd och skola, Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut, Statens offentliga 
utredningar. Broady, D. m.fl. Skolan under 1990-talet – sociala förutsättningar och 
utbildningsstrategier Stockholm: Socialdepartementet 

26 SOU 2 000:39 Välfärd och skola, Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut, Statens offentliga 
utredningar. Broady, D. m.fl. Skolan under 1990-talet – sociala förutsättningar och 
utbildningsstrategier s.8  

27 SOU 2 000:39 Välfärd och skola, Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut, Statens offentliga 
utredningar. Broady, D. m.fl. Skolan under 1990-talet – sociala förutsättningar och 
utbildningsstrategier s.77  
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Utredningen har undersökt hur den nya valfriheten i gymnasiet har påverkat elevernas 
val och beskriver hur eliterna har vunnit på detta då de har fått större möjligheter att 
skräddarsy utbildningarna för sina barn, men också hur man har blivit mer kräsen i val 
av skola, då vissa skolor har fått ”högre status” än andra skolor. 

Gymnasieskolan som konkurrensfält 
Ingrid Nordqvist, forskarstuderande i pedagogik och Monica Langerth Zetterman, 
doktorand i pedagogik har redovisat ett forskningsprojekt vars syfte varit att beskriva 
hur elever väljer sina gymnasieutbildningar. Studien har gjorts med utgångspunkt från 
Bourdieus teorier och har genomförts i Gävleborgs län och man har haft tillgång till 
statistik från åren 1997 - 2001.  I rapporten ges en viss historisk tillbakablick där man 
beskriver hur skolan trots ny organisation inte lyckades ge alla reell tillgång till samma 
rum av möjligheter. Här redogörs för Bourdieus synsätt på skolan, vilken enligt denne 
opererar ”inte kompenserande, utan differentierande på ett kumulativt sätt”.  Vidare 
beskrivs hur det inte räcker att ge alla samma ekonomiska förutsättningar, utan att:  

”Förmågan att lyckas är beroende av att det finns en överensstämmelse mellan 
kulturella vanor och kraven från utbildningssystemet eller de kriterier som 
definierar framgång inom detta.”28 

I inledningen talas även om att skolan under efterkrigstiden sågs som en kraft att 
utjämna de sociala skillnaderna, men studien visar att det trots det även idag finns stora 
skillnader då det gäller val av utbildning utifrån social bakgrund. I den statistik som 
redovisas ses viss skillnad mellan Gävleborgs län och riksgenomsnittet, men resultaten 
är ändå tydliga: de flesta elever med föräldrar från ”högre samhällsklasser” väljer 
teoretiska program, och elever med föräldrar från ”lägre samhällsklasser” väljer 
praktiska program. I den statistik som behandlar ”Preferenser hos sociala grupper i val 
av program” kan utläsas att de högsta socialgrupperna gör mycket mer distinkta val av 
program (NVNA) än de andra grupperna. De andra grupperna förkommer mer jämnt 
fördelat på olika program.29 

En ”trygg” uppväxtmiljö 
Mikael Palme, utbildnings- och kultursociolog och lärare på Institutionen för samhälle, 
kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm, har bedrivit en forskningsstudie 
som beskriver ungdomar i den övre medelklassen i en av Stockholms norra förorter. Det 
görs även en jämförelse med ungdomar från lägre klasser i samma kommun. 

Studien har bedrivits i form av intervjuer där ungdomarna fått beskriva sin livssituation. 
I studien beskrivs några uttryck som ungdomarnas olika kapital tar sig. Palme 
poängterar skillnaden i mängden av samlat kapital som familjerna, i vilka ungdomarna 
är medlemmar, besitter. Här beskrivs dessa familjers vana att orientera sig i 
utbildningssystemet, och hur familjen gör mycket medvetna val då det gäller sina barns 
utbildning. I strategin kan bland annat ingå att man för att hjälpa upp barnets bristande 
kunskap, väljer en ”lättare” gymnasieutbildning, för att barnet på det sättet ska kunna få 

                                                

 

28 Langerth Zetterman, M.och Nordqvist, I. (2004). Gymnasieskolan som konkurrensfält. Ett 
regionalt perspektiv – Gävleborgs län s.2 Lärarutbildningens rapportserie,,ISSN 1652-5078 : 1 
Gävle: Högskolan i Gävle. 

29 Langerth Zetterman, M.och Nordqvist, I. (2004). Gymnasieskolan som konkurrensfält. Ett 
regionalt perspektiv – Gävleborgs län Tabell 16 s.29  
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högre betyg.30 Han sätter detta i motsatsförhållande till de allra lägsta samhällsskikten, 
där det finns ”ofta resignerade förhoppningar om att åtminstone kunna undvika de 
värsta katastroferna”. Samma medvetna strategi gäller i de högre samhällsklasserna då 
det gäller att planera barnens fritid. Fritiden följer ett ”mer eller mindre inbokat schema av 

vad både deras föräldrar och de själva ofta omnämnde som ‘aktiviteter’.”31 Dessa aktiviteter 
är i viss mån ett sätt för föräldrarna att försäkra sig om att barnen inte hamnar i dåligt 
sällskap eller andra farligheter. De sporter som utövas av barnen hyllar ofta individuella 
prestationer i motsats till att:  

”den uppskattning av ’laganda’ och ’kamratskap’ som så ofta återkom i 
berättelserna om exempelvis fotboll hos ungdomarna i lägre skikt här i regel helt 
lyste med sin frånvaro”

.32  

Fostran till lönearbetare 
Ett annat perspektiv på Bourdieus teorier finns i en studie om arbetarklassamhället i 
England av Paul Willis.33  

Willis är född i Wolverhampton i England och utbildade sig på University of 
Cambridge och studerade därefter vidare på University of Birmingham. Sedermera blev 
han professor i Social/kulturell etnografi på Keele University.  

Denna bok är baserad på en studie om några unga pojkar i ett medelstort engelskt 
industrisamhälle, och deras syn på sin egen status och klass i samhället. Studien bygger 
på intervjuer och deltagande observationer. Studien är gjord mellan 1972 - 1975 på 
pojkar som gick sina sista tre terminer på en pojkskola och deras första sex månader i 
yrkeslivet. Det kan antas att eftersom Willis själv kommer från ett arbetarhem i samma 
trakt, detta kan ha underlättat för honom att lyckas tränga in i denna arbetarmiljö och 
accepterats av pojkarna och deras familjer.   

Dessa pojkar ser sig själva som ”tuffa arbetare” och de ser ner på sina klasskamrater 
som studerar och inte vill eller klarar av att vara med och slåss. De ser även ner på 
lärarna och tycker de försöker spela ”gud”. De ser inte lärarna som ett hjälpmedel att 
uppnå kunskap och på så viss skaffa sig själva en bättre grund. För dessa pojkar är det 
viktiga i livet att bli vuxna och skaffa sig ett arbete och en fru som tar hand om hemmet. 
Skolan ses traditionellt av arbetarklassen som utifrån påtvingad, en främmande 
institution.  

Willis menar att inom de högre samhällsklasserna finns en starkare möjlighet till 
individuell karriär. Det är alltså lättare för barn inom de högre samhällsklasserna att 
utbilda sig utanför det givna mönstret. Arbetarfamiljen uppfostringspraxis är att 
föräldrarna kräver lydnad och gott uppförande. I gott uppförande och lydnad lägger 
arbetarfamiljen betydelsen att inte hamna i trubbel med polisen. Medelklassföräldrarna 
lägger istället vikten på att barnen ska bli självständiga och inte följa andra.  

                                                

 

30 Palme, M. (1992). En trygg uppväxtmiljö –uppfostran och sociala reproduktionsstrategier inom 
den övre medelklassen i en av Stockholms norra förorters.31 Stockholm: HLS förlag. 

31 Palme, M. (1992). En trygg uppväxtmiljö S.39 

32 Palme, M. (1992). En trygg uppväxtmiljö s.41 

33 Wilis, P. (1991). Fostran till lönearbetare ( org.titel Learning to labour) Uddevalla: Bohusläns 
Grafiska.    
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I det svenska förordet beskriver Ulf Lindberg Willis förklaring till skillnaderna mellan 
de olika samhällsklasserna som i grova drag så att: arbetarklassen har kort 
tidsperspektiv, och kortsiktiga planer, medelklassen och övre medelklass har långsiktiga 
planer och kvalitativa krav på jobb.34  

I de övre samhällsklasserna har även språket en viktig funktion. Av allt att döma tycker 
sig Willis kunna se att de verbala uttrycksmedlen spela en större roll mellan föräldrar 
och barn i de samhällsklasserna. 35   

Bilden av en klassresa 
Denna studie av Mats Trondman, professor i kultursociologi, beskriver sexton 
klassresenärer med ursprung i arbetarklassen som börjat studera samhällsvetenskap och 
humanism på en högskola i Växjö.36  

Trondman beskriver i sin studie begreppet klassresenär, som han använder som 
förklaring på dessa sexton arbetarbarn vilka sökt sig vidare från ett arbetarsamhälle till 
högskolestudier. Trondman förklarar varför vissa individer bryter mot mönstret och gör 
klassresor, och ger en bild av hur dessa föräldrar och om hur omgivningen oftast varit 
utformad. Trondman beskriver även vilka uppoffringar och vilket ”pris” som 
klassresenären ofta får betala för att klättra inom det sociala rummet.37 Klassresenären 
upplever sig ofta ensam i sitt resande mellan klasserna. Men detta behöver inte 
nödvändigtvis ses som ett ”högt pris” att betala. Ensamheten kan vara en tillgång för att 
uppnå en djupare inre dialog med sig själv och sin tillvaro.38 

I viss utsträckning skriver Trondman tenderar klassresenärerna att försköna den sociala 
tillhörighet de befinner sig i. Klassresenärerna målar upp en bild av att den ”egna” 
klassen har kvaliteter ”de andra” saknar.39 Klassresenären har ofta en längtan efter de 
mer privilegierades tillgångar och kompetenser som klassresenären ser inom den 
”högre” klasserna, och som klassresenären känner ett behov av att erövra genom egna 
insatser.  

Många klassresenärer tenderade att ha höga betyg redan i grundskolan, och detta höga 
betygsgenomsnitt har också utgjort den formella förutsättningen för att kunna studera 
vidare på högre teoretiska utbildningar. 40          

                                                

 

34 Wilis, P. (1991). Fostran till lönearbetare ( org.titel Learning to labour) s.9 

35  Wilis, P. (1991). Fostran till lönearbetare ( org.titel Learning to labour) s.9 

36 Trondman, M. (1994). Bilden av en klassresa – sexton arbetarklassbarn på väg till och i 
högskolan. s. 27 f Stockholm: Carlssons Bokförlag AB 

37 Bilaga 1. 

38 Trondman, M. (1994). Bilden av en klassresa. s. 257 

39 Trondman, M. (1994). Bilden av en klassresa. s. 251 

40 Trondman, M. (1994). Bilden av en klassresa. s. 191 
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Kompetent för ”det nya arbetslivet” 
Margaret Hill, universitetslektor och filosofie doktor, har skrivit en doktorsavhandling 
där tre gymnasieklasser reflekterar över och diskuterar yrkesförberedande studier. Hill 
talar om hur skolan är en av de få institutioner som fortfarande lyckas stå emot 
förändringarna i samhället, 41 och hur de elever som inte lyckas anpassa sig till skolan 
spelar ett ”motspel”. Detta motspel ingår i något som Hill kallar ”skolspelet”, och som 
visar hur olika elever hanterar skolsituationen på olika sätt.42 De elever som spelar med 
i spelet lär sig skolans ”regler” om hur man uppträder för att lyckas få bra betyg. Den 
andra gruppen som hos Hill benämns ”studietrötta” kan inte spela med i detta spel utan 
spelar motspelet. Detta spel går ut på att ”överleva” i skolan genom att skapa en egen 
struktur med ett för dem meningsfullt innehåll.43  

Hill beskriver hur dessa studietrötta elever är i behov av här-och-nu- nytta kunskaper, 44 

och hur många av dessa elever har svårt att ta till sig och förstå vad de ska använda den 
kunskapen till. De ser endast skolan som en ”obligatorisk plats att vara på till man fyllt 19 
eller 20, punkt, slut.”45 

Offentlig statistik 

Val av utbildning 
Statistik hämtad från Skolverket visar att det finns skillnader i andel elever som är 
antagna på första- respektive andrahandsval på olika program. Skillnaden är relativt stor 
mellan NV-programmet (ansett som det teoretiskt ”tyngsta” programmet) och HP 
(Handels- och administrations-)- och HR (Hotell- och restaurang-) programmen. 
Statistiken gäller elever som kommit in på gymnasiet läsåret 2006/2007. Den visar att 
över 30 % av HP- och HR-eleverna har dessa program som sina andrahandsval men 
endast 19 % av NV-eleverna.46         

Hos Skolverket finns även statistik på hur stor andel av eleverna på respektive program 
som går vidare till högskolan inom tre år. Denna statistik rör elever som slutat 
gymnasiet 1998 - 2002. 79 % av eleverna på NV-programmet och 57 % av eleverna på 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SP-programmet) går vidare att jämföra med 13 % på 
HP-programmet och 8 % på HR-programmet.47 Dessa siffror illustreras i figur 1.  

                                                

 

41 Hill, M. (1998). Kompetent för ”det nya arbetslivet”? - Tre gymnasieklasser reflekterar över och 
diskuterar yrkesförberedande studier s. 274 Göteborg: ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS 

42 Hill, M (1998). Kompetent för ” det nya arbetslivet”? s. 140 

43 Hill, M (1998). Kompetent för ” det nya arbetslivet”? s. 277 

44 Hill, M. (1998). Kompetent för ”det nya arbetslivet”? s. 281 

45 Hill, M (1998). Kompetent för ” det nya arbetslivet”? s. 261 

46 Skolverket (2006). Tabell 3:a Elever som söker i 1:a hand och intagna läsåret 2006/07 
http://www.skolverket.se/content/1/c4/89/18/Gy_Elever_Riksnivå%E5_tabell%203A.xls

 

(2007-05-21) 

47 Skolverket (2006). Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och 
vuxenundervisning Tabell 46 Stockholm: Skolverket  

http://www.skolverket.se/content/1/c4/89/18/Gy_Elever_Riksniv�%E5_tabell%203A.xls
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Figur 1.   

Avgångsbetyget är lägre på yrkesprogrammen än på de teoretiska programmen, visar 
Skolverket. HP och HR har drygt 1 poäng lägre betyg än riksgenomsnittet (14,1) på de 
nationella programmen. Detta redovisar Skolverket i sin statistik som rör elever som 
slutat gymnasiet 2001 - 2005.48 Liknande siffror har alla yrkesprogram, HP och HR hör 
till de yrkesprogram som har högst avgångsbetyg bland yrkesprogrammen. Som 
jämförelse kan sägas att NV har 16,1 och SP har 14,7. 

Intagningspoängen varierar kraftigt vid jämförelse mellan samma program på olika 
skolor. Detta visar gymnasieintagning, en sammanställning av Dexter49. På de skolor 
som allmänt uppfattats ha bättre status måste eleverna ha högre intagningspoäng för att 
bli antagna, som vi tolkar statistiken. Detta kan också tolkas som att till dessa skolor 
söker sig de elever som har ett starkt intresse och stor studiemotivation.        

Metod 

Inför vår undersökning har vi studerat ett flertal böcker av Bourdieu för att förstå hans 
teorier, samt Broadys tolkning av Bourdieus teorier utifrån svenska förhållanden. 
Vidare har vi läst studier där man använt sig av Bourdieus begrepp för att förklara 
ungdomars agerande då det gäller val av utbildning, yrke och fritid. En skönlitterär bok 
om en klassresa har även studerats, i syfte att förstå Bourdieus tankar om hur agenten 
förändrar sitt kapital. Även statistik från Skolverket har studerats för att undersöka om 
det finns skillnader mellan elever på teoretiska och yrkesinriktade program, då det gäller 
betyg och val av program. För att få fram relevant litteratur konsulterades Libris med 

                                                

 

48 Skolverket (2006). Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och 
vuxenundervisning Tabell 44  

49 Dexter (2007). Preliminär intagning 2007 (2007-05-11) 
http://www.gymnasieintagning.se/Default.asp?page=auth/common/about

 

http://www.gymnasieintagning.se/Default.asp?page=auth/common/about
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sökord som bland annat Bourdieu, kapital och habitus. Den litteratur som studerades 
gav oss vidare litteraturförslag och ingång till olika tidigare forskningsprojekt.  

Urval 

För att få en så bred inblick som möjligt har undersökningen genomförts på tre skolor, 
från storstad, förort och landsort.  

I vår undersökning har vi använt oss av elever från Handels- och 
Administrationsprogrammet (HP-programmet) och Hotell- och Restaurangprogrammet 
(HR-programmet), samt lärare som undervisar dessa yrkeselever men som också 
undervisar på teoretiska program.  

På förortsskolan ombads alla elever som var närvarande på de aktuella lektionerna på 
HP-programmet att skriva personliga brev, medan på storstadsskolan ombads endast 
halva serveringsklassen på HR-programmet i årskurs tre att svara, och på landsortskolan 
ombads alla kökselever att svara. Anledningen till att endast halva serveringsklassen 
ombads att svara var på grund av att andra halvan av klassen var på praktik. HP-
programmet på förortsskolan, och HR-programmet på landsortsskolan har få elever, 
därför kunde vi använda oss av alla elever. HR-programmet på storstadsskolan har drygt 
700 elever, vilket betydde att vi var tvungna att göra ett urval.  

Urvalet av lärarna som intervjuades gjordes med syfte att få spridning på ålder, kön, 
inriktning och skolor. Vårt mål var att intervjua lärare som undervisade eleverna i både 
teoretiska och praktiska ämnen. Detta för att få fram olika synsätt på samma elever. 
Valet av lärare gjordes bland de lärare vi kommit i kontakt med på olika sätt.    

Frågornas utformning 

Vi valde att be om elevsvaren i form av personliga brev, eftersom vi ville ha många 
elevsvar för att kunna se likheter och skillnader mellan eleverna. Lärarnas uppfattningar 
kom till uttryck i intervjuer som spelades in, för att kunna föra en dialog, och därmed 
kunna vidareutveckla intervjufrågorna. 

Frågorna utformades med avsikt att ta reda på varför eleverna går just det programmet 
de gör, utifrån familjebakgrund, fritidsintressen, och egna tankar. Frågorna diskuterades 
också med handledaren innan genomförandet.  

Elever 

De frågor som ställdes till eleverna, ställdes med syfte att se om Bourdieus teorier 
kunde få stöd eller om teorierna är för kategoriska.50 Därför försöktes få förståelse för 
från vilken bakgrund eleverna kom, socialt och kulturellt. Detta gjordes genom att ställa 
frågor om familjesammansättning, boende och föräldrarnas yrken och utbildning. 
Dessutom ställdes en fråga om vad de gjorde på fritiden, eftersom Bourdieu talar om att 
även där kommer agentens kapital till uttryck då samma sysselsättning kan betyda helt 
skilda saker beroende på vilka syften agenten har med sin verksamhet. Till exempel kan 
enligt vår tolkning av Bourdieus teorier golfspelande i vissa sociala rum vara ett sätt att 
odla sitt sociala kapital och befästa sin ställning, medan det för en annan agent handlar 
om att vikten av att lyckas med sitt golfspelande för att kunna bygga upp ett kapital och 
därmed förflytta sig i det sociala rummet. Denna fråga tillkom dock senare, och ställdes 
alltså inte till alla elever.  

                                                

 

50 Bilaga 4. Elevfrågor 
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Vidare ställdes frågor om varför eleverna gick på det aktuella programmet, och hur de 
uppfattade programmet jämfört med hur de hade trott att det skulle bli. Avsikten med 
denna fråga var att undersöka om det gick att applicera Bourdieus teori att beroende på 
kapitalets storlek och sammansättning har eleverna enligt Bourdieu olika syften med 
sina val av utbildningar.   

Dessutom frågade vi om föräldrarna hade påverkat elevernas utbildningsval. Denna 
frågas syfte har sin grund i Bourdieus teori att familjer med lågt kapital ser 
gymnasieutbildningen som ett sätt att få jobb medan familjer med högt kapital ser 
gymnasieskolan som en grund för att få möjlighet att vidareutbilda sig till högre 
yrkespositioner och därför lägger större vikt vid att påverka sina barns utbildning. 

Lärare 

De frågor som ställdes till lärarna handlade om att beskriva lärarnas syn på eventuella 
skillnader mellan teoretiskt inriktade och yrkesinriktade elever.51 Anledningen till att vi 
bad lärarna beskriva skillnader var att det enligt vår uppfattning är lättare att beskriva 
till exempel nivån på läsförståelsen om man har något att relatera till. Vi diskuterade 
även lärarnas inställning till uppsatsens inledande uppfattningar. Utifrån dessa 
eventuella skillnader diskuterades även regeringens förslag till nytt upplägg av 
yrkesutbildningen. Denna fråga ställdes även med hänvisning till Bourdieus teorier om 
hur skolan sorterar. 

En annan fråga behandlade elevernas bakgrund, och om det utifrån detta kunde ses 
några skillnader mellan elever på olika program. Lärarna ombads även att fundera över 
vad som kan vara övervägande anledning till varför eleverna väljer de yrkesinriktade 
programmen.     

Frågorna till lärarna syftade till att försöka förstå hur lärarna uppfattade eleverna och 
huruvida detta stämde med det som eleverna skrev. Detta skulle senare ställas mot 
elevernas svar, och förhoppningsvis öka förståelsen om eleverna. 

Genomförande  

Intervjuerna genomfördes på de aktuella skolorna, tre stycken genomfördes på avskild 
plats, en i ett gemensamt lärarrum och en på allmän plats. Intervjulängden varierade 
mellan cirka 20 och 35 minuter.52 

Eleverna på förortsskolan och på storstadsskolan ombads av oss personligen svara under 
lektionstid, medan eleverna på landsortsskolan ombads svara via mejl, sedan vi hade 
kontaktat en av deras lärare via mejl.53      

Analysteori 

Att vi arbetar hermeneutiskt innebär att vårt mål har varit att sträva efter att försöka 
förstå det vi bestämt oss för att studera. Hermeneutik innebär också att vägen till 
förståelse framför allt går genom olika tolkningar. Tolkningar är den största 
kunskapsformen inom hermeneutiken. Tolkningar läggs fram som just förklaringar i 
dessa begrepps vardagsbetydelser. Inom hermeneutiken sker prövningen av 
tolkningarna ofta genom argumentering eller helt enkelt genom att läsaren ges möjlighet 

                                                

 

51 Bilaga 5. Frågor till lärarna 

52 Bilaga 3. Lärarintervjuer 

53 Bilaga 2. Exempel på elevbrev. 
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att själv pröva tolkningens rimlighet genom att utsagor och tolkningar presenteras 
jämsides.54 

Inom hermeneutiken frågar man inte om en tolkning är sann eller falsk. En sådan fråga 
är enligt hermeneutiken fel ställd, och man ifrågasätter det traditionella 
sanningsbegeppet. För hermeneutikern handlar allt om tolkning och denna växlar 
oupphörligt mellan tolkning av helhet och delnivåer.  

”Sanning i hermeneutiken är i stället liktydig med avslöjande av väsentliga men 
tidigare okända förhållanden under en text (mängd av texter).”55  

Den hermeneutiska processen kan ses som två cirklar, där man i den inre cirkeln 
alternerar mellan textens del och helhet.56 Det viktiga är inte rena fakta, utan dessa är 
resultat av tolkningar. Det viktiga är i stället förståelsen av texten, och denna grundar 
sig på förförståelsen. Med hjälp av denna tolkas texten. I den yttre cirkeln tillkommer 
flera aspekter. Alvesson och Sköldberg benämner några av dem som tolkningsmönster, 
text, dialog och uttolkning.57 Tolkningsmönstret motsvarar ”teorin”, med texten avses 
att texten talar till läsaren, med dialog avses att tolkaren har en dialog med texten och 
detta mynnar ut i deltolkningar.   

Skrivstruktur 

För att få struktur på redovisningen av studien har vi använt oss av Hartmans och 
Patel/Davidsons skrivhandledningar. Hos Hartman har vi fått hjälp med 
referenshantering och rubrikupplägg. Enligt Hartman kallas det referenssystem vi 
använt oss av Oxfordsystemet.58 Hos Patel/Davidsson har vi fått hjälp med rapportering 
och granskning av materialet. Här beskrivs innehållet i de olika metod- och 
resultatdelarna. Patel/Davidsson poängterar vikten av att rapporteringen är väl 
genomförd och har två syften, dels resultatredovisning, dels att vara ”underlag för 
vetenskaplig bedömning av arbetet”.59    

Etiska överväganden 
Vid alla kontakter har påpekats att deltagandet varit frivilligt och helt anonymt. De 
deltagande lärarna fick i förväg reda på frågorna och både elever och lärare fick även 
veta både bakgrund och syfte. Det lämnades även en möjlighet att låta bli att svara på 
frågor om så önskades. Ett övervägande som måste tas hänsyn till i sammanhanget är 
risken att eleverna berättar känsliga detaljer och kanske även sådant som måste 
sekretessbeläggas, på grund av att det är så personligt. Dock inträffade inte något 
sådant. 

För att behålla anonymiteten har vi döpt om de fem intervjuade lärarna. Lärarna 
informerades om att intervjuerna skulle spelas in och arkiveras. De fick även tillfälle att 

                                                

 

54 Ödman, P-J, (1998). Kontrasternas spel S.16 Stockholm: Norstedts Förlag AB. 

55 Alvesson, M. Och Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion – Vetenskap och kvalitativ metod 
s.167 Lund: Studentlitteratur. 

56 Alvesson och Sköldberg (1994). s.165 

57 Alvesson och Sköldberg (1994). s.170 ff. 

58 Hartman, S. (2003). Skrivhandledning – för examensarbeten och rapporter. S. 62 ff. Stockholm: 
Natur och Kultur.  

59 Patel, R och Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning s. 127 Lund: Studentlitteratur.  
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läsa utskriften av den egna intervjun, för att få möjlighet att ändra eventuella 
missuppfattningar då det gällde tolkningen av intervjun.  

I de elevbrev som redovisas i bilagorna har viss korrigering skett för att behålla 
anonymiteten hos eleverna.   

Reflektioner över genomförandet 

Lärarintervjuer 

Att spela in skapar en viss nervositet i början hos både den intervjuad och intervjuare. 
Den försvinner dock ganska snabbt, även medvetenheten om att samtalet spelas in. Men 
medvetenheten finns där, ett exempel på detta är då efter en av intervjuerna den 
intervjuade bad att inspelningen skulle avslutas, sedan sades mer personliga saker. Det 
finns alltså en anledning att fundera om man får hela sanningen vid en intervju. Detta 
blev extra tydligt vid en av intervjuerna. 

Viss oro fanns också hos en av de intervjuade om hur detta skulle användas eftersom 
läraren inte kände att den kunde redovisa några fakta om de ämnen som skulle 
avhandlas, men då det poängterades att vi enbart var ute efter olika lärares 
uppfattningar, försvann oron. 

En reflektion är att det är svårt att intervjua och att det kräver mycket övning. 
Möjligheten är att vi skulle ha fått ut mer om vi hade varit mer vana vid situationen. Det 
blev väldigt olika typer av intervjuer. Vissa blev mer i form av samtal och ibland blev 
det mycket utvikningar från ämnet. Som intervjuare var det lätt att dras med i den 
intervjuades tankevindlingar. Därför var det bra att ha de skrivna frågorna att stötta sig 
på. 

Alla de lärare som intervjuades valdes ut på grund av att vi hade någon typ av 
kännedom om dem. Tanken har väckts om resultatet blivit annorlunda om det inte 
funnits någon relation mellan intervjuobjektet och intervjuaren. Men med tanke på 
intervjuarnas ovana att genomföra denna uppgift, valdes kända intervjuobjekt ut för att 
underlätta intervjusituationen.   

Elevbrev 

Då det gällde frågan angående boende uteblev de svar vi önskade för att kunna tolka 
utifrån Bourdieus teorier, på grund av vår ringa erfarenhet av att utforma brevfrågor till 
eleverna. Frågorna skulle ha varit mer preciserade, och svaren skulle då kunnat 
analyserats utifrån någon typ av statistik som visar till exempel inkomstklasser inom 
respektive bostadsområde.  

Vid analysen av materialet har tankar väckts om att vi kanske borde ha ställt frågor till 
någon eller några klasser från ett teoretiskt program också, men eftersom syftet inte är 
att jämföra utan enbart att få fram synpunkter från deltagare på de aktuella programmen 
bortser vi från detta perspektiv.  
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Bortfall 
Bland de intervjuer som vi planerade och genomförde blev det två bortfall. Den ena 
kunde inte genomföras på grund av att läraren var på arbetsplatsbesök utomlands. 
Ytterligare en intervju föll bort. Med denna lärare genomfördes en provintervju där 
anteckningar fördes, men det konstaterades att mycket information gick förlorad med 
denna intervjumetod. Denna lärare skulle ha blivit intervjuad en gång till men hade inte 
tid för ytterligare en intervju.   

Efter att ha studerat Bourdieus teorier mer ingående förstod vi att fritiden också kan 
vara ett uttryck för huruvida eleverna har en större eller mindre mängd kapital. Då 
tillkom frågan om hur eleverna tillbringar sin fritid. Vid det tillfället hade dock redan 17 
av 36 elever svarat. Ytterligare ett bortfall kunde konstateras då en av de elever som fått 
frågan valde att inte svara. 

Reflektion över metod och urval  
På landsortsskolan gick förfrågan om att delta ut via mejl via undervisande lärare. På de 
svar vi fick in kan vi se att alla elever som svarat har valt programmet av intresse. 
Utifrån detta har vi ställt oss frågan om detta är ett representativt urval för denna skola 
då det gäller anledning till programval. Vi har ändå valt att ta med svaren i analysen 
eftersom de övriga svaren är av intresse för vår undersökning.      

Förortsskolan som vi har studerat har vikande elevunderlag, vilket gör att alla som söker 
i princip kommer in på många av programmen. Enligt gymnasieskolans preliminära 
intagning har skolan endast kunnat fylla ut drygt 60 % av platserna inför höstterminen 
2007.60 Detta gör att den eventuellt inte är representativ för något genomsnitt. 
Storstadsskolan är möjligen inte heller representativ, då denna är en skola med hög 
status och där det endast finns ett yrkesinriktat program. Det skulle kunna betyda att 
eleverna på denna skola har högre kapital än genomsnittet. De olika skolornas status 
kan också påverka lärarnas inställning och därmed deras svar. Dock är inte syftet med 
denna undersökning att statistiskt bevisa, utan att samla in exempel på hur det kan vara. 
Detta är också en verklighet, bland de olika verkligheter som existerar.  

Resultat 

Elevernas perspektiv 
För att få reda på elevernas perspektiv bad vi att eleverna skulle svara på några frågor i 
form av ett personligt brev. Totalt svarade 36 elever. De flesta eleverna som svarade 
tyckte det var roligt, spännande och visade stort intresse.  

                                                

 

60 Dexter (2007). Preliminär intagning 2007 (2007-05-14) 
http://www.utbildning.stockholm.se/intagningsenheten/stat/0117prel07.pdf

  

http://www.utbildning.stockholm.se/intagningsenheten/stat/0117prel07.pdf
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Sammanfattning av elevernas brev 

Föräldrapåverkan  

I vår studie har vi frågat eleverna om deras föräldrar har haft någon påverkan på deras 
val av utbildning.  

Större delen av eleverna svarade att föräldrarna endast haft en liten eller ingen påverkan 
på deras val av utbildning. Vad vi dock kunde tolka utifrån hur eleverna svarat på frågan 
eller hur de svarat på övriga frågor var att eleverna kan ha påverkats omedvetet av 
familjen eller andra yttre omständigheter. En av eleverna på HR-programmet uttrycker 
det så som att:  

”Nej, men min pappa var kock & hade egna rest. Men jag träffade aldrig honom så 
jag tror inte det påverkade mig.”61 

Många elever talar också om att de fått stöd i form av respekt och positiv kritik i det 
gjorda valet. Sedan finns det ett fåtal elever som beskriver någon form av tryck från 
familjen att utbilda sig. En elev berättar att mamma hade en stark åsikt angående 
elevens studier. Eleven berättar i sitt brev att: 

”Mina föräldrar har inte haft någon påverkan alls av mitt val av program. Dock så 
var jag mer inne på att ta ett sabbats år efter grundskolan för att få lite ledigt och 
försöka jobba under den tiden men det tyckte inte mamma var någon bra idé alls 
så det blev inte av.”62 

En av de andra frågorna eleverna fick svara på handlade om varför eleven valde den 
aktuella utbildningen. 

Intresse  

Där svarade knappt hälften av eleverna att de valt utbildningen utifrån intresse och 
önskan att få en bra yrkesutbildning. Det var dock en mindre andel av HP-eleverna som 
svarade att de valde inriktning på grund av intresse än bland HR-eleverna.  

"//…// Jag tyckte att det verkade som en bra linje, där man kan börja som t ex 
säljare på någon butik, starta eget företag eller kanske börja arbeta som inköpare. 
Det var helt enkelt den linje som intresserade mig mest.” 63  

Några elever svarade att de inte hade valt detta program i första hand, och ett antal 
elever hade även tidigare provat på andra program men hoppat av.  

Den tredje gruppen valde programmet utifrån att de uppfattat det som ”lätt”. Någon 
refererade också till skoltrötthet. 

”Den största orsaken att jag valde denna utbildning var att jag var skoltrött och 
inte ville ha så mycket teoretiska ämnen.”64 

Förväntningar 

Vi ställde frågor om elevens förväntningar på sin utbildning och om dessa hade 
förändrats under studiegången. Där svarade några elever att de var besvikna på lärarnas 
prestationer och att programmet inte uppfyllde elevernas förväntningar. En elev 

                                                

 

61 Elev 23 

62 Elev 13 

63 Elev 7 

64 Elev 22 
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kommenterade även att praktiken varit dålig och detta gjorde att eleven blev mer och 
mer omotiverad.  

Det finns även elever som har motsatt uppfattning om både lärare och program.   

”Mina förväntningar var inte så många, jag trodde att det skulle vara mindre teori 
än det vi haft. Jag har lärt mej mer än jag trodde, mat har blivit mer intressant 
och även vinkunskap som jag i början tyckte var tråkigt.”65  

Föräldrars yrken 

På vår fråga om föräldrarnas yrken har vi kunnat tolka breven som att eleverna har en 
viss osäkerhet över vad föräldrarna arbetar med. Många beskriver det i ganska vaga 
ordalag.  

” //…// mor vet jag inte riktigt vad hon gör, jobbar i alla fall på länsförsäkringar.”66  

Tolkningen blir dock att eventuellt sex föräldrar kan ha högskoleutbildning som grund 
för sitt arbete. Övriga representerade yrken är av typen chaufförer, kontorister, 
småföretagare och vårdbiträden. 

Fritid 

När det gäller elevernas fritid kan det konstateras att umgänge är en viktig del av 
elevernas liv. Av de svarande eleverna svarade alla att umgänge på något sätt var en 
viktig del av deras fritid.  

Av de 18 svarande eleverna hade 13 stycken någon typ av extra jobb.  

Endast 6 elever utförde någon fysisk aktivitet. De aktiviteter som utfördes var diverse 
lagsporter samt någon annan typ av träning.  

7 av 18 elever uttryckte att de enligt vår tolkning tillgodogjorde sig någon form av 
kultur. Eleverna ger exempel på detta som: filmer av typen komedi, rysare och ”scifi”. 
Ingen av eleverna talar om att de ser på drama, dokumentärer eller går på teater.      
Dessa habitus markerar enligt Bourdieu elevernas kulturella tillhörighet, och är alla 
uttryck för ett lägre kulturellt kapital.  

Lärarnas perspektiv 
De fem lärare som intervjuades ombads att svara på frågor beträffande sina 
uppfattningar angående de elever lärarna möter i sin yrkesroll. Syftet med intervjuerna 
var alltså inte att få fram fakta utan enbart att få fram olika synpunkter. Därför valdes 
både karaktärs- och kärnämneslärare ut som dessutom var från olika typer av skolor, 
både förort, landsort och storstad. Gemensamt för de lärare som intervjuades var att de 
hade undervisat både teoretiskt och yrkesinriktade elever.  

Sammanfattning av lärarintervjuer 

Arbetsmoral 

Alla lärare som intervjuades konstaterade att det finns skillnader mellan elever på 
teoretiska och yrkesinriktade program. Lena berättade om att det ofta i olika 
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lärarsammanhang talas om att det är skillnad på eleverna men att den är svår att 
definiera. Ebba uttryckte det som en skillnad i ”arbetsmoral”, och Sixten som generellt 
lägre motivation och självförtroende. Från läraren kom även tanken på att skillnaderna 
kan bero på föräldrarnas olika kapital. 

Föräldrarnas yrken     

Utifrån de lärarintervjuer som genomförts kan konstateras att alla lärare anser att 
eleverna ”ärver” sina yrken, de följer i föräldrarnas fotspår. ”Skomakarens son blir 
skomakare.”67 Lärarna uppfattar att föräldrar till elever på yrkesprogram har ”lägre” 
yrken än på teoretiska program, även om en av lärarna inte ansåg sig ha belägg för att 
kunna uttala sig om det. Sebastian talade även om att elever till högutbildade föräldrar 
vidareutbildar sig på högskola. Han säger vidare att man kan se en viss tendens till att 
elever på yrkesprogram som har planer på att vidare utbilda sig har föräldrar med högre 
yrkesstatus.  

Läskultur 

Angående frågan om läsförståelse konstaterade samtliga lärare att det inte handlade om 
förståelsen av läsningen utan om den bristande vanan att läsa, vilken bottnar i det dåliga 
intresset och den svaga läskulturen från hemmen. Ett par av intervjuobjekten talade om 
att problemet med läsförståelsen ofta kan bottna i grundskolans undervisning. Sixten 
uttryckte det som att det finns elever som har gått genom hela grundskolan utan att ha 
läst en enda bok.  

Sixten uttalade sig också om att i lågutbildade familjer finns ett kunskapsförakt och att 
det är ”fjolligt att läsa”. Läskulturen hemifrån togs också upp av Ebba. Där konstaterade 
hon att elever med bra läskultur väljer teoretiska program medan elever på 
yrkesprogram växer upp med TV-såpor och spel.    

Brist på motivation 

Motivation var något som alla intervjuade lärare engagerade sig i. I intervjuerna 
återkom lärarna ofta till ämnet, och påpekade att motivationen grundläggs i hemmet och 
i grundskolan. De kunde också konstatera att motivationen generellt sett var lägre bland 
eleverna på yrkesförberedande program. Sixten knöt även elevernas brist på 
själförtroende till elevernas bristande motivation i studiesammanhang.  Ebba påpekade 
att den bristande motivationen berodde på att hälften av eleverna inte hade valt att gå 
där, men att eleverna ändå gick utbildningen eftersom ”mamma och pappa säger att jag 
måste gå på gymnasiet”. Britta och Sebastian talar om att många elever är skoltrötta och 
därav väljer program inte utifrån intresse utan av ”lättja”. 

Support 

En annan anledning till elevernas val av program är föräldrapåverkan, Sixten talar om 
att yrken ärvs men även att föräldrar till teoretiskt inriktade elever också har större 
direkt påverkan på elevernas val av utbildning. ”Supporten hemifrån är otroligt viktig” 
säger Lena och påverkar i hög grad elevernas val av utbildning och även motivationen 
under utbildningen.  
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Analys   

Holme och Solvang har beskrivit en analysmetod som vi delvis använder oss av. Denna 
metod innebär att man först gör en delanalys där man sorterar upp svaren i olika 
kategorier och därefter görs en helhetsanalys där dessa kategorier analyseras utifrån 
olika teman med hjälp av frågeställningar.68     

Delanalys 

Elevernas svar 

Antalet svar överrensstämmer inte med antalet svarande elever på grund av att då eleven 
har lämnat ett svar har vi tillsammans med elevens svar på de övriga frågorna kunnat 
tolka svaren på flera olika sätt. 

Föräldrapåverkan 

Utifrån breven har vi kunnat tolka föräldrarnas påverkan på elevernas val av utbildning. 
Vi har tolkat och delat in elevernas svar i tre olika kategorier. Av de 50 svar vi fick på 
frågan har vi tolkat att 27 elever svarat lite eller ingen påverkan, 16 elever som dold 
påverkan och 7 elevsvar tolkar vi som att föräldrarna haft en rådgivande påverkan. 

1. Ingen eller liten påverkan. Som ett exempel har en elev svarat: 

”Min mamma tyckte jag skulle gå Barn och fritid. Jag ville det också Men jag tror 
jag tyckte resturangbranschen var något för mig. När hon såg mig servera för 
första gången visste hon att det var något för mig.”69   

2. Dold påverkan. Ödman, docent i pedagogik, kallar denna dolda påverkan immanent 
pedagogik. Han beskriver denna pedagogik som  

”en påverkan som är påträngande och försåtlig på samma gång, inneboende i 
sådana situationer som inte företer några uppfostrande moment.”70  

Exempel på detta är att eleverna omedvetet eller medvetet väljer liknande yrken som 
sina föräldrar eller då eleverna beskriver att de känner stöd hemifrån i det val de gjort.    

3. Rådgivande påverkan. Här finns elever vars föräldrar föreslagit eller rådgivit 
eleverna om vilket program de borde välja.  

”Mina föräldrar tyckte jag skulle gå något välja något program som jag tyckte va 
roligt och bra för framtiden, och inte bara välja som kompisarna eller liknande 
//…// Mamma hjälpte mig mycket och föreslog handel och administrations 
programmet.”71  

                                                

 

68 Holme, I M och Solvang, B K (1997). Forskningsmetodik-  Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder s. 141 ff Lund: Studentlitteratur.   

69 Elev 28 

70 Ödman, P-J, (1998) Kontrasternas spel s. 16  

71 Elev 7 
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Elevens val 

Vi har sorterat och tolkat anledningarna till att man går dessa utbildningar i olika 
kategorier. Vår tolkning av elevernas utsagor är att alla har gjort ett medvetet val även 
om flera elever säger att de inte haft något val. Trots dessa elevers påståenden att de inte 
haft något val finns det dock alltid möjligheten att välja något annat så som till exempel 
att ta studieuppehåll. Av de 58 svar vi tolkat har 25 elever svarat att de sökt 
utbildningen utifrån intresse, 8 svar att de är ovissa inför framtiden, 12 är mindre 
studiemotiverade och 13 vill inte studera på programmet. 

Vi har tolkat och delat in svaren i följande kategorier: 

1. Intresse. Det kan bero på mängden av elevens kapital huruvida de vill få utbildning 
för att få ett arbete eller för vidare studier. Här kan man se en klar skillnad mellan 
HP- och HR- elevers intresse, på HP-programmet är andelen lägre än på HR-
programmet. En elev från HR-programmet svarar till exempel:  

”min första anledning var för att jag tycker om att laga mat och gillar när det händer 
något.. gillar lite stress. Jag vill producera något, jobba med händerna.”72   

2. Ovisshet inför framtiden. Exempel på detta är att eleverna inte har en klar 
framtidsbild och att programmen uppfattats som en bra grundutbildning.  

3. Mindre studiemotiverade. Programmen uppfattas som mindre studiekrävande och 
några elever uttrycker skoltrötthet. Detta skulle kunna tolkas som att eleverna har ett 
bristande studiekapital och i och med det stämmer inte deras habitus överrens med 
skolans krav.  

4. Vill inte. Några av dessa elever vill inte studera på detta program men känt att de 
inte haft något alternativ och vissa elever valde på grund av kompistryck.  

”Jag vet inte, sen var det bara en i klassen som valde detta program som första val, vi 
resten var normala och hade det som sista för vi helt enkelt inte brydde oss.”73  

Föräldrarnas yrken 

I elevernas utsagor har vi tolkat deras svar utifrån Bourdieus teori om det sociala 
rummet. De yrken föräldrarna representerar sätter Bourdieu in i framför allt den nedre 
halvan av fältet, med större andel kulturellt än ekonomiskt kapital. Dock bygger det 
sociala rummet som Bourdieu beskriver på franska förhållanden, vilket skulle kunna 
betyda att det kan finnas vissa avvikelser. Tendenserna som vi ser är dock klara, till 
största del handlar det om föräldrar med relativt lågt kapital.  

Fritiden 

Utifrån det vi kan uttolka ur elevernas brev är det få elever som utför någon form av 
organiserad fritidssysselsättning. I den studie som Palme utfört beskrivs hur 
ungdomarna ur de högre samhällsklasserna ofta har en avsikt med sin 
fritidssysselsättning. Man lyfter helst fram den individuella prestationen i motsats till 

                                                

 

72 Elev 31 

73 Elev 10 
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den lägre klassens kollektiva värden74 och hänvisar även till vikten av att organisera sin 
fritid och ser detta som en övning inför det framtida vuxenlivets krav.75  

Lärarnas svar 

Föräldrapåverkan 

Vid analys av intervjusvaren har vi valt att tolka utifrån begreppet föräldrapåverkan. 
Enligt Bourdieu varierar graden av direkt föräldrapåverkan med mängden kapital. Hos 
familjer med lågt kapital är graden av påverkan mindre. Däremot kan vi konstatera att 
den immanenta pedagogiken är oberoende av mängden kapital.  

Föräldrarnas yrkesstatus varierar mellan de olika programmen konstaterar de 
intervjuade lärarna, och talar vidare om att elever följer i föräldrarnas fotspår. Likaså är 
det oftare så att elever till högskoleutbildade föräldrar utbildar sig vidare. Att dessa går 
på yrkesprogram skulle enligt Bourdieu kunna vara ett strategiskt val, det vill säga att 
genom att välja ett mindre studiekrävande program kunna skaffa sig bättre betyg. En 
annan form av föräldrapåverkan är det läsklimat som skapas i hemmet, där föräldrar 
med lågt kapital ibland kan ha ett kunskapsförakt. Detta kan ta sig uttryck i uttalanden 
som att ”det är fjolligt att läsa” berättar Sixten, något som kan visa sig i att eleven får en 
lägre studiemotivation.  

Lena talar om vikten om föräldrasupport hemifrån för att skapa motivation under 
utbildningen. Föräldrar med lågt kapital har enligt Bourdieu lägre engagemang då det 
gäller elevernas utbildning och detta skulle då kunna kopplas till elevernas ”lättja” och 
bristande studiemotivation.   

Elevmotivation  

En annan tolkning görs utifrån elevernas motivation. Vi konstaterar att elevernas 
motivation eller brist på motivation baseras på många olika faktorer utifrån lärarnas 
utsagor. Studiemotivationen är lägre på yrkesprogram än på teoretiska program nämner 
både Sebastian och Sixten. 

Några av lärarna lägger stor skuld på grundskolans uppbyggnad och att man underlåter 
att ge eleverna den kunskap och motivation de behöver för vidare studier. Detta ger 
Sixten uttryck för då han berättar om elever som går genom grundskolan utan att ha läst 
en enda bok. Lena går tillbaka till förskolan och säger att idag ses förskollärare som 
kompetenta så länge de inte slår barnen. Hon fortsätter med att säga att det är i de yngre 
åren man bygger upp barnens nyfikenhet att ta reda på och att ta emot kunskap. I 
Bourdieus redovisning av det sociala fältet har gymnasielärare högra kapital än 
förskollärare och grundskollärare. Detta skulle kunna tolkas som en förklaring till 
gymnasielärarnas inställning till lärarna i de lägre skolformerna.  

Den bristande läskulturen i elevernas hem kan också vara en bidragande orsak till att 
eleverna ofta saknar motivation. Denna brist är enligt Bourdieu relativt hårt bunden till 
agentens låga kapital. Sebastian uttrycker det som att många elever är praktiker och har 
lättare att göra än att läsa. Han säger också att många elever inte förstår varför de ska 
läsa: de ska ju göra med händerna.  

                                                

 

74 Palme, M. (1992). En trygg uppväxtmiljö s. 41 

75 Palme, M. (1992). En trygg uppväxtmiljö s. 39 
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Ytterligare en anledning till den eventuella låga studiemotivationen kan vara att 
eleverna går på ett program de inte valt på grund av att föräldrarna sagt att eleven måste 
skaffa sig en utbildning, berättar Ebba. Willis menar att arbetarklassens föräldrar kräver 
lydnad av sina barn då det gäller val av framtida yrke. Arbetarklassen har en mer 
kortsiktig planering än vad högre samhällsklasser har76 och kräver utbildning av sina 
barn så att de får arbete, medan högre samhällsklasser har ett längre perspektiv och ser 
utbildningen som ett verktyg för att få ett bättre arbete. Detta förklarar även Bourdieu i 
sin teori.  

Lärarna ser ett ganska stort bristande intresse hos eleverna för de valda 
yrkesutbildningarna till skillnad från på teoretiska utbildningar dit många elever söker 
sig av just intresse. Det bristande intresset på yrkesutbildningen kan visa sig i just en 
avsaknad av motivation för lärande.    

                                                

 

76 Willis, P. (1991). Fostran till lönearbetare s. 8 f 
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Helhetsanalys 
Denna helhetsanalys bygger på Bourdieus teorier, tidigare studier, elevernas brev samt 
lärarnas utsagor.  

Elevens val 

Vilket uttryck tar sig elevens kapital i val av gymnasieutbildning?  

Figur 2 visar möjliga anledningar till varför elever med olika kapital söker sig till vissa 
utbildningar. Elevernas och lärarnas svar på våra frågor har vi tolkat utifrån Bourdieus 
teorier och tidigare studier.   

Elevens val av 
teoretiska program 

Elevens val av 
yrkesinriktade program 

 

Högt kapital 
hos eleven, 
föräldrar från 
hög 
samhällsklass 
t.ex. läkare 
och advokater  

 

Höga betyg  

Rätt Skola (1) 

Habitus (2) 

Yrkesintresse 

Ämnesintresse (5) 

Ärva yrke (4) 

Bristande självförtroende 

Låga betyg 

”Smitare” (3) 

Yrkesintresse 

Lågt kapital 
hos eleven, 
föräldrar från 
låg 
samhällsklass 
t.ex. 
vårdbiträden 
och 
småföretagare

 

Höga Betyg 

Krav hemifrån 

Yrkesintresse 

Ämnesintresse (5) 

Bristande självförtroende 

Låga betyg 

Habitus (2) 

Yrkesintresse 

Ärva yrke (4) 

              Figur 2.   

Begreppsförklaring till figur 2: 

1. Rätt skola innebär att elever väljer utifrån skolans status, inte utifrån program. 
(Elitskolor)  

2. Habitus innebär att elever väljer program utifrån det habitus som är kopplat till 
kapitalet. 

3. Smitare innebär att eleven strategiskt väljer ett lättare program för att få bättre betyg, 
för att kunna söka vidare till högre utbildning. 

4. Ärva yrke innebär att eleven går i föräldrarnas fotspår.   

5. Ämnesintresse innebär att eleverna väljer program efter programinnehåll, inte efter 
vad utbildningen leder till. 

Figuren visar vår tolkning av hur elever utifrån sitt kapital har olika anledningar för att 
göra samma utbildningsval.  
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Vi tolkar figuren som att anledningarna till val av teoretiska program till viss del 
sammanfaller, men det som för eleven med högt kapital handlar om habitus eller ärva 
yrke, kan enligt vår tolkning för eleven med lågt kapital ses som krav från föräldrarna 
för att få en högre yrkesstatus. Detta på grund av att eleven med det låga kapitalet inte 
har det habitus som eleven med högt kapital har. 

Även vid val av yrkesinriktade program finns skillnader som vi tolkar det. De elever 
med lågt kapital som väljer yrkesinriktade program kan också göra valet utifrån arv och 
habitus, medan elever med högt kapital kan se valen som strategiska men även i detta 
val förekommer krav från hemmen.  

För eleven finns möjligheten som vi tolkar det att både följa sitt habitus och att bryta 
med det. För elever med ett högt kapital blir det då frågan om en ”smitning”, medan det 
för elever med lågt kapital blir frågan om en klassresa mot ett högre kapital.  

Motivation 

Vilka skäl ser lärare och elever till bristande motivation?  

Lärarna nämner många gånger den bristande studiemotivationen, där de anser att 
orsaken ofta ligger i grundskolans bristande undervisning. Sixtens uttalande om elever 
som går genom grundskolan utan att ha läst en enda bok, kan vi tolka som att det ger 
eleven en sämre läsförståelse. Detta skulle i sin tur kunna tolkas som att eleven får ett 
sämre självförtroende och kulturellt kapital, vilket inbringar en sämre studiemotivation 
som gör att eleven väljer ett ”lättare” program på en skola med lägre status. 

Det enligt Bourdieu lägre kapitalet hos grundskollärarna skulle också kunna enligt vår 
tolkning vara en bidragande anledning till den bristande studiemotivationen hos 
eleverna. Detta lägre kapital som grundskollärarna har skulle kunna avspegla sig 
immanent i den kunskap de delger eleverna.    

Lärarnas förklaringar till elevernas bristande studiemotivation kan ställas mot elevernas 
egna utsagor. Där lärarna söker förklaringar i grundskolans undervisning, talar flera av 
eleverna om dåliga lärare på programmen. 

 ”Mina förväntningar för det här programmet var väl att jag skulle lära mig mycket 
mer. Anledningen till detta beror dock inte på utformningen av själva programmet 
och kurserna utan snarare pga. Bristen på kompetenta lärare.”77  

Statistiken från skolverket visar att elever på yrkesinriktade program har lägre slutbetyg 
från gymnasiet än elever på teoretiska program.78 Förklaringar till detta skulle enligt vår 
tolkning kunna sökas i bristande motivation som i sin tur skulle kunna ha sin orsak i 
bristande kapital, och att många elever på yrkesinriktade program inte har valt det 
program de går på i första hand vilket skolverkets statistik visar på.79     

Eleverna kommenterar även programmens innehåll och uppbyggnad. Deras 
kommentarer att programmen är lätta kan ha två orsaker som vi tolkar det. Där vissa 
elever har ett för högt kapital med sig in på programmet och inte ser någon utmaning i 
studierna, ser andra elever med ett lägre kapital att utmaningen blir för stor, och utifrån 

                                                

 

77 Elev 13 

78 Skolverket (2006). Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och 
vuxenundervisning Tabell 44 Stockholm: Skolverket. 

79 Skolverket (2006). Tabell 3:a Elever som söker i 1:a hand och intagna läsåret 2006/07 
http://www.skolverket.se/content/1/c4/89/18/Gy_Elever_Riksnivå%E5_tabell%203A.xls

 

(2007-05-21) 

http://www.skolverket.se/content/1/c4/89/18/Gy_Elever_Riksniv�%E5_tabell%203A.xls
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detta tolkar vi det som att det från bådas sida kan ge utslag i en bristande 
studiemotivation. Den tidigare redovisningen av statistik80 visar att det är en låg andel 
elever som söker sig till högskola från dessa program. Utifrån vår tolkning att det kan 
vara de elever med högt kapital som sedan söker sig vidare till olika högskolor.   

”Jag trodde inte direkt att detta program var något svårt alls, vilket det visade sig 
inte vara heller. Lärarna behandlar alla i klassen som om dom var småbarn, då det 
kan behövt vara så för en del av klassen så finns det en annan del som är riktigt 
duktig.”81 

Diskussion   

Reflektion över resultatets giltighet 

I vår studie har vi försökt förstå vilken typ av elev som söker sig till yrkesinriktade 
program utifrån bakgrund. Vid reflektion över arbetet kan vi se att vi borde ha lagt 
större vikt vid utformandet av elevfrågorna. Större kunskap om Bourdieus teori skulle 
ha inneburit att frågorna utformats annorlunda, något vi insåg först vid analys av svaren. 
Undersökningen hade också vunnit på att vi först hade samtalat med ett par elever för 
att få förståelse för deras sätt att tolka världen och där med kunnat skapa frågor utifrån 
elevens sätt att tänka. Vid mer utförliga svar hade vi kanske kunnat skapa en tydligare 
bild av de elever vi kommer att möta i vårt framtida yrkesliv.   

Vid reflektion över elevernas svar har vi konstaterat att vid de svarstillfällen där vi var 
närvarande, besvarade alla eleverna frågorna. Däremot kunde vi se att det bara var 
elever som hade valt program utifrån intresse som besvarade våra frågor där vi mejlat ut 
förfrågan. Vi har reflekterat över om det kan vara så att eleverna gör det de blir 
”tillsagda” på lektionstid, medan får man en frivillig förfrågan via mejl är det lättare att 
välja att inte svara. Utifrån detta funderar vi på om alla elever varit helt ärliga i sina 
svar. Att läraren vid ett svarstillfälle varit närvarande och vid ett annat gick svaren via 
läraren vidare till oss, kan också ha påverkat autenciteten i svaren, då det kan tänkas att 
eleverna valde att svara det man trodde lärarna önskade. 

Efter genomlyssning och analys av lärarintervjuerna har vi reflekterat över om resultatet 
blivit annorlunda om det inte funnits någon relation mellan oss och lärarna. 
Genomlyssningen har fått oss att fundera på om vi eventuellt styrt lärarnas svar genom 
våra ordval vid intervjutillfället.  

Vi vill också framhäva att lärarnas utsagor inte ska tolkas som sanningar om yrkeselever 
utan är dessa lärares personliga uppfattningar. Det kan dock tänkas och är säkert troligt 
att fler lärare känner igen sig i dessa uppfattningar.         

Reflektion över resultatet 

I vår vision av skolan hoppades vi att yrkeselever inte skulle vara annorlunda än andra 
elever. Vi hoppades motbevisa de allmänna uppfattningar som vi kommit i kontakt med 
under årens gång. I vår studie har vi dock uppfattat att det finns skillnader mellan elever 

                                                

 

80 Skolverket (2006). Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och 
vuxenundervisning Tabell 46  

81 Elev 14 
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på olika program, även om vi inte har kunnat hitta några belägg för de tidigare 
beskrivna uppfattningarna. Det som framkommit i svaren, studierna och statistiken är 
dock att de flesta elever som går på yrkesinriktade program har ett lågt kapital, och 
sämre studieresultat än elever på teoretiska program.  

Vi har uppmärksammat att ingen av eleverna nämnt att de har föräldrar med högre 
utbildning såsom läkare, advokater eller liknande yrken. Både de tidigare presenterade 
studierna och våra egna resultat tyder på att elever med lägre kapital väljer 
yrkesinriktade program. Søren Gytz Olesen beskriver det som Ödman kallar immanent 
pedagogik utifrån Bourdieus teorier. Han talar om att hur det som för individen kan 
uppfattas som fria val styrs av de sociala omständigheter som omger individen.82 

Utifrån detta har vi förstått att för dessa elever krävs det därför mycket styrka för att 
kunna göra en klassresa och därmed bryta med sitt sociala ursprung. Willis uttrycker det 
i den engelska titeln ”How working class kids get working class jobs”83.  

Detta lägre kapital tolkar vi som något som hos yrkeselever skulle kunna vara en 
bidragande orsak till den så ofta här av lärarna nämnda bristande studiemotivationen. 
Motivationen har varit en genomgående röd tråd i alla intervjuer. En reflektion hos oss 
har varit om de intervjuade lärarna bara försöker undvika sitt eget ansvar att skapa 
motivation hos eleverna genom att skylla på grundskolan. I Lpf 94 står att läsa att:  

”Läraren skall //..// stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att 
lära, organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och 
samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga”84 

Vi har även reflekterat över hur eleverna ofta påpekar att program och lärare är dåliga, 
och huruvida detta bara är ett uttryck för ”lättja” eller skoltrötthet, eller om det faktiskt 
är så.    

Hill talar i sin avhandling om studietrötta elever och menar med detta de elever som är 
trötta på teoretiska studier men för den skull inte trötta på själva skolan. Dessa elever 
uppskattar praktiskt arbete, konstaterar Hill.85 Detta är även något vi uppfattat från de 
lärare vi kommit i kontakt med. En reflektion är att den bristande motivationen som 
lärarna talar om möjligen skulle kunna förklaras med att skolan inte lyckas 
tillhandahålla ”här-och-nu-nytta” av kunskaper, vilket dessa elever ofta har behov av. 
Detta är något eleverna som Hill intervjuat säger sig saknat redan i grundskolan. Även 
de lärarna vi intervjuat påpekar brister (na) i grundskolan.   

I intervjuerna med lärarna framkom att lärarna ansåg många elever ha svag läskultur. 
Gun Malmgren refererar till Ulf Boëthius, professor emeritus i litteraturvetenskap, 
vilken beskriver hur den ”högre” kulturen ses som den ”seriösa” och officiella kulturen. 
Denna kultur betraktas som vårt ”kulturarv” i läroböcker och historiska framställningar, 
och omfattas av en minoritet. Hit hör den grupp som i kraft av sin kulturella position har 
makt över den offentliga smaken.86 Vår reflektion är huruvida lärarna menar att 
elevernas svaga läskultur handlar om att de inte läser de ”rätta” böckerna så som 
Vilhelm Moberg och Kafka, utan litteratur som uppfattas som mindre inte.   

                                                

 

82 Gytz Olesen, S (2004). Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv Av Søren Gytz Olesen & Peter 
Møller Pedersen s. 145 Lund: Studentlitteratur.  

83 Willis, P. (1991). Fostran till lönearbetare (Engelsk undertitel).  

84 Skolverket (2006). Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. 

85 Hill, M. (1998). Kompetent för ”det nya arbetslivet”? s. 169 

86 Malmgren, G. (1992). Gymnasiekulturer – Lärare och elever om svenska och kultur. s. 34 Lund: 
Reprocentralen, Lunds universitet.   
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Vi har kunnat konstatera trots ihärdigt sökande att det har varit svårt att hitta relevanta 
utländska studier. Vi har ställt oss frågan om analysen blivit annorlunda om vi kunnat 
jämföra med utländska förhållanden.    

Reflekterande diskussion 

Är Bourdieus teorier hållbara?  

Bourdieus avsikt med sina teorier är som vi ser det att förklara agenternas agerande i det 
samhälle där han levde och forskade. Dock har vi ställt oss frågan om han i sin 
forskning är för kategorisk. Bourdieu talar mycket om hur bunden agenten är till 
kapitalet men nämner väldigt lite om de klassresor som faktiskt görs, vad vi kan se 
utifrån den litteratur vi läst.  

I dagens samhälle talas mycket om självförverkligande och att följa sin dröm. 
Kärnfamiljen håller idag på att lösas upp och är inte lika viktig som den varit. Thomas 
Ziehe, sociologiprofessor talar om att ungdomar idag har nya ”möjlighetshorisonter”87. 
Ziehe beskriver hur allt fler livsområden karakteriseras som ”görbara”. Till dessa 
livsområden räknar han den egna kroppen och utseendet, kommunikationsförmågan och 
individens hela habitus. ”livet är inte längre något ’öde’ som möter mig som mystifierad 

natur.”
88 Ziehe beskriver också hur ungdomar av eget beslut byter hela sin livsstil 

genom att flytta till en storstad. Vidare beskrivs hur detta kulturella ”utbud” frambringar 
beslutstvång. Härkomsten är inte längre någon säker mall för framtiden.89 Skulle denna 
förändring av beteenden kunna innebära att klassresor kommer att bli vanligare och åt 
fler håll inom det sociala rummet och att Bourdieus teorier om att agenten har smak och 
habitus som är knutna till kapitalet inte kommer att vara lika hållbara i framtiden?     

Trondman skriver i sin studie om olika orsaker till varför vissa ungdomar gör 
klassresor. Vissa ungdomar får en ”knuff” i ryggen av sina föräldrar, vilka omedvetet, 
genom att de till exempel engagera sig fackligt eller politiskt, påbörjat en klassresa som 
sedan barnet får avsluta.90  Andra klassresenärer gör sin resa på grund av att de gör 
uppror mot sitt förflutna, vilket de upplever med förakt. Klassresan kräver av individen 
en egen inre styrka att bryta mot sin sociala bakgrund.91 Detta beskriver Ziehe som ”den 
enskilde tendentiella frikoppling från det traditionella tolkningsmönster som härrör ur hans 

sociala ursprungsmiljö.” 92 Utifrån Bourdieus teorier skulle inte detta vara möjligt då 
agentens habitus bestämmer de val som är möjliga utifrån agentens kapital.  

Hill hänvisar till studier där länder i Europa jämförs och konstaterar att Sverige är mer 
”öppet” än andra länder. I dagens debatt hävdas till och med att Sverige är så öppet att 
man inte kan tala om klassresor och klasser.93 Detta medför att finns det utrymme för att 
diskutera giltigheten av Bourdieus teorier i svenska sammanhang.   

                                                

 

87 Ziehe, T. (1986) Inför avmystifieringen av världen. Ungdom och kulturell  modernisering. i 
Löfgren, M & Molander, A. (red) Postmoderna tider. s. 345ff.  Stockholm: Norstedts Akademiska 
Förlag 

88 Ziehe, T. (1986) Inför avmystifieringen av världen. Ungdom och kulturell  modernisering i 
Löfgren, M & Molander, A. (red) Postmoderna tider. s. 347  

89 Ziehe, T. (1986) Inför avmystifieringen av världen. Ungdom och kulturell  modernisering i 
Löfgren, M & Molander, A. (red) Postmoderna tider. s. 348 f  

90 Trondman, M. (1994). Bilden av en klassresa s. 46  

91 Trondman, M. (1994). Bilden av en klassresa s. 50 

92 Ziehe, T. (1986) Inför avmystifieringen av världen. Ungdom och kulturell  modernisering i 
Löfgren, M & Molander, A. (red) Postmoderna tider. s. 349 

93 Hill, M. (1998). Kompetent för ”det nya arbetslivet”? s. 42 
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Boëthius ser Bourdieus teorier om högt och lågt kulturellt kapital i ett historiskt 
perspektiv, och beskriver hur gränserna börjar suddas ut. Han talar om hur den 
kulturella mångfalden ger en frihet till medborgarna att själva avgöra vad som är bra 
och dåligt inom olika kulturformer. Som exempel nämner han hur tidigare 
avantgardekulturen var masskulturens motsats men att det idag finns förbindelser 
mellan poesi och rockvideo.94 Det fritidsaktiviteter som hos eleverna utifrån Bourdieus 
teorier ses som uttryck för lågt kapital kan vi enligt detta synsätt tolka som att det inte 
alls behöver vara så. Att eleverna säger sig se på komedi och inte drama, ses här istället 
som uttryck för fria val.   

Är yrkeselever mindre benägna att söka sig till högskolor på grund av sitt kapital? 
Utifrån Bourdieus teorier tolkar vi att svaret på denna fråga är att eftersom elever ofta 
följer i sina föräldrars fotspår, är yrkeselever mindre benägna att söka sig till högskolor. 
Vår studie visar att det finns en högre andel elever med lågt kapital på yrkesinriktade 
program än på teoretiska program, och enlig Bourdieu bestämmer dessa elevers habitus 
(bestämmer) att högskoleutbildning är utanför deras möjligheter. Likväl finns det 
studier som visar att det finns elever som bryter med sitt habitus och utbildar sig vidare 
trots att de kommer från lägre sociala sammanhang enligt Bourdieus teori om det 
sociala rummet.  

                                                

 

94 Malmgren, G. (1992). Gymnasiekulturer – Lärare och elever om svenska och kultur s. 36  Lund: 
Reprocentralen, Lunds universitet.  1 
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Slutord 
I sann folkhemsanda har vi fått lära oss att alla är lika och har samma rättigheter till att 
följa sin dröm.  

Dock kan vi tolka det som att alla har en möjlighet att följa sin dröm men utifrån 
Bourdieus teorier har inte alla lika möjligheter att drömma samma dröm. På grund av att 
elever har smak för det de tycker om och de tycker om det de har smak för, begränsas 
många elevers drömmar och samhället kanske går miste om dolda talanger som aldrig 
får en chans att utvecklas.   

”Att få en utbildning och ett arbete är gemensamma drömmar som dagens 
ungdomar delar. Dock skiljer sig förutsättningarna för att uppfylla sina drömmar 
mycket, och vägen till flera klassresor är lång.”95  

Där elever med högt kapital ser högre utbildning som en självklarhet ser elever med lågt 
kapital detta som en svåruppnåelig dröm. Vår nyfikenhet har väckts att forska vidare om 
yrkeselevers drömmar om vidare högre studier, och vad som händer med eleverna efter 
gymnasieutbildningen.  

Kan det vara så att på grund av det låga kapital eleven har och den eventuellt bristande 
läskulturen i hemmen, eleven ser drömmen om en högre utbildning som så svår att de 
väljer ett ”lättare” program? Om det är så att eleven väljer ett ”lättare” program utifrån 
sin bristande motivation som grundar sig i det låga kapitalet, har vi då som yrkeslärare 
ett omöjligt uppdrag? 

Eller har vi som yrkeslärare möjligheten att göra skillnad och få eleverna att se 
framtidsmöjligheterna och att uppfylla en dröm.   

”Snillet ligger inte enbart i att utbilda sig i det teoretiskt mest avancerade. Det är 
viktigt i sig. Men det är lika mycket snille att kunna förvandla sten, trä och textil till 
goda bostäder, varma kläder och vackra ting att glädjas åt för andra”96.  

                                                

 

95 Hedberg, S & Pascalidou, D. (2005). Avspeglar sig samhällsklass i framtidsvisionerna? – Finns 
det en koppling mellan elevers bakgrund och framtidshopp? S. 27 C-uppsats vid Institutionen för 
individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan Stockholm. 

96 Eriksson, P-O. Norrbottens landshövding (2006). Tal vid yrkesutbildningskonferens i Piteå (2007-
05-02) 
http://www.yrkesutbildningsdelegationen.se/dokument/yrkesutbildning_i_fokus_dok_Pitea.pdf 

http://www.yrkesutbildningsdelegationen.se/dokument/yrkesutbildning_i_fokus_dok_Pitea.pdf
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Bilaga 1. Det sociala Rummet 
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Bilaga 2. Exempel på elevbrev 

Brev 1 

1.min första anledning var för att jag tycker om att laga mat och gillar när det händer 
något. Gillar lite stress. Jag ville producera något, jobba med händerna.  

2. jag trodde det skulle vara organiserat och bestämt hur kursen skulle se ut. Jag trodde 
jag skulle kunna allt om allt i köket och varorna.  

3. jag tycker inte att jag lärt mig det jag borde kunna. Jag är inte kock som jag ville jag 
är servitris som tydligen passade mig bättre. Jag har kommit fram till att det jag trodde 
var viktigast inte helt och hållet är det enda.  

4. mina föräldrar är skilda. Jag träffar inte min pappa så mycket. Har alltid bott med 
mamma.  

5. mamma bor i lägenhet, min pappa i hus.  

6. mamma är utbildad läkarsekreterare och pappa utbildad reparatör. Båda har också 
utbildning inom militären.   

7. ingen påverkade mitt beslut. Jag valde hr på egen hand. Det var emellan hr och bygg.   

Brev 2 

Mitt första val var byggprogrammet. Men jag är riktigt nöjd med att jag inte hade 
tillräckligt med poäng och då fick mitt andra val handelsprogrammet. Jag hade inte 
någon som helst uppfattning om programmet faktiskt, jag visst ju inte heller vad jag 
ville bli, så handel var ett riktigt bra val. 

Nu när jag gått mina tre år i programmet, kan jag säga att det nog var det bästa val jag 
har gjort i livet, linjen passar mig alldeles utmärkt. Jag SKA bli säljare och jag tror det 
kommer gå bra.  

Jag bor med mina föräldrar som är skilda, har ingen inverkan på mig längre, tycker det 
är bättre. Bor i Förorten, far är försäljare på ett större företag, mor vet jag inte riktigt vad 
hon gör, jobbar iaf på försäkringsbolag.  

Pappa har väl inte varit så verbal men påverkan, men han gick handels och är säljare, 
det har påverkat mig så. Mamma har tjatat och diskuterat, så båda får jag säga har gjort 
sin roll. Eftersom vi inte får så mycket läxor så har jag haft mycket tid över till annat, 
dels mitt jobb men mycket tid till kompisar, jag är en person som tittar mycket på film 
kanske läser en bok om året. 
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Bilaga 3. Lärarintervjuer  

Ebba  

Lärare nummer ett undervisar i karaktärsämnen på ett gymnasium, där det finns både 
teoretiska och yrkesinriktade program. Läraren har undervisat på gymnasiet i cirka tjugo 
år, och undervisar både på teoretiska och praktiska program.  

Läraren uttryckte att det var fel att generalisera och sade sig inte kunna se någon 
skillnad på läsförståelse på de olika programmen, men däremot poängterades att det 
förekom skillnader då det gällde att ta skolan på allvar mellan teoretiska och praktiska 
program. Läraren uttryckte det som skillnad i ”arbetsmoral”. Den var oftast bättre på de 
teoretiska programmen.  Läraren påpekade också att eleverna på yrkesprogram var 
omotiverade då ”hälften av dem” inte hade valt gå där. Läraren uttryckte det som att 
”mamma och pappa säger att jag måste gå på gymnasiet”. Problemet att motivera 
eleverna underströks, och att konsekvensen av den låga motivationen ofta blev ett 
underkänt betyg. 

Regeringens förslag till ny utbildning kom också upp till samtal och läraren välkomnade 
det nya förslaget, främst då det gäller regeringens intentioner att ska mer ordning och 
reda i skolan. ”Äntligen!” Däremot uttrycktes följande angående högskolebehörigheten: 
”Ja, alla ska ha behörighet, men alla vill inte.” Men är man motiverad kan man läsa in 
på komvux.” Läraren ifrågasatte om eleverna visste vad de ville med sin utbildning. 

Läraren konstaterade också att ”alla har inte samma förutsättningar”, och sade vidare att 
elevens bakgrund påverkade valet av program. De elever som har bra läskultur hemifrån 
väljer gärna teoretiska program, medan elever på de yrkesinriktade programmen ofta 
inte läser böcker hemma, och växer upp med TV-såpor och spel. Att inte läsa böcker 
innebär att eleven får svårare att tillgodogöra sig undervisningen, trodde läraren. Men 
läraren påpekade också att detta inte hade något att göra med elever från ”trasiga hem”, 
något som förkom på alla program.  Eleverna på teoretiska program benämndes också 
”intellektuella” av läraren. Läraren ansåg också att bland eleverna fanns skillnad i social 
bakgrund på de olika programmen och kunde inte påminna sig att det hade funnits något 
”läkarbarn” på Handelsprogrammet, så ”lite ligger det nog i det”. 

Läraren berättade också om den tidigare DK-linjen (Distribution och kontor) på 
gymnasiet, vilken i folkmun ibland kallades Dumklubben. Dock hade detta ingen 
relevans då de elever som hade gått där fått bra jobb efter utbildningen, enligt läraren. 
Detta berättades för att klargöra att dagens HP-program inte alls är ett ”dåligt” program, 
utan att även här får eleverna bra jobb inom yrket efter genomförd utbildning.  Läraren 
avslutade med att säga att det inte var någon skillnad vad det gäller varken betyg eller 
begåvning mellan teoretiska och yrkesinriktade program, möjligen att eleverna på 
teoretiska linjer var lite mer ambitiösa, eftersom de hade valt sitt program. Däremot 
kunde en viss skillnad iakttas under höstterminen i årskurs ett då eleverna, som läraren 
uttryckte det ”pinkar in reviren”, dvs. finner sin plats i klassen. Då var de teoretiskt 
inriktade eleverna inte lika ”övertydliga”. 

Läraren kontaktades via mejl för komplettering och då ställdes frågan om det fanns 
någon skillnad i betyg mellan olika program och då svarade läraren: 

”Betygen i Datorkunskap varierar kraftigt mellan programmen. Lägsta betyg har 
Fordonsprogrammet, El-programmet och Byggprogrammet. Högsta betyg har NV-
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programmet, HV-programmet, HP ligger någonstans mittemellan. Andra program 
såsom Teknik har inte jag undervisat.” 

Sixten  

Lärare nummer två undervisar i kärnämnen på ett gymnasium där det finns både 
teoretiska och praktiska program. Läraren är relativt ny i sin roll och har endast 
undervisat i fyra år. Läraren kommer i kontakt med både teoretiskt inriktade och 
yrkesinriktade elever i sin undervisning. 

Läraren började med att påpeka att det handlar om generellt lägre motivation och 
självförtroende, men läraren kunde inte se någon skillnad mellan olika yrkesprogram. 
Däremot var skillnaden klassrelaterad och det fanns både bra och dåliga klasser. ”Det 
finns en mentalitet som sprids inom yrkesprogrammen” där kärnämnena uppfattas som 
tråkiga. Läraren talade om kulturen hos karaktärsämneslärarna och att man måste brinna 
för kärnämnena. Eleverna måste förstå att skolkunskapen behövs utanför skolan. Som 
exempel gavs detta att som gäst på en restaurang får man sämre förtroende för 
yrkeskunskapen om menyn är felstavad. Läraren uttryckte också att lärare sätter ribban 
för lågt, och det känner eleverna av.  

Då det gällde regeringsförslaget var läraren negativt inställd till detta. Läraren menade 
på att eleven kanske vill ändra sig, och att detta förslag minskar rörelsemöjligheten 
mellan ”klasserna”. 

Med hänsyn till uttalandet om sämre läsförståelse konstaterade läraren att det inte 
handlade om detta utan att eleverna har dålig läsvana. Det finns inget läsklimat och ”det 
är fjolligt att läsa”. Läraren talade också om självuppfyllande profetior då det gällde 
elever på yrkesprogrammen, och att det i lågutbildade familjer handlade om ett 
kunskapsförakt, och en vilja att ”bli något”. Läraren lade mycket av skulden på 
högstadiet, men även på elevens bakgrund. Eleven får inget stöd och har ett förakt för 
att läsa. Läraren konstaterade att det finns elever som går genom hela grundskolan utan 
att läsa en enda bok. 

Samtalet kom även in på olika skolors status och läraren uttryckte sina tankar om att 
detta mycket handlade om kommunens inställning. I den aktuella skolan kunde läraren 
se att yrkesprogrammen hade sänkt sig mer än de teoretiska programmen vad det gällde 
kraven, men funderade också över hur skolan ska agera när det på SP-programmet är en 
lägsta intagningspoäng på 120 och på HP-programmet på 30 poäng. Läraren ifrågasatte 
om en elev med bara 30 poäng verkligen hörde hemma på HP- programmet eller om 
denna elev inte skulle få större utbyte av IV-programmet. Läraren poängterade det låga 
självförtroende som läraren kunde se på HP-programmet. och uttryckte det som att ”HP-
programmet hade blivit ett avdumpningsprogram”, och att detta beror på skola och 
kommun. ”Det handlar om status (mummel) och vilka som är inblandade”. Anledningen 
till att elever väljer yrkesinriktade program trodde läraren var att de programmen 
uppfattas som lugnare och slöare, delvis på rykten som florerar bland eleverna, men 
även att här ”blir man något”. Uppfattningen var också att föräldrar har större inverkan 
på elevernas val på teoretiska program, och att yrken ärvs.  

Läraren påpekade också att ”alla elever kan om de får obegränsade resurser, men att det 
finns skillnader”. Lärarens ifrågasatte också andra lärares sätt att dela in elever i G-
elever, VG-elever osv., men uttryckte också att det var skolans uppgift att bygga upp 
starkare individer som tror på sig själva i ett allt tuffare klimat.  
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Britta  

Lärare nummer tre undervisar i karaktärsämnen på ett gymnasium där det finns både 
teoretiskt inriktade och yrkesinriktade elever. Detta är en lärare som undervisat 
gymnasieelever i många år.   

Denna lärare anser sig se en allmän försämring på gymnasiet de senaste fem åren. 
Läraren talade om en större spridning mellan kunskapsnivåerna och även 
”uppförandemässigt” och hänvisade till att elever idag säger att ”man går här för att man 
måste”, och därför inte tar skolarbetet på alvar. I intervjun sades det också att 
grundskolan skapar en osäkerhet hos många elever vad det gäller de egna kunskaperna. 
”HP-programmet har ju liksom utarmats så mycket så att det har ju blivit nästan som ett 
IV-program.”97 Detta innebär för lärarens undervisning att denna måste sänkas till en 
nivå där eleverna klarar sig. Vid frågan om hur läraren anpassar sin undervisning gavs 
svaret att vid terminsstarten utgår läraren från noll och ger alla klasser samma 
utgångsläge. Men sedan vidtar som läraren uttrycker sig ”själva anpassningsarbetet 
(småskratt) rehabiliteringen”.  

Till regeringens förslag om nytt upplägg av den yrkesinriktade utbildningen ställde sig 
läraren positiv. ”Vettig grej faktiskt//…// alla är inte teoretiker och behöver inte lika 
mycket kunskapsmässigt//……// alla kan inte, alla kan inte ha högskolemotivation//..// 
man kan inte begära att nio miljoner människor i vårt land ska ha samma 
förutsättningar//” Läraren reflekterade även över eventuella andra antagningsformer till 
yrkesinriktade program och efterlyste någon form av antagning via handlag i stället för 
via betyg på de yrkesinriktade linjerna. Då det gällde de andra delarna av 
regeringsförslaget var läraren mycket positiv. ”Det kan inte vara så att eleverna kommer 
och går som dom vill.” 

Därefter diskuterades uppfattningen om att yrkeselever har sämre läsförståelse än elever 
på teoretiska program. Läraren var av uppfattningen att det inte handlar om läsförståelse 
utan om intresse och att många elever har dåligt självförtroende när det gäller sina 
studier vilket ofta baserar sig på grundskolan och även i viss mån föräldrarnas 
inställning. Läraren uttryckte att eleven får en ”värdelös stämpel” och att 
studiemotivation saknas från grundskolan. 

Därefter över gick intervjun till att handla om varför eleverna söker sig till 
yrkesinriktade program. Där uttryckte läraren den åsikten att många elever söker sig till 
yrkesprogram av ”lättja” och inte av intresse. Eleverna tror att det är mindre att läsa, och 
den största anledningen är ”inte intresse”. 

Läraren ansåg sig även kunna ana att föräldrar påverkade elevernas val av utbildning 
mer på de teoretiska programmen än på de yrkesinriktade programmen. ”Föräldrarna 
har stor påverkan framför allt på teoretiska program.” Läraren uppfattade dock att fler 
elever följde i föräldrarnas fotspår på de yrkesinriktade programmen.   

Nästa fråga behandlade föräldrarnas yrken där läraren hade en uppfattning, trots att 
läraren tyckte sig sakna belägg för detta. Den var att ”på yrkesinriktade program har 
föräldrarna lägre yrken än på teoretiska program” Detta handlade mer om en känsla av 
att på till exempel fordonsprogrammet var föräldrarna bilmekaniker. På SP- och HP-
programmen tyckte läraren sig se en ”lite högre status yrkesmässigt”. Läraren trodde att 
eleverna på HP-programmet valt efter föräldrarna, till exempel ICA-handlare och egna 
                                                

 

97 IV-programmet (individuellt valt program) är det program som skall fungera som en 
reparationsverkstad innan eleverna går vidare till ett nationellt program. Här går elever som inte 
har fullgoda betyg från grundskolan.   
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företagare. Då det gällde fritidsintresset kunde läraren se en tydlig koppling mellan 
elever och föräldrar, speciellt när det gällde idrott. Där såg föräldrarnas elevernas chans 
till pengar att tjäna gnom att välja idrottsinriktning på gymnasiet. Här handlade det inte 
bara om utbildning. 

Sebastian  

Den fjärde läraren som intervjuades arbetar på ett yrkesgymnasium med mestadels bara 
yrkeselever. Läraren har största delen av sin undervisande tid praktiska lektioner. Denna 
lärare har bara undervisat i ett år och kommer innan det direkt från yrkeslivet där läraren 
arbetat inom sitt undervisande ämne i drygt 10 år.  

Trotts denna korta tid som lärare arbetat inom skolan, kunde läraren tycka sig se en viss 
skillnad i motivation mellan yrkeselever och teoretiska elever. Det läraren hade att 
jämföra med var när de haft individuellt valda temaveckor. Där de annars teoretiskt 
inriktade eleverna valde något praktiskt ämne, de antecknade, frågade, var väldigt aktiva 
och ville gör ”rätt” direkt, medan de praktiska eleverna ofta prövade för att se om de 
förstått, för att sedan bli irriterade om de inte gjort saken korrekt och måste göra om.  

Läraren tyckte även sig kunna märka av att de teoretiskt inriktade eleverna oftare valt 
program av intresse medan många av de praktiska eleverna valt inriktning på grund av 
att de varit skoltrötta och för att eleverna trott att det varit ”minst att plugga”. Skoltrötta 
elever hade även sagt att de fått information av studievägledare att läsa på HR-
programmet för det är lite att plugga. Men det finns ett fåtal elever även på de praktiska 
programmen som vill studera vidare på högskola. Många av de eleverna vill dock bli 
något utanför ramarna av utbildning som till exempel polis.  Av de eleverna som har 
planer på att studera vidare på högskola, kunde läraren se ett visst mönster av att 
föräldrarna hade ”bättre” arbeten eller en högre utbildning i grunden. Eleverna kom från 
familjer som han kallade studiefamiljer. Men läraren kunde även se att många elever till 
till exempel egna företagare har en viss egen disciplin att göra det de ska, även om de 
inte gör mer än det de absolut måste. Hos eleverna vars föräldrar är egna företagare 
sitter det lite i ”ryggraden att man åtminstone ska vara närvarande”. 

”Skomakarens son blir skomakare” Eller i alla fall går praktiska yrken i arv. Kanske blir 
inte skomakarens son skomakare utan snickare.  

Läraren nämner också att många elever inte har någon vilja att lära, men att det finns ett 
par stycken i varje klass som är mycket studiemotiverade och intresserade av att lära 
sig.  

Till regeringens förslag på ny yrkesskola ställde sig denna lärare positiv och sa att det 
nog är bra om skolan kan individanpassas mer än vad som görs idag. Men för den skull 
skulle den inte ta bort kärnämnena helt och hållet, utan kanske istället bara ställa lägre 
kräva på eleverna än vad som görs idag.  

När frågan kom om yrkeselever har sämre läsförståelse svarade läraren att det ligger 
nog mer i förståelsen om vad de ska ha det till. Läraren menade att vissa av de praktiska 
eleverna inte kunde ta kunskapen till sig just på grund av. att de inte förstår vad den ska 
vara bra att använda till. Läraren sa att en del elever utrycker sig ungefär som så att 
”varför ska vi läsa, vi ska ju göra med händerna.”. Därefter sa läraren att många elever 
på yrkesprogrammen är ju ”praktiker och har ofta lättare att göra än att läsa”. 

Läraren säger att många elever inte förstår vad de ska använda kunskapen till, även den 
kunskap som erbjuds inom karaktärsämnet har vissa elever svårt att förstå vad de ska ha 
för nytta av.       
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Lena 

Den femte läraren som intervjuades har arbetat som lärare på gymnasiet i många år. Och 
har haft både teoretiskt inriktade elever och yrkesinriktade elever. Läraren har 
undervisat i ett praktiskt ämne men som dock ändå har varit ett kärnämne fram till 
läsåret 2006/2007, då ämnet togs bort som kärnämne.  

Den intervjuade läraren berättar att det ofta i olika lärarsammanhang tas upp angående 
skillnader mellan teoretiskt inriktade och yrkeselever, och slår fast att rent generellt ser 
många lärare att det är det skillnad mellan de olika eleverna, men har däremot svårare 
att definiera exakt vad skillnaden är. Vad det gäller motivation är skillnaden stor t.ex. 
mellan HP-elever och el och tele-elever. HP-eleverna måste dras in i klassrummet och 
verkligen kämpas med för att få dem till att göra något, medan el-eleverna gör det de 
blir tillsagda. Sen om det beror på om HP-eleverna har ett starkare eget tänkande och el-
eleverna är mer radiostyrda kunde inte läraren svara på.  

Läraren anser att föräldrarnas ”support hemifrån är otroligt viktig” och har stor 
påverkan på elevernas val av utbildning och även på motivationen under utbildningen. 
Men även elevens kamrater har otroligt stor betydelse. En elev som inte vet vad 
kunskapen ska leda till har svårare att ta den till sig. ”Finns grunden hemifrån att ta in 
information blir världen bredare//..// medan om eleverna inte lär sig hemifrån blir 
världen snäv.”  

”Det är i skolan man kan göra förändring” 

Vad det gäller elevernas motivation och förmåga att ta in kunskap ligger nog bristen 
ofta i grundskolan ansåg läraren. Och ett sätt att eventuellt motverka det skulle kunna 
vara att ge lärarna i de yngre åldrarna en högre status och kräva en större pedagogisk 
utbildning. Idag är det lite som så att bara du inte slår barnen så är du en bra 
förskollärare. Läraren ansåg dock att det var i de yngre åren du bygger upp elevens 
nyfikenhet att ta reda på och ta emot kunskap. Och få eleverna att förstå vad kunskapen 
kan leda till.      

Läraren menar att är pappan t.ex. lastbilschaufför är det lätt att barnen följer i samma 
spår för det är ett mönster de känner igen och de får referenser hemifrån som de kan 
använda sig av.   
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Bilaga 4. Frågor till eleverna 
Vad var den största orsaken till att Du valde denna 
utbildning?  

Hur minns Du att dina förväntningar var på utbildningen? 
(Innehåll, uppbyggnad o.s.v.)  

Hur tror Du att din bild av utbildningen förändrats?  

Hur ser din familjesituation ut?  

Hur/Var bor Du och vad gör dina föräldrar?  

Hade dina föräldrar någon påverkan på ditt val av 
utbildning?   
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Bilaga 5. Intervjufrågor till lärarna   

1 Beskriv några skillnader på elever på teoretiska och praktiska program (t.ex. när det 
gäller betyg, närvaro, motivation)?  

Kan det vara skillnad mellan olika yrkesprogram, i så fall hur? 

2 Beskriv hur du anpassar din undervisning? ( till teoretiska lärare med dubbel 
inriktning)                                   

Vad tycker du om regeringsförslaget att skapa mer lärlingslika utbildningar och ta bort 
högskolebehörigheten? 

3 Hur ställer du dig till påståenden som yrkeselever har sämre läsförståelse än andra 
elever?  

4 Hur tror du föräldrarnas sociala status påverkar elevernas val av program?  

Kan man se någon skillnad kulturellt sett mellan eleverna med hänsyn till föräldrarnas 
intresse? 

5 Vad är den största anledning tror du att eleven väljer ett yrkesinriktatprogram? 

6 Har jag missat något väsentligt som vi borde känna till? 
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