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Abstract

The inner city schools. A study concerning upper secondary elite schools in Stockholm, positioning and
educational marketization
During the early 1990s Sweden underwent extensive educational reforms. Vouchers, freedom of choice, establishment
of so-called “free-schools” together with far-reaching decentralization took the place of a highly centralized educational
system, with few private schools and a very low degree of differentiation. A stated intention of these reforms was that
freedom of choice as well as a greater number of educational options would level the playing field. It was believed that
existing regulations hampered socially disadvantaged students and, by extension, opportunities for social and geographical
mobility. Educational marketization has advanced and intensified since the 1990s, particularly in metropolitan areas and
medium-sized cities. This is evident both in the increasing number of schools and in students commuting to inner city
schools, and additionally in the continuous development of marketing strategies. Consequently, marketization has become
an institutionalized part of Swedish education, and students and schools must equally adjust to the prevailing competitive
conditions. Much of the research in the field has focused on the effects and extension of marketization and how free-schools
and school choice affect socially vulnerable areas. However, instead of focusing on schools in socially vulnerable areas, I
am interested in the schools at the top of the hierarchy and the elite segment of upper secondary schools in Stockholm. More
precisely, the focus of this dissertation has been on how three sought-after and prestigious upper secondary schools position
themselves in the educational market, but also how they are affected by and adjust to it. A further aim has been to analyse
students’ educational strategies and the socialization processes that arise in their encounter with the schools as institutions.
This thesis has been guided by a theoretically inspired ethnography. The ethnographical data were primarily collected
during a single academic year and within three separate elite upper secondary schools. The data set consists of observations
in classrooms and other school-related spaces (meeting rooms, corridors etc.), interviews and data from official statistics.
It also contains a wide array of documents, web sites, school magazines, anniversary books and photographs.
Using a Bourdieusian perspective, the analysis shows how both schools and students deploy strategies to cope with
and adapt to the hierarchies and struggles of the contemporary educational market. The schools rely on accumulated
institutionalized assets such as history, alumni, transfers to prestigious universities and their geographical locations. At the
same time, they also need to provide an up-to-date educational setting to stay ahead, and moreover, to be able to collaborate
and compete with the other elite schools. The analysis also illustrates why students choose these socially and academically
selective schools and how they adjust to the school environment. It is illuminated that these schools are more than formal
educational settings, they are places where students negotiate, debate, explore and develop soft skills. Nevertheless, they
are also competitive school environments and while some students thrive, others struggle. This becomes apparent when
they encounter and act in relation to the different social, symbolic and academic boundaries that exist in each school.
Keywords: elite schools, elites, educational strategies, school choice, educational marketization.
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Till mor & far. Tack för
allt stöd!

Förord

Frågor som berör skola och utbildning har ständigt varit närvarande, även om
det inte alltid har varit önskvärt från min sida. Diskussioner vid middagsbord
och träffar med släkten, åtskilliga timmar vid de skolor som min mor arbetat
på och glosdrillningar av en då lärarstuderande storasyster är bara några få
exempel. Jag kommer därför väl ihåg när vi under sista veckorna på gymnasiet
fick frågan om framtidsförhoppningar och jag tänkte ”inget som har med skola
och utbildning att göra i alla fall”. Idag är jag tacksam för mina förutsättningar,
även om uppväxten i en ”lärarfamilj” inte alltid känns som en fördel, eller hur
Ludvig!
Att skriva en avhandling innebär mycket ensamarbete, men det behöver absolut inte vara en ensam process. Man träffas i korridoren, utbyter tankar och
erfarenheter, kommenterar varandras arbete, träffas på seminarier, brygger
kaffe tillsammans och hittar på trevliga aktiviteter efter arbetstid. Avhandlingen är på det sättet en gemensam produkt. Det finns följaktligen många
personer som jag vill tacka. Flera av dessa har jag lärt känna under doktorandtiden och de har kommit att betyda väldigt mycket för mig. Först och främst
vill jag dock tacka de personer som har möjliggjort avhandlingsarbetet. Här
menar jag naturligtvis elever, skolpersonal och andra deltagare i studien som
jag fått möjligheten att följa och intervjua. Dessutom vill jag rikta ett tack till
de personer som i olika sammanhang har hjälp mig med information, data och
kunskap.
Till min huvudhandledare Elisabeth Hultqvist, samt mina biträdande handledare Annika Ullman och Jonas Gustafsson är jag evigt tacksam. Ni har med
tålamod, erfarenhet, noggrannhet och stor kunnighet väglett mig genom processen. Ibland har det varit frustrerande, men oj så lärorikt och nyttigt. Elisabeth som varit med sedan min tid som mastersstudent, har dock inte bara bidragit med vetenskapliga kunskaper och stor intellektuell bredd, utan också
vänskaplighet och intressanta diskussioner. Dessutom får vi inte glömma alla
bra uppdateringar och pratstunder kring aktuella tv-serier!
Avhandlingen har formats genom feedback och kommentarer från flera olika
håll. Jag är dock särskilt tacksam för all tid, energi och kunskap som Carina
Carlhed Ydhag och Fredrik Hertzberg har bidragit med i sina läsningar. I

synnerhet vid det avslutande läsgruppsseminariet. Jag vill även tacka Mikael
Palme som bidrog med sin kunnighet vid det första läsgruppsseminariet.
Utan nuvarande och tidigare doktorandkollegor hade avhandlingsskrivandet
varit mycket mer ensamt. Anki Bengtsson, Claudia Schumann, Marie Hållander och Liz Adams Lyngbäck har alla varit förebilder och lärt mig så mycket.
Mina rumskompisar Natalie Nielsen, Ebba Christina Blåvarg, Christine
Bendixen och Tyra Nilsson vill jag tacka för trevliga och roliga stunder. Det
har varit behjälpligt vid många tillfällen. Dessutom vill jag också tacka Åsa
Sundelin, Camilla Gåfvels, Enni Paul, Christer Langström, Corrado Matta,
Isak Benyamine och Ali Mohamed.
Under doktorandtiden möter man många personer som sprider inspiration,
energi och värme. Dessa personer gör båda arbetsdagar och tillfällen efter arbetstid bättre! Här vill jag särskilt nämna Shamal Kaveh, Larissa Mickwitz,
Petter Sandgren, Åsa Broberg och Maria-Letizia Priscilli. Bland kollegor vill
jag även rikta min tacksamhet till Daniel Lövheim, Joakim Landahl, Pia Skott,
Ulf Fredriksson, Petra Roll Bennett, Rebecca Adami, Elisabet Söderberg och
Lena Geijer.
En viktig del av min doktorandtid har varit deltagandet vid institutionens
forskningsseminarium. Framförallt i seminariegruppen som idag kallas för Utbildningshistoria och utbildningssociologi. Jag vill därför tacka alla er som
har deltagit och bidragit till många intressanta samtal. Här har jag både lärt
mig mycket om forskning och seminariekultur.
Utanför den egna institutionen vill jag utdela ett jättetack till Anna Ambrose,
vars vänskap har betytt så mycket under doktorandtiden! Tack för ditt resesällskap, middagar, telefonsamtal, vägledning och så mycket annat. Det är
ovärderligt! Dessutom vill jag tacka Christian Lundahl som tillsammans med
Larissa Mickwitz och Pia Skott har låtit mig var en del av projektet Hållbart
lärande. Det har verkligen varit roligt och lärorikt.
Avslutningsvis vill jag säga hur tacksam jag är till mina vänner och min familj.
Till mina föräldrar Monica och Staffan vill jag rikta ett stort, stort tack. Framförallt för att ni alltid finns där, oavsett vad det gäller! Ni har givit så mycket
och jag hoppas att jag kan åtgärda det. Till sist vill jag tacka Stockholms Stolthet för all glädje och frustration, fotbollsmatcherna har varit det bästa utloppet
i avhandlingsskrivandet. Full fart framåt, håll tätt bakåt!

Innehåll

Kapitel 1 Upptakt............................................................................................ 1
Studieobjektet och perspektivet ...................................................................................... 2
Att ”studera uppåt” – en omvänd samhällsanalys .......................................................... 5
Disposition ...................................................................................................................... 6

Kapitel 2 Tidigare forskning ........................................................................... 8
Med fokus på marknad och likvärdighet ......................................................................... 8
Marknadskrafter och marknadsföringsstrategier ..................................................... 10
Utbildningsgeografier och skolsegregation ............................................................. 13
Social klass och skolval .......................................................................................... 17
Studieområden inom elitforskningen ............................................................................ 20
Makteliter och elitgrupperingar ................................................................................ 21
Elitforskningens geografier ...................................................................................... 22
Nationella och internationella perspektiv på utbildning ........................................... 24
Utbildningsstrategier och social positionering ......................................................... 26
Närstudier av specifika elitinstitutioner .................................................................... 28
Syfte och frågeställningar ............................................................................................. 33

Kapitel 3 Teoretiska utgångspunkter ........................................................... 35
Kapitalbegreppet .......................................................................................................... 35
Habitus och fält ............................................................................................................. 40
Strategi, utbildningsstrategi och utbildningsbana ......................................................... 44
Klass- och elitskolebegreppet ....................................................................................... 46

Kapitel 4 Metod, material och genomförande .............................................. 51
Den etnografiska utgångspunkten ................................................................................ 51
Teorinära förhållningssätt ............................................................................................. 53
Sekundär statistik ......................................................................................................... 54
Urval av skolor .............................................................................................................. 56
Norra Real (kommunal skola) ................................................................................. 58
Kungsholmens gymnasium (kommunal skola) ........................................................ 59
Franska skolan (fristående skola) ........................................................................... 60
Intervjuer, observationer och övrig empiri .................................................................... 62
Intervjuer ................................................................................................................. 62
Observationer och samtal ....................................................................................... 64
Övrig empiri ............................................................................................................. 65
Behandling av datamaterial och analys ........................................................................ 66

En social överblick över de intervjuade eleverna ......................................................... 67
Ett reflexivt förhållningssätt till forskningsetik ............................................................... 70
Vetenskaplig hållbarhet ................................................................................................ 71

Kapitel 5 Innerstadsgymnasiernas särställning............................................ 73
En gymnasiemarknad växer fram ................................................................................. 73
Med huvudstaden som fokus .................................................................................. 74
Gymnasieregionen Stockholm 1992–2019 ............................................................. 77
Gymnasierna i innerstaden 1992–2019 .................................................................. 78
Den nya skolpendlingen i Storstockholm ................................................................ 81
Innerstaden som symbolisk tillgång .............................................................................. 84
Bidrar geografisk mobilitet till mångfald? ................................................................ 85
Urbanitetens lockelse .............................................................................................. 88
Distinktioner och anciennitet ......................................................................................... 92
Ett ”riktigt innerstadsgymnasium” ............................................................................ 92
En historisk tillbakablick .......................................................................................... 95
”Det sitter i väggarna” .............................................................................................. 96
Sammanfattande analys ............................................................................................. 100

Kapitel 6 Utbildningsval och strategier ....................................................... 103
Att välja gymnasieskola .............................................................................................. 103
Med utgångspunkt i grundskoleåren ..................................................................... 103
Navigering bland Stockholms gymnasieskolor ...................................................... 106
Antagningsgränsernas betydelse .......................................................................... 108
Känslan av tillhörighet ........................................................................................... 109
Rykten om skolmiljön och eleverna ....................................................................... 111
Mångfald och likformighet ..................................................................................... 115
Valet av programinriktning .................................................................................... 117
Gymnasievalet som frigörelseprocess .................................................................. 120
Framtidsutsikter .......................................................................................................... 123
Akademiska förutsättningar och utväxlingspotential ............................................. 123
Med sikte mot tiden efter gymnasieexamen .......................................................... 126
Sammanfattande analys ............................................................................................. 130

Kapitel 7 Konsten att attrahera elever........................................................ 134
De nya marknadsplatserna ......................................................................................... 134
Gymnasiemässan som exempel ........................................................................... 134
Stegvis anpassning ............................................................................................... 135
Konkurrens på olika samhällsnivåer ........................................................................... 137
Identifiering av konkurrenter .................................................................................. 137
Positionering och profilering .................................................................................. 138
Elevgruppen som ambassadörer .......................................................................... 141
Gynnade – men ständigt utmanade ........................................................................... 143
En stabil position ................................................................................................... 143
Elevrotationer ........................................................................................................ 146

Kundperspektivet .................................................................................................. 149
Antagningsgränser och betygsinflation ................................................................. 152
Sammanfattande analys ............................................................................................. 154

Kapitel 8 Samhällsengagemang som symbolisk tillgång ........................... 158
Budskap i skolornas lokaler ........................................................................................ 159
Kvinnodagen som ett exempel .............................................................................. 159
Politik och aktuella frågor ...................................................................................... 160
Bildning i globaliseringens tidevarv ............................................................................ 162
Från språk till kommunikation ............................................................................... 162
Klassrummet som diskussionsarena ..................................................................... 166
Medvetenhet och ställningstaganden ......................................................................... 169
Engagemanget ...................................................................................................... 171
Former för organisering ......................................................................................... 174
Samhällsengagemangets skiljelinjer .......................................................................... 177
Skillnader mellan skolor ........................................................................................ 178
Skillnader inom skolan .......................................................................................... 179
Skillnader inom elevgruppen ................................................................................. 182
Sammanfattande analys ............................................................................................. 185

Kapitel 9 Spänningen mellan bildningsideal och betygsfokus ................... 189
Steget till gymnasiet ................................................................................................... 189
Studieflit ................................................................................................................ 189
Vikten av att begripa spelreglerna ......................................................................... 191
Olika slags utbildningsmål .......................................................................................... 192
Betyg som identifikationsmarkör ........................................................................... 195
Betygssättning som ständig process ..................................................................... 199
Instrumentalism och kontroll ....................................................................................... 201
Frågor, matriser och avkodning ............................................................................ 202
Lyckade förhållningssätt till studierna ................................................................... 206
En pressad utbildningssituation .................................................................................. 209
Prestationskultur och förlorare .............................................................................. 211
Sammanfattande analys ............................................................................................. 214

Kapitel 10 Slutdiskussion och bidrag ......................................................... 218
Studiens kontext och utgångspunkter ........................................................................ 218
Vilka erkänns som innerstadsgymnasier? .................................................................. 220
Institutionernas och elevernas strategier .................................................................... 222
Positioner och profilering ....................................................................................... 222
Gymnasievalets olika delar ................................................................................... 224
Institutionell socialisering och hierarkier ................................................................ 228
Studiestrategier och självbevarelsedrift i starka skolmiljöer .................................. 230
Traditionellt och framväxande kulturellt kapital ........................................................... 233
Avslutande reflektioner ............................................................................................... 234

Summary.................................................................................................... 237
Background and context ............................................................................................. 237
Aim and research questions ....................................................................................... 238
Theoretical foundation ................................................................................................ 238
Methodological approach ........................................................................................... 239
Analysis and results .................................................................................................... 240
Concluding comments ................................................................................................ 244

Appendix .................................................................................................... 245
Intervjufrågor .............................................................................................................. 245
Intervjufrågor elever .............................................................................................. 245
Intervjufrågor lärare ............................................................................................... 248
Tabeller och diagram .................................................................................................. 250

Källor .......................................................................................................... 254
Elektroniska källor ...................................................................................................... 254
Övriga elektroniska källor ........................................................................................... 255
Tidningar och tidskrifter .............................................................................................. 255
Övrigt tryckt material ................................................................................................... 255
Tryckt referensmaterial ............................................................................................... 256
Databaser och statistiskt material ............................................................................... 256
Litteratur ..................................................................................................................... 257

Kapitel 1 Upptakt

En vårdag 2015 är aulan på Kungsholmens gymnasium fylld av elever som
med en blandning av allvar och glimten i ögat hejar på sina skolkamrater med
ramsor och plakat. Det är den sedan 2009 årliga ”Läroverksfejden” mellan
Kungsholmens gymnasium, Norra Real, Södra Latin och Östra Real. Man tävlar i fyra grenar om ära, rykte och en vandringstrofé. Dagens deltävling är
retorik och årets tema är ”Vår värld”. Ljudnivån varierar och organisatörerna
får påminna om så kallade tysta applåder. En av de tävlande har valt ämnet
”skolval” och leder tankarna till hur det var innan alla ungdomar fick möjligheten att söka sig till innerstadsskolorna.
Elever från ställen som Sundbyberg, Solna, Huddinge och Södertälje hade inte
samma frihet att studera vid våra skolor som vi från Stockholm hade. Föreställ
er själv ett Kungsholmen med bara Kungsholmsbor, ett Södra Latin med bara
söderkisar, ett Norra Real med bara innerstadselever, ett […] Östra Real med
bara Östermalmsbrats [Citat från Läroverksfejden 2015].

Eleven fortsätter med att beskriva hur individers strävan efter utbildningsframgång skapar gränsöverskridande möten och mångfald oavsett hemvist, att
alla som arbetar tillräckligt hårt har samma förutsättningar, eftersom ”det spelar mindre roll var du kommer ifrån än vart du vill komma”. Presentationen
sammanfattas med en koppling till tävlingens tematik och hur gymnasievalet
fungerar som ett verktyg för självförverkligande och hur det förenar ungdomar
som har samma målsättningar.
[J]ag ser elever som följer sina egna drömmar, elever som står för framtidens
jämställdhet och det är temat vår värld handlar om; friheten att du själv får välja
[…] vad du vill läsa, att mångfalden som kommer för att vi människor, från
olika platser och olika kulturer tillåts att mötas. Det är vi tillsammans, och oavsett vilket ursprung vi alla har, så är det våra ambitioner, våra framtidsdrömmar
som enar oss. [Forts. Läroverksfejden 2015]

Det som här uttrycks fångar flera intressanta saker och fungerar dessutom som
en illustrerande upptakt till avhandlingen. Framför allt därför att talaren ringar
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in tilltron till meriter1 och marknadskrafterna inom utbildningssektorn som
rättvis urvalsgrund i gymnasievalet. Dessutom illustreras uppfattningen att
Stockholms prestigefyllda och elitpräglade innerstadsgymnasier har blivit
platser där ”olika kulturer tillåts mötas”. Men vad får ungdomar att söka sig
till dessa innerstadsgymnasier, hur ser skolmiljöerna ut och hur påverkas skolorna egentligen av marknadskrafterna? För att förstå bakgrunden till avhandlingen och få ett perspektiv på upptakten, kommer jag inledningsvis att ge en
summarisk tillbakablick på den utveckling som föregick dagens gymnasiemarknad. Fokus ligger på några få, men betydelsefulla, reformer.

Studieobjektet och perspektivet
Länge existerade tydliga differentieringsprinciper inom det svenska utbildningsväsendet och uppdelningen mellan parallella skolformer skapade väletablerade hierarkier. Antalet gymnasiestudenter var förhållandevis litet och det
samma gällde för de som gick vidare till universitetet.2 Således skapades en
akademisk elit för vilken studier var högst lönsamma. I efterkrigstidens Sverige växte emellertid välfärdssektorn, vilket inte bara minskade de ekonomiska skillnaderna i samhället, utan också den ojämnt fördelade tillgången till
utbildning och sjukvård.3 En viktig början var den så kallade enhetsskolan,
som möjliggjorde en mer likvärdig grundskoleutbildning för alla. Ett ytterligare led i demokratiseringsprocessen var en breddad rekrytering till såväl
gymnasial som eftergymnasial utbildning. Från slutet av 1960-talet ökade därför antalet studenter vid universitet och högskolor avsevärt.4 Men eftersom
den breddade rekryteringen medförde en ökning av antalet elever vid de teoretiska gymnasieprogrammen fanns differentieringsfrågan kvar på agendan.
Bland annat gjordes under slutet av 1960-talet försök att avleda elever från
gymnasieskolan till den relativt nyetablerade fackskolan och yrkesskolan.5 År
1

Merit- och meritokratibegreppet används genomgående i avhandlingen som synonymt med
erkännandet av, och den starka tilltron till, meriter som socialt utjämnande. Meritokrati har
länge kritiserats av forskare eftersom begreppet tenderar att individualisera sociala möjligheter
och överskyla privilegier. För sammanfattande diskussion se Jo Littler, Against meritocracy:
culture, power and myths. Oxon, Routledge, 2017.
2
Se exempelvis Gunnar Richardson, Svensk utbildningshistoria. Skola och samhälle förr och
nu. Lund, Studentlitteratur, 2011.
3
Se exempelvis Lisbeth Lundahl, ”Sweden: decentralization, deregulation, quasi-markets – and
then what?”. Journal of Education Policy, 2002.
4
Se Berit Askling, Expansion, självständighet, konkurrens. Vart är den högre utbildningen på
väg?. 2012. Askling redogör för expansionen av högre utbildning och påtalar en ökning från
cirka 38 000 studenter (grundnivå, avancerad nivå) år 1961 till över 400 000 år 2011. Se även
Mikael Börjesson, ”Studentexplosionen under 1960-talet. Numerär utveckling och orsaker”.
Praktiske Grunde, 2011. En annan viktig förändring är att könsfördelningen i högre utbildning
ändrats avsevärt sen 1960-talet.
5
Elisabeth Hultqvist, Segregerande integrering. En studie av gymnasieskolan individuella program. Stockholm, HLS Förlag, 2001.
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1971 inordnades dock både fack- och yrkesskolan i den nya gymnasieskolan.
Ambitionen från politiskt håll var att minska skillnaderna mellan de teoretiska
och de yrkesförberedande utbildningarna. Skillnaderna kvarstod likväl med
avseende på såväl rekrytering som studietid och kursutbud. Den externa differentiering som tidigare funnits mellan skolformer kan således sägas ha förvandlats till en intern differentiering och förblev en del av gymnasieutbildningen fram till 1991. Från 1991 kom i stället alla nationella programinriktningar att utgå ifrån samma grundläggande kärnämneskurser, studietid och
högskolebehörighet. Utbildningssociologen Elisabeth Hultqvist menar att ”i
förhållande till andra länders skolsystem, karaktäriserades det svenska skolsystemet under 1990-talet av en väldigt låg grad av differentiering”.6 Ett viktigt tillägg är dessutom att antagningen till gymnasieskolan, med vissa undantag, skedde via avgränsade upptagningsområden. Detta innebar också att skolornas geografiska omgivning till stor del avgjorde elevsammansättningen, i
synnerhet eftersom antalet privata utbildningsalternativ var litet.7
Redan i slutet av 1970-talet väcktes kritiska röster mot den hårt centralstyrda
välfärdssektorn och den uttalade jämlikhetssträvan.8 Framför allt från borgerligt håll ansågs välfärdssektorn alltför robust och ekonomiskt ohållbar.9 Den
borgerliga retoriken präglades under 1980-talet av ledord som ”decentralisering”, ”effektivisering”, ”konkurrens” och ”valfrihet”. Med utgångspunkt i
nyliberala styrningsideologier samt ekonomiska ”rational choice” teorier menade man att föräldrars möjligheter att välja studieplats främjade kvalitetsutvecklingen i skolan och gav eleverna en bättre chans till god utbildning. Skolsektorn skulle dessutom gagnas av privata huvudmän, som på marknadsmässiga principer kunde konkurrera med de kommunala och landstingsstyrda skolorna. Effekten förväntades, utöver förbättrade skolresultat, bestå av
ekonomisk effektivisering och nytänkande. Under den borgerliga Bildtregeringen verkställdes i början av 1990-talet de inledande faserna av dagens
marknadsutveckling. Genom decentraliseringsprocesserna (som förvisso
6

Elisabeth Hultqvist, “Educational Restructuring and Social Boundaries: School Choice and
Consumers of Education”. I: Elisabeth Hultqvist, Sverker Lindblad och Thomas S. Popkewitz
(red.), Critical Analyses of Educational Reforms in an Era of Transnational Governance.
Cham, Springer, 2017, s. 82.
7
Dessutom reducerades andelen privata skolor successivt och svarade under slutet av 1980talet endast för 0,2 procent av den totala skolpopulationen. Paula Blomqvist, ”The Choice Revolution: Privatization of Swedish Welfare Services in the 1990s”. Social Policy & Administration, 2004, s. 142.
8
Lisbeth Lundahl, Inger Erixon Arreman, Ann-Sofie Holm och Ulf Lundström, Gymnasiet som
marknad. Umeå, Boréa Bokförlag, 2014. För politiska övergångar i utbildningssystemet se Tomas Englund och Ann Quennerstedt, ”Likvärdighet i svensk utbildningspolitik”. I: Tomas
Englund och Ann Quennerstedt (red.), Vadå likvärdighet? Studier i utbildningspolitisk språkvändning. Göteborg, Daidalos, 2008.
9
Blomqvist, 2004; även Nihad Bunar, ”Choosing for quality or inequality: current perspectives
on the implementation of school choice policy in Sweden”. Journal of Education Policy, 2010,
s. 7.
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initierats redan under 1970-talet), möjligheten för privat huvudman att etablera skolor och en kommunalt styrd skolpeng uppstod embryot till dagens
utbildningsmarknad.10 Det fastställdes även att betyg snarare än ekonomiska
tillgångar och boendeort skulle fungera som urvalsgrund för gymnasieantagningen. Det är därför värt att i likhet med Hultqvist ställa frågan huruvida
marknadsinslagen och skolvalfriheten inte också bör ses som en följd av de
strukturella förändringar som genomförts i utbildningssystemet, i form av
breddad rekrytering och den successivt ”ökade integreringen”.11 Anledningen
är att skolvalet korresponderade med den strävan efter differentieringsmöjligheter som uppstått, framför allt bland grupper vars sociala position vilade på
utbildningsmeriter.12
Marknadsinslagen har haft störst genomslag i storstadsområdena, i form av
både den kraftiga ökningen av antalet friskolor och förändrade elevströmmar.13 Särskilt tydligt blir detta i Stockholmsregionen, där ett gränsöverskridande samverkansavtal har gjort det möjligt för ungdomar att välja mellan
över 200 gymnasieskolor med olika programinriktningar och karaktärsdrag.
Men detta är också en gymnasiemarknad som har formats i förhållande till
samhällsutvecklingens strukturella villkor, inklusive såväl sociala och symboliska som geografiska egenskaper, vilka vid första anblicken inte har något att
göra med skola och utbildning. Som Eric Clark och Karin Johnson uttrycker
sig, är det svårt att isolera eller särskilja “[…] manifestationer av nyliberala
reformer, från förändringar i välfärdsstatens andra områden”.14 Detta har i
synnerhet betonats när det gäller marknadskrafternas effekter på socialt utsatta
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Utbildningsmarknader är per definition inte marknader utan så kallade kvasi-marknader. Det
beror framför allt på att de inte uppfyller samma kriterier vad det gäller aktörer, verksamheternas ambition och finansiering. För en definition se Julian Le Grand och Will Bartlett, ”Introduction”. I: Julian Le Grand och Will Bartlett, Quasi-markets and Social Policy. London, Macmillan, 1993, s. 10.
11
Hultqvist, 2018, s. 82.
12
Genom breddad rekrytering och minskad privat utbildningssektor förändrades skolans roll i
formeringen av samhällets eliter. Enligt idéhistorikern Svante Nordin har detta bland annat resulterat i en försvagad kulturelit och ”bildningsborglighet”. Svante Nordin, ”Får jag be om räkningen? När den svenska bildningsborgerligheten tackade för sig”. I: Anders Björnsson och
Peter Luthersson (red.), Eliterna som abdikerade: 12 artiklar om frånvaron, behovet och nyttan
eliter. Stockholm, Carlsson, 1998.
13
Skolverket, Förändringar i skolmarknadens geografi mellan 2009 och 2014. Gymnasieelevers pendling på lokala skolmarknader. Stockholm, Skolverket, 2016, s. 13 ff.
14
Eric Clark och Karin Johnson, ”Circumventing circumscribed neoliberalism: the ’system
switch’ in Swedish housing”. I: Sarah Glynn, Where the Other Half Lives: Lower Income Housing in a Neoliberal World. London, Pluto, 2009, s. 185. För ett intressant resonemang kring den
svenska välfärdspolitiken se Brett Christophers, ”A Monsterous Hybrid: The Political Economy
of Housing in Early Twenty-first Centuary Sweden”. New Political Economy, 2013. Resonemanget har även använts i relation till forskning om utbildning och skolsegregation. Se Pontus
Hennerdal, Bo Malmberg och Eva K. Andersson, ”Competition and School Performance: Swedish School Leavers from 1991-2012”. Scandinavian Journal of Educational Research, 2018.
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skolområden.15 Mer sällan har socioekonomiskt starka områden och skolorna
i toppen av hierarkin undersökts.

Att ”studera uppåt” – en omvänd samhällsanalys
År 1972 publicerade antropologen Laura Nader den i dag välciterade texten
”Up the anthropologist – Perspectives gained from studying up”. Här hävdar
Nader att samhällsvetenskaplig forskning oftast utgår från ett nedåtperspektiv
och att det följaktligen finns en frånvaro av elitstudier i den akademiska diskussionen.16 Under senare år har detta förändrats något och elitforskningen
har fått ökat utrymme, bland annat som ett svar på ökande global ojämlikhet
och framväxten av en synligare finansiell elit.17 I det svenska sammanhanget
är elitstudier fortfarande ovanliga, även inom utbildningsforskningen.18 Till
skillnad från andra länder är det vanligare att vi i Sverige får hålla tillgodo
med livsstils- och sensationsartiklar och reportage om före detta elever.19 Intresset riktas framför allt mot en liten grupp ”elitskolor” och främst mot internatskolorna Lundsberg och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket samt resursstarka grupper av elever som beter sig förargelseväckande. Anledningen
till att eliter, elitskolor och elitutbildningar är ett jämförelsevis osynligt
15

Nihad Bunar, När marknaden kom till förorten. Valfrihet, konkurrens och symboliskt kapital
i mångkulturella områdens skolor. Lund, Studentlitteratur, 2009.
16
Laura Nader, ”Up the anthropologist – Perspectives gained from studying up”. I: Dell Hymes
(red.). Reinventing Anthropology. New York, Serie: Pantheon antitextbooks, 1972.
17
Se även diskussion i Mike Savage och Karell Williams, ”Elites: remembered in capitalism
and forgotten by social science”. I: Mike Savage och Karell Williams (red.). Remembering Elites. Malden, Blackwell Pub, 2008.
18
Men det finns några exempel på svensk utbildningsforskning som riktar blicken mot eliter,
socialiseringsprocesser och utbildningsstrategier. Donald Broady och Mikael Börjesson, ”En
social karta över gymnasieskolan”. Ord & Bild, 2006; Mikael Börjesson, Donald Broady, Tobias Dahlberg och Ida Lidegran, ”Elite education in Sweden: a contradiction in terms?”. I:
Claire Maxwell och Peter Aggleton (red.). Elite Education. International Perspectives. Oxon,
Routledge, 2016; Mikael Börjesson och Donald Broady, ”Elite Strategies in a Unified System
of Higher Education. The Case of Sweden”. L’Année Sociologique. 2016; Håkan Forsberg,
Kampen om eleverna. Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm 1987-2011.
Uppsala, Uppsala universitetsbibliotek, 2015; Ingrid Heyman, ”… det är utbildning som gjort
att vi kommer någonstans”. Studier av tre elitgymnasier med internationalisering på programmet”. Stockholm, HLS Förlag, 1997; Anders Melldahl. Utbildningens värde. Fördelning, avkastning och social reproduktion under 1900-talet. Uppsala, Acta Universitatis Upsaliensis,
2014; Mikael Palme, Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i det svenska
utbildningssystemet 1988-2008. Uppsala: Uppsala universitetsbibliotek, 2008; Petter Sandgren,
Internatskolorna. Att fostra en elit. Stockholm, Atlantis, 2016, samt Globalising Eton. A Transnational History of Elite Boarding Schools since 1799. Florence, European University Institute,
2017; Mikael Holmqvist, Handels: maktelitens skola. Stockholm, Atlantis, 2018.
19
Se exempelvis Dagens Industri, ”Franska skolan redo”. 2012-10-08; Aftonbladet. ”Nya Övergrepp på elitskolan”. 2012-10-12; Aftonbladet, ”Elitskolan skakad av flera självmord. 2015-0122. Det finns fler aktuella diskussioner och ett exempel berör den relativt nystartade Campus
Manilla på Djurgården i Stockholm. Se exempelvis Dagens Nyheter, ”Skarpa krav i Skolinspektionens utredning om Campus Manilla”. 2018-12-05.
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fenomen går bara att spekulera i. Kanske beror det just på att existensen av
eliter inte överensstämmer med den svenska självbilden och tilltron till utbildningssystemets förmåga att frambringa social mobilitet?20 I denna avhandling
kommer jag däremot att ta mig an det fenomen som jag väljer att kalla elitpräglade gymnasieskolor, eller elitpräglade innerstadsgymnasier. Huvudsakligen fokuserar jag på vad som får ungdomar att söka sig till dessa innerstadsgymnasier, hur skolmiljöerna ser ut och hur skolorna egentligen påverkas av
marknadskrafterna. Här väljer jag alltså att återvända till upptakten och den
genomslagskraft som 1990-talets utbildningsreformer har fått, speciellt synen
på meriter som ett legitimt urvalskriterium.

Disposition
I kapitel 1, Studieobjektet och perspektivet, har jag gjort en första presentation
av mitt ämnesval. I kapitel 2, Tidigare forskning, ges en överblick över viktiga
studier av utbildningens marknadisering, skol- och utbildningsval, segregation
samt eliter, elitskolor och elitutbildningar. Här ges också en mer precis syftesformulering och en presentation av studiens frågeställningar. Kapitel 3, Teoretiska utgångspunkter, presenterar studiens teoretiska ansats. I kapitel 4, Metod, material och genomförande, redogör jag för den empiriska grunden för
min undersökning och beskriver också studiens etnografiska ansats.
Med kapitel 5, Innerstadsgymnasiernas särställning, inleds den empiriska och
analytiska delen. Här görs en genomgripande analys av hur gymnasiemarknadens geografi har gett innerstadsgymnasierna en särskild konkurrensfördel.
Vidare fokuserar kapitlet på hur eleverna orienterar sig på Stockholms gymnasiemarknad, innerstaden som ”socio-symbolisk”21 gräns, samt hierarkin och
definitionen av elitpräglade innerstadsgymnasier. I kapitel 6, Utbildningsval
och strategier, analyseras elevernas skol- och utbildningsval mer utförligt. Här
diskuteras bland annat utbildningsbanor, social differentiering och förutsättningar för utväxling efter avslutade gymnasiestudier. Kapitel 7, Konsten att
attrahera elever, analyserar skolornas strategier i förhållande till gymnasiemarknaden, framför allt ur lärarnas och rektorernas perspektiv. Kapitel 8,
Samhällsengagemang som symbolisk tillgång, rör sig analytiskt närmare skolan som socialiseringsarena och hur samhällsengagemang, diskussionsförmåga och internationaliseringsprocesser har blivit en kulturell tillgång på de
studerade skolorna. Dessutom visas hur denna tillgång skiljer sig i
20

Här skiljer sig Sverige från många andra nationer.
Jag lånar detta uttryck från Loïc Wacquant som använder det i förhållande till nyliberalism
och statens förändring. Loïc Wacquant, ”Crafting the neoliberal State. Workfare and prisonfare
in the bureaucratic field”. I: Mathieu Hilgers och Eric Mangez (red.), Bourdieu´s Theory of
Social Fields. Concepts and applications. Oxon, Routledge, 2014, s. 238.

21
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uttrycksform mellan skolorna och samtidigt bidrar till sociala och symboliska
gränser.22 I Kapitel 9, Spänningen mellan bildningsideal och betygsfokus, diskuteras en utbildningsmiljö som formas av spänningen mellan skolornas bildningsambition och elevernas betygsfokus och meritokratiska inställning. Avslutningsvis, i kapitel 10, Slutdiskussion och bidrag, presenteras en sammanfattning av avhandlingens resultat.

22

En symbolisk gräns kan förenklat sägas vara ”linjer som inkluderar och definierar människor,
grupper, och saker samtidigt som de exkluderar andra”. Se Michèle Lamont, Sabrina Pendergrass och Mark Pachucki, ”Symbolic Boundaries”. I: James D. Wright (red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioural Sciences. Amsterdam, Elsevier Inc., 2015, s. 850-851.
Jag följer här dock Jarness som tydligare sammanför symboliska och sociala gränser genom att
integrera objektiva förutsättningar och subjektiva distinktioner. Se Vergard Jarness, ”Cultural
vs Economic Capital: Symbolic Boundaries within the Middle Class”. Sociology, 2017, s. 360362.
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Kapitel 2 Tidigare forskning

Med utgångspunkt i avhandlingsämnets utbildningssociologiska förankring
kommer jag i forskningsöversikten att redogöra för studier som tangerar områden som antropologi, ekonomi, historia, kulturgeografi, pedagogik, sociologi och statsvetenskap. Detta innebär likaledes att jag presenterar såväl
svensk som internationell forskning samt studier som har skilda teoretiska och
metodologiska ansatser.23 Det tvärvetenskapliga materialet ger en god överblick över forskningsfältet, även om de olika ansatserna och skilda nationella
kontexter i vilka studierna producerats kan minska forskningsresultatens jämförbarhet.24 Ambitionen är att ge en bred och överskådlig forskningsöversikt
som håller sig nära avhandlingsämnet.
Inledningsvis redogör jag för forskning som fokuserar på utbildningsmarknader och likvärdighet. I synnerhet har jag riktat in mig på följderna av marknadskrafterna och begrepp som marknadsföringsstrategier, geografiska konsekvenser samt relationen mellan skolval och social klass. Därefter kartläggs
några centrala teman inom elitforskningen, framför allt med betoning på utbildning. Avsnittet som behandlar utbildning har jag valt att dela in i tre delar.
I den första delen belyser jag hur dagens elitforskning förhåller sig till både
nationella och globala utbildningsvillkor. I den andra delen fokuserar jag mer
ingående på den forskning som analyserar hur olika sociala grupper använder
sig av elitskolor, elitutbildningar och elituniversitet. Sist koncentrerar jag mig
på forskning som bedrivit närstudier av specifika utbildningsinstitutioner. Kapitlet avslutas med avhandlingens syfte och frågeställningar.

Med fokus på marknad och likvärdighet
Den här delen av kapitlet tar avstamp i vad som i samhällsvetenskaplig forskning benämns likvärdighet. Frågor som berör likvärdighet har varit ett centralt
23

Jfr. med Forsberg, 2015.
Det finns ofta variationer i olika nationers utbildningssystem, vilket gör dem svåra att jämföra
på detaljnivå. Men det finns också likheter och gränsöverskridande mönster som tycks vara
nästintill universella. Se exempelvis Maroussia Raveaud och Agnes van Zanten, ”Choosing the
local school: middle class parents’ values and social and ethnic mix in London and Paris”.
Journal of Education Policy, 2007.

24
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inslag i det utbildningssociologiska forskningsfältet, där bland annat Pierre
Bourdieus och Basil Bernsteins klassiska studier från Frankrike och Storbritannien givit riktning åt samtida analyser av skola och utbildning. Dessa studier visar på olika sociala grupperingars användning av och förhållningssätt
till utbildningssystemet, men även hur skolan som institution präglas av olika
segregerande premisser.25 Trots att grundförutsättningarna i många fall fortfarande är likartade har analysen av skolans roll i samhället blivit mer komplex.
Detta är tydligt hos samtida forskare som Stephen J. Ball och Agnes van Zanten. Bland annat har breddad rekrytering, individualisering och ett ökat antal
studievägar förändrat utbildningslandskapet. Särskilt har man kunnat se detta
i studier av hur olika sociala grupperingar förhåller sig till dagens utbildningsmarknader.26
Vad som utgör en likvärdig skola har skiftat i betydelse, mycket beroende på
de idéströmningar som under olika perioder påverkat utbildningspolitiken. Pedagogikforskarna Tomas Englund och Ann Quennerstedt påpekar exempelvis
att likvärdighetsbegreppets innebörd har förflyttats, från fokus på ”jämlikhet”
under 1970-talet, till ”valfrihet” och slutligen ”måluppnående”.27 Olika perspektiv på likvärdighet har också influerat forskningen om hur skola och utbildning ska organiseras.28 Skol- och utbildningsmarknadens framväxt fungerar därför som en bra illustration till hur forskning, policy och politik möts och
där likvärdighetsfrågan får en central roll. Influenserna från nationalekonomiskt håll har varit starka och det har bland annat påpekats att marknadsanpassning och skolvalssystem alstrar ökad effektivitet och förbättrade skolresultat och minskar betydelsen av social bakgrund för framgång i studierna.29
Dock har annan forskning betonat det motsatta och dessutom att marknadskrafterna har urholkat betygssystemet, framkallat betygsinflation (särskilt
inom vissa segment av friskolesektorn) och minskat likvärdigheten.30 Den senare forskningen tycks dock ha fått mindre realpolitisk genomslagskraft.
25

För en översikt se Donald Broady. Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg.
Skeptronhäften, 1998.
26
Se exempelvis Stephen J. Ball, Class Strategies and The Education Market. The Middle Classes and Social Advantage. London, Routledge Falmer, 2003a.
27
Englund och Quennerstedt, 2008, s. 20-23.
28
Ett exempel är frågan om individens ansvar. För översikter om individualism se David Harvey, A Brief History of Neoliberalism. Oxford, Oxford University Press, 2005; Michael W.
Apple, ”Doing things the ’right’ way: Legitimating educational inequalities in conservative
times”. Educational Review, 2005, s. 273 ff.
29
Anders Böhlmark och Mikael Lindahl, Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt?. Uppsala, IFAU, 2012. Ekonomerna Fredrik
Bergström och Mikael Sandström menar att det stadigt ökande antalet friskolor och konkurrensen har en positiv inverkan på effektiviteten inom de kommunala skolorna, vilket bidrar till ”en
bättre långsiktig ekonomisk utveckling”. Fredrik Bergström och Mikael Sandström, ”Konkurrens mellan skolor. För barnens skull”. Ekonomisk debatt, 2001, s. 328.
30
Björn Tyrefors Hinnerich och Jonas Vlachos, The impact of upper-secondary voucher school
attendance on student achievement. Swedish evidence using external and internal evaluations
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Marknadskrafter och marknadsföringsstrategier
Forskningen om utbildningsmarknader är ofta nationellt situerad och sällan
relaterad till den globala utvecklingen. Anledningen har sannolikt att göra med
utbildningssystemens nationella utvecklingsvillkor och framväxt, vilket gör
det svårt att skapa konkreta forskningssynteser och jämförelser.31 Ball och
hans kollegor menade under tidigt 1990-tal att skol- eller utbildningsmarknader främst bör analyseras i ett specifikt, lokalt sammanhang, eftersom det
är på det lokala planet som familjer väljer skola och konkurrensen mellan skolor existerar.32 Samtidigt hävdar flera forskare – inklusive Ball – att det i dag
krävs en bredare förståelse för utbildningsmarknader, bland annat inkluderande globala utbildningsstrategier och internationalisering.33 Detta kan både
ses som ett uttryck för geografisk mobilitet och som en strategisk ackumulation av globalt erkända tillgångar hos resursstarka grupper.34
Som jag diskuterade i inledningskapitlet finns det flera drivkrafter bakom
1990-talets svenska marknadsreformer. Forskningen kring deras konsekvenser har därför tagit olika riktningar. Ett fokus har varit på marknadskrafter, ett
annat på marknadsföringsstrategier. I flera avseenden dröjde det in på 2000talet innan marknadskrafterna fick ett genomslag, framför allt vad det gäller
etableringen av nya skolor, ägandeformer och profilering. Forskning från
2000-talets första år pekar bland annat på en mer offensiv marknadsföring och
löften till skolväljande elever om materiella gåvor som datorer, körkort och
resor.35 Utbildningssociologen Mikael Palme visar likaledes hur gymnasieskolor i Stockholm riktade sina hemsidor mot specifika elevgrupper. Elitskolorna profilerade sig med tydligt fokus på bildning, utbildning, anrikhet,
(Working paper). Uppsala, IFAU, 2016; Jonas Vlachos, “Friskolor i förändring”, I: Laura Hartman (red.), Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd. Stockholm, SNS
Förlag, 2011. John Östh, Eva Andersson och Bo Malmberg, ”School Choice and Increasing
Performance Difference: A Counterfactual Approach”. Urban Studies, 2012; Pontus Hennerdal
m.fl., 2018.
31
För exempel se Raveaud och van Zanten, 2007, s. 108 ff.
32
Se Stephen J. Ball, Richard Bowe och Sharon Gewirtz, “Circuits of Schooling: A sociological
Exploration of Parental Choice in Social Class Contexts”. The Sociological review, 1995, s.
160; Stephen J. Ball, Richard Bowe och Sharon Gewirtz, “School choice, social class and distinctions: the realization of social advantage in education”. Journal of Education Policy, 1996,
s. 89 ff.; Gewirtz Sharon, Stephen J. Ball och Richard Bowe. Markets, Choice and Equity in
Education. Buckingham: Open University Press, 1995.
33
Se Jane Kenway, Johannah Fahey och Aaron Koh, ”The Libidinal Economy of the Globalising Elite School Market”, I: Claire Maxwell och Peter Aggleton (red.), Privilege, Agency and
Affect. Understanding the Production and Effects of Action. Basingstroke, Palgrave Macmillan,
2013; Stephen J. Ball och Dimitra Pavlina Nikita, ”The global middle class and school choice:
a cosmopolitan sociology”. Z Erziehungswissenschaft, 2014.
34
Ball och Pavlina Nikita, 2014; Katharyne Williams, “Educating the national citizen in neoliberal times: from the multicultural self to the strategic cosmopolitan”. Transaction of the
Institute of British Geographers, 2003, s. 387ff.; Jfr. Med Ingrid Heyman, 1997, s. 79.
35
Stefan Lund, ”Valfrihet och konkurrens. Utvecklingstendenser inom gymnasieutbildningen”.
Pedagogisk forskning i Sverige, 2007.
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kultivering och högre studier – men också genom en specifik estetik.36 Bland
yrkesinriktade skolor eller skolor som tävlar om gymnasiefältets övriga segment existerar andra strategier. Som Palme formulerar det sker en ”gradvis
[...] svagare avgränsning” mellan tydligt fokus på utbildningen som egenvärde
och aspekter som har föga att göra med utbildning, när man förflyttar sig från
elitsegmentet till gymnasiefältets övriga segment. Bland skolorna i de sistnämnda segmenten finns bland annat tydligare marknadsföring, starkare
koppling till den specifika eleven och mer påtaglig ”målrationalitet”.37 Det
sistnämnda framhålls i första hand som ett viktigt karaktärsdrag för friskolor.
Sedan mitten av 2000-talet har antalet fristående gymnasieskolor och utbildningsföretag växt. Likaledes har investeringarna från internationella riskkapitalister i svenska utbildningsföretag ökat.38 Marknadsinslag, profilering och
konkurrens är följaktligen omfattande och har blivit vedertagna för skolor och
elever.39 Pedagogikforskaren Lisbeth Lundahl med kollegor menar i boken
Gymnasiet som marknad att – mer eller mindre – alla skolor i dag påverkas av
marknadiseringen. Geografiska och demografiska skillnader, samt konkurrenssituationen och positionen i hierarkin, påverkar däremot hur skolorna profilerar sig.40 Men marknadiseringen har också bidragit till en förändrad yrkesroll för skolpersonalen, som på olika sätt anpassar sig och engageras som representanter i avsikt att stärka skolans image. Kärnverksamheten påverkas således genom att tid och resurser används till marknadsanpassning i stället för
utbildning. I synnerhet gäller detta för hårt konkurrensutsatta skolor. På ett
liknande sätt visar andra studier hur skolors position och förutsättningar påverkar de konkurrensstrategier som används.41 Bland annat har utbildningssociologen Håkan Forsberg, utifrån olika former av data, grupperat gymnasieskolorna i Stockholm i tre kategorier: ”elitskolorna”, ”de marknadsorienterade
skolorna” och ”de marknadsutsatta skolorna”.42 Den förstnämnda kategorin
profilerar sig framför allt genom betoningen på den interna verksamheten och
bildningsorienteringen. Anledningen är att riktad marknadsföring antas

36

Här finns en skillnad mellan de fristående och de kommunala skolorna, där de förstnämnda
förutom bildningsinriktningen också ger uttryck för en ekonomiserande målrationalitet.
37
Palme, 2008, s. 229, 230-258.
38
Inger Erixon Arreman och Ann-Sofie Holm, ”School as ”Edu-business”: Four “serious players” in the Swedish upper secondary school market. Education Inquiry, 2011a, s 644-648, 649;
Inger Erixon Arreman och Ann-Sofie Holm, “Privatisation of public education? The emergence
of independent upper secondary schools in Sweden”. Journal of Education Policy, 2011b, s.
230-231; Se även LO. Hur mångfald blev enfald. Stockholm, LO, 2015. s. 22-23.
39
Jfr. med Martin Harling och Magnus Dahlstedt, ”Säja, välja och svälja. En analys av skolval,
marknadisering och gymnasiemässans logiker”. Utbildning & Demokrati, 2017, s. 174.
40
Lundahl m.fl. 2014.
41
Eric Larsson och Elisabeth Hultqvist, “Desirable places: spatial representations and educational strategies in the inner city”. British Journal of Sociology of Education. 2017.
42
Forsberg, 2015, s. 232.
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påverka elevrekryteringen negativt.43 Den andra kategorin består av skolor
som är ”flexibla” och anpassar sig efter gymnasiefältets förutsättningar, vilket
innebär att de orienterar och positionerar sig efter den efterfrågan som finns.
Slutligen strävar ”de marknadsutsatta skolorna” efter att uthärda konkurrensen
och orienterar sig därför strategiskt för att ”försvara en redan utsatt position”.44
De sistnämnda skolorna har svag rekrytering och förmår inte kapitalisera på
de egna eleverna som en tillgång i konkurrensen.45
I en nationell kontext existerar alltså regionala och lokala konkurrensvillkor,
som påverkar både hierarkierna mellan skolor och deras strategier för att attrahera elever. Samtidigt tycks internationella påverkansfaktorer ha fått större
inflytande över nationella utbildningsystem. Som sociologen Michael
Burawoy beskriver det, kan vad som sker på nationell, regional och lokal nivå
både forma och formas av globala, gränsöverskridande processer.46 Ett exempel är att forskningsstudier under senare tid fokuserat på hur filantropiska
verksamheter, tankesmedjor, lobbyister och andra transnationella aktörer påverkar utformningen av nationella utbildningsreformer.47 Internationalisering,
internationella jämförelser (PISA, TIMSS etc.), samverkan och studentmobilitet är bara några av tecknen på sådana processer.48 Framför allt har detta blivit tydligt inom högre utbildning, där universitet kontinuerligt jämförs och utvärderas i förhållande till varandra.49 Men även på andra utbildningsnivåer har
dessa inslag i dag intensifierats.50

43

Motsvarande resonemang återfinns även i Lundahl m.fl. 2014, s. 128-129. Se analysen av
den så kallade ”Cityskolan”.
44
Forsberg, 2015, s. 221ff.
45
Jämför även med Lundahl m.fl. 2014.
46
Michael Burawoy, ”Introduction. Reaching for the global”, I: Michael Burawoy, Joseph A.
Blum, Sheba George, Zsuzsa Gille, Teresa Gowan, Lynne Haney och Maren Klawiter, Global
Ethnography. Forces, Connections, and Imaginations in a Postmodern World. Berkeley: University of California Press, 2000; Se även Stephen J. Ball. ”Following policy: networks, network ethnography and education policy mobilities”. Journal of Education Policy, 2016, s. 550.
47
Det handlar om ekonomiska investeringar i utvärderingsverktyg och skolor, men också policyförändringar. Här finns en mångfald av NGO:er och tankesmedjor som på olika sätt utövar
inflytande över utbildningspolitiken. Se Stephen J. Ball, Global Education Inc. New Policy
Networks and the Neoliberal Imaginary. Abingdon, Routledge, 2012; även “Voting with dollars: philanthropy, money and education policy”. Pedagogy, Culture & Society, 2012.
48
Se exempelvis Steven Lewis, Sam Sellar och Bob Lingard, ”PISA for Schools: Topological
Rationality and New Spaces of the OECD’s Global Educational Governance”. Comparative
Education Review, 2015; Rachel Brooks och Johanna Waters, Student Mobilities, Migration
and the Internationalization of Higher Education. Hampshire, Palgrave Macmillian, 2011.
49
Se exempelvis Simon Marginson, “National and Global Competition in Higher Education”,
The Australian Educational Researcher. 2004; Brooks och Waters, 2011; Jfr. med Agnes van
Zanten och Claire Maxwell, ”Elite education and the State in France: durable ties and new
challenges”. British Journal of Sociology of Education, 2015.
50
Se Kenway, Fahey och Koh, 2013.
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Utbildningsgeografier och skolsegregation
Forskningen om relationen mellan skola, elev, familj och socialgeografiska
förutsättningar har en lång tradition.51 Utgångspunkten är ofta reformer som
påverkar utbildningssystemet och hur dessa reformer realiseras i ett socialt
och etniskt polariserat geografiskt rum.52 Men här innefattas även studier av
platser och geografisk mobilitet.53 Under de senaste tre decennierna har
skolsegregationsforskningen varit stark och i första hand fokuserat på effekterna av marknadisering och skolvalsreformer. En huvudfråga har varit om
skolval och marknadskrafter minskar eller ökar den sociala, etniska och geografiska ojämlikheten. Resultaten varierar beroende på nationell kontext, metodologiskt angreppsätt, data och utgångspunkt. I det svenska sammanhanget
redovisar dock ett antal kvalitativa och kvantitativa studier att skolsegregationen har ökat, främst i fråga om skillnaden mellan skolor i olika områden.
Det finns bland annat tydliga indikationer på att redan resursstarka grupper
gynnas av nu rådande utbildningssystem.54 Samtidigt tvistas det om huruvida
denna utveckling primärt beror på en intensifierad boendesegregation eller om
det är marknadisering och skolval som är drivkrafterna bakom skolsegregationen.55 Den förstnämnda uppfattningen har särskilt hävdats från nationalekonomiskt håll, där man dessutom menar att konkurrensen mellan skolor leder
till förbättrade skolresultat och effektivisering.56 Dessa forskningsresultat har
emellertid kritiserats både i fråga om analytiska modeller och urvalet av variabler. Exempelvis replikeras och kritiseras Böhlmarks och Lindahls studie av
kunskapseffektivisering från 2015 av Hennerdal, Malmberg och Andersson.
Hennerdal m.fl. visar genom tillägg av kontextuella variabler att kunskapseffektivitet inte är kopplad till konkurrens utan snarare till skolornas sociala
sammansättning.57

51

För ett svenskt exempel se sociologerna Göran Arnman och Ingrid Jönsson. Segregation av
svensk skola. En studie av utbildning, klass och boende. Lund, Arkiv, 1985.
52
Se exempelvis Anders Trumberg, Den delade skolan. Segregationsprocesser i det svenska
skolsystemet. Örebro, Örebro universitet, 2011, s. 279. I Nordamerika, Pauline Lipman, The
New Political Economy of Urban Education. New York, Routledge, 2010.
53
För översikt se Tim Butler och Chris Hamnett, ”The geography of education: Introduction”.
Urban Studies, 2007; Diane Reay, ”Sociology, social class and education”. I: Michael W. Apple, Stephen J. Ball och Luis Armando Gandin (red.), Handbook of the sociology of education.
Oxon, Routledge, 2010, s. 410 ff.
54
Se bland annat Bunar. 2009.
55
Se Martin Söderström och Roope Uusitalo, Vad innebär införandet av fritt skolval i Stockholm för segregeringen i skolan. Uppsala, IFAU. 2005:2. Författarna menar här att skolsegregationen har ökat som ett utfall av det fria skolvalet, snarare än att detta minskar relationen
mellan skol- och boendesegregation.
56
Se exempelvis Bergström och Sandström, 2001.
57
Hennerdal, Malmberg och Andersson, 2018. Studien som undersöks är Anders Böhlmark och
Mikael Lindahl, “Independent schools and long-run educational outcomes: Evidence from Sweden’s large-scale voucher reform”. Economica, 2015.
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Skolsegregation har också skildrats genom närstudier av specifika skol- och
bostadsområden och utifrån en mer etnografiskt inriktad metodologi. Dessa
studier belyser framför allt den problematik som utbildningsmarknader medför i skolors vardag. Här analyseras relationen mellan skola och närområde,
hur det fria skolvalet påverkar organiseringen av utbildning i socialt utsatta
områden samt hur skolsegregationen påverkar ungdomar och elever.58 Bland
annat har migrationsforskaren Nihad Bunar visat att skolvalssystemet kan
gynna enskilda individer, men att skolsegregationen har intensifierats på aggregerad nivå.59 Likaså missgynnas skolor där majoriteten av eleverna har
sämre socio-ekonomiska förutsättningar och migrantbakgrund av konkurrens
och skolval. Bunar, som argumenterar att skola och lokalsamhälle interaktivt
formar varandra, menar att marknadiseringen förstärker en redan existerande
stigmatisering. Strukturella förutsättningar, medieredogörelser och förväntningar som präglar socialt utsatta områden påverkas dessutom ytterligare genom de rykten och ”negativa representationer” som omger skola och elever.60
I samvariation mellan område, skola och elevbakgrund skapas följaktligen ”en
negativ berättelse om migrantbarn som utbildar sig, där de beskrivs som socialt missanpassade, med oengagerade föräldrar och språkbegränsningar”.61
Likartade forskningsresultat har lyfts fram från skolmiljöer i socialt och etniskt segregerade områden i Göteborg.62
Studier som analyserar skolsegregation och de föreställningar som finns av
olika skolområden betonar ofta en relationell förståelse. När en skola i ett socialt och etniskt segregerat område väljs bort till förmån för en annan handlar
det alltså sällan om den utbildning som erbjuds.63 I De mångkulturella innerstadsskolorna redogör sociologen Jenny Kallstenius för hur föräldrar,
58

För gymnasieskolan se Thomas Johansson och Nils Hammarén, ”The art of choosing the
right tram: Schooling, segregation and youth culture”. Acta Sociologica, 2010; Jonas Lindbäck
och Ove Sernhede, ”Det ”integrerade” gymnasiet och den segregerade staden. Elevers berättelser om det urbana rummet och platsens betydelse”. Utbildning & Demokrati, 2011; Stefan
Lund, Marknad och medborgare. Elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrationsoch differentieringsprocesser. Växjö, Växjö University Press, 2006; Stefan Lund. School
choice, ethnic divisions, and symbolic boundaries. New York, Palgrave Macmillian 2015.
59
Se framför allt Nihad Bunar, 2009.
60
Se Nihad Bunar, ”Urban Development, Governance and Education: The Implementation of
an Area-based Development Initiative in Sweden”. Urban Studies, 2011a; “Multicultural Urban
Schools in Sweden and their Communities: Social Predicaments, the Power of Stigma, and Relational Dilemmas”. Urban Education, 2011b; Anna Ambrose, Att navigera på en skolmarknad.
En studie av valfrihetens geografi i tre skolor. Stockholm, Stockholms universitet, 2016.
61
Nihad Bunar och Anna Ambrose, ”Schools, choice and reputation: Local school markets and
the distribution of symbolic capital in segregated cities”. Research in Comparative and International Education, 2016, s. 10. Min översättning. En ytterligare konsekvens som påverkar
skolorna är den stora elevcirkulationen, vilken bidrar till instabilitet och ökade organisatoriska
krav. Se Bunar, 2009.
62
Se exempelvis Ove Sernhede (red.), Förorten, skolan och ungdomskulturen. Reproduktionen
av marginalitet, och ungas informella lärande. Göteborg, Daidalos, 2011.
63
Bunar, 2009.
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elever och skolpersonal förhåller sig till ett ökat inflöde av barn med migrationsbakgrund.64 Dessutom illustreras vad det är som gör att barn med migrationsbakgrund lämnar sina bostadsområden för att studera i Stockholms innerstad. Medan barn med migrationsbakgrund söker sig till ”svenskheten” och
”majoritetssamhället” hittar resursstarka innerstadsfamiljer strategiska möjligheter att undvika de nya eleverna. Studien visar att närvaron av ett ökat
antal barn från socialt utsatta förortsområden leder till ängslighet bland elever,
föräldrar och skolpersonal i etablerade innerstadsskolor.65 Liknande resultat
återfinns även i andra studier av skolval och skolmarknader, där barn och familjer mobiliserar avsevärda krafter för att undvika att andelen migranter
ökas.66 Forsberg påpekar dock i en redogörelse över Stockholms södra förorter
att den geografiska mobiliteten till olika gymnasieskolor främst är bunden till
elevernas tillgångar. Ofta söker eleverna sig alltså till skolor där elevgruppen
i stort överensstämmer med den egna klasstillhörigheten.67 Larsson och Hultqvist visar även att det geografiska rummet används i marknadsföringssyfte
av innerstadsgymnasier, men också att rumsliga föreställningar påverkar ungdomarnas utbildningsstrategier.68
Den internationella forskningslitteraturen om skolsegregation inrymmer teman som svårigheten för socialt utsatta grupper att nå skolframgång, utfallet
av användning av vouchers, charter schools, bostadsstrategier och huruvida
skolval bidrar till ”white flight”.69 Broccolichi och van Zanten utgår ifrån intervjuer med flera olika aktörer och analyserar hur skolor i resurssvaga områden i Paris påverkas av konkurrensutsättning. Författarna anger flera dimensioner av skolsegregationen. Flykten av resurs- och studiestarka familjer bidrar
till att den lokala skolhierarkin utarmas. Åtgärder som syftar till att minska
utflödet av elever – såsom interna högstatusklasser, marknadsföring eller betygsreglering (svårt eller enkelt att få höga betyg) – riskerar dessutom att försätta skolorna i en sämre situation.70 Det finns följaktligen små möjligheter att
bryta etablerad skolsegregation utan ytterligare risktagande, speciellt när
64

Jenny Kallstenius, De mångkulturella innerstadsskolorna. Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm. Stockholm, Stockholms universitet, 2010.
65
Ibid.
66
Ambrose, 2016; Bunar och Ambrose, 2016; se även Katarina Gustafson, ”No-go- area, nogo- school: community discourses, local school market and children’s identity work”. Children’s Geographies, 2011.
67
Håkan Forsberg, “Valet av utbildning på gymnasiemarknaden i social tillbakasatta områden.”
Sociologisk forskning, 2018.
68
Larsson och Hultqvist, 2017.
69
För översikt se Iris C. Rotberg, ”Charter schools and the risk of increased segregation”. Phi
Delta Kappan, 2014; Tim Butler och Agnes van Zanten, ”School choice: a European perspective”. Journal of Education Policy, 2007. ”White flight” innebär förenklat migrationen av
”vita” från mångkulturella områden och skolor.
70
I en fransk kontext betraktas marknadsföring som ett tecken på dålig kvalitet. Se Sylvain
Broccolichi och Agnes van Zanten, ”School competition and pupil flight in the urban periphery”. Journal of Education Policy, 2000.
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resursstarka grupper lämnar utsatta skolområden. I en rad studier har kulturgeografer, sociologer och utbildningsforskare även studerat utbildningsgeografiska strategier hos resursstarka grupper i städer som London, New York,
Lille och Bristol. Dessa studier representerar delvis en förskjutning från forskningen om socialt utsatta områden och exemplifierar även hur stadsmiljöns
förändring påverkar utbildningsförutsättningarna. Resultaten demonstrerar
föräldrars oro när det gäller val av bostad och skola.71 Till exempel har kulturgeografen Tim Butler och kollegor analyserat relationen mellan gentrifiering
och skolval i London. Genom omfattande intervjustudier skildras hur bemedlade medelklassföräldrar betraktar skolmiljöer i nyligen gentrifierade områden
som etniskt och socialt heterogena. De måste således ta ställning till om studier vid närmaste skola är lägligt eller om det är fördelaktigt att mobilisera
tillgångar för att ge barnen ”bättre” förutsättningar.72 Sammantaget visar
denna forskning att det handlar om att känna till hur skolvalssystemet fungerar, förvalta sociala nätverk och ekonomiskt kapital för att kunna kringgå existerande geografiska hinder. Ett sätt har varit privata skolor, ett annat att köpa
och hyra bostäder, eller mantalsskriva sig i ”rätt” upptagningsområde.73
Forskning om elitskolor framhåller också det geografiska rummet som en viktig fysisk och symbolisk tillgång. Gaztambide-Fernández använder geografi
som en central del av definitionen av en elitskola.74 På liknande sätt menar
Koh och Kenway att “geografi har betydelse för elitskolor – för hur de fungerar och frodas, hur de positionerar sig och andra. I likhet med sitt priviligierade
klientel använder de geografi som en tillgång för att höja upp sig. De markerar
och marknadsför platsen.”75 Ofta handlar det här om avskildhet, arkitektur och
71

Tim Butler och Gary Robson, ”Plotting the Middle Classes: Gentrification and Circuits of
Education in London”. Housing Studies, 2001.
72
Tim Butler, ”Living in the Bubble: Gentrification and its ’Other’ in North London”. Housing
Studies, 2003; Tim Butler och Chris Hamnett, ”Location Education: place, choice, constraint in
London”. Children’s Geographies. 2011; Gary Bridge. “It’s not Just a Question of Taste: Gentrification, the Neighborhood and Cultural Capital”. Environment and Planning A: Economy
and Space, 2006; Catherine Barthon och Brigitte Monfroy, “Sociospatial schooling practices:
a spatial capital approach”. Educational Research and Evaluation, 2010.
73
Butler och van Zanten benämner detta att ”spela spelet”. De påpekar exempelvis att valet av
privata skolor generellt har ökat ”as a way of evading the realities of geography”. 2007, s. 1, 3.
Jämför med USA: Pauline Lipman, ”Mixed–Income Schools and Housing: Advancing the Neoliberal Urban Agenda”. Journal of Education Policy, 2008; Pauline Lipman, 2010; Maia
Bloomfield Cucchiara. Marketing schools Marketing cities. Who wins and who loses when
schools become urban Amenities. Chicago, The University of Chicago Press, 2013; Judith N.
DeSena och George Ansalone, ”Gentrification, Schooling and Social Inequality”. Educational
Research Quarterly, 2009. Frankrike: Franck Poupeau, Jean-Christophe Francois och Elodie
Couratier, “Making the right move: how families are using transfers to adapt to socio-spatial
differentiation of schools in the greater Paris region”. Journal of Education Policy, 2007.
74
Ruben Gaztambide-Fernández, The best of the best – Becoming elite at an American boarding
school. Cambridge, Harvard University Press, 2009a.
75
Aaron Koh och Jane Kenway, ”Elite schools”, I: Aaron Koh och Jane Kenway (red.). Elite
schools. Multiple geographies of privilege. Oxon, Routledge, 2016, citatet hämtat från första
sidan (onumrerad). Min översättning.
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spatiösa naturområden. Dessutom framhålls omfattande idrottsanläggningar,
samt en blandning mellan anrika och nyproducerade byggnader som en åtråvärd och finansiell tillgång för elitskolor.76 Tillsammans med rumsliga hierarkier, som när och var elever får befinna sig i skolorna, fungerar det geografiska
som en del i socialiseringen och konsekrationen av en framtida elit.77 Att
landsbygden historiskt använts som platsen för elitskolor har delvis att göra
med stadens ”förfall”, vilket anförts i analyser från London.78 I dag finns det
dock indikationer på att gentrifieringen av stadskärnor, inklusive Londons,
gynnat attraktionskraften hos vissa centralt belägna skolor och universitet.79

Social klass och skolval
Även relationen mellan social klass och utbildningspraktiker är ett klassiskt
samhällsvetenskapligt studieobjekt.80 Klassanalyser kan emellertid ha olika
utgångspunkter och utvecklas främst i den vetenskapsteoretiska tradition som
forskaren ansluter sig till.81 Utbildningsforskning som innefattar klassanalys
inspireras ofta av Bourdieus arbete, men utgår även ifrån socio-ekonomiska
index eller yrkesrelaterade kategorier för att klassificera gruppers sociala tillhörighet. Dessutom sammanförs olika klassanalytiska redskap.
Intresset för specifika klassfraktioner och reproduktionsstrategier är starkt
inom den anglosaxiska forskningsmiljön.82 Ett välkänt exempel är Learning
76

Ruben Gaztambide-Fernández, ”What Is an Elite Boarding School?”. Review of Educational
Research, 2009b; Ruben Gaztambide-Fernández, Kate Cairns och Chandni Desai, ”The Sense
of Entitlement”, I: Claire Maxwell och Peter Aggleton (red.), Privilege, Agency and Affect.
Understanding the Production and Effects of Action. Basingstroke, Palgrave Macmillan, 2013.
77
Shamus Khan, Privilege: The Making of an Adolescent Elite at St. Paul’s School. Princeton,
Princeton University Press, 2011; Peter Kuriloff och Michael C. Reichert, “Boys of Class, Boys
of Color: Negotiating the Academic and Social Geography of an Elite Independent School”.
Journal of Social Issues, 2003.
78
I en historiegeografisk skildring visar Sol Gamsu att den stora majoriteten av Londons elitskolor från mitten av 1800-talet till 1900-talets första hälft lämnade stadens centrala delar som
en följd av att över- och medelklassen bosatte sig utanför stadsgränsen. Det industriella London
ansågs inte sanitärt nog för stadens sociala eliter och följaktligen blev skolorna också tvungna
att anpassa sig. Sol Gamsu, ”Moving up and moving out: The re-location of elite and middleclass schools from central London to the suburbs”. Urban Studies, 2015.
79
För diskussion Geoffrey Walford, ”Private Schools in England”. Zeitschrift für Pädagogik.
2009; Mike Savage, Laurie Hanquinet, Niall Cunningham och Johs Hjellbrekke, “Emerging
cultural capital in the city: Profiling London and Brussels”. International Journal of Urban and
regional research, 2018, s. 141-142; Rebecca Montacute och Carl Cullinane, Access to advantage. The influence of schools and place on admission to top universities. UK: The Sutton
Trust, 2018.
80
Se Gunnar Boalts, Skolutbildning och skolresultat för barn ur olika samhällsgrupper. Stockholm, Stockholms kommunalförvaltning, 1947. Här diskuteras skol- och utbildningsval.
81
Jag tänker främst på den uppdelning som brukar göras mellan objektiv och subjektiv klass.
Se Pierre Bourdieu, ”What Makes a Social Class? On The Theoretical and Practical Existence
Of Groups”. Berkeley Journal of Sociology, 1987.
82
Se exempelvis Tim Butler och Paul Watt, Understanding Social Inequality. London: SAGE
Publications, 2007.
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to Labour från 1977, där Paul Willis etnografiskt skildrar arbetarklasspojkarnas avståndstagande från skolans medelklassideal.83 Men även andra har analyserat arbetarklassens utbildningsförutsättningar. Reay m.fl. illustrerar de utmaningar som arbetarklassungdomar upplever vid inträdet till universitetsstudier, bland annat kluvenheten i attityden till högre utbildning.84 Vidare förekommer studier som belyser hur arbetarklassmödrars bristande tid och
resurser begränsar möjligheten att hjälpa barnen med studierna, arbetarklassfamiljers önskemål att placera barnen i skolor på tryggt avstånd till hemmet,
samt att arbetarklassbarn ibland gör sina egna skolval på grund av föräldrarnas
begränsade inblick i utbildningssystemet.85
Från 1980-talets slut vändes blicken delvis från arbetarklassen och riktades i
stället mot medelklassens strategier. I synnerhet har olika medelklassfraktioners skolval och utbildningsvägar analyserats utbildningssociologiskt,86 tillsammans med de fördelar som medelklassbarn har när det gäller studiestrategier.87 Här betonas ett ambivalent beteende, där medelklassen kan gå långt för
att säkra den sociala reproduktionen – inklusive utestängning av andra sociala
grupper.88 Dessutom lyfts den ständiga ambitionen att alstra mervärde genom
att utveckla barnen i hemmiljön och erbjuda allmänbildande aktiviteter utanför skolan.89 Nyckelresultat i denna forskning är att medelklassen ofta anstränger sig för att definiera vilka skolor och utbildningar som ger bäst avkastning och helst garanterar att barnen får studera i en socialt homogen miljö med
en förankrande värdegrund.90 I en jämförelse mellan medelklassföräldrar i
London och Paris visar dock Raveaud och van Zanten att de värden som erkänns och därmed påverkar skolvalsförfarandet skiljer sig beroende på
83

Paul Willis, Learning to Labour. How Working Class Kids Get Working Class Jobs. Farnborough, Saxon House, 1977.
84
Diane Reay, Gill Crozier och John Clayton, “’Strangers in Paradise’?. Working-class Students in Elite Universities”. Sociology, 2009.
85
Diane Reay och Stephen J. Ball, “’Making their Minds Up’: family dynamics of school
choice”. British Educational Research Journal, 1998; Diane Reay, “Doing the dirty work of
social class? Mothers’ work in support of their children’s schooling”. The Sociological Review,
2005; Diane Reay, “’Unruly Places’: Inner-city Comprehensives, Middle-class Imaginaries and
Working-class Children”. Urban Studies, 2007.
86
Se exempelvis Gill Crozier, Diane Reay, David James, Fiona Jamieson, Phoebe Beedell,
Sumi Hollingworth och Katya Williams, “White middle-class parents, identities, educational
choice and the urban comprehensive school: dilemmas, ambivalence and moral ambiguity”.
British Journal of Sociology of Education, 2008.
87
Patrick Lie Andersen och Marianne Nordli Hansen, ”Class and Cultural Capital –– The Case
of Class Inequality in Educational Performance”. European Sociological Review, 2012.
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Se exempelvis Ball, 2003a.
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Stephen J. Ball, ”The Risks of Social Reproduction: the middle class and education markets”.
London Review of Education. 2003b; “New class inequalities in education: Why education policy may be looking in the wrong Place! Education Policy, civil society and social class”. International Journal of Sociology and Social Policy, 2010; Carol Vincent och Stephen J. Ball,
”’Making Up’ the Middle-Class Child: Families, Activities and Class Disposition”. Sociology,
2007.
90
Raveaud och van Zanten, 2007.
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etablerade, nationella föreställningar. I Frankrike prioriteras utbildningsmeriter högre och i Storbritannien formuleras välbefinnandet som ett väsentligt
krav.91 Andra studier av medelklassens skolvalsprocesser understryker att barnen kan tilldelas chimärpositioner när det blir fråga om det slutgiltiga beslutsfattandet. Barnens önskemål inkluderas i beslutfatandeprocessen och så länge
som föräldrarnas önskemål följs framhålls de som viktiga deltagare, men avviker barnen från önskemålen exkluderas de från valprocessen.92 Motsvarande
resultat har redovisats i fråga om den franska överklassen.93
I Sverige har studier av sociala klassers utbildningsbanor först och främst genomförts inom ramen för den Bourdieuinspirerade forskningsgruppen SEC
vid Uppsala universitet, där gymnasie- och högskolefälten systematiskt analyserats.94 Här finns ett antal studier av gymnasieskolorna i Stockholmsregionen, med fokus på gymnasiefältets dominansförhållanden.95 Bland annat
framhåller dessa studier en struktur som kvarstått över tid, där likartade grupper med likartade tillgångar tenderar att söka sig till vissa skolor och utbildningsprogram. Broady och Börjesson visar hur socialt starka grupper, framför
allt från Stockholms norra förorter, intar en framträdande position inom gymnasierna, samt att det skapas polariteter i gruppernas utbildningsstrategier beroende på sammansättningen av kulturellt och ekonomiskt kapital. Här poängteras även den särställning som det naturvetenskapliga programmet har, vad
det gäller social och meritokratisk rekrytering.96
I sin avhandling från år 2015 identifierar Forsberg liknande tendenser som i
ovanstående studie av Broady och Börjesson och lyfter fram nio analytiska
klass- och könsbaserade kluster. Dessa kluster representerar gruppers utbildningsstrategier och utgör en del av den struktur som formar rummet av gymnasieskolorna. Dessutom åskådliggörs tre framträdande ”polariteter”. Dels betonas könsskillnader i relation till olika utbildningar, dels skillnaderna i storleken på tillgångarna hos de olika grupperna, och slutligen motsatsförhållandet mellan kulturellt och ekonomiskt kapital hos ”elever med stora nedärvda
tillgångar”.97 Forsberg menar dock att även om strukturen bland gymnasieskolorna varit förhållandevis stabil, så har det skett vissa förändringar. Ett exempel är att gruppen av manliga elever från arbetarklassbakgrund delvis
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”isolerats” i sina utbildningsval.98 Till den klassanalytiska forskningen om utbildningsval hör även utbildningsforskaren Charlotte Skawonius avhandling
Välja eller hamna. Det praktiska sinnet, familjers val och elevers spridning
på grundskolor från år 2005. Skawonius intervjuar familjer från olika sociala
klasskikt och fokuserar på familjernas förhållande till skolvalet och de möjligheter som finns. Här blir de resursstarka grupperna systemets vinnare och
de som gynnas i sin utbildningsbana.99 Vidare har sociologerna Robert Erikson och Jan O. Johansson i ett antal studier påtalat den klassmässiga snedrekryteringen i olika utbildningsled och mekanismerna bakom dessa. Studietradition (”aspirationsnivå”) identifieras som en viktig påverkansfaktor för
fortsatta studier, liksom ekonomiska förutsättningar och riskbedömning.100

Studieområden inom elitforskningen
Elitstudier har utförts inom en rad olika ämnesområden (t.ex. idrott, politik,
arbetsliv, utbildning, kultur och finanser), discipliner och forskningstraditioner. Dessutom har olika teoretiska ansatser, utgångspunkter och data använts för att studera eliter.101 Därmed har ingen enhetlig definition av elitbegreppet formulerats – något som kritiserats hårt.102 Denna kritik är också en
anledning till att elitforskningen avstannade under 1980-talet, för att därefter
återupptas som en reaktion mot den ökande ojämlikheten i fördelningen av
ekonomiska tillgångar.103 Elit- och klassbegreppen är likväl inte nödvändigtvis förenade. Vissa forskare menar till och med att det kan vara problematiskt
98
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att dra sådana paralleller (att tala om en ekonomisk elit endast på grundval av
ekonomiska tillgångar etc.) och påpekar att eliter i stället bör analyseras med
utgångspunkt i makt- eller statusgrupper.104 Oftast integreras dock social
klass, makt och status – framför allt därför att resursstarka grupper är välrepresenterade i elitpräglade yrken och har bättre förutsättningar att påverka
större förändringar.105

Makteliter och elitgrupperingar
En central och historisk tematik inom elitforskningen har varit att studera så
kallade makteliter, med ambitionen att kartlägga maktfördelning, vilka grupper som är representerade samt dessas bakgrund och nätverk. Under lång tid
var detta ett väldebatterat ämne inom den amerikanska samhällsvetenskapen,
där bland annat C.W. Mills The Power Elite framkallade diskussion.106 Detta
forskningsområde är fortfarande vitalt och nutida studier har påtalat hur det
under senare decennier har skett förskjutningar inom makteliten. En sådan förändring är att den ekonomiska fraktionen har blivit starkare, medan den kulturella eliten successivt försvagats.107 Vidare hävdas det att den ekonomiska
eliten inte längre är lika dominerad av släktband som den historiska finansaristokratiska eliten.108 En utgångspunkt som sammanför många studier är att
eliter formas i förhållande till olika tidsperioder, villkor och kontexter. De är
ständigt utmanade men kan ofta mobilisera resurser för att bevara eller förändra sin position. Inom den Bourdieuinspirerade forskningstraditionen beskrivs bland annat hur eliter i ”kristider” kan konvertera sina tillgångar och därigenom lyckas inta likvärdiga positioner under andra samhällsförhållanden
(efter revolutioner etc.).109 Friedman, Laurison och Miles poängterar dessutom
att både strukturella skillnader och små nyanser kan påverka inträdet till elitpräglade yrkesgrupper (inom t.ex. finans, juridik, medicin, teknik, journalistik
och akademin). Författarna visar att det trots likartad utbildningsbakgrund inte
104
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bara är inträdet till en viss yrkeskategori som är starkt förenat med klassbakgrunden, utan även yrkesposition och löneutveckling. Detta innebär att elitgrupperingar förändras långsamt och att det bara sker ett begränsat, om än
kontinuerligt, tillflöde av nya medlemmar.110

Elitforskningens geografier
Elitforskning har huvudsakligen analyserats utifrån lokala, regionala och nationella förutsättningar. Anledningen är främst avgränsningen av studieobjektet och den maktkontext som elitgruppen är situerad i (politik, ekonomi etc.).
Att starta i det lokala, regionala och nationella har även varit viktigt för att
förstå hur eliter uppstår, fungerar och utvecklas, samt för att kunna utföra internationella jämförelser.111 Ett historiskt exempel var den amerikanska makteliten (politiker, företagsledare, kapitalägare, militärer etc.), som i hög grad
var förankrad i utvecklingen på nationell nivå (utbildningsvägar, handelsvägar, industri, geografiska maktcentrum). C. W. Mills poängterar dessutom att
företagareliten primärt kom från de högre klasskikten, vissa delar av USA och
tenderade att vara politiskt aktiv.112 Förmågan att stärka maktpositionen gynnades därmed av möjligheten att röra sig mellan olika intresseområden, geografiska platser och samhällsinstitutioner. Motsvarande gäller formeringen av
näringslivets inre krets och cirkulationen av företagsprofessionella (styrelsemedlemmar etc.), något som historikern Stenlås utforskat i en studie av 1940talets Sverige och Grau Larsen och Ellersgaard visat med material från dagens
Danmark.113 Även sociologen Jean-Pascal Daloz studie av politiska eliter i
Norden utgör här ett bra exempel. I studien beskrivs attityder till arbetsvillkor,
förväntningar och förutsättningar – t.ex. vad det gäller värdegrund, livsstilar,
konsumtion, retorik och image.114 Resultatet visar vikten av en lågmäld och
anti-elitistisk hållning där jämlikhetsdiskursen fungerar normsättande för
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genomförandet av politiska handlingar.115 Likartade tendenser har registrerats
vid studier av värderingar hos socialt priviligierade grupper och olika elitfraktioner i Norge.116
Under senare decennier har globaliseringen och geografiska förändringar lett
till nya frågor och jämförelsepunkter inom elitforskningen. Främst gäller det
arbetskraftsmobilitet inom ekonomiskt resursstarka grupper som företagsledare, konsulter, entreprenörer och högre banktjänstemän.117 Sociologen Felix
Bühlmann med kollegor menar att globaliseringen har påverkat den schweiziska företagsvärlden. Företagsledarna kommer numera – till skillnad från på
1980-talet – delvis från andra nationer, och dessutom har kraven på internationella tillgångar ökat (förtrogenhet med språk, erfarenheter, examina, sociala
nätverk, etc.). Diskussionen om en geografiskt mobil, kosmopolitisk elit är
dock inte oproblematisk, vilket studier från USA visat. Den ekonomiske sociologen Christobal Young med kollegor har utifrån taxeringsregister pekat på
att denna elit oftast är rotad i vardagsboendet även om medlemmarna är geografiskt mobila och kan äga flera fastigheter.118 Vardagsboendet är inte sällan
förlagt till ”gated communities”, där symboliskt, materiellt och fysiskt resursstarka grupper innesluts och avgränsas från omvärlden. Men forskare från
olika discipliner har även visat att fysisk avgränsning inte alltid är nödvändig
för att upprätthålla sociala och symboliska skillnader.119 I stället åtskiljer ekonomiska förutsättningar och livsstilar olika grupper rumsligt.120 Denna utveckling är särskilt tydlig i städer som London, Milano, New York, Paris,
115
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Singapore, San Fransisco och Tokyo, där större koncentrationer av resursstarka och högavlönade yrkesgrupper samlas.121 Atkinson, Parker och Burrows benämner exempelvis London ”en plutokratisk stad” och andra uppmärksammar på ett likartat sätt tillkomsten av så kallade ”alfa-territorier” i
stadens centrala delar.122 Denna forskning framhåller att den ekonomiska eliten inte bara tagit över centralt placerade arbetar- och medelklassområden,
utan även traditionella överklassområden.123 I Sverige finns några exempel på
urbanforskning som visar på spår av en likartad utveckling, speciellt i och runt
storstäderna.124 Sammanfattningsvis har elitgrupperingar förmågan och förutsättningen att påverka och förändra såväl institutioner och värden som geografiska landskap.

Nationella och internationella perspektiv på utbildning
Historiskt har forskare engagerat sig i den roll elitskolor, elituniversitet och
elitutbildningar spelar för specifika sociala grupper och yrkeskategorier med
makt. Under senare år har denna forskning tilltagit, framför allt som en respons på intresset för meritokrati, social ojämlikhet och globalisering.125
Men liksom inom andra delar av elitforskningen finns en viss definitionsproblematik som försvårar jämförelser.126 Antagningsprinciper, historik och utbildningssystem är bara några aspekter som skiljer sig mellan olika länder.127
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I dag gör dock fler forskare försök att ta hänsyn till både nationella och transnationella rörelser för att precisera sina definitioner.128 Utbildningsforskaren
Jane Kenway med kollegor menar att det har skapats ”flerskaliga utbildningsmarknader” som en följd av att fler välbeställda familjer väljer att skicka barnen utomlands för att studera.129 På ett liknande sätt menar andra forskare att
internationell utbildning liksom internationella tillgångar har fått större betydelse i medelklassens och de högre samhällsskiktens utbildningsstrategier.130
I vissa avseenden får traditionella elitinstitutioner som har en internationell
elevrekrytering därför kämpa för att skapa en gångbar utbildning.131 Samtidigt
betonas historiska skillnader mellan olika delar av världen och alltför mycket
internationalisering och alltför många internationella studenter är sällan eftertraktat av elitinstitutioner.132 Brittiska elitskolor har således etablerat sekundära verksamheter i Asien med avsikten att begränsa inflödet av internationella elever.133
Trots pågående internationalisering definieras elitpositioner inom många yrkeskategorier utifrån nationellt situerade kunskapskrav och nätverk. I en jämförelse mellan Frankrike, Norge och Storbritannien visar sociologen Marte
Mangset att utbildningar och krav på kvalifikationer för höga tjänstemannapositioner kan skilja sig avsevärt. Medan högre tjänstemän i Frankrike är utbildade vid ”grandes écoles”, som främst fokuserar på generella yrkespraktiska kunskaper och anpassningsbarhet, rekryteras klassiskt skolade134 Oxbridgealumner utan ”yrkesspecifik” utbildning till motsvarande positioner i
Storbritannien. Däremot existerar inga formella elitinstitutioner i Norge och
högre tjänstemän har oftast längre universitetsutbildningar inom yrkesspecifika områden som ekonomi och juridik.135 Liksom i Norge och till skillnad
från USA, Frankrike och Storbritannien saknas i många länder uttalade elitinstitutioner med tydlig koppling till maktens fält. Här existerar vare sig statligt
institutionaliserade utbildningsvägar till dominerande positioner, tydliga
kopplingar mellan elitskolor och elituniversitet, eller universitet som är betydande för rekryteringen till högprestigeyrken.136 Sverige och Tyskland är
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exempel där eliter, med vissa undantag, formas genom specifika utbildningar
och inte primärt genom specifika lärosäten.137

Utbildningsstrategier och social positionering
Forskning som inriktar sig på utbildnings- och reproduktionsstrategier innefattar studier av utbildningsfält (universitets- och högskolefältet etc.) där elitskolor, elituniversitet och elitutbildningar intar dominerande positioner.
Denna form av studier registrerar olika gruppers utbildningsstrategier med betoning på samlandet av ekonomiskt och kulturellt kapital.138 Ofta bygger fältstudierna på registerdata och fokus ligger på att klargöra relationerna mellan
positioner för en viss population och ett avgränsat område. Således konkretiseras sällan kännetecknen för en specifik del av fältet (elitskolor, överklassens
utbildningsstrategier etc.) annat än i övergripande form. I en svensk kontext
har forskning kring utbildningsstrategier främst utförts inom den ovannämnda
forskningsgruppen SEC. Både Palme och Forsberg har redogjort för hur gymnasierna domineras av resursstarka grupper. Forsberg menar att ”tre kluster –
bildningsborgarskapets elitutbildningar, den bemedlade övre medelklassens
söners naturvetenskapliga utbildningar och den kulturella medelklassens döttrars estetiska utbildningar – sticker ut genom att inta dominerande positioner
i rummet”.139 Ett tydligt exempel är skillnaden mellan de elitskolor som domineras av den kulturella polen ”av den övre medelklassen och överklassen”
och de som domineras av den ekonomiska polen.140 I Stockholm utbildas de
förstnämnda framför allt vid före detta läroverk (Kungsholmens gymnasium,
Norra Real och Södra Latin), medan de sistnämnda i större omfattning attraheras av selektiva friskolor (Enskilda gymnasiet, Franska skolan och Viktor
Rydbergsskolorna). Även ett antal kommunala gymnasieskolor, som är belägna i välbeställda bostadsområden, finns här med som alternativ.141 Palme
har också genom kvalitativa intervjustudier visat hur ungdomar med olika volym av kulturellt kapital förhåller sig till sina utbildningar vid elitgymnasier i
Stockholm. Det gäller bland annat skillnader i attityden till studier, kunskap,
skol- och utbildningsval, hjälp hemifrån samt synen på framtiden. Palme menar även att det här framträder en polaritet mellan elever som studerar på kulturellt respektive ekonomiskt inriktade utbildningar.142
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Studier av utbildnings- och reproduktionsstrategier kan också genomföras
med inriktning på en specifik grupp. Till exempel visar van Zanten, med hänvisning till Frankrike, hur den etablerade överklassen tenderar att använda
andra utbildningsstrategier än den ”nya” överklassen. Samtidigt som båda
fraktionerna nyttjar sina tillgångar (lära sig engelska, studiehjälp etc.) för att
stärka barnens utbildningsmöjligheter, är den förstnämnda mer subtil i överföringen av tillgångar och den sistnämnda mer direkt. Ett exempel gäller valet
av skola, där den etablerade överklassen successivt bearbetar barnens perception kring eftersträvansvärda skolor och följaktligen tillgodoser en känsla av
autonomi. Föräldrar i den ”nya” överklassen väljer i stället oftare skola åt barnen.143 Med van Zantens terminologi innebär dessa strategier ”familjesponsring”, något som underlättar inträdet till elitskolor och i förlängningen formandet och reproduktionen av den franska klasstrukturen.144
Forskning kring eliter och elitutbildningar har länge framhållit vikten av kulturellt kapital som framgångsfaktor för inträde till och studier vid elitskolor
och elitutbildningar. Trots att van Zanten betonar betydelsen av en balanserad
kapitalstruktur, menar hon dock att ekonomiskt kapital i dag är viktigare.
Detta är inte främst en konsekvens av att det kulturella kapitalet devalverats.
Snarare handlar det om privatskolornas ökade prestige, samtidigt som gentrifieringen i städer som Paris gör det svårare för kulturellt resursstarka grupper
att bosätta sig i prestigeskolornas upptagningsområden.145 Som tidigare diskuterats påvisar flera studier bostadsstrategiernas centrala roll för skolvalet. Bostadsstrategierna ger upphov till såväl social differentiering som gemensamhet
och minskad heterogenitet i skolor som omfattas av upptagningsområden, vilket Aarseth illustrerar från intervjuer med familjer som tillhör Oslos finansiella elit.146 Här finner dock forskningen en skillnad mellan olika länder. I länder med hög differentiering inom utbildningssystemet och ett påtagligt statusgap mellan offentliga och privata skolor används de senare mer frekvent för
att säkerställa rätt utbildningsvillkor. Den amerikanska sociologen Rachel
Sherman beskriver till exempel hur välbeställda New Yorkbor med stora tillgångar, trots att de är bosatta i välbärgade områden och generellt har en progressiv politisk hållning, är ambivalenta till att placera sina barn i den
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offentliga skolan.147 I länder som saknar uttalade elitinstitutioner, kan i stället
privata eller internationella och engelskspråkiga skolor vara ett alternativ.148
Detsamma gäller för länder där tidigare elitskolor och elitutbildningar har förlorat sin status. Men där etablerade elitskolor existerar har dessa använts av
socialt starka familjer för att skapa en gemensam värdegrund, ett ramverk för
att identifiera de universitet som förmodas ge bäst utbyte, en känsla av utvaldhet och förbättrade förutsättningar för inträde i framtida elitpositioner (medlemskap i sociala klubbar, socialt erkännande, och nätverk för arbetsmöjligheter).149 C. W. Mills åskådliggör bland annat att den amerikanska makteliten
formades genom sina likartade utbildningsbanor och därmed värderingar, vilket bidrog till att skapa ömsesidighet och ett starkare samförstånd.150 Medan
många elitinstitutioner har förstärkts, samtidigt som elevgrupperna blivit mer
socialt homogena och klasskillnaderna ökat, visar en nyare studie från Storbritannien dock en viss minskning i elitutbildningars betydelse för formeringen av en framtida elit. Denna minskning bör dock betraktas i en historisk
kontext och ”the old boy network” (utbildning vid Clarendonskolorna och Oxbridge) är fortfarande av vikt för att nå den brittiska makteliten.151

Närstudier av specifika elitinstitutioner
Studier av elitinstitutioner tangerar ofta utbildningsstrategier, men är mer inriktade på specifika utbildningsverksamheter som en viss elitskola eller elituniversitet. Klassiska skildringar finns i Bourdieus studier av den franska statseliten, men även i Cooksons och Hodges Persells jämförelser av brittiska och
amerikanska elitskolor och Wakefords forskning om brittiska internatskolor.152 Under senare år har studier av specifika elitinstitutioner ökat och
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omfattar nu en större del av världen. Ett exempel är den transnationella multietnografi av elitskolor som utförts av utbildningsforskarna Jane Kenway, Fazal Rizvi och Johanna Fahey med kollegor.153 I projektet samlades data från
ett stort antal platser runtom i världen, bland annat i Australien, Sydafrika och
Barbados. Forskning kring elitinstitutioner hämmas dock ofta av svårigheten
att få tillträde och begränsade data.154 En konsekvens är att det finns få jämförbara kartläggningar av hur elitskolor fungerar, marknadsför sig, reproducerar elitism, producerar elitidentiteter och formar en framtida elit.
Studier av elitskolor och elitinstitutioner belyser ofta produktionen av mervärde, varmed avses fördelar som elever och studenter får ta del av under studietiden och vilka i sin tur kultiverar och underlättar inträdet i elitpositioner.
Det kan handla om nätverksbyggande, skapandet av tilltro till den egna förmågan och vad som benämns ”a sense of entitlement”, det vill säga en konsekration och känsla av att vara förtjänt av sina privilegier.155 Forskningen om
det senare går att bryta ned i tre olika, men sammanhängande delar. Den första
delen omfattar meritokratiska kvalifikationer och inträde till elitskolor, elituniversitet och elitutbildningar. Oavsett antagningsform har det blivit allt viktigare att rättfärdiga den specifika elev- eller studentgruppen för att motivera
elitinstitutioners fortlevnad. I det franska utbildningssystemet har meritokratin
länge varit ett institutionaliserat medel för att försvara den så kallade statsadeln och dess specifika utbildningsvägar (förberedelseklasser och universitet).156 Urvalet till dessa utbildningar baseras på olika antagningsprov, vilket
antas begränsa sociala fördelar. Ett stort antal forskare har emellertid visat att
både antagningsprocessen till de franska elitutbildningarna och adaptationen
till den inre utbildningen (hierarkier, kunskap, tidsanvändning etc.) påverkas
av storleken på tillgångarna.157 Det är dock inte bara i Frankrike som meritokratin fyller en central funktion i rättfärdigandet av elitskolor, elituniversitet
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och elitutbildningar. Liknande exempel har identifierats i länder som Storbritannien, USA och Singapore, där meritokratin legitimerar inträdet till socialt
selektiva utbildningar med höga avgifter.158 Antagningsprov, stipendier, ekonomiskt stöd och samverkan med socialt utsatta skolor har förvisso breddat
rekryteringen vad det gäller klass och etnicitet. Samtidigt har detta skapat ett
utrymme för priviligierade grupper att rättfärdiga sina utbildningsval.159 Exempelvis har antagningsprov och breddad rekrytering – i en parallell process
– bidragit till att elever och studenter ser sig själva som hårt kämpande, intellektuella och oberoende av familjens sociala position.160 Motsvarande resultat
har framhållits från andra studier av elitskolor i USA och Sverige.161
Den andra delen av det mervärde som forskningen om elitskolor, elituniversitet och elitutbildningar framhåller inbegriper det som produceras i den formella och informella utbildningsmiljön. Delvis handlar det om att studera i en
utbildningsmiljö som är stimulerande, kultiverande och tillräckligt socialt homogen. Ett signum för många elitskolor och elituniversitet är den holistiska
utbildningsfilosofin, där både den formella undervisningen och den informella
karaktärsdaningen anses utveckla ”well-rounded individuals” och ledarskapsegenskaper.162 Denna filosofi växte delvis fram med syftet att utbilda elever i
klassiska språk och erbjuda en generell kunskapsbredd, parallellt med ett
158
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fokus på fysiska aktiviteter.163 Medan idrott och fysiska aktiviteter fortfarande
är en viktig aspekt av många elitinstitutioner erbjuds i dag även andra utbildningsmöjligheter.164 Elitskolor organiserar resor, möten med framträdande
personer från medie-, kultur- och finansvärlden, extrakurrikulära aktiviteter
såsom föreningar, politiska sammankomster, bokcirklar, filantropi, samt musik-, konst- och kulturevenemang.165 Men de ger också förutsättningar att läsa
specialinriktade kurser på universitetsnivå. Bland annat visar Allan och Charles i en jämförelse av en brittisk och en australiensk flickskola hur entreprenörsanda, socialt ansvar och filantropiska kunskaper skolas in som viktiga
egenskaper för framtiden.166 Cookson och Hodges Persell menar därtill att det
finns kärnvärden som omfattar alla skolor (lagstadgade läroplaner i länder som
Sverige), men att det samtidigt existerar skillnader i hur elitskolor genomför
och utvecklar sin undervisning.167 Ett typexempel är att det parallellt med den
formella läroplanen kan existera informella kunskapsramar som gynnar resursstarka grupper. Medan lagsport och föreningsliv ger lärdomar om uppträdande, samt meriter som underlättar antagningsprocessen till framstående universitetsutbildningar, skapar den formella utbildningen en adaptionsförmåga
för framtida studier. I ett tydligt exempel beskriver Bourdieu hur tidsbegränsning används i de franska förberedelseklasserna för att lära eleverna att hantera de komplexa och pressade situationer som framtida elitpositioner förväntas medföra.168 Sociologen Muriel Darmon har i omfattande etnografiska studier demonstrerat liknande resultat, men också hur tidspress påverkar elever
och studenter med olika tillgångar.169 Mangset menar att denna form av karaktärsdanande utbildning utgör en central utgångspunkt för många “elitinstitutioner”. Även om det inte alltid är synligt “förbereds studenterna för ledande positioner genom att de utbildas i att interagera med enkelhet, trivsamhet och auktoritet”.170
Avslutningsvis kan det påpekas att forskningen har riktat uppmärksamheten
mot hur elitskolor, elituniversitet och elitutbildningar med specifika nätverk
har potentialen att förbättra framtida utbildnings- och arbetsmöjligheter.
Bland annat betonas här det nätverk som skapas inom elev- och
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studentgruppen, men därutöver hur elitinstitutioner kan fungera som förmedlare av socialt kapital. I USA har det traditionellt funnits en stark koppling
mellan specifika elitskolor och elituniversitet. Elitskolor utnyttjar därför sina
kontaktnät och fungerar som medlande länk i ansökningsprocessen till elituniversitet på fler än ett sätt.171 Dessutom fostras elevgruppen många gånger
strategiskt i enlighet med de egenskaper som kontaktuniversiteten vill ha. En
ytterligare funktion i nätverkandet finns här i elitskolors och elituniversitets
konsekration. Examina från framstående elituniversitet ger ofta fördelar i
fråga om arbetssökande och företagsrekrytering.172
I Sverige finns endast ett fåtal närstudier av elitskolor. Historieforskaren Petter
Sandgren har bland annat analyserat framväxten av de svenska internatskolorna och beskrivit dem som en del av en progressiv, transnationell rörelse.
Internatskolor som Lundsberg och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket
har format, utbildat och socialiserat svensk överklass, företagselit och adel. En
stor del av skolningen har bestått i att fostra en socialt homogen elevgrupp i
avskildhet, med utgångspunkt i såväl fysisk aktivitet som karaktärsbygge.173
Även Christina Florin och Ulla Johansson har genomfört en historisk analys,
men då av de svenska läroverkens funktion som socialiseringsarenor för den
svenska borgerligheten. Florin och Johansson bidrar med en grundläggande
förståelse av läroverkens utbildning och villkor, men ger även indirekt en bakgrund till varför många av dessa institutioner fortfarande har en framträdande
position.174 Ett exempel är överlevnaden av så kallade elevföreningar som på
olika sätt förberedde läroverkselever för framtida positioner.175 Med ett utbildningssociologiskt angreppssätt finns, förutom ovan beskrivna studier, Ingrid
Heymans analys av Viktor Rydberg Djursholm, Kungsholmens gymnasium
och Frans Schartaus från 1997.176 Heyman beskriver relationen mellan utbildningsstrategier, internationaliseringsprocesser och bildning. Studien framhåller bland annat de skillnader som finns i elevgrupperna och förhållningssätten
till internationalisering. Här betonas hur samverkan med organisationer, satsningar på vetenskaplighet, kultur, projekt, språk, gemensamma resor och
171
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individualisering formade de inledande åren av Viktor Rydbergs Djursholm.
Kungsholmens gymnasium beskrivs som en högpresterande skolmiljö, starkt
präglad av intresset för globala frågor. Just intresset för globala frågor skiljer
sig enligt Heyman från internationaliseringsprocessen på Viktor Rydberg
Djursholm som har ett annat fokus. I studien framstår dessutom internationalisering som en viktig del av habitusformeringen, speciellt för personer som är
geografiskt mobila eller ser detta som en tillgång på arbetsmarknaden.177 Ytterligare en viktig studie som tar fasta på utbildningens roll i formandet av en
elit är företagsekonomen Mikael Holmqvists sociologiska analys av Djursholm.178 Holmqvist visar bland annat hur skolorna i Djursholm är centrala för
upprätthållandet av lokalsamhällets värderingar, etos och nätverk. Det kan uttryckas som att det finns en specifik ”djursholmsk pedagogik” som inkluderar
både de kärnkunskaper och de människovärden som utbildningen ska erbjuda.
Skolorna i Djursholm är både bildningsinriktade och entreprenöriella, samtidigt som elever och föräldrar förväntar sig att utbildningen ska betona naturvetenskapliga förhållningssätt och självständighet. Dessutom existerar starka
inslag av instrumentalism, där höga betyg och kompetenser som är meriterande värderas högt. Konsekvensen är hög stressnivå, samt hård press för höga
betyg från elever och föräldrar. Holmqvist beskriver dessutom hur föräldrar
kan gå till ytterligheter för att höja betyg, eftersom betygen speglar både familjen och Djursholm som helhet.179

Syfte och frågeställningar
I forskningsöversikten har jag presenterat studier som anknyter till avhandlingsämnet. Då jag har valt att placera avhandlingen i den utbildningssociologiska fåran av pedagogikämnet intresserar jag mig för studier som undersöker
sambandet mellan institutioner, tillgångar och strategier. Dessutom anser jag
att det finns många beröringspunkter med det forskningsområde som kallas
utbildningsgeografi. Mitt tillskott till dessa forskningsområden är först och
främst kopplingen till elitforskningen och den Bourdieuinspirerade etnografin. Med utgångspunkt i upptakten, genomgången av tidigare forskning och
avhandlingens placering i forskningsfältet har jag arbetat fram följande syftesformulering:
Den här avhandlingen handlar om tre av de mest eftertraktade gymnasieskolorna på Stockholms gymnasiemarknad, samt om skolornas elevgrupper. Syftet är att studera hur dessa elitpräglade gymnasieskolor befäster sina
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positioner, men också påverkas av och förhåller sig till gymnasiemarknaden.
Dessutom är syftet att analysera elevernas val och de socialiseringsprocesser
som uppstår i elevernas möte med skolan som institution. De tre frågor som
väglett arbetet är:

-

34

Hur hanterar de elitpräglade gymnasieskolorna konkurrensvillkoren på
dagens gymnasiemarknad?
Hur kan elevernas val av gymnasieskola och program förstås?
Hur formas och socialiseras eleverna i mötet med skolan som institution?

Kapitel 3 Teoretiska utgångspunkter

I avhandlingen har jag inspirerats av Pierre Bourdieu med efterföljare. Den
teoretiska utgångspunkten har därför varit en relationell sociologi, med huvudfokus på kapital, fält, strategi och habitus. Men jag kommer även att kortfattat diskutera begrepp som social klass, elit och elitpräglad skola. Jag är väl
medveten om att diskussionen om klass och elit i grunden är komplex och
alltför omfattande för denna avhandling. Syftet är därför inte att ge en uttömmande redogörelse för begreppen, utan snarare för den ram som jag valt att
arbeta inom. Vidare är kapital, fält, strategi, habitus, social klass, elit och elitpräglad skola begrepp som måste förstås i relation till varandra. Dock kommer
jag i denna teoretiska genomgång att beskriva dem separat, för att efter hand
förtydliga relationen begreppen emellan.
Valet att huvudsakligen använda Bourdieus verktygslåda som teoretisk utgångspunkt är kopplat till studieämnet samt reflexiviteten och dynamiken i
begreppsapparaten. Här blir den dubbla analytiska linsen – det vill säga att det
objektiva och subjektiva överskrids och sammanförs – central för förståelsen
av sociala praktiker och strategier.180 Det är i sammanhanget viktigt att förstå
Bourdieus begrepp som dynamiska och empiriskt utvecklingsbara. I synnerhet
blir detta tydligt när man diskuterar hur det kulturella kapitalet kan användas
analytiskt.181

Kapitalbegreppet
Kapital används inom Bourdieutraditionen främst med avseende på ackumulerade tillgångar.182 Till skillnad från teorier som huvudsakligen använder

180

Se bl.a. Pierre Bourdieu, Praktiskt förnuft. Göteborg, Bokförlaget Daidalos, 1995.
Jag vill till skillnad från den kritik som riktats mot Bourdieus teoretiska och analytiska redskap – som deterministiska, otydliga, för anpassade till den franska kontexten, samt för västerländska och under senare år; diskutabla vid analyser av kulturkonsumtion – framhålla att det
just är begreppens empiriska grund som gör dem flexibla och användbara. För diskussioner se
Annick Prieur och Mike Savage, ”Emerging forms of cultural capital”. European Societies.
2013; Savage, Hanquient, Cunningham och Hjellbrekke, 2018.
182
Se Mike Savage, Alan Warde, och Fiona Devine, ”Capitals, assets, and resources: some
critical issues”. The British Journal of Sociology. 2005; Jfr. med Palme, 2008.
181

35

inkomst eller socioekonomisk standard183 för att klassificera sociala grupper
och sociala gränser, inrymmer Bourdieus kapitalbegrepp en fördjupad och nyanserad analytisk differentiering. Analysmetodens fokus på kapitaltillgångarnas struktur och volym fördelar och grupperar agenterna hierarkiskt, i både
vertikal och horisontell dimension.184 Detta betyder förenklat att agenter på
olikartade sociala banor, som bland annat är kopplade till uppväxtvillkor, investeringar i utbildning och arbete, ackumulerar olika former (struktur) och
mängd (volym) av kapital.185 Kapitalformerna och de samlade tillgångarna är
alltså dels nedärvda, bland annat genom familj och grupptillhörigheter, dels
förvärvade genom levnadsbanan och utväxlingen från investeringar i olika sociala spel.
Capital is accumulated labor (in its materialized form or its ”incorporated”, embodied form) which, when appropriated on a private, i.e., exclusive basis by
agents or groups of agents, enables them to appropriate social energy in the
form of reified or living labor. It is a vis insita, a force inscribed in objective
and subjective structures, but it is also a lex insita, the principle underlying the
immanent regularities of the social world.186

De ackumulerade tillgångarna får först sin funktion i förhållande till ett fält
(avgränsat rum) och de investeringar som görs. Investeringarna fungerar som
spelvaluta och konkurrensmedel, samt som ett medel för att ta tillvara på existerande utväxlingsmöjligheter. Tillträdet till ett visst fält kan dock kräva att
kapital måste växlas in och konverteras, det vill säga omvandlas till andra kapitalformer.187
Hos Bourdieu och efterföljare används framför allt kulturellt, ekonomiskt, socialt och symboliskt kapital. En kapitalform kännetecknas främst av dess autonomi. Här skiljs därför också mellan kategorier och underkategorier (”types
and subtypes”), där de huvudsakliga formerna – såsom kulturellt kapital – kan
delas in i ytterligare kapitalformer.188 Jag kommer i denna avhandling främst
att förhålla mig till det ekonomiska, kulturella, sociala och symboliska
183
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kapitalet – men även undertyper som kosmopolitiskt kapital.189 Kapitalformernas innehåll och värde styrs av deras erkännande och är i grunden en empiriskteoretisk fråga. Kulturellt kapital kan sålunda sägas innefatta vissa kärnkategorier som utbildning och förtrogenhet med en viss form av högkultur, men
begreppet är också föränderligt.190
Donald Broady definierar det kulturella kapitalet som ”kulturen med stort K”
och det är en kapitalform som till viss del står i polaritet till det ekonomiska
kapitalet.191 Det kulturella kapitalets specificitet är bunden till erkännande,
och framför allt kulturellt erkännande i en nationell kontext.192 Förvisso finns
mer universella, [inter]nationellt erkända tillgångar (examensnivå och lärosäte
kan utgöra exempel), men legitimiteten är i grunden nationellt bunden.193 Erkänd kultur är alltså kopplad till olika former av hierarkier.194 Hur hierarkierna
däremot ser ut underbyggs – som tidigare beskrivits – empiriskt. De kan dock
ofta uppfattas av människor på grundval av olika gränsdragningar.195 Liksom
andra kapitalformer är kulturellt kapital överförbart genom familj och omgivning, men förvaltas och utvecklas även genom investeringar i utbildning, allmänbildning och andra kulturformer.
Bourdieu framhåller tre olika uttrycksformer eller tillstånd för det kulturella
kapitalet: det förkroppsligade, det objektifierade eller materiella och det institutionaliserade kapitalet. Förkroppsligat kulturellt kapital innebär att kulturella praktiker införlivas och inkorporeras mer eller mindre omedvetet.196 Det
är således inte något som snabbt kan annekteras, eller införlivas genom konvertering. Snarare växer det fram genom vad Bourdieu kallar för ”överföring
189
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annat Pierre Bourdieu, The Field of Cultural Production: Essays on Arts and Literature. 1993,
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och införskaffning”.197 Det förkroppsligade kapitaltillståndet är följaktligen
socialt betingat och format av närheten till sällsynta kulturella praktiker
(språk, hållning, litteratur, konst, utbildning). Det finns exempelvis ett ”socialt
värde” i hur en agent kroppsligen för sig i olika sammanhang och utan svårighet tar utrymmen i besittning.198
Den objektifierade eller materiella formen av kulturellt kapital berör främst
tillgången till kulturella artefakter. Det kan handla om litteratur, konst eller
liknande. Objektiverat kapital är samtidigt förbundet till det förkroppsligade
tillståndet. Bland annat ger tillgången till materiella föremål ett bättre utgångsläge för att uppnå förtrogenhet.
Slutligen finns det institutionaliserade kulturella kapitalet, det vill säga en formellt erkänd och verifierad form av kapital (”sanctioned by legally guaranteed
qualifications”).199 Tydliga exempel utgör diplom, certifikat och utbildningskvalifikationer, vilka samtliga är statligt sanktionerade kvalifikationer med
viss utväxlingspotential (mot ekonomiskt kapital etc.). Bourdieu menar att det
institutionella kulturella kapitalet genom sin garanterade legitimitet skiljer sig
från ”enkelt kulturellt kapital, vilket ständigt behöver bevisas”.200
Det kulturella kapitalet som markör för samhällets dominerande grupper har
under senare år ifrågasatts, speciellt när det gäller konsumtionen av så kallad
finkultur. Vissa forskare menar att det postmoderna samhället, med ökande
kulturell fragmentering, har alstrat ”kulturella allätare” som konsumerar olika
kulturformer, höga och låga. Detta har i sin tur bidragit till att dikotomin mellan fin- och fulkultur upplösts och kulturella tillgångar blivit obsoleta i den
samhällsvetenskapliga klassanalysen. Flera sociologer har dock i stället valt
att betona att det kulturella kapitalet är empiriskt och menar snarare att innehållet omformats. Eftersom det fyller en funktion i avhandlingen, kommer jag
att kortfattat diskutera denna omformering, särskilt vad den brittiske sociologen Mike Savage med kollegor benämner ”emerging cultural capital” eller
”emerging forms of cultural capital”.201 Genom ansenliga empiriska studier
och forskningsöversikter har Savage med kollegor konstaterat att samtida kulturkonsumtion inte är helt samstämmig med Bourdieus ursprungliga definition. Samtidigt poängterar de att resursstarka samhällsgrupper har utvecklat
andra kulturella mönster. Hos dominerande grupper blandas kulturella
197
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uttrycksformer, med tydlig medvetenhet om hur dessa kan användas och kombineras. Prövande uttrycker Prieur och Savage det som följer: “Vi föreslår därför att sättet att relatera till kultur kan vara viktigare i distinktionsspelet än det
exakta valet av kulturobjekt.”202 Särskilt tydligt blir detta i studier av urbana
centrum och för en ny urban elit med kosmopolitiska värderingar, vilket bidragit till en förändrad ”kulturell hierarki”.203 Bland annat framhålls ett kosmopolitiskt inspirerat kulturellt kapital som tar fasta på stadens ”intensitet”
och ”spänning” och vidare den ”urbanestetiska upplevelsen”.204
Cities are now lived and consumed as resources for cultural capital because our
aesthetic relationship with things has changed profoundly […]. [C]ontemporary
forms of cultural capital have begun openly and directly embracing the urban
as central to their qualities and characteristics. Or, to put this bluntly: claims to
cultural distinction increasingly deploy urban spatial referents.205

Den kosmopolitiska nivån av det kulturella kapitalet, eller kosmopolitiskt kapital som vissa forskare benämner det, bygger på mått som internationella
kunskaper och erfarenheter (utlandsstudier, vidgade språkkunskaper, nätverk,
förtrogenhet med internationella konventioner), samt en mer positiv inställning till mångfald.206
Ekonomiskt kapital betraktas som den dominerande kapitalformen och definieras på grundval av olika ekonomiska tillgångar. Dels innefattas tillgångar i
form av inkomster, investeringar och egendom, dels förtrogenhet med det ekonomiska spelet. Det sistnämnda är en egenskap som gör att kapitalinnehavet
skickligt kan förvaltas och utökas. Kännedom om investeringsmöjligheter och
förutsättningar för avkastning är ett exempel. Det ekonomiska kapitalet spelar
därmed en framträdande roll för strukturen på de flesta fält, speciellt då det
kan konverteras till andra former av kapital. På utbildningsfältet kan ekonomiska tillgångar nyttjas för att införskaffa studiehjälp och därmed förbättra
möjligheterna att lyckas i studierna, speciellt i länder med meritbaserade antagningssystem.207
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Socialt kapital handlar framför allt om relationer, kontakter och nätverk. Med
andra ord, förvaltade förbindelser (med agenter som har olika tillgångar) och
bekantskaper (ärvda eller nyutvecklade), men också den utväxling och information som relationerna hypotetisk genererar. Socialt kapital är alltså bundet till
de tillgångar som finns i nätverket, till klasstillhörigheten och till den geografiska närheten. Nätverk kan utvecklas under skolåren, i kamratkretsen, genom
familjen eller arbetsplatsen. Det är en ”kollektivt ägd” kapitalform.208 En viktig aspekt är införskaffandet av olika former av sociala tillhörigheter samt nätverkets heterogenitet. Eftersom resursstarka grupper innehar eftersträvansvärda tillgångar och attraherar en mångfald av agenter utvecklar de också starkare nätverk. I förlängningen kan sådana egenskaper utväxlas mot annars
svårtillgänglig information eller hjälp (arbete m.m.). Men för att nätverk ska
kunna förvaltas och utvecklas förutsätts inte bara kapitalinvesteringar, utan
även en ansenlig mängd tid.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram det symboliska kapitalet, vilket är den kapitalform som används mest frekvent i analysen. Uttrycket symboliskt kapital
är ett samlingsnamn för de kapitalformer (kulturellt eller ekonomiskt kapital)
som erkänns inom ett specifikt fält. Det är ett fältspecifikt kapital, “which is
the form that one or another of these species takes when it’s grasped through
categories of perception that recognize its specific logic, or if you prefer, misrecognize the arbitrariness of its possession and accumulation”.209 På så sätt
kan legitimiteten hos det symboliska kapitalet stärkas genom institutionaliserande och formella praktiker.210 Bourdieu framhåller att “[s]ymbolic capital
is a credit; it is the power granted to those who have obtained sufficient recognition to be in a position to impose recognition”.211 Det är följaktligen den
kapitalform som tilldelar de dominerande fraktionerna möjligheten att utöva
symbolisk makt. Förenklat avses förmågan att i en ”symbolisk kamp” övertyga andra grupper om vilka värderingar, normer och regleringar som bör erkännas. Betydelsen av symboliskt kapital blir tydlig i förhållande till avhandlingstemat och de elitpräglade gymnasieskolorna, särskilt benämningen innerstadsskola.

Habitus och fält
Habitus får sin funktion i förhållande till det fält som agenter träder in i. Det
är även i denna process som tillgångarna och strategierna kan sättas i rörelse.
208
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Jag kommer här att redogöra för både habitus- och fältbegreppet. Trots att det
är svårt att synliggöra empiriskt finns det tydliga indikationer på tillfällen då
habitusbegreppet fyller en viktig analytisk funktion i avhandlingsmaterialet.
Dessutom har jag vare sig möjlighet eller ambition att konstruera ett gymnasiefält eller ett socialt rum utifrån kvantitativa data.212 I stället använder jag
mig av tidigare studier för att åskådliggöra att det existerar ett gymnasiefält
eller ”rum av gymnasieskolor” i Stockholm.213 Med detta sagt, får fältbegreppet ändå en analytisk funktion, speciellt för att klargöra spelregler, erkända
värden, symboliska kapital, dominansförhållanden och agenternas strategier.
De elitpräglade gymnasieskolorna påverkar och påverkas med andra ord av
fältets strider och logik.
Habitus – ”ett förvärvat system av generativa scheman” – är för Bourdieu de
tillgångar, och därmed parallellt den sociala position (”the lasting experience
of a social position”) som en agent eller grupp av agenter ackumulerat och
inkorporerat genom den egna livsbanan eller historien.214 Det är en seglivad
disposition av tillgångar som utifrån objektiva förutsättningar strukturerar
praktiker genom vad Bourdieu benämner det praktiska sinnet. Habitus finjusteras följaktligen successivt, i relationen mellan tidigare och nyligen inkorporerade erfarenheter.215 Förtydligat är habitus,
systems of durable, transposable dispositions, structured structures predisposed
to function as structuring structures, that is, as principles which generate and
organize practices and representations that can be objectively adapted to their
outcomes without presupposing a conscious aiming at ends or express mastery
of the operations necessary in order to attain them.216

Vad agenter utifrån livsbanans objektiva förutsättningar (”the internalization
of externality”) individuellt och kollektivt genomgått, samt socialiserats och
fostrats till, skapar alltså tolkningsramar: ”Det säkerställer att erfarenheter
som skapas genom historien är aktivt närvarande.”217 Således fungerar habitus
som en både omedveten och medveten bedömningspraktik vid beslutsfattandeprocesser, men inte som ett kalkylerande i ekonometrisk bemärkelse. Det
som antas rationellt är i stället schematiskt strukturerat, vilket påverkar ”perception och uppskattning” (strategier) beträffande vad som är möjligt,
212
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intresseväckande och önskvärt. Men också vilka förväntningar som uppfattas
existera.218 Detta är en förkroppsligad och relationell process som producerar
”differentieringsprinciper”, samtidigt som den innehåller ”klassificeringsscheman och klassificeringsprinciper”.219 Samtidigt är det viktigt att påpeka
att habitus inte determinerar agenter till vissa handlingar och destinationer –
snarare producerar den regelbundenheter i människors agerande.
Habitus formar tillhörighetskänslor – bland annat utifrån det förkroppsligade
tillståndet. Ett exempel är förhållandet till institutioner som skolan och olika
elevgrupper. Graden av harmoni mellan habitus och institution kan förenklat
sägas beskriva likheten i tillgångar mellan agenterna (eleverna) – alltså att de
tillhör en motsvarande social grupp. Större likhet skapar bättre grund för ömsesidig förståelse, då det inom gruppen existerar en ”gemensam kod” som med
nödvändighet inte är uttalad.220 Habitus är på det sättet både socialt konstituerad och relaterad till de förhållanden som formar deltagande i ett visst fält eller
i ett visst sammanhang (t.ex. en institution). Här kan man tala om klasshabitus,
något som analytiskt samlar agenter med likartade tillgångar, och individuell
habitus som dessutom speglar den enskildes sociala bana.221 Likartade tillgångar är därmed inte synonyma med ett konkret samförstånd eller motsvarande handlingspraktiker. Däremot uppstår ofta en närbesläktad ”känsla för
verkligheten” eftersom sannolikheten är större att agenter med likartade tillgångar ”har blivit konfronterade med likartade situationer”.222 I avhandlingen
presenteras exempelvis skillnader mellan olika elevgrupper och hur de bemöter situationer utifrån olika förutsättningar. Uppväxtvillkoren bidrar här som
ramar för uttolkningar, förhållningssätt och strategier vilket gör det enklare
för elever som i högre grad har en habitus som korresponderar med institutionens.
En central del i habitus är relationen till strategi och tillgångar, som strukturerar både inträdet till och möjligheterna på ett visst fält. Handlingar som utförs
i förhållande till ett specifikt fält är i viss mån praktiker som är riktade mot
framtiden och fordrar en viss ”spelkänsla” (se diskussionen kring
218
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strategibegreppet),223 alltså en känsla för huruvida investeringen kan ge avkastning eller utväxling.224
[T]he sense of the probable future is constituted in the prolonged relationship
with a world structured according to the categories of the possible (for us) and
the impossible (for us), of what is appropriated in advance by and for others
and what one can expect for oneself.”225

Som jag tidigare beskrivit fungerar närheten mellan objektiv förutsättning och
utfall som värdemätare för harmonin mellan habitus och handling. Möjligheten att realisera en handling bör därför ställas i en analytisk relation till de
tillgångar som kan mobiliseras i det sociala spel som agenterna träder in i. Det
är, som Bourdieu beskriver, ”fältet som strukturerar habitus” samtidigt som
”habitus bidrar till att organisera fältet till en meningsfull värld”.226 Det är
alltså i förhållande till fältet som habitus och ackumulerade tillgångar får betydelse, även om valet att delta i fältets strider inte behöver vara medvetet.
Ett fält kan i sammanfattad form likställas med en spelplan som har mer eller
mindre tydliga spelregler (fältets logik). Det är en arena där agenter eller grupper av agenter kämpar mot varandra om något gemensamt, men där inträdet
liksom utväxlingen påverkas av agenternas tillgångar och investeringsmöjligheter. Inträdet är alltså inte likvärdigt, utan präglas av tidigare strider som fastställt valutans in- och utväxlingskurs. Fältets hierarki formas därmed utifrån
agenternas tillgång till erkända kapitalformer, mer precist strukturen och volymen på kapitalformerna.227 Detta innebär också att det pågår en kontinuerlig
kamp om att korrigera spelreglerna, valutan och utväxlingsmöjligheterna mellan de fraktioner som dominerar olika delar av fältet. De dominerande agenterna vill bevara rådande hierarkier (dominansförhållanden), regler och föreställningar (doxa), medan dominerade grupperingar strävar efter att förändra
dominansförhållandet och premisserna bland annat genom att diskreditera de
värden som erkänns.228 De ställningstaganden som görs och de åskådningar
som formuleras, är således ett uttryck för den position som en grupp av agenter
223

Bourdieu, 1990; Bourdieu och Wacquant, 1992.
För empiriska exempel om investering/avkastning se Pierre Bourdieu, Konstens regler. Det
litterära fältets uppkomst och struktur. Stenhag, Symposium, 2000, s. 51. För elitskolor se
Bourdieu, 1996, s. 81 ff.
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Bourdieu, 1990, s. 64.
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Bourdieu och Wacquant, 1992, s.127.
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Bourdieu och Wacquant, 1992, s. 98-99 ff.
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Alla grupper gör inte detta och reglerna som strukturerar fältet internaliseras ibland också
av de grupper som domineras. Bourdieu omnämner detta som symboliskt våld, vilket är en form
av kognitivt våld, ofta underbyggt av statligt erkännande. Jag kommer i avhandlingen exempelvis att diskutera förkroppsligandet av meritokratiska ideal, något som deltagande grupper i
utbildningsfältet erkänner som en legitim urvalspremiss, trots att det gynnar fältets dominerande grupperingar. För diskussion kring symboliskt våld se exempelvis Pierre Bourdieu,
”Symbolic Power”. Critique of Anthropology, 1979.
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intar. Det innebär också att de dominerande fraktionerna har en fördel i kampen om att definiera vad som erkänts.229

Strategi, utbildningsstrategi och utbildningsbana
The constraints and requirements of the game, although they are not locked
within a code of rules, are imperative for those, and only those, who, because
they have a sense of the game’s immanent necessity, are equipped to perceive
them and carry them out.230

Strategi är ett centralt begrepp i avhandlingen, i synnerhet då det analytiskt
bidrar till att förklara handlande och framtida utsikter. Inom Bourdieutraditionen är begreppet strategi inte direkt kopplat till den mänskliga intentionen
eller rationella och nyttomaximerande individer, på det sätt som är fallet inom
vissa ekonomiska teorier. Förvisso kan individer handla rationellt, men sådana
handlingar är socialt och relationellt strukturerade. Strategibegreppet är snarare förenat med positionen på fältet, spelreglerna (fältets logik), existerande
dominansförhållanden samt agenternas materiella, institutionella och förkroppsligade tillgångar.231 Strategierna uppstår således i relationen mellan de
objektiva och de mentala strukturerna. Bourdieu menar att grupper som dominerar ett visst fält är skickligare i att läsa av rådande premisser. De har en
”känsla för spelet” (”speluppfattning”) eller ett praktiskt sinne som fungerar
som en strukturerande självsorteringsmekanism för preferenserna. En sådan
speluppfattning förutsätter anpassningsförmåga och möjligheten att “praktiskt
behärska” spelets inneboende logik.232 Det kan exempelvis röra sig om vilka
skolor och utbildningar som för tillfället är bäst att investera i.
De teoretiska principerna bakom strategibegreppet gör att det går att tala om
olika former av strategier, kopplade till olika grupper och fält eller områden.233
229

Se Pierre Bourdieu, ”What Makes a Social Class? On The Theoretical and Practical Existence Of Groups”. Berkeley Journal of Sociology, 1987, s. 11. ff.
230
Pierre Bourdieu och Pierre Lamaison, ”From Rules to Strategies: An Interview with Pierre
Bourdieu”. Cultural Anthropology, 1986, s. 113.
231
Bourdieu menar inte att individer eller grupper är fullständigt determinerade eller strukturerade till vissa handlingar. Han använder därför uttrycket regelbundenhet i stället för regler för
att förklara strategiernas funktion i förhållande till det specifika, sociala spelet. Se Bourdieu
och Lamaison, 1986, s. 114.
232
Bourdieu och Lamaison, 1986, s. 111. Det går här att diskutera om speluppfattningen har en
befriande eller begränsande förmåga – eller båda. Detta är en definitionsfråga som Bourdieu
uppehåller sig vid och problematiserar. Se exempelvis 1986, s. 113.
233
Strategibegreppet har använts för att studera allt från giftermål, kultur (författare, konstnärer)
till införskaffandet av bostad. Se exempelvis Pierre Bourdieu, The Bachelors Ball. Cambridge,
Polity, 2002.

44

Det innebär också att institutioner som skolor använder sig av strategier i sin
positionering. Bourdieu förmedlar dock några mer generella strategibegrepp,
vilka står i ett interaktivt förhållande till de fältspecifika strategierna (utbildningsstrategi, arbetslivsstrategi, ekonomiska strategier m.m.). Här omnämns
reproduktionsstrategin som övergripande, men även kollektiva strategier (familj, grupp etc.), individuella strategier, konverteringsstrategier, nedlåtande
strategier (”strategies of condescension”), strategier för undvikande och manipulerande strategier.234 Beroende på fält och kontext formar strategierna
agenters förhållningssätt till andra sociala gruppers praktiker, i fråga om både
avståndstagande och anpassning. Strategierna är alltså ett klassificeringsredskap som också kan klassificeras.235
I avhandlingen används framför allt utbildningsstrategi och studiestrategi. Det
är två begrepp som tillhör ”de samlade strategierna” och utvecklas i relation
till andra strategier, såsom individuella och kollektiva strategier, reproduktionsstrategier etc. Utbildningsstrategi refererar till individers och gruppers utbildningsbanor, men även potentiella målsättningar rörande lärosäten och universitetsutbildningar.236 I avhandlingen kommer utbildningsstrategi dessutom
att användas för att analysera skolornas institutionella strategier. Hos Bourdieu används begreppet bland annat i studier av hur sociala grupper med varierande tillgångar positionerar sig och formas av, men även formar, utbildningsfältet.237 Analytiskt skildras alltså både agenternas objektiva förutsättningar i form av tillgångar och hur detta påverkar deras förhållningssätt och
positionering (perceptions- och värderingskategorier) i relation till
234

Bourdieu menar att ”[f]amiljen är reproduktionsstrategiernas viktigaste ’subjekt’”, 1995, s.
120, 31. Det är inom familjen som den primära överföringen av kapital sker. Kollektiva strategier (familjestrategier, gruppstrategier etc.) och individuella strategier är tätt förknippade med
varandra. Medan de förstnämnda ger uttryck för något som en grupp av individer kollektivt gör
anspråk på, är de sistnämnda något som påverkar den individuella banan. 1995, s. 156. Konverteringsstrategier syftar främst till omfördelning eller inväxling av en form av kapital för en
annan form och kan relateras till bland annat agenter eller grupper som träder in i andra fält
eller andra delar av ett fält. Se de Saint Martin, 2011. Detta kan också kopplas till andra investeringar som när utbildningskapital växlas in mot ekonomiskt kapital (genom ett välavlönat
yrke etc.). Vad Bourdieu benämner nedlåtande strategier, eller ”strategies of condescension”
åsyftar att hierarkiska skillnader diskursivt kan nedtonas och således symboliskt upprätthållas
eller naturaliseras. 1989, s. 16. Se även 1986, s. 185. Strategier för undvikande kan både ta sig
uttryck som en immanent, socialt strukturerande egenskap och som mer intentionella beslut att
undvika speciella grupper av människor eller motsvarande (fördelningen av sociala klasser i
det geografiska rummet etc.). Se Bourdieu 1990, s. 61. Manipulerande strategier syftar till att
förstärka en agents klasstatus, genom att exempelvis symboliskt förstärka den egna yrkesgruppens egenskaper. Se Bourdieu, 1987, s. 11–12.
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Den specifika strategin är dock förbunden till ”de samlade strategierna” (”the whole set of
strategies”), vilka omfattar en agents eller en grupps deltagande i olika sociala spel och i grunden familjens ”biologiska” och ”sociala” reproduktionsstrategier. Bourdieu och Lamaison,
1986, s. 116
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Se Bourdieu, 1996. Se även Börjesson och Broady, 2006.
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För exempel se Mikael Börjesson, Gymnasieskolans sociala struktur och sociala gruppers
utbildningsstrategier – tendenser på nationell nivå 1997–2001. Uppsala, Skeptronhäften, 2004.
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utbildning.238 I avhandlingen finns exempel på hur uppväxtförhållandena tidigt påverkar valet av vissa studievägar och omöjliggör andra, samt hur elevsammansättningen och kategoriseringen av skolor ställs i relation till den egna
värdegrunden. I många fall handlar det om vilka utbildningsinvesteringar som
kan ge bäst ”avkastning” och om förmågan att kunna läsa av detta.239
Rörelserna på skolvärdenas börs är inte lätta att förutse, och de som genom sin
släkt, sina föräldrar och syskon osv. eller genom bekanta kan dra nytta av upplysningar om utbildningsvägarna och skillnaderna mellan de olika skolornas
aktualitet och potentiella avkastning, kan göra bättre investeringar i sin utbildning och få större utbyte av sitt kulturella kapital. På detta sätt kan framgång i
skolan och i det sociala livet återknyta till den sociala bakgrunden.240

Studiestrategi berör till skillnad från utbildningsstrategi det mer praktiknära.241 Det handlar om hur grupper av elever och studenter förhåller sig till
klassrumsundervisningen samt förmågan att – mer eller mindre omedvetet –
läsa av kunskapskraven, lärarens förväntningar och läroplanens innehåll.
Samtidigt kan studiestrategier också vara kopplade till elevernas eller studenternas tidsanvändning i olika sammanhang (tiden som används för läxläsning,
studiestress m.m.) samt hur väl en agent eller grupp av agenter anpassar sig
till en viss utbildning.242 I avhandlingen använder jag studiestrategi som en
underordnad och integrerad del av utbildningsstrategierna. Teoretiskt kan utbildnings- och studiestrategier följaktligen knytas ihop med den sociala banan,
bland annat genom att investeringen och utväxlingen av utbildningskapital
formar och formas av denna sociala bana.

Klass- och elitskolebegreppet
Jag vill nu knyta ihop teorikapitlet genom att diskutera de viktiga begreppen
klass, elit och elitpräglad skola. Dock kommer jag inte att erbjuda en
238

Se bl.a. Bourdieu, 1995, s. 155. Här förklaras bland annat hur utbildningsstrategierna och
reproduktionsstrategierna förenas vid de olika sociala gruppernas strider och positionering på
utbildningsfältet. Ett exempel är relationen mellan de dominerande samhällsgruppernas utbildningsstrategier, de franska elitutbildningarna och reproduktionen av maktens fält. Bourdieu,
1996.
239
Bourdieu, 1995, s. 38–39. Bourdieu skiljer här mellan skolor som har ”uppåtgående” och
”nedåtgående” banor. En utbildningsväg kan därför te sig som mer eller mindre självklar och
avgränsad. Det kan därför verka förvånande att vissa skolor och utbildningsvägar har en så pass
homogen elevsammansättning vad det gäller social klass etc. Skolorna blir därför inkluderande
för vissa, men exkluderande för andra.
240
Bourdieu, 1995, s. 38
241
Bourdieu använder exempelvis begreppet studiestrategi (”learning strategies”) för att förklara elevernas förhållningssätt till tid och stress. Se 1996, s. 87-89, 90 ff.
242
Det finns här analytiska exempel som visar på hur en lärare bedömer och betraktar elever
med vissa tillgångar i relation till elever med andra tillgångar. Se Bourdieu, 1996, s. 30ff.
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djupgående diskussion; i stället väljer jag att redovisa de definitioner som används i avhandlingstexten och hur dessa relaterar till den teoretiska ansatsen.
Klass- och elitskolebegreppen är inte nödvändigtvis integrerade med
varandra.243 Ibland sammanblandas de och elitskolor definieras då uteslutande
på grundval av skolornas sociala sammansättning. Scott påpekar dock att personer kan räknas till de dominerande klasskikten utan att tillhöra en elit.244 På
liknande sätt framhåller Börjesson m.fl. att det är viktigt att göra en åtskillnad
mellan dominansförhållandena i det sociala rummet och dominansförhållandena på ett visst fält, även om dessa ofta överensstämmer. Ett fält kan kräva
andra insatser och kombinationer av kapital än de som strukturerar det sociala
rummet.245 En elit eller elitinstitution måste alltså avgränsas och analyseras
för att definieras. Detta gäller vid studier av såväl finansiella och sociala som
konstnärliga och utbildningsmässiga eliter.246
Det finns flera sätt att definiera en elitskola. I avhandlingen utgår jag främst
ifrån den bourdieuianska traditionen, där en elit utgör de dominerande fraktionerna av ett fält eller socialt rum.247 Det innebär att jag analytiskt följer den
logik och det specifika, symboliska kapital som strukturerar dominansförhållandena bland gymnasieskolorna. Utgångspunkten är att ett fåtal skolor intar
dominerande positioner, men det är först i förhållande till mitt empiriska
material som jag valt att definiera dem som elitskolor eller elitpräglade gymnasieskolor. Jag har i den preciserade definitionen också inspirerats av Börjesson m.fl. som menar att elitskolor i en svensk kontext karaktäriseras av en
kombination av meritokratisk, social och funktionell elit.248
Den meritokratiska dimensionen av elitskolebegreppet är relaterad till det betygsbaserade intaget, vilket reglerar antagningsgränser och kunskapsnivåer
och orsakar köer. Som jag kommer att presentera i resultatdelen har den meritokratiska delen av antagnings- och selektionsprocessen blivit en institutionaliserad aspekt av de elitpräglade gymnasieskolorna, eller – som Börjesson
m.fl. beskriver det – ”en norm”.249 Den sociala dimensionen av elitskolebegreppet är kopplad till ”den intra-generationella reproduktionen av samtida
dominerande grupper” och innebär dessutom en strävan att bättra på
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Börjesson m.fl., 2016, s. 93. Min översättning.
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kapitalinnehavet.250 Detta är en klassisk utgångspunkt för studier av elitskolor
i synnerhet i länder där både antagningsprov och avgifter reglerar inträdet till
prestigefyllda utbildningsinstitutioner. Den tredje definitionsmarkören berör
den funktionella dimensionen, där skolor som institutioner fungerar som
”platser för formeringen av morgondagens dominerande agenter”.251 Denna
dimension bör förstås i relation till övergången mellan olika utbildningsinstitutioner, exempelvis från en elitpräglad gymnasieskola till en prestigeutbildning vid ett topprankat universitet.
Elitutbildningens funktionella dimension verkar också på de lägre nivåerna i
utbildningssystemet, varvid vissa högprofilskolor och program förbereder eleverna för inträde till eftertraktade och exklusiva program på högre nivåer i utbildningssystemet.252

Social klass fyller som tidigare beskrivits en viktig funktion i definitionen av
en elitskola, eftersom det finns ett starkt samband mellan dominerande samhällsgrupper och vissa utbildningsvägar. I avhandlingen använder jag klassbegreppet dels för att studera hur elever med varierande bakgrund och tillgångar uppfattar mötet med skolan, dels för att analysera ungdomarnas utbildningsstrategier.
För Bourdieu är sociala klasser empiriska konstruktioner som måste mobiliseras genom erkända representanter (”classmaking”, ”group-making”) för att
i någon mån bli reella.253 De analytiska klasserna får sin funktion genom konstruktionen av ett multidimensionellt socialt rum där fördelningen av olika kapitalformer skapar en hierarkisk struktur av positioner (”space of objective
differences”).254 I likhet med fält är klasserna positionerade och strukturerade
i enlighet med sammansättningen av tillgångar (volym och struktur av kapital)
samt den sociala banan. En klass framträder således som en grupp med specifika egenskaper först i relation till andra grupper med andra egenskaper. Klassanalysen är framför allt baserad på konstruktionen av ”differentieringsprinciper”, skapandet av gränsdragningar och klassificerande egenskaper. Mängden klassificerande egenskaper som tillförs i den empiriska analysen avgör
följaktligen om fler och trovärdigare grupperingar kan skapas eller ej, eftersom fler egenskaper bidrar till att större skillnader kan synliggöras mellan
grupperna. Bredare klasskategorier (arbetarklass, medelklass etc.) innebär
alltså större heterogenitet eftersom det saknas tillräckligt många likartade
egenskaper för att kunna tala om en homogen klasshabitus (”a system of
250
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dispositions common to all products of the same condition”). I synnerhet gäller detta när närheten mellan positioner bidrar till att agenterna har ”liknande
dispositioner och intressen” samt liknande ”praktiker och representationer”.255
Det är agenternas position i det sociala rummet som relationellt formar deras
subjektiva föreställningar. I den klasskamp som utgör det sociala rummet existerar således en strävan att stärka den egna positionen genom att övertyga
andra om legitima värden, sanningar, föreställningar och handlingar (”impose
their vision of the world”).256 Positionen strukturerar agenternas medvetenhet
och perceptionsförmåga och därmed olika klassificerings- och differentieringsprinciper. Av denna anledning menar Bourdieu att det föreligger en homologi mellan det sociala och symboliska rummet, där positionen i det sociala
rummet formar de olika gruppernas livsstilar.257
Samtidigt som jag tar fasta på Bourdieus klass- och klassificeringsprinciper,
med utgångspunkt i tillgångar och habitus, använder jag mig i analysen av
bredare klassbegrepp.258 Här följer jag andra forskare inom Bourdieutraditionen som, baserat på tillgångar (föräldrarnas yrke, utbildningsnivå, ekonomiska tillgångar etc.), konstruerar bredare analytiska klasser. Jag har speciellt
inspirerats av Villy Pedersens, Vegard Jarness och Magne Flemmens klassindelning i deras studier av Oslos elitgymnasier.259 Detta innebär en horisontell
indelning utifrån det sociala rummets struktur och kategorier som överklass,
övre medelklass, medelklass och arbetarklass. Jag har dock valt att ändra kategorierna något och tillfört en ytterligare klass. Således ser min klassindelning ut på följande sätt: högre klass, övre medelklass, stabil medelklass,260
lägre medelklass och arbetarklass. Här har jag även kategoriserat eleverna efter strukturen på tillgångarna. Jag vill samtidigt påpeka att jag använder klassindelningarna prövande, då klassgränserna mellan olika grupper inte längre är
lika tydliga eller lätta att definiera i många avindustrialiserade samhällen.
255

Bourdieu, 1987, s. 5. Respektive 1990, s. 59. Mina översättningar. Bourdieu menar dock att
skillnaden minskar och blir otydlig i mellandelen av det sociala rummet som en konsekvens av
likheterna i kapitalfördelningen. Dessutom finns det utrymme för agenterna i denna del av det
sociala rummet (dvs. en mellanposition) att utöva strategisk manipulation för att symboliskt
stärka sin position. Den strategiska manipulationen utövas framför allt av agenter som har en
instabil position. Se Bourdieu, 1987. s. 12.
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British Class Survey Experiment.” Sociology. 2013, s. 231.

49

Bland annat har detta att göra med att ojämlikheten i flera avseenden har individualiserats och att arbetsvillkoren har förändrats.261 Ett exempel är att traditionella arbetarklassyrken inte existerar i samma utbredning, samtidigt som
nya yrkeskategorier har växt fram. När det kommer till att ojämlikheten har
individualiserats tänker jag dessutom på skillnader som uppstår mellan storstad och landsbygd, beroende på civilstånd, kön, ålder, migrationserfarenhet
och intergenerationell klassposition. Personer som på pappret har likartade
tillgångar kan därmed vara svåra att placera inom samma klasskategori eftersom förutsättningarna och villkoren som de lever under i praktiken kan variera.262 Men jag menar ändå att klassindelningen är ett nödvändigt instrument
för att kunna visa på skillnader i materialet och hur olika sociala grupper använder sig av utbildningssystemet. Då jag dessutom är medveten om problematiken som mina bredare klassindelningar kan medföra i analysen, har jag
valt att följa sociologen Vegard Jarness rekommendationer.
These categories are to be read as an attempt to account for both differences
and similarities by grouping together types of classificatory practices that are
as similar as possible, and by the same token, as different as possible from other
types. The categories employed are thus to be read as abstractions, and thus
inevitably as simplifications to some degree, of empirical patterns traceable in
the interview data.263

En tydligare beskrivning av arbetet med och användningen av social klass och
klassificering finns i metoddelen. Här beskrivs bland annat insamlingen av
data och hur intervjufrågorna använts för att ”fånga” klassificerande markörer.
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Jfr. med François Dubet. Le temps des passions tristes. Inégalités et populisme. Paris, Seuil,
La République des Idées, 2019, s. 13-42.
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Kapitel 4 Metod, material och genomförande

Kapitlet inleds med en redogörelse för det teorinära etnografiska angreppssätt
som utgör en viktig utgångspunkt för min studie. Innan jag presenterar de för
studien utvalda gymnasieskolorna redogör jag för hur jag använt mig av statistiska sekundärdata för att skapa en överblick och peka på mönstren inom
Stockholms gymnasiemarknad. Därefter sker en utförlig presentation av
material och datainsamling, samt etiska ställningstaganden.

Den etnografiska utgångspunkten
I mitt arbete har jag valt att utgå ifrån ett etnografiskt, eller ”etnosociologiskt”,
angreppsätt.264 Detta ger möjlighet att komma nära det sociala fenomen som
studeras och används därför ofta för att kartlägga sociala praktiker i skola och
utbildning.265 Närstudier av institutionella sammanhang, klassrumspraktiker,
skolmiljöns formella och informella dynamik har utmanat, konfirmerat och
problematiserat etablerade antaganden samt tidigare forskningsresultat.266 En
vanlig tematik inom denna gren av den sociologiska utbildningsforskningen
är åskådliggörandet av mötet mellan hemmets sociala dimensioner (klass,
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etnicitet etc.) och skolan som institution.267 Här behandlas frågor som sträcker
sig från ojämlikhet, etnicitet och genus till policyimplikationer, direkta lärandeprocesser i klassrummet samt föräldrars strategier. I många fall är dessa frågor analytiskt integrerade; vid andra tillfällen finns fokus på specifika frågor
(reproduktion, utanförskap och maskulinitet etc.).268
Denna studie tar sin utgångspunkt i det svenska utbildningsystemet och de
strider som existerar i rummet av gymnasieskolor. Utgångspunkten sammanför analytiskt frågor om social ojämlikhet, genus, mångfald samt policyimplikationer som formar såväl elevernas som skolornas strategier. Jag strävar liksom andra forskare som studerat elitskolor efter att försöka ”förmedla skolans
berättelse så att skolans inre liv åskådliggörs”.269 Eller som Shamus Khan uttrycker det “att få en bred känsla för platsen”.270 Samtidigt menar jag dock i
likhet med sociologen Michael Burawoy att det kan vara vanskligt och ohistoriskt att endast studera sociala fenomen i deras nationella specificitet (”enclosure”).271 Min ambition är därför att genom en bred repertoar av data både
åstadkomma detaljnära beskrivningar av skolor och elever på mikronivå och
kunna koppla de analytiska slutsatserna till processer på makronivå.272 Denna
förutsättning är viktig för att förstå hur både institutionerna och eleverna positionerar sig och förhåller sig till dagens gymnasiemarknad. Sammanfattningsvis menar jag i likhet med Wacquant att
the task of social science, ethnography included, […] is to dissect the social
mechanisms and meanings that govern their practices, ground their morality (if
such be the question), and explain their strategies and trajectories, as one would
do for any social category, high or low, noble or ignoble.273

Avsikten med datainsamlingen har varit att samla in olika former av empiri
och utifrån den åskådliggöra regelbundenheter i materialet, det vill säga, kartlägga vad som ”står på spel” i de elitpräglade gymnasieskolorna. Jag har
följaktligen valt att kombinera observationer, samtal, intervjuer, dokument,
fotografier och interaktion med dokumentering av materiella förutsättningar
och artefakter. Hammersley och Atkinson påpekar att mångfalden av data kan
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bidra med en mer djupgående och förklarande etnografisk beskrivning.274 Jag
menar dessutom att den etnografiska metoden ger utrymme för såväl en breddad datainsamling som vetenskaplig reflexivitet. Ett uttryck för detta är möjligheten att jämföra olika sorters material för att komma fram till en robust
analytisk förståelse. Khan och Jerolmack framhåller likaså att en av etnografins styrkor är att det uttalade (intervjuer, samtal, dokument etc.) kan valideras
eller förkastas i relation till det som observeras.275 Förmodligen är det lämpligare att hävda att intervju-, dokument- och samtalsdata kan problematiseras i
relationen till det observerbara på ett liknande sätt som statistik kan kontextualisera eller utmana andra former av empiri.276

Teorinära förhållningssätt
Jag har i arbetet valt att utgå ifrån ett teorinära förhållningssätt. Strävan har
varit att skapa en tydlig relation mellan syftesformulering, ämnesinnehåll, teori och metodologiska överväganden.
And all descriptions are structured by theoretical assumptions: what we include
in descriptions is determined in part by what we think causes what. In short,
descriptions cannot be theories, but all descriptions are theoretical in the sense
that they employ concepts and theories.277

En förespråkare för det teorinära etnografiska förhållningsättet är sociologen
Loïc Wacquant,278 vars utgångspunkt är en kritik av dekontextualiserade beskrivningar, ”naiva” tolkningar och ”rå empirism”. Framför allt kritiseras analyser som grundar sig i vardagsspråk, teorilösa förväntningar och integreringen av förgivettagna klassificeringar.279 Wacquant menar att en “levande
etnografi och kraftfull teori är komplementära och att den bästa strategin för
att understödja den förstnämnda är att stärka den senare” och förklarar vidare:
Every microcosm presupposes a macrocosm that assigns it its place and boundaries and implies a dense web of social relations beyond the local site; every
synchronic slice of reality observed has built into it a double “sedimentation”
274
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of historical forces in the form of institutions and embodied agents endowed
with particular capacities, desires and dispositions; every property selected for
depiction is predicted on hunches or unstated hypotheses, which orient the cutting of discrete data out of the infinity of the empirical manifold. To fail to
exercise theoretical control at every step in the design and implementation of
an ethnographic study – is to open the door to theoretical simple-mindedness
[…].280

För studien har det teorinära förhållningssättet dels bidragit med en grundläggande förståelse, dels skapat en möjlighet att utveckla och utmana de teoretiska redskapen.281 Samtidigt är somliga begrepp mer anpassade efter vissa
specifika dataanalyser. Empirisk-teoretiska konstruktioner som ”fält” är i stort
beroende av kvantitativ eller motsvarande kartläggning, medan habitus analytiskt lämpar sig bättre när de kvalitativa egenskaperna hos individer undersöks. Habitus, tillgångar och strategier passar således den kvalitativa kartläggning som jag ämnar göra. Sociologen Muriel Darmon, vars forskning bland
annat innefattar elitskolor, påpekar likaledes att tillgångar mer systematiskt
kan analyseras genom kvalitativ forskningsdesign. Den kvalitativa forskningsdesignen ger möjligheten att,
analyze both extensively and precisely the subjects’ social position and not only
their occupations, social origins, diplomas or income, as in a quantitative survey. It gives access not only to variables but also to a complete social trajectory,
the spaces through which it developed, the attitudes of the subjects towards their
own trajectory, all of which give a more nuanced sense of their position.282

Darmon hävdar att kvalitativa data kan skapa en mer transparent och nyanserad bild av hur tillgångar formas och påverkas. Intervjuer och observationer
kan oavsiktligt fästa blicken vid aspekter som vanligtvis inte betraktas som
relevanta, vilket varit fruktbart vid flera tillfällen i avhandlingsarbetet.283

Sekundär statistik
För att få en bild av gymnasiemarknadens utveckling över tid, samt för att
skapa kartor över dess utbredning i Stockholmsregionen, har jag använt sekundärdata i form av statistik. Karteringen av gymnasieskolor i Stockholmsregionen och Stockholms innerstad för åren år 1992 och 2019 genomfördes
med utgångspunkt i tidigare forskning, databasen Siris och Stadsarkivets
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skolregister. Den geografiska avgränsningen för Stockholmsregionen rymmer
Stockholms län samt Håbo och Gnesta kommuner. Jag har valt denna avgränsning eftersom den överensstämmer med den så kallade gymnasieregionen, vilket är ett länsövergripande samverkansavtal som reglerar gymnasievalet i
Stockholm sedan 2015.284 I karteringen identifierades skolornas geografiska
placeringar och genom den utvalda avgränsningen går det att göra en jämförelse mellan åren 1992 och 2019. Identifieringen av skolor utfördes genom att
spåra adresser och postnummer, samt verifiera den geografiska platsen för det
specifika läsåret. Då vissa skolor endast existerade under enstaka läsår, eller
flyttade mellan lokaler, har skolansvariga, tidigare skolchefer, ägare och rektorer kontaktats för att precisera skolornas placering.285 Själva karteringen har
bearbetats med programvaran Qgis och genom så kallad geokodning. Liknande arbetssätt har även använts för att identifiera antalet skolor och elever
på gymnasienivå mellan åren 1997 och 2018. Även på andra platser i avhandlingen har sekundärdata i form av statistik använts för att ge kontext och för
att tydliggöra skolornas karaktär. Bland annat gäller detta sammanställd information om skolornas elevsammansättning, elevpendling, antagningsgränser och antagningsköer, antalet elever som går vidare till ett urval av svenska
elitpräglade universitetsutbildningar samt inkomstdata för olika bostadsområden i Stockholm. De sekundärdata som har inhämtats kommer från olika källor och databaser. Till största delen är de hämtade från Skolverket och databasen Siris, men även Statistiska centralbyrån (SCB), Statistik om Stockholm
och Gymnasieantagningen. Jag har även fått hjälp från Stockholms stad med
statistik om andelen elever på respektive skola som är mantalsskrivna i Stockholm och från Gymnasieantagningens databas och Skolverket för skolvalspendling. Dessutom har Universitets- och högskolerådet (UHR) bistått med
data kring antalet elever som studerar vidare på elitpräglade högskoleutbildningar i juridik, medicin och ekonomi.
Sociologen Martin Bulmer påpekar att det finns flera fördelar med sekundärdata även om det gäller att ha en ”hälsosam skepticism” och en reflexiv hållning till frågor som klassificering och begränsningar.286 Bulmer understryker
att “studier som kombinerar etnografi och offentlig statistik kan göra mycket
för att överbrygga gapet mellan kvantitativ och kvalitativ forskning” samtidigt
som de blir en ”kraftfull resurs”.287 Sekundärdata fyller framför allt en deskriptiv funktion i avhandlingen. De används i första hand för att förtydliga,
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kontextualisera och belysa specifika infallsvinklar. Här kommer Bulmers hälsosamma skepticism till användning, eftersom den officiella statistik som används har flera begränsningar.288 Ett exempel är den förändrade definitionen
och enhetsindelningen av ”kommunala gymnasieskolor” som inföll år 2011. I
statistiken som presenteras från år 2011 och framåt är många större kommunala gymnasieskolor indelade efter enheter i stället för skolor. Kungsholmens
gymnasium och Södra Latin är exempelvis indelade i tre olika enheter och
Norra Real i två. Motsvarande gäller inte för de fristående skolorna som under
perioden kvarstår som en enhet. För att jämförelser ska kunna genomföras
med de data som finns från år 2010 eller tidigare måste det statistiska materialet följaktligen klassificeras om och enheterna sammanföras till skolor.
Ett ytterligare problem är aggregationsnivån och bristfälliga data på individnivå. Tydliga exempel utgörs här av Skolverkets klassificeringar ”andel med
utländsk bakgrund” och ”andel högutbildade föräldrar”.289 Den förstnämnda
representerar en elev som ”är född utomlands, eller född i Sverige, men […]
båda föräldrar är födda utomlands”.290 Utifrån klassificeringen är det svårt att
göra en substantiell analys och jämförelser mellan olika institutioner, eftersom
vissa skolor med internationella program eller specifika språkinriktningar
medvetet riktar sina utbildningar till grupper som innehåller fler utlandsfödda.
Den andra klassificeringen är också grovt utformad och representerar i sin enkelhet högsta slutförda utbildningsnivå. Här försvinner viktiga egenskaper
som examensnivå, utbildning och lärosäte. Även om klassificeringarna i ovannämnda kategorier är grova och därmed problematiska att dra omfattande analytiska slutsatser från, bidrar de ändå som indikatorer och riktmärken. Att andelen högutbildade föräldrar är 30 procent större än genomsnittligt på flera av
de elitpräglade gymnasieskolorna säger en hel del om elevgruppernas förutsättningar och institutionernas karaktär.

Urval av skolor
Mitt urval av skolor för denna studie grundas i huvudsak på resultaten i tidigare forskning, men är också teoretiskt styrd. Urvalet baseras på de gymnasier
som, relationellt sett, intar dominerande positioner i ”rummet av gymnasieskolor”.291 Mer specifikt handlar det om tillgångar som är knutna till både
elevgrupp och institution, vilket bland annat kopplas till höga antagningsgränser, betyg, köer och andelen sökande som har föräldrar med högre
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utbildningsnivå. Vid flertalet av de elitpräglade gymnasieskolorna har den
övervägande delen av eleverna högutbildade föräldrar (83 till 90 procent) och
höga grundskolebetyg, majoriteten är kvinnor och förhållandevis få kommer
från en utländsk bakgrund (se Appendix, diagram 4a, b, c). Jag följer framför
allt Börjesson m.fl. som bryter ned det svenska elitskolebegreppet i tre delar,
en meritokratisk, en social och en funktionell.292 Dessutom bör delar av
Shamus Khans elitskoledefinition också inkorporeras i preciseringen. Här
räcker vare sig en viss social eller akademisk sammansättning, eftersom
många skolor som har sådana karaktärsdrag ”saknar akademisk, kulturell, eller historisk prestige”.293 Khan menar därför:
What defines elite schools is that they have vastly disproportionate control over
or access to a wide range of relevant resources. Those resources include academic capital, social ties to elite families and other institutions of power, the
capacity to guide and transfer culture, and considerable economic capacity.294

I Khans definition är den akademiska komponenten emellertid inte lika stark
som den finansiella. Anledningen är att antagningen till många elitskolor är
starkt förbunden med ekonomiska tillgångar (avgifter och omkostnader). Här
skiljer sig den svenska modellen från andra internationella utbildningssystem.
Däremot finns det andra komponenter som är överförbara till svenska skolor.
Ett exempel är förändringsbenägenheten och adaptionsförmågan hos elitpräglade skolor, något som gör att förbindelsen till specifika familjenamn eller en
viss social sammansättning inte nödvändigtvis är det bästa konkurrensmedlet.
I stället är dessa institutioner en del av ett komplext nätverk av relationer som
kontinuerligt definierar och omdefinierar vad det innebär att vara elit; elitstatus
är beroende på de olika institutionella arrangemang som skolorna är innefattade
i.295

Sammanfattningsvis är det definitionsmässiga urvalet av elitskolor både präglat av det svenska utbildningssystemet och av kriterier som är jämförelsevis
universella. De sistnämnda exemplifieras av social och studiemässig sammansättning och i viss mån historik. Ytterligare ett urvalskriterium bygger på geografiska förutsättningar och berör skolor i Stockholms innerstad.296 Det geografiska urvalet baseras på tre kriterier:
-

Att konkurrensförhållandet hypotetiskt har hårdnat som ett utfall av
det ökade antalet fristående gymnasieskolor i innerstadsområdet.
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-

Att större delen av de elitpräglade gymnasieskolorna är placerade i
innerstadsområdet.
Att skolor i innerstaden kan förvalta komparativa, symboliska (geografiska) konkurrensfördelar.

Efter att nu ha preciserat och definierat urvalskriterierna och identifierat ett
antal potentiella gymnasieskolor, gällde det att få rektorernas acceptans.297 I
ett inledande skede kontaktade jag flera kommunala och fristående skolor. Två
skolor tackade nej. Den ena var en framträdande fristående skola som efter
övervägande avstod och den andra en kommunal skola som trots upprepade
kontaktförsök inte svarade. Efter hjälp från några ”gate-keepers” och projektpresentationer för rektorer accepterade två andra kommunala skolor.298 Senare
under terminen gick även den fristående skolan med på att ingå i forskningsprojektet. Vilka klasser som skulle följas och formerna för intervjuer och datainsamlingens upplägg i övrigt växte fram i dialog med lärare och rektorer.
På så vis fick studieupplägget en bredare legitimitet. De skolor som kom att
ingå i det etnografiska fältarbetet var Norra Real, Kungsholmens gymnasium
och Franska skolan.

Norra Real (kommunal skola)
Sedan införandet av betygsintag i början av 2000-talet har Norra Real i viss
mån stärkt sin position i konkurrensen med andra gymnasieskolor. I dag har
man inte bara en stark rekrytering till de naturvetenskapliga inriktningarna
utan även till samhällsvetenskap och humaniora. Framför allt erbjuder skolan
teoretiska program, även om det under några år i mitten av 00-talet också fanns
ett barn- och fritidsprogram. Elevantalet har ökat avsevärt under de senaste
två decennierna (med närmare 350 elever jämfört med år 1998). Under läsåret
2016 fanns 987 elever och antagningsgränserna varierade i förhållande till ämnesinriktning. En intressant förändring under de senaste åren är ökningen av
antalet klasser och antagningssnitten för samhällsprogrammet. Det ökade antalet elever har till viss del att göra med att fler programinriktningar erbjuds,
bland annat naturvetenskapliga program med inriktning mot matematik, miljö
och forskning, och nu senast även ett samhällsvetenskapligt program med miljöprofil.
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Tabell 1. Elevgruppens sammansättning

Norra Reals skolbyggnad färdigställdes år 1890 och är belägen vid Roslagsgatan i centrala Stockholm. Det Norra Realläroverket etablerades samtidigt
som Södra Latinläroverket och vände sig initialt till manliga studenter.299 Skolan har länge haft framträdande naturvetenskapliga utbildningar och dessutom
en rad betydande alumner inom områden som finans, kultur, politik och vetenskap. Här återfinns personer som finansmannen Claes Dahlbäck, tidigare
rektorn för Stockholms universitet Gustaf Lindencrona samt ekonomen Gunnar Myrdal. Dessutom finns ett antal Nobelpristagare inom naturvetenskapliga
ämnen i alumngruppen. Efter utbildningsreformerna på 1960-talet förändrades delvis elevsammansättningen och vid mitten av 1980-talet var skolan nedläggningshotad till följd av minskade elevkullar i Stockholm. Under några år
försvann således ungdomsgymnasiet från skolan. Efter demonstrationer och
en namninsamling med 72 946 underskrifter (730 meter lång), samt opinionsstöd från bland annat Peter Wallenberg, Sveriges industriförbund och Ingenjörsakademin,300 återinrättades ungdomsgymnasiet år 1990. På Norra Real
finns, förutom den formella utbildningsverksamheten, skolföreningar samt aktiva föräldra- och alumnföreningar. Den senare anordnar årligen träffar och
föreläsningar. Emellanåt har skolan även haft en aktiv skoltidning, men under
senare år har den endast utkommit sporadiskt.

Kungsholmens gymnasium (kommunal skola)
Kungsholmens gymnasium har – trots att skolan i dag beskrivs som en av
Stockholms och Sveriges utbildningsmässigt starkaste gymnasieskolor – inte
en lika celeber alumngrupp som Norra Real och Franska skolan. Skolan har
nästan fyra gånger så många elever som Franska skolan och antalet elever har
successivt ökat från 517 år 1998 till 1271 år 2016. Kungsholmens är den av
studiens gymnasieskolor som har flest ungdomar med vad Skolverket benämner ”utländsk bakgrund”. Andelen skiljer sig dock avsevärt mellan den internationella och den nationella sektionen.
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Tabell 2. Elevgruppens sammansättning

Kungsholmens gymnasium invigdes år 1908 och ligger vid Hantverkargatan i
centrala Stockholm. Skolan har sedan år 1987 undervisning på både engelska
och svenska. Detta sker genom en uppdelning i en svensk och en internationell
sektion.301 Vid mitten av 1980-talet integrerades gymnasiedelen av Adolf
Fredriks musikklasser i Kungsholmens gymnasium som därmed fick en framstående musik- och körsektion. Musik- och körsektionen bidrog inte bara till
en expansion av verksamheten, utan motverkade dessutom det nedläggningshot som förelåg på grund av minskat elevunderlag. Liksom på Norra Real,
som också hotades av nedläggning, mobiliserades hårt motstånd från strejkande elever och skolpersonal.302
Kungsholmens gymnasium har under många år haft bland de högsta antagningsgränserna och avgångsbetygen i såväl Stockholm som Sverige. Inom den
svenska sektionen erbjuds sedan 1966 samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt och humanistiskt program.303 De två förstnämnda går även att kombinera
med körinriktning. Inom den internationella sektionen finns samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt program. Skolan har i dag ett stort antal aktiva
elevföreningar av olika karaktär, en omfattande elevkår med ett stort antal utskott och en skoltidning som publiceras både via webben och i pappersformat.
Dessutom existerar en aktiv föräldraförening och en rad internationella samarbeten.

Franska skolan (fristående skola)
Franska skolan är en av ett litet antal privata skolor som överlevde de politiska
regleringarna av privata välfärdsinstitutioner, varefter den omvandlades till
friskola i början av 1990-talet. Till skillnad från många andra fristående skolor
drivs Franska skolan av en stiftelse och är tydlig med att profilera sig som
”non-profit”. I förhållande till de kommunala elitpräglade gymnasieskolorna
301

Tidigare var även IB-programmet en del av den internationella sektionen, men sedan år 2015
tillhör programinriktningen i stället International School of Stockholm Region (ISSR). IB-programmet har funnits på Kungsholmens gymnasium i 28 år och kom från Norra Real.
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John Toler (red.), Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium – en pigg hundraåring. Stockholm, Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium, 2002.
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är antalet elever och klasser förhållandevis litet. De senaste fem läsåren har
antalet elever emellertid ökat, liksom andelen elever med högutbildade föräldrar. I tabell 3 åskådliggörs även den relativt höga andelen kvinnliga elever,
som dock har minskat något de senaste åren. Vidare har elever med utländsk
bakgrund utgjort mellan 17 och 20 procent av det totala elevantalet sedan år
2012. Till skillnad från de andra elitpräglade gymnasieskolorna har Franska
skolan lägre antagningsgränser. Detta gäller för alla programinriktningar,
även om skillnaden är mindre vissa år. År 2017 var antagningsgränsen till det
naturvetenskapliga programmet 285 poäng.304
Tabell 3. Elevgruppens sammansättning

Franska skolan etablerades år 1862 och startades initialt av systrar från S:t
Josefsorden som en katolsk flickskola. Fram till år 1910 var skolan belägen
på Drottninggatan i Stockholm, men när elevgruppen successivt ökade införskaffades nya lokaler vid Döbelnsgatan. Från och med år 1968 antogs även
pojkar, även om den formella övergången till blandad antagning skedde först
år 1973. Fem år senare, år 1978, försvann även anknytningen till S:t Josefsorden. I dag bedriver Franska skolan undervisning från förskole- till gymnasienivå. Gymnasiedelen är fördelad på två närliggande byggnader och inkluderar
tre teoretiska program: samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt och humanistiskt program. Språkinriktning, bildningstradition och de humanistiska dragen har länge varit viktiga riktlinjer för skolan. Detta gäller inte bara obligatoriet att alla elever ska studera franska, utan det finns även andra språkmöjligheter. Förutom den dagliga utbildningsverksamheten har Franska skolan en
idrottsförening, elevkår, föräldraförening och alumnverksamhet. Bland framträdande alumner kan nämnas de så kallade ”Hagasessorna” Christina, Margareta, Birgitta och Desirée (systrar till kung Carl XVI Gustaf), tidigare koncernchefen Antonia Ax:son Johnson och litteraturprofessorn Ebba Witt-Brattström.
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Intervjuer, observationer och övrig empiri
Materialinsamlingen påbörjades redan innan jag fick tillträde till de tre skolorna och har därefter fortsatt under hela avhandlingsprocessen. Eftersom syftet med datainsamlingen har varit att skapa ett detaljrikt underlag har jag utgått
ifrån vad sociologerna Michèle Lamont och Ann Swidler benämner ”metodologisk pluralism”. Det innebär att en bred repertoar av data samlas in genom
olika tillvägagångssätt, snarare än att en specifik metod används (”metodologisk tribalism”).305 Bredden ger således upphov till vad Aspers beskriver som
”bevis genom kontext”, där kombinationen av data kompletterar, förtydligar
och underbygger de beskrivningar och påståenden som görs.306 Ett tydligt exempel är hur kombinationen av intervjuer och observationer minimerar respektive metods enskilda begränsningar. Medan observationerna är viktiga för
deskriptiva och kontextualiserande analyser, finns ofta en begränsning i förklaringen till varför det som observeras sker. Kompletterande intervjuer kan
därför bidra med förklaringar. I avhandlingen har intervjuerna bland annat
fungerat som ett användbart redskap för att förstå hierarkier och hur eleverna
positionerar sig i olika sammanhang.307 Omvänt kan observationerna också
vara värdefulla för att kontextualisera intervjuernas innehåll, räta ut frågor och
problematisera det som informanter uttrycker i intervjusammanhang.308 Informanterna kan ibland hävda, påstå eller rationalisera om ett fenomen under en
intervju, samtidigt som observationer av fenomenet uttrycker något annat.

Intervjuer
En stor del av denna studie baseras på formella intervjuer. Sammanlagt har
intervjuer med 119 personer genomförts. Av intervjuerna är 89 utförda med
elever, 22 med skolpersonal (lärare, studie- och yrkesvägledare,309 skolledare
samt medlemmar ur skolhälsoteam), 3 med tjänstemän inom förvaltningen
och 1 med förälder.310 Intervjuerna spelades in med en digital inspelningsapparat och pågick mellan 35 och 120 minuter. Urvalet av informanter och syftet
med ett fleraktörsperspektiv sammanhänger med ambitionen att generera ett
omfångsrikt material och en nyanserad bild. Jag har till exempel valt att intervjua både erfarna och relativt nyexaminerade lärare för att fånga olika perspektiv. Av de erfarna lärarna hade merparten varit yrkesverksamma mellan
10 och 40 år, ofta med erfarenhet av olika skolor och förändringar i
305
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utbildningssystemet. De mindre rutinerade lärarna saknade förvisso denna erfarenhet, men kunde likväl beskriva aspekter som var mer förgivettagna inom
den förstnämnda gruppen.
Formatet på elevintervjuerna har varierat något. De flesta har utförts enskilt
eller i grupper om 2–4 elever; vid något tillfälle har intervjugruppen bestått av
5 elever. Dessutom har gruppintervjuer någon gång kompletterats med en uppföljande, enskild intervju eller samtal. Utformningen har till stor del påverkats
av elevernas intresse för att intervjuas. Ibland har fler elever dykt upp än vad
som avtalats och vid andra tillfällen har det inte funnits tid att intervjua alla
elever som önskat delta. Plats och tid för intervjuer har anpassats efter informanternas önskemål. Företrädesvis har elevintervjuerna utförts efter skoltid, i
skollokalerna eller på något café i närheten. Likaledes har även intervjuerna
med lärare och övrig skolpersonal genomförts på respektive skola eller andra
platser som valts av informanten.
Intervjuernas innehåll anpassades efter den specifika deltagaren – elever, skolpersonal (lärare, studie- och yrkesvägledare, elevhälsa), skolledare och tjänstemän inom förvaltningen. I huvudsak utgår de från ett semi-strukturerat format, där sammanhanget reglerar ordningen på frågorna. Generellt sett har
detta inneburit att frågeformulärets struktur inte följts till punkt och pricka.
Frågeställningarna har arbetats fram i relationen mellan teori och forskningssyfte, men anpassats något under datainsamlingen. Speciellt gäller detta elevintervjuerna, som innehöll både frågor där eleverna fick beskriva och ta ställning till sin skolgång och frågor som var mer specifikt socialt- och utbildningsmässigt klassificerande. Ett sådant förhållningssätt till intervjufrågorna
ger möjligheten att analytiskt synliggöra individers tillgångar, tankar, beskrivningar och föreställningar.311 Det betyder att eleverna har fått frågor om meritvärdespoäng, föräldrarnas utbildnings- och arbetsposition, fritidsintressen
och frågor som handlar om gymnasievalet, skolmiljön, samt synen på utbildning och framtiden.312
Intervjuerna med lärare och övrig skolpersonal har varit konstruerade på ett
likartat sätt, det vill säga med utgångspunkt i bakgrund, intressen och erfarenheter (från arbetsplatser, yrken m.m.). Här tillkom dessutom frågor som är mer
praktiknära och relaterade till personens specifika arbetsuppgifter. Det innebar
att de intervjuade lärarna fick beskriva sin studie- och yrkesbakgrund, samt
sin syn på lärande, läraruppdraget, kunskap, skolans förändring under de egna
311

För exempel på kvalitativa studier som arbetar med liknande utgångspunkter se Jarness,
2015; Michele Lamont, Money, Morals and Manners. The Culture of the French and The American Upper-Middle Class. Chicago, Chicago University Press, 1994; Palme, 2008; Pedersen,
Jarness och Flemmen, Kommande.
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yrkesverksamma åren, skolmiljö och elevgruppen. Motsvarande frågor ställs
även till skolledarna, men då mer specifikt i form av frågor kring verksamhet,
marknadisering och konkurrens.

Observationer och samtal
En stor del av studien bygger på data från observation och deltagande observation. Under mitt fältarbete har jag försökt att förstå hur skolmiljön manifesterar sig i olika avseenden, särskilt med betoning på observerbara regelbundenheter och vad som erkänns. Inledningsvis var det dock svårt att urskilja
vad som var viktigt att anteckna i de olika skolmiljöerna. Gradvis utkristalliserades likväl regelbundenheter som var intressanta att förhålla sig till och
därmed kunde observationerna struktureras mer noggrant. Fältarbetet har
också innehållit flera kortare, dagliga korridorsamtal. Dessa samtal har bidragit till en djupare förståelse och dessutom gett mig mer information om specifika händelser. Det kan handla om preciserande frågor till elever eller skolpersonal i klassrummet efter avslutad lektion eller i andra situationer. Många
gånger har den bästa informationen framkommit i samband med spontana informella samtal eller berättelser och således inte genom observationer och intervjuer.
Observationsupplägget har varierat något och jag har tillbringat mer tid på två
av skolorna och i vissa klasser. Anledningen är framför allt kopplad till möjligheten att delta vid olika lektionstillfällen och att rörelsefriheten i de olika
skolorna skiljde sig åt. På Kungsholmens gymnasium hade jag tillgång till en
plats i lärarrummet, egen nyckel och rörelsefrihet under fältarbetet. Här observerades huvudsakligen två klasser, en första- och en tredjeårs klass. I arbetsprocessen följde jag primärt två lärare, en dag i veckan under ett läsår.
Dessutom tillkom ytterligare tillfällen, med observation i andra klasser, på
möten, Öppet hus, händelser i aulan, studentexamen, Läroverksfejden och rörelsefrihet i skolans lokaler.
På Norra Real deltog en naturklass, två samhällsklasser och sammanlagt fem
olika lärare i min observationsstudie, även här inom ramen för ett läsår. Observationstillfällena blandades mellan de olika klasserna och lärarna och pågick två och en halv dag i veckan. Utöver detta gjordes flera allmänna observationer i skolan, men jag deltog inte i samma utsträckning vid möten och
andra former av sammankomster. Tillgängligheten till lokalerna och personer
i skolan var stor och på så sätt fick jag stora möjligheter att skapa mig en mer
ingående förståelse. Vid Franska skolan blev observationerna inte lika omfattande. Det berodde både på att jag fick tillträde senare under terminen och på
vissa organisatoriska problem. Här observerade jag under vårterminen 2016
en klass med hjälp av en lärare. Senare följde jag vid två tillfällen upp observationerna och fick chansen att prata ytterligare med eleverna. Dessutom
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utförde jag observationer vid Öppet hus. De observationer som gjordes grundas med andra ord inte på samma mängd data som för de andra två skolorna.
Däremot har möjligheten varit god att direkt ställa frågor och interagera med
eleverna under lektionstid, bland annat då jag till viss del fått möjligheten att
hjälpa till i skolarbetet. Dessutom bidrog mina erfarenheter från Kungsholmens gymnasium och Norra Real till att det var enklare att koncentrera datainsamlingen och formulera slutsatser vid Franska skolan. Det gick exempelvis
snabbare att samla in relevant material, ställa frågor och precisera skillnader.
Detta gäller även intervjutillfällena.
För att registrera observationsmaterial och korridorsamtal har jag använt fältdagböcker. Här har även reflektioner och tankar antecknats. Att anteckna och
använda sig av fältdagbok har både för- och nackdelar. Det ger möjligheten
att inte bara skriva, utan också illustrera situationer. Anteckningarna innefattar
dels händelser i klassrum, möten och korridorer, dels noteringar kring information och samtal. Samtidigt är fältdagböcker delvis en föråldrad metod att dokumentera observationsdata. Många studier använder sig av ljud- och filminspelningar med avsikten att skapa bättre analytiska förutsättningar och validera observationstillfällena. Då denna studie inte har haft avsikten att fokusera
på lingvistiska frågor eller specifika lärandesituationer, valde jag bort ljudoch filminspelningar – förutom vid enstaka tillfällen. Detta har med största
sannolikhet minskat möjligheten att uppfatta vissa nyanser och diskussioner.
Men arbetet med fältdagbok har också fördelar. Den är delvis mindre synlig
och dessutom mer flexibel.

Övrig empiri
Förutom intervjuer, observationer och samtal har andra former av material
samlats in och analyserats. Insamlingen av detta material har skett successivt
och extensivt, men utan specifika urvalskriterier. Här har jag lokaliserat styrdokument, hemsidor, marknadsföringsmaterial, tidningsartiklar, anslagstavlor, artefakter (konst, bilder, utställd litteratur, pokalskåp, elevarbeten, väggdekorationer m.m.), skoltidningar från olika tidsperioder, samt en rad minnesböcker, årsböcker och jubileumsböcker.
De hemsidor som använts har tillfört olika former av information. Dels har jag
använt mig av hemsidor som informerat om antagningsprinciperna för gymnasieskolan i Stockholm, dels olika gymnasieskolors officiella hemsidor. De
senare har givit en god indikation på vad skolorna erbjuder. Här finns information om de utbildningsvägar som existerar, men även förväntningar som
ställs på elever och skolpersonal samt beskrivningar av skolornas historia och
institutionella tillgångar.313 Hemsidorna innehåller också formella dokument,
313
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i synnerhet rapporter, styrdokument och policydokument. Vidare har jag använt mig av dokument som innehåller riktlinjer och uttalade ambitioner. I likhet med hemsidorna ger de en god indikation om de värden och intressen som
skolorna vill förvalta och förmedla utåt. Det kan exempel röra sig om värdegrundsarbete samt synen på internationalisering och bildning.
Utöver formella dokument som är framskrivna av de tre skolorna har jag även
använt mig av annat tryckt material. Detta gäller både marknadsföringsunderlag som samlats in under gymnasiemässorna och arkivmaterial från Kungliga biblioteket (KB). Det senare inkluderar pamfletter och broschyrer som
beskriver olika utbildningsvägar och programinriktningar, samt äldre skoltidningar, jubileumsböcker, minnesböcker och årsböcker. De äldre skoltidningarna har kompletterats med senare skoltidningsnummer från Kungsholmens
gymnasiums KZINE som fortfarande är aktiv och Norra Reals skoltidning
som sporadiskt existerat. Eftersom Franska skolan inte tycks ha haft någon
skoltidning så har motsvarande data inte kunnat inhämtas därifrån. Skoltidningar, årsböcker och annat tryckt material bidrar först och främst som en bakgrund till att förstå elevernas förhållande till skolmiljön och de intressen som
de har under olika tidsperioder.
Dokumentationen av anslagstavlor, skåp och andra ytor som elever, lärare och
annan skolpersonal använder sig av har även den varit viktig för att förstå den
skolmiljö som jag befunnit mig i. Det har bland annat bidragit med information om hur eleverna positionerar sig och vad som intresserar dem. Vid varje
skolbesök bevakade jag därför de platser där material regelbundet sattes upp,
byttes ut eller kompletterades och dokumenterade dessutom förändringar med
hjälp av min mobiltelefonkamera. Dessutom har jag använt mobiltelefonen för
att memorera skolornas interiör, arkitektur, artefakter och rumsliga struktur.
Sammanlagt finns cirka 140 fotografier från fältarbetet.314

Behandling av datamaterial och analys
Allt material, oavsett karaktär, har behandlats och analyserats. Intervjuerna
som spelades in har jag lyssnat igenom och helt eller delvis transkriberat. Motsvarande gäller för fältdagböckerna. Valet att inte fullständigt transkribera alla
intervjuer har främst att göra med analysen. När tydliga mönster utkristalliserat sig, undveks teman och diskussioner som inte var av intresse för avhandlingen. Emellertid markerades dessa teman med tid och kortfattade stödord i
transkriberingsarbetet. Jag har övervägt eventuella brister med detta
314
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arbetssätt, men anser att resultatet inte påverkats. Även det andra datamaterialet har behandlats och systematiskt bearbetats. På så sätt har det varit möjligt
att påbörja analysen redan innan fältarbetet var slutfört. Detta gäller både
struktureringen av observationerna och formuleringen av intervjufrågor, men
också insamlingen av material från anslagstavlor, skoltidningar, årsböcker, jubileumsböcker, hemsidor och fotografier. Urvalet av intressanta skoltidningsartiklar var exempelvis nära kopplat till intervjuerna och observationerna.
Analysen påbörjades alltså tidigt och var teoretiskt kopplat till vad Bourdieu
benämner ”stakes” eller ”vad som stod på spel” på de elitpräglade gymnasieskolorna.315 Min ambition har varit att ge en inblick i de elitpräglade gymnasieskolorna och den vardag som elever och skolpersonal möter. Mer specifikt
har jag sökt indikationer på vilka värden som erkändes, genom att på olika sätt
åskådliggöra konkurrensförhållanden, tillgångar, kamper, gränsdragningar
och markörer. Ett exempel kommer från elevintervjuerna, som analyserats
både utifrån uppgifter om tillgångar och sociala positioner, samt med utgångspunkt i klassificerande praktiker som vad eleverna intresserar sig för och gör
på fritiden. Här har jag även inspirerats av både äldre och nutida studier som
tar sin utgångspunkt i etnografi och intervjudata och som intresserat sig för
relationen mellan social position och institution.316 Utifrån de analytiska principerna och flera empiriska omarbetningar utkristalliserade sig successivt en
resultatbild. De exempel och teman som lyfts fram i avhandlingen representerar återkommande företeelser och utsagor. Däremot är jag fullt medveten om
att det är svårt att ge en heltäckande bild av skolorna och eleverna. Citaten och
fältanteckningarna som finns i olika textavsnitt är i första hand utvalda för att
de visar på något som är systematiskt. I de flesta fall betyder det att ett större
antal respondenter uttryckt liknande erfarenheter eller synpunkter. Ytterligare
en viktig punkt har varit hur skolorna presenteras i kapitlen. Jag har på många
platser valt att belysa det som specifikt sammanlänkar de olika skolorna, men
– när det har behövts – också visat var de skiljer sig åt.

En social överblick över de intervjuade eleverna
Som tidigare nämnts är elevgrupperna vid de tre gymnasieskolorna tämligen
homogena. Tillsammans med utbildningsmässiga kriterier, såsom antagningsgränser, utgör den sociala sammansättningen i sig en förutsättning för hur
dessa skolor bedöms och klassificeras. Det är dock viktigt att understryka att
alla elever inte kommer från socialt eller akademiskt starka hem.
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I vissa fall framstod elever som väl medvetna om sin sociala position och bakgrund. För andra tycks självreflexiviteten mer begränsad. Det är svårt att avgöra om detta är en medveten strategi eller ej, men bland elever med mer omfattande kulturella och ekonomiska tillgångar finns en tendens att maskera
sina privilegier och förskjuta dem till elever på andra skolor. Den amerikanska
sociologen Rachel Sherman menar att kunskapen om social ojämlikhet och, i
sin tur, stigmatiseringen av att vara priviligierad, gör att många välbemedlade
grupper i dag försöker att tona ned sina tillgångar för att smälta in i majoritetssamhället. De arbetar aktivt för att framstå som ”normala”.317 Under intervjuer eller diskussioner är det likväl svårt att komma ifrån uppväxtförhållandena, speciellt i de fall där det finns etablerade studietraditioner i släkten. Hos
några elever beskrivs utbildningsbanor som sträcker sig flera generationer
bakåt i tiden, med studier på både nationell och internationell nivå.318 Den sociala bakgrunden kommer dock inte bara fram som en formande och normsättande del, den skapar också nätverk och förutsättningar, vare sig det gäller
möjligheten att placera barnen i en bra grundskola, bosätta sig i ett resursstarkt
område, bekosta studiehjälp eller för den delen hjälpa till med skolarbetet. Det
är därför viktigt att förstå hur relationen mellan utbildningsvägar, strategier
och klassdispositioner utformas. Av denna anledning kommer jag att markera
elevernas klasspositioner och tillgångar när detta fyller en analytisk funktion
och visar på skillnader.
De 89 elever som deltagit i intervjuerna tillhör flera olika sociala grupperingar
(se figur 1319). Kartläggningen och kategoriseringen har utgått ifrån en kombination av föräldrarnas utbildning och yrke. För att underlätta kartläggningen
har jag valt att utgå ifrån ett dominansperspektiv, där kategoriseringen av min
empiri stödjer sig på den förälder som intar den högsta positionen.320 Jag har
här inspirerats av såväl van Zanten som Pedersen, Jarness och Flemmen
(ORDC) samt den klassificering som används av forskningsgruppen SEC, för
att utifrån data analysera och dela in eleverna i klasskategorier.321 Dessa fem
klasskategorier är därefter indelade efter strukturen på tillgångarna (”kulturell”, ”balanserad” och ”ekonomisk”). Ovanstående inspiratörer har alltså
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Många föräldrar har studerat vid universiteten i Uppsala, Lund eller Stockholm, men också
vid Handelshögskolan och KTH.
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Den sociala överblicken är ett försök att gruppera de intervjuade eleverna någorlunda strukturerat efter föräldrarnas arbete och akademiska titlar.
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Pedersen, Jarness och Flemmen, Kommande; Jarness, Pedersen & Paalgard Flemmen, 2018.
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Modellen får ses som en ungefärlig och prövande klassificering, som tar utgångspunkt i
referenserna. Se Agnès van Zanten, Choisir son école: Stratégies familiales et médiations
locales, Paris: Presses universitaires de France, 2009; Pedersen, Jarness och Flemmen. Kommande, s. 4 ff.; Jarness, Pedersen och Paalgard Flemmen. 2018, s. 5–6, 18–19; Marianne Nordli
Hansen, Magne Flemmen och Patrik Lie Andersen. Memorandum. The oslo register data class
scheme (ORDC). Final report from the classification project, Oslo, Department of Sociology
and Human Geography, 2009; Börjesson, 2006; Emil Bertilsson, Skollärare. Rekrytering till
utbildning och yrke 1977–2009, Uppsala, Acta Universitatis Upsaliensis, 2014, s. 284.
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bidragit med möjligheten att kategorisera eleverna i förhållande till aktuella
klassanalytiska redskap och olika gruppers position i det sociala rummet, men
också till att utveckla en schematisk bild av de intervjuade eleverna. I kategorin högre klass (KHK, BHK, EHK) finns barn till arkitekter, professorer, läkare, jurister, högre företagsledare, finansinvesterare och ”arvtagare”. En stor
andel av de intervjuade eleverna tillhör vad som kan beskrivas som en övre
medelklass (KÖM, BÖM, EÖM). Föräldrarna är högre mellanchefer, psykologer, universitetslärare, ämneslärare och olika former av ingenjörer. Denna
grupp är framträdande genom att ofta betona social medvetenhet, framtidssträvande och beresthet. Vidare är lågmäldhet viktigt. Att studera vid skolor
med icke-akademisk inriktning är därför inte förenligt med de egna värderingarna. Elever som tillhör en stabil medelklass (KSM, BSM, ESM) är även de
uppväxta i välbemedlade hushåll.322 Föräldrarna arbetar som klasslärare, kulturarbetare, tolkar, inom PR, offentlig tjänstesektor, IT, som kuratorer, egenföretagare, mellanchefer inom privat sektor eller tjänstemän inom ekonomisk
sektor. Den lägre medelklassen, å andra sidan, intar en mindre stadig position.
Här arbetar föräldrarna inom yrkesgrupper som småföretagare, välfärdsyrken,
förskolelärare eller som kontorsanställda inom offentlig eller privat sektor. Av
de fåtal intervjuade elever som tillhör arbetarklassen är föräldrarna med vissa
undantag kvalificerade yrkesarbetare.
Figur 1. Intervjuade elever efter föräldrars position
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Privilegier och priviligierad används genomgående i litteraturen om klass och eliter. Det kan
ta sig uttryck i att vara gynnad av större tillgångar, etnicitet, kön eller en kombination av dessa.
Samtidigt bör privilegier kopplas till individers självförståelse, agerande och ställningstagande.
Ett exempel är självförtroende och självsäkerhet i en specifik kontext. För en diskussion kring
utbildning, klass och privilegier se Claire Maxwell och Peter Aggleton, ”Introduction: Privilege, Agency and Affect – Understanding the Production and Effects of action”, I: Claire Maxwell och Peter Aggleton (red.), Privilege, Agency and Affect. Understanding the Production
and Effects of Action. Basingstroke, Palgrave Macmillan, 2013, s. 3-4.
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Ett reflexivt förhållningssätt till forskningsetik
Att genomföra en studie där människor, institutioner och sociala praktiker
möts innebär också att såväl vetenskapliga som etiska ställningstaganden
måste övervägas. De vetenskapliga och etiska ställningstagandena är nära förbundna med varandra och påverkar de anspråk som går att göra i förhållande
till studieobjektet. Denna avhandling förhåller sig av naturliga skäl till Vetenskapsrådets forskningsetiska anvisningar och nedan följer en diskussion kring
de ställningstaganden som jag gjort under fältarbetet. Här har jag också valt
att betona vad som beskrivs som ”risk/vinst-bedömning”, där avväganden
måste göras mellan etik och kunskapsproduktion.323
Det är alltså inte bara viktigt att reflektera kring etik, utan även vilka konsekvenser som etiska ställningstaganden får i relation till forskningsstrategierna
och resultatet. Dessutom är det viktigt att tänka igenom vilken form av forskningstradition ett strikt förhållningssätt till etiska regleringar producerar. Flera
forskare har på ett likartat sätt problematiserat forskningsetikens framväxt under de senaste decennierna och hur samhällsvetenskapen närmat sig naturvetenskapen. Hammersley betraktar detta som en del i akademins nyliberalisering.324 Ett sådant exempel, som den här avhandlingen brottats med, är möjligheten att exponera enskilda individer. En grundtanke är nämligen att inte
maskera namnet på skolorna. Anledningen är att resultatet i högre grad kan
jämföras med andra studier och att skolornas specifika karaktärsdrag är viktiga att synliggöra. Genom att ta bort eller maskera geografiska, historiska,
kulturella och utbildningsmässiga egenskaper riskerar skolornas särskildhet
således att förminskas. Vidare är det svårt att maskera elitpräglade gymnasieskolor eftersom de är såpass få och vissa ofrånkomliga detaljer fungerar som
tydliga identifikationsmarkörer. Här har det följaktligen krävts en så kallad
risk/vinst-bedömning för att avgöra vad som är viktigt i spänningsförhållandet
mellan vetenskaplig produktion och forskningsetik.
I den inledande delen av min datainsamling presenterade jag projektet för de
elever som deltog i observationerna och förklarade intentionerna med arbetet,
forskningsetiska riktlinjer och min roll som forskare. Tillika erbjöds elever
och skolpersonal att när som helst läsa mina fältdagböcker och anteckningar.
Endast vid några få tillfällen fick jag dock frågor om anteckningarna, även om
andra spörsmål om forskningsprojektet uppkom. Dessutom anpassade jag
mina anteckningar efter olika situationer. Vid tillfällen där elever generellt var
stressade och nervösa, som provtillfällen eller redovisningar, gjorde jag i stället noteringar direkt efter avslutad lektion. Mycket berodde dock på klassernas
karaktär och elevernas relationer till varandra.
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Vetenskapsrådet, God forskningssed. Stockholm, Vetenskapsrådet, 2011, s. 10, 45, 46.
Martyn Hammersley, “Creeping Ethical Regulations and the Strangling of Research”. Sociological Research Online, 2010.
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En ytterligare del av fältarbetet var dialogen och konversationerna med människor som ibland berättade saker i förtroende. Det hände regelbundet att jag
fick ta del av personlig information och tankar om elever, lärare och känsliga
situationer. Här inkluderas även utvärderande situationer som omfattar upplägg och betygssättning samt frågor till elever om känslor och uppfattningar.
I sådana sammanhang blir de etiska övervägandena viktiga. Det gäller med
andra ord att vara respektfull mot alla parter, lyssna in och känna av – men
aldrig återge det som någon individ berättat i förtroende. Här finns material
som är viktigt, men som jag av etiska skäl valt att inte presentera i avhandlingen.
Alla intervjuer är utförda på frivillig basis och baserade på informanternas
intresse. De elever som deltagit har inledningsvis fått ta hem en samtyckesblankett, även om alla varit över 15 år och därför formellt får fatta egna beslut
om medverkan. I majoriteten av fallen har de tillsammans med vårdnadshavare fyllt i blanketten; i andra fall har föräldrarna informerats utan blankett
och i några fall har elever påpekat att de är över 15 och därför kapabla att fatta
egna beslut. Vid inledningen till varje intervju har informanterna återigen informerats om projektet, upplägget och frågornas karaktär. Dessutom har
forskningsetiska riktlinjer såsom maskerade namn, samt möjligheten att avstå
från intervjun och enskilda frågor, hanterats. Jag har även bett om medgivande
för att få spela in ljudupptagningar. Informanten får härefter möjligheten att
själv ställa frågor eller be om förtydligande. Vid något tillfälle uppkom frågan
från elever om intervjuerna rapporterades till lärare och rektorer. Jag förtydligade då att deras namn var maskerade och att jag inte rapporterade innehållet
i intervjuerna. Sammanfattningsvis har jag kontinuerligt tagit fasta på och behandlat vetenskapsetiska ställningstaganden, men också hur dessa påverkar
resultatet i studien.

Vetenskaplig hållbarhet
En komplexitet hos det etnografiska förhållningssättet och kvalitativ forskning överlag är reliabilitets- och valideringsanspråken. Som Martyn Hammersley beskriver det, är den vetenskapliga hållbarheten starkt bunden till den
teoretiska utgångpunkten och det finns fler än ett sätt att tolka den etnografiska
observationen. Det handlar således om att beakta vad som “anses vara relevant”.
Empirical phenomena are descriptively inexhaustible; we can provide multiple,
true descriptions of any scene. How one describes an object on any particular
occasion depends on what one takes to be relevant. And given that the value of
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truth underdetermines descriptions, other values and concerns must play a constitutive role in their production.325

Vidare menar Golafshani att ”[r]eliabilitet och validitet är konceptualiserade
som trovärdighet, stringens och kvalitet i det kvalitativa paradigmet”.326 Det
är i flera avseenden svårt att uppfylla kriterier för validitet och reliabilitet när
det kommer till den kvalitativa forskningsdesignen. Bland annat lider etnografisk metod av problem med låg reliabilitet. Som en respons på frågor om vetenskaplig hållbarhet och även generaliserbarhet är det därför viktigt att dels
betrakta den teoretiska utgångspunkten, dels upplägget och urvalet av händelser som beskrivs. För att öka trovärdigheten har jag därför genomfört ett antal
åtgärder. Jag försöker bland annat öka transparensen genom att påtala potentiella brister och empiriskt underbygga argument. Här avses inte bara den
blandning och mängd av data som samlats in, utan även hur data analytiskt
används. Med andra ord handlar det om en systematisk reflexivitet kring relationen mellan teori, metod och uppbyggnaden av de data som samlats in.
Genom metodologisk pluralism och ”triangulering” kan analytiska slutsatser
verifieras och detta minskar till viss del de risker som är förenade med metodologisk tribalism.327 Bland annat kompletteras intervjudata med observationer och elevers praktiker kartläggs med koppling till social klassificering.
Dessutom kan marknadsföringsstrategier analytiskt jämföras med sekundärdata, intervjuer och annan empiri. Tydliga exempel som jag kommer att analysera och problematisera i avhandlingen är kategorierna mångfald och meritokrati. Här handlar det om att analytiskt se förbi det förgivettagna och vardagsuppfattningarna. Den etnografiska metoden, inklusive möjligheten att
samla in flera olika former av data under en längre tidsperiod, har även en
annan styrka. Metoden ger utrymme för att stärka den ”interna validiteten”,
genom att man som forskare kommer närmare det fenomen som studeras.328
Tolkningar och antaganden kan följaktligen utvärderas, omprövas och utvecklas i förhållande till analysen. För mig hjälpte detta bland annat när det kom
till att läsa av hur olika elever positionerade sig i klassrummet.
När det kommer till generaliserbarhet bidrar datainsamlingens osystematiska
karaktär och urvalsprinciperna till att delar av studiens resultat inte direkt kan
överföras till andra, liknande skolor. Däremot har kompletterande data i vissa
fall inhämtats från andra skolor med avsikten att kunna göra vissa jämförelser.
I dessa fall finns tydligare jämförelsegrunder för generaliserbarhet.
325

Martyn Hammersley, 1990, s. 606-607.
Nahid Golafshani, ”Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research”. The
Qualitative Report, 2003, s. 604. Min översättning.
327
Jfr. med Lamont och Swidler, 2014; Khan och Jerolmack, 2010; John W. Cresswell och
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126–127.
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Kapitel 5 Innerstadsgymnasiernas särställning

Detta kapitel inleds med en utförlig genomgång av gymnasiemarknadens
framväxt och utbredning samt elevströmmarna i Stockholmsregionen.329
Därpå övergår analysen till att undersöka innerstadsgymnasierna som symbolisk tillgång. Här menar jag att innerstadsområdet har blivit en socio-symbolisk
gräns som i viss mån förenar och ger gymnasieskolorna i centrala Stockholm
fördelar som gymnasieskolor i andra områden inte har. Ett centralt begrepp i
analysen är vad Bourdieu kallar lokaliseringsfördelar.330 Kapitlet uppmärksammar därefter betydelsen av distinktioner och anciennitet, vilket förtydligar
de hierarkiska skillnaderna mellan gymnasieskolorna i Stockholms innerstad,
i synnerhet distinktionen mellan att studera på en gymnasieskola i innerstadsområdet och att studera vid ett ”innerstadsgymnasium”. Avslutningsvis lyfter
jag också fram betydelsen av att kunna förvalta både samtiden och gamla
anor,331 det vill säga vikten av att ta fasta på den egna historien utan att betraktas som ålderstigen. Sammantaget avser detta kapitel att ge en grundläggande
förståelse för vad som i studien karaktäriseras som ett elitpräglat innerstadsgymnasium.

En gymnasiemarknad växer fram
År 1992 identifieras ofta som startpunkten för skolans marknadisering. Detta
år fanns totalt 57 enskilda eller fristående, 155 landstingsägda och 387 kommunala gymnasieskolor i Sverige.332 När avhandlingens fältarbete genomfördes, år 2015, hade antalet fristående gymnasieskolor ökat till 443 och antalet
elever var 83 754 (upp från 5 214 år 1992). Under 2017 gick 92 191 elever i
329

Flera studier visar på att skolans marknadisering har intensifierat redan existerande sociala,
geografiska och symboliska gränser mellan olika skolområden. Se exempelvis Ambrose, 2017;
Bunar. 2009.
330
Se Pierre Bourdieu, “Site effects”, I: Pierre Bourdieu m.fl. (red), The Weight of the World.
Social Suffering in Contemporary Society. Oxford, Polity, 1999.
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Här betraktas skolbyggnadernas materiella utformning och dess roll i den institutionella reproduktionen. Waters och Brooks påpekar, “acknowledging that the spatial boundaries of the
school (where schools are located in space and how their internal space are identified) are not
straightforward to delimit”. Se Johanna Waters och Rachel Brooks, “’The magical operation of
separation’: English elite schools’ on-line geographies, internationalization and functional isolation”. Geoforum, 2014, s. 87.
332
Skolverket, 1995.
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någon av landets fristående gymnasieskolor, en ökning på 1 668 procent från
1992.333 I den tätbefolkade Stockholmsregionen växte samtidigt en omfattande gymnasiemarknad fram. Denna gymnasiemarknad formaliserades år
2011 med ett samverkansavtal mellan länets kommuner, samt Håbo och
Gnesta kommuner, vilket gör det möjligt för elever att välja gymnasieskola
inom ett stort geografiskt område.334 Huvudstadens gymnasiemarknad skiljer
sig därmed från många andra delar av landet med avseende på antalet skolor,
elever, utbildningar och organisation. Tack vare goda transportmöjligheter
finns också förutsättningar för en omfattande skolpendling.

Med huvudstaden som fokus
Marknadiseringen av svensk skola skildras ibland som en övergång till en nyliberal styrningsfilosofi.335 Denna beskrivning saknar delvis regionalpolitisk
och geografisk förankring. Införandet av marknadsmässiga principer och utfallet av dessa har varierat beroende på demografiska skillnader, överskridande samverkansavtal och kommunpolitiska visioner.336 Dessutom har det i
viss omfattning alltid funnits en gymnasiemarknad, speciellt i Stockholms län.
Redan innan 1990-talets utbildningsreformer kunde initierade och resursstarka familjer kringgå närhetsprincipen och dåtidens regleringar. Privatskolor, specialutformade utbildningar och strategiskt agerande resulterade i ett
visst förhandlingsutrymme framför allt för resursstarka grupper. Ett tydligt
exempel var hur ansökningsförfarandet till prestigefyllda Södra Latins gymnasium och andra ”läroverk” kringgicks av initierade familjer.337 En tjänsteman vid Stockholms stad, som jag intervjuade, berättar:
Jag jobbade på Södra Latin på 90-talet och […] då var det ju närhetsprincipen
som gällde och då fanns det möjlighet att komma in på Södra Latin om man
valde kinesiska […]. Men i vilket fall som helst så innebar det att det var väldigt
många som sökte, som valde kinesiska för att då skulle man kunna komma in
där. Sen var det kö utanför, jag var studierektor där eller vad det hette på den
tiden. Då var det kö utanför studierektorns rum för då ville man byta språk efter
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Skolverket, Skolor och elever samt antal elever bosatta i annan kommun läsåren 2008/09–
2017/18. 2018. Det varierar dock mellan åren och antalet elever vid fristående skolor var exempelvis 94 060 läsåret 2011/12.
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Se StorSthlm, 2019-02-14.
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Jfr. med Montin, 2007.
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Inom vissa delar av landet har det funnits politiskt motstånd mot en alltför omfattande etablering av fristående skolor. I Stockholm fanns redan stödfunktioner och goda ekonomiska förutsättningar vilket resulterade i en friskoleexpansion. Samtidigt finns det indikationer på att
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sådan indikation var att man erbjöd lägre skolpeng. En ytterligare faktor är den demografiska
strukturen i somliga kommuner, vilken bidragit till att privata aktörer avstått från att ge sig in i
konkurrensen med redan existerande skolor. För resonemang kring detta, se exempelvis Anna
Fransson och Irene Wennemo, ”Kommentar”. I: Anders Lindbom (red.), Friskolorna och framtiden. Segregation, kostnader och effektivitet. Stockholm, Institutet för framtidsstudier, 2007,
s. 85–87.
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Se exempelvis Broady och Börjesson, 2006.
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fyra veckor för att man inte klarade kinesiskan, så ville man ha tyska i stället.
Och då kom man på det geniala knepet inne på Utbildningsförvaltningen som
inte jag jobbade på då, att då får vi ha kinesiska även på Skärholmens gymnasium och då vart det en jätterisk att välja på kinesiska för då hamnade man
antingen på Södra Latin eller Skärholmen. Då slutade man välja kinesiska plötsligt. Men så att även då var det en väldigt attraktiv skola, Södra Latin. [Tjänsteman, Stockholms stad]

Innan 2008 års länsövergripande samverkansavtal förekom inga enhetliga
riktlinjer för antagningen till gymnasieskolan. Att gymnasieregionen skulle ha
dagens omfång var inte heller en uttalad politisk ambition. Stockholms stad
reglerade exempelvis länge antagningen till de kommunala gymnasieskolorna
genom administrativa upptagningsområden (närhetsprincipen), speciellt för
de eftertraktade teoretiska programmen.338 Men närhetsprincipen var svår att
handha och även om elever som regel hamnade på skolan närmast bostaden
kunde bristen på utbildningsplatser påverka placeringen. De som inte antogs
på den närmaste skolan fick således studera vid en närliggande skola. De fristående gymnasieskolorna var dessutom relativt få, vilket begränsade andra
valalternativ. Så här beskrivs det administrativa förhållningssättet till närhetsprincipen och placeringen av elever innan år 2000 av en tjänsteman vid Stockholms utbildningsförvaltning:
Vilket alternativ gav flest nöjda? Fick någon orimlig resväg? […] Dessa och
många fler frågor löstes av nödvändighet på olika sätt för olika program och på
olika sätt från år till år, då varje antagningssituation var unik när det gällde de
antagna och deras bostad.

År 2000 infördes nya antagningsprinciper för de kommunala gymnasieskolorna. Närhetsprincipen upphörde för boende i Stockholms stad och kommunens ungdomar konkurrerade om såväl skolor som program genom betyg eller
meritvärdespoäng.339 En annan nyhet var att Ekerö kommun också anslöts till
avtalet.340 År 2008 expanderade gymnasieregionen ytterligare genom att inkludera hela Stockholms län och dessutom Håbo, Gnesta och landstingsstyrda
338

Redan under början av 1990-talet kunde man söka till Stockholms kommunala gymnasieskolor, men ungdomar från andra kommuner hänvisades i första hand till fristående skolor.
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Antagningen till gymnasiala utbildningar sker, med vissa undantag, på grundval av ett samlat
meritvärde från grundskolan. Detta fastställs i dag genom att olika betygsgrader (A–F) tillskrivs
ett numerärt poäng. F (0 poäng), E (10 poäng), D (12,5), C (15), B (17,5) och A (20). Maxpoäng
för en skolsökande elev är 340 poäng. Tidigare var motsvarande 320. Mellan år 1994 och år
2011 utgjordes skalan av betygsstegen: Icke Godkänd, Godkänd, Väl Godkänd och Mycket Väl
Godkänd. Urvalet till ett program på en viss skola är främst beroende av antalet platser. De
skolsökande ungdomarna konkurrerar om platserna baserat på det samlade meritvärdet. Antagningsgränsen till respektive skolas program baseras på antalet sökande i förhållande till antalet
platser. Genom ett högt söktryck skapas högre antagningsgränser. I dag finns det utbildningar
där 100-tals ungdomar står i kö. För mindre attraktiva program, där antalet platser överstiger
antalet sökande, finns sällan någon antagningsgräns.
340
I mån av plats kunde ungdomar som inte bodde i Stockholm och Ekerö söka sig till skolorna
i dessa kommuner.
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Berga Naturbruksgymnasium. Fram till och med 2011 hade stockholmsungdomarna dock förtur till de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga
programmen vid Stockholms kommunala gymnasieskolor samt till det individuella programmet. Först år 2011 infördes alltså en fullständig valfrihet med
konkurrens baserad på betyg.
Tilltron till meriter och betygskonkurrens har bidragit till den successiva reformeringen och utvidgningen av gymnasiemarknaden i Stockholm 1992,
2000, 2008 och 2011. Utgångspunkten har varit att alla elever med höga
grundskolebetyg ska ges en likvärdig chans att välja skolor som har goda studieresultat och erbjuder en utbildning av hög kvalitet. Dessutom förväntade
man sig att betygskonkurrens och förbättrade möjligheter till skolpendling
skulle öka studiemotivationen och skolframgången hos ungdomar från socialt
utsatta områden.341 De förändrade antagningsreglerna förväntades alltså försvaga de utbildningsfördelar som resursstarka grupper kunde ha och i stället
främja resurssvaga grupper. Konkurrensen mellan skolorna har också anförts
som en viktig del av reformerna. Samtidigt som studiemotiverade elever uppmuntrats till skolpendling, förväntas skolor i konkurrensutsatta områden konkurrera med skolor i välbeställda områden genom att utveckla välfungerande
verksamheter.342 I det regionala samverkansavtal som slöts våren 2015 var
skolkonkurrensen ett viktigt argument:
Intentionerna med samverkan är att främja konkurrensen på lika villkor oavsett
huvudman, sträva mot ett utbud och efterfrågan i balans, identifiera och utveckla strategiskt viktiga utbildningar i regionen samt öka genomströmningen
i gymnasieskolan så att fler fullföljer utbildningen inom tre år. I avtalet ingår
också fastställda programpriser samt införande av strukturtillägg med syftet att
utjämna skillnader mellan skolor utifrån elevers olika förutsättningar.343

Retoriken om valfrihetens konkurrenskraft och möjligheter är således fortfarande vital.344 Kommunförbundet Stockholms Län (i dag StorSthlm) menar, i
likhet med tidigare resonemang, att gymnasiemarknadens pluralism bidrar till
större möjligheter för elever och skolor.
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Söderström och Uusitallo, 2005.
Generellt har detta visat sig svårt och socialt starka bostadsområden såsom Bromma, Danderyd och Lidingö har tillsammans med Stockholms innerstad kvarhållit en särställning. Se
Forsberg, 2015; Palme, 2008.
343
KSL, http://www.ksl.se/svenska/press/pressmeddelanden/pressmeddelande---utbildningoch-gymnasiesamverkan/2015-01-28-kommunerna-overens---extra-stod-till-gymnasieelevermed-lagre-maluppfyllelse.html. 2015-04-17.
344
Avtalet gäller för de nationella gymnasieprogrammen och därtill eventuella strukturtillägg.
KSL, http://www.ksl.se/utbildning-och-arbetskraft/gemensam-gymnasieregion/programpriser.html. 2016-09-26.
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Gymnasieregionen Stockholm 1992–2019
År 2015 studerade sammanlagt 28 157 elever på fristående gymnasieskolor i
Stockholms län (31 383 år 2017) medan antalet hos kommunala huvudmän
uppgick till 41 719 (43 827 år 2017).345 Framväxten av fristående gymnasieskolor har varit synnerligen omfattande i storstadsregionerna.346 År 1992
fanns 51 kommunala och ett 10-tal landstingsstyrda gymnasieskolor i Stockholmsregionen. Det innebar att merparten av alla kommuner hade minst en
egen gymnasieskola. Innan valfrihetsreformen erbjöd de kommunala gymnasieskolorna oftast ett heltäckande utbud av studie- och yrkesförberedande program, vilket minimerade elevrörelserna till andra kommuner. De landstingsstyrda skolorna var i huvudsak kopplade till yrkesutbildningar, särskilt inom
områden som vård och naturbruk. Medan naturbruksgymnasierna var placerade i landsortsområden, låg vårdgymnasierna nära sjukvårdsinstitutioner eller i kommunala centralorter. Utöver dessa 61 gymnasieskolor fanns 13 fristående gymnasieskolor, några med språkfokus (t.ex. Tyska skolan), andra
med alternativ pedagogik (t.ex. Waldorfskolorna). Flera var dessutom äldre
privatskolor som till följd av reformerna ombildats till fristående skolor. Av
den första generationens fristående gymnasieskolor var åtskilliga dessutom
placerade i socialt starka områden.347
Som framgår av Figur 2a och b har det skett stora förändringar mellan 1992
och 2019. Antalet gymnasiala friskolor har växt från 13 till 133, antalet kommunala gymnasieskolor från 51 till 74. Det är förståeligt att konkurrensen ökat
mellan skolorna i regionen. Men alla konkurrerar inte på samma villkor. Det
finns, som jag ska återkomma till, mer eller mindre hierarkiskt definierade
kluster av rivaliserande gymnasieskolor.348 En annan, nog så viktig, skillnad
är att merparten av de fristående gymnasieskolorna i dag är vinstdrivna företag. De idéburna verksamheterna har blivit relativt sett färre. Bland de landstingsstyrda kvarstår endast Berga Jordbruksgymnasium. Över hela regionen
dominerar nu fristående gymnasieskolor och vid vissa geografiska platser
återfinns större skolkluster. Ofta befinner sig de nyetablerade gymnasieskolorna i äldre företags- och industribyggnader och i närheten av goda kommunikationsmöjligheter. Jakobsberg, Norrtälje, Bromma, Sollentuna, Täby och
Södertälje utgör exempel på kommunområden med större koncentrationer av
skolor. De största koncentrationerna finns dock i Stockholms innerstad med
omnejd (Globen, Gullmarsplan och Liljeholmen).349
345

Skolverket, Databasen Jämförelsetal. 2016.
Skolverket, 2016.
347
Utbredningen av fristående gymnasieskolor har generellt skett i socialt resursstarka områden. Se Karin Edmark, Location choices of Swedish independent schools. How does allowing
for private provision affect the geography of the education market? (Working paper). Uppsala,
IFAU, 2018.
348
Se även Forsberg, 2015.
349
Här finns främst fristående gymnasieskolor som i vissa fall även delar lokaler.
346
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Figur 2a och b. Gymnasieskolor i Stockholmsregionen 1992 och 2019

Gymnasierna i innerstaden 1992–2019
Av Stockholmsregionens gymnasieskolor är i dag över en fjärdedel placerade
i innerstadsområdet och merparten har fristående huvudmän. År 1992 fanns
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endast 16 gymnasier i innerstaden (se Figur 3a och b): 10 kommunala, 4 fristående och 2 landstingsägda. De fristående gymnasieskolorna tillhörde framför allt den äldre generationens privatskolor, som överlevt den hårdföra regleringen av privatägda verksamheter inom vård, skola och omsorg.350 Två av
dessa, Franska skolan och Enskilda gymnasiet, utmärktes av en socialt hög
rekrytering.351 De andra två fristående skolorna, Tyska skolan och Lycée
Français Saint Louis var i första hand alternativ för internationella familjer
genom att deras undervisning var anpassad efter tysk respektive fransk läroplan. De två landstingsstyrda skolorna, Katarina vårdgymnasium och Stadshagens vårdgymnasium, kom under slutet av 1990-talet att omvandlas till Katarina västra vårdgymnasium och bedrevs fram till sin nedläggning i kommunal regi. Numera finns inga landstingsägda innerstadsgymnasier. Av de tidigare tio kommunala gymnasieskolorna finns i dag endast sju kvar: Kungliga
svenska balettskolan, Kungsholmens gymnasium, Norra Real, S:t Eriks gymnasium, Södra Latin, Thorildsplans gymnasium och Östra Real.352
Vid 1990-talets ingång låg flertalet av de kommunala och landstingsstyrda
gymnasieskolorna på Kungsholmen och Södermalm.353 De fristående skolorna var placerade i gränszonen mellan Östermalm och Norrmalm, det vill
säga områden med socialt hög boendesammansättning, men även goda förutsättningar för skolpendling. Man kan sammanfattningsvis konstatera att närhetsprincipen, tillsammans med det begränsade antalet fristående gymnasieskolor, skapade en avgränsad gymnasiemarknad i Stockholms innerstad under
1990-talets första hälft. Eftersom eleverna endast undantagsvis kom från andra
stadsdelar än skolornas upptagningsområden fanns en stark lokalanknytning.
Elevsammansättningen avgjordes således i högre grad av närområdets sociala
karaktär.
Mellan 1992 och 2019 ökade antalet gymnasieskolor i innerstadsområdet markant (se Figur 2a och b). Det är i huvudsak gymnasieskolor med fristående
huvudman som står för denna ökning (se Diagram 1).

350

Blomqvist, 2004.
Se exempelvis Palme, 2008.
352
Åsö gymnasium, Frans Schartau och S:t Göran har med tiden avvecklats eller omvandlats till
andra verksamheter.
353
Kungliga svenska balettskolan och Södra Latin delade här tillfälligt lokaler.
351

79

Diagram 1. Innerstadsgymnasier efter huvudman år 1997–2019

Under den första femårsperioden fördubblades antalet skolor. Nästa större expansion skedde under åren 2006–2008 då antalet skolor ökades med 15. Som
mest existerade år 2014 46 gymnasieskolor med fristående huvudman i Stockholms innerstad; sedan dess har antalet minskat något. Av dagens fristående
innerstadsgymnasier ägs en majoritet av större utbildningskoncerner. Ett exempel är Academedia som expanderat genom att införliva mindre utbildningsföretag (under senare år Klaragymnasierna på Södermalm och Kungsholmen).
Dessutom finns ett fåtal utbildningsföretag som erbjuder idéburen pedagogik,
samt så kallade ”non-profit” skolor. Det senare gäller främst stiftelseägda skolor med stark social såväl som utbildningsmässig elevrekrytering (dvs. Campus Manilla, Enskilda gymnasiet, Franska skolan samt Viktor Rydbergs verksamheter vid Odenplan och Jarlaplan).
År 2019 finns sammanlagt 59 gymnasier i Stockholms innerstad (43 fristående
och 16 kommunala). Den geografiska spridningen (se figur 3b) är förhållandevis jämn mellan stadsdelarna, även om den största koncentrationen av fristående gymnasieskolor finns på Norrmalm, angränsande till Östermalm. Man
kan urskilja två klusterliknade formeringar av fristående gymnasieskolor, den
ena runt Stadshagen i de västra delarna av innerstaden,354 och den andra
centralt placerad i den norra delen av stadskärnan. I vissa fall är närheten påtaglig, i synnerhet de gånger skolorna är placerade i samma byggnad. Mer
avskilda är gymnasieskolorna vid Hjorthagen och Värtahamnen, Campus Manilla på Djurgården samt Lycée Français Saint Louis på Stora Essingen.

354

Området bestod tidigare framför allt av kontorsbyggnader, vilket medfört att skolorna har
anpassat lokalerna efter utbildningsbehovet.
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Figur 3a och b. Gymnasieskolor i Stockholms innerstad 1992 och 2019

Den nya skolpendlingen i Storstockholm
För att förstå vidden av marknadiseringen måste man titta närmare på den nya
skolpendlingen i Stockholmsregionen. I Skolverkets redovisning av gymnasieelevers pendling konstateras att regionen innehåller flera mer eller mindre
omfattande utbildningsmarknader.355 En stark och tydlig pendlingsrörelse är

355

Skolverket, 2016.
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emellertid riktad mot Stockholms innerstad.356 Antalet ungdomar som söker
till gymnasier i city har stadigt ökat sedan andra hälften av 1990-talet, trots att
minskande elevkullar fick söktrenden att avta något under 2010–2012.
I diagram 2a åskådliggörs antalet elever som studerat på något av innerstadens
gymnasier 1997–2017. I diagram 2b ges en bild av hur många ungdomar i
gymnasieålder, dvs. 16 till 19 år, som bor i Stockholms innerstad och som
hypotetiskt skulle kunna studera vid skolor där. Även om studien inte har möjlighet att fastlägga hur stor andel av innerstadens gymnasieelever som också
bor i innerstaden går det att göra vissa grundläggande antaganden.
Diagram 2a och b. Elever på innerstadsgymnasier (1997–2017) respektive Ungdomar i gymnasieålder (16–19) efter boende

356

Liknande diskussioner om elevrörelser återfinns även i ett antal andra studier. Donald
Broady och Mikael Börjesson, menar exempelvis att skolpendlingen till de mer prestigefyllda
innerstadsgymnasierna ofta kommer från rikare norrortskommuner. Broady och Börjesson,
2006. Mikael Palme gör i sin avhandling en motsvarande iakttagelse och pekar bland annat på
pendlingstrenden mellan Bromma och ovan nämnda skolor. Palme, 2008.
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Diagram 2b visar en ökning av antalet ungdomar i åldern 16–19 år i Stockholms län mellan åren 2002 och 2015. En motsvarande utveckling gäller för
innerstadsområdet. Däremot kan man notera att antalet innerstadsungdomar
aldrig överskridit 9 500.357 Jämförs antalet ungdomar i Stockholms innerstad
med den totala mängden elever på gymnasierna i innerstaden tydliggörs omfattningen av skolpendlingen. Medan pendlingstrenden till Stockholms innerstad är markant, är den dock som tydligast när det gäller de fristående innerstadsgymnasierna. Från att ha omfattat ungefär 9 procent av alla elever på
innerstadsgymnasium (drygt 1 000 elever fördelade på 8 skolor) år 1997, studerade nästan 60 procent (12 021 elever) på fristående gymnasieskolor år
2015.
På skolnivå går det att tydliggöra vissa direkta konsekvenser av skolvalspendlingen till de skolor som jag valt att benämna de elitpräglade gymnasieskolorna, speciellt andelen boende i Stockholms stad (se Appendix, diagram 6a
och 6b). Här är det möjligt att se skillnader både mellan olika program och
mellan olika skolor. Diagram 6a visar att Enskilda gymnasiet, Franska skolan
och Viktor Rydbergsskolorna (samtliga med enskild huvudman) har en lägre
andel elever från Stockholm vid det naturvetenskapliga programmet 2017,
men också att det varierar år från år. År 2017 var endast 34 procent av de som
studerade vid Enskilda gymnasiets naturvetenskapliga program bosatta i
Stockholms stad, medan motsvarande andel år 2014 var 59 procent. På Viktor
Rydberg Odenplan var skillnaden större. Under perioden 2009–2017 var det
endast år 2012 då andelen elever bosatta i Stockholms stad överskred 50 procent vid naturvetenskaplig programinriktning. År 2009 var motsvarande andel
29 procent och år 2017 45 procent. Franska skolan har dock generellt haft fler
elever från Stockholms stad än de andra elitpräglade fristående gymnasieskolorna.
På de kommunala skolorna är andelen elever bosatta i Stockholms stad genomgående högre. Det har dock skett en påtaglig förändring efter att närhetsprincipen togs bort. Andelen elever från Stockholms stad har stadigt minskat,
framför allt efter år 2011, dvs. när de natur- och samhällsvetenskapliga programmen blev sökbara för ungdomar från hela länet. Tidigare kom 95–100
procent av eleverna vid naturvetenskaplig inriktning vid Norra Real, Södra
Latin och Östra Real från Stockholms stad. År 2011 sjönk andelen till under
70 procent. Intressant nog har minskningen inte varit lika stor vid samhällsvetenskapligt program. På Franska skolan, Kungsholmens gymnasium och
Södra Latin går det till och med att se en ökning från år 2009 och framåt.

357

År 2015 uppmättes antalet ungdomar hemmahörande i innerstadsområdet till 8 401.
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Det finns ett antal aspekter att ta fasta på i jämförelsen mellan elevernas hemkommun och gymnasieskola, dvs. skolpendlingen. Ser vi till de elitpräglade
innerstadsgymnasierna som en enhet,358 kommer eleverna främst från Stockholms kommun. År 2017 var närmare 60 procent bosatta i Stockholm, åtföljt
av Nacka (7,2 %), Lidingö (3,9 %), Huddinge (3,5 %) och Solna (3,2 %). Som
visats i tidigare studier kommer majoriteten av eleverna alltså från de mer välbärgade kommunerna norr och nordöst om Stockholm.359 Endast 9,5 procent
kommer från de södra förortskommunerna. Skillnaden på skol- och huvudmannanivå är ändå tydlig; dessutom tycks skolpendlingen delvis vara påverkad av närheten till hemmet. På de fristående elitpräglade gymnasieskolorna i
Stockholm pendlade drygt 30 % från Danderyd, Lidingö, Nacka och Sollentuna. Viktor Rydberg Odenplan är mer lik kommunala skolor som Kungsholmens gymnasium, Norra Real och Södra Latin. De kommunala skolorna skiljer sig dessutom något från de fristående när det gäller huvudsakligt upptagningsområde. Här är andelen elever från Stockholms kommun större och andelen elever från Danderyd, Lidingö och Nacka mindre.

Innerstaden som symbolisk tillgång
Efter att första halvan av kapitlet ägnats till att åskådliggöra gymnasiemarknadens förändringar, följer här en analys av innerstadsgymnasierna och hierarkin mellan gymnasieskolorna i innerstadsområdet. Analysen åskådliggör
marknadiseringens geografiska gränser och kopplar dessa till stadens symboliska, sociala, ekonomiska, kulturella och historiska karaktärsdrag.360 Jag
kommer också att beröra hur skolorna kontinuerligt formas i relation till dessa
karaktärsdrag361 och hur staden strategiskt nyttjas av skolor för att vinna
358

Med enhet avses här Enskilda gymnasiet, Franska skolan, Kungsholmens gymnasium, Norra
Real, Södra Latin, Viktor Rydberg Jarlaplan och Odenplan samt Östra Real.
359
Forsberg, 2015.
360
Det handlar om hur dessa gränser formar agenterna och fungerar som “a deeply consequential form of ramifying action through mental and objectal representations” vilket “[…] affects
how a myriad agents feel, think, and act as it percolates down and diffuses across the social
structures of the city”. Loïc Wacquant, Tom Slater och Virgilio Borges Pereira, “Territorial
Stigmatization in Action”. Environment and Planning A: Economy and Space. 2014, s. 1575.
361
I dag går det att diskutera hur en kunskapsintensiv, gentrifierad och kommodifierad stadskärna påverkar innerstadsgymnasiernas position. Stockholm formas dessutom av transnationella investeringar i infrastruktur och fastigheter, vilket medför att skolorna till viss del berörs
av globala aktörer. Den amerikanske sociologen Saskia Sassen menar att staden är ett epicentrum för “economic globalization”, vilket “allows us to reconceptualize processes of economic
globalization as concrete economic complexes situated in specific places”. Sassen påpekar att
analyser av företeelser i städer kan åskådliggöra hur det globala och lokala interaktivt samspelar
inom den samtida kapitalismen och påpekar således att ”places [are] bound to each other by the
dynamic of economic globalization”. Saskia Sassen, “Whose City Is It? Globalization and the
Formation of New Claims”. Public Culture. 1996, s, 177–178. Liknande påpekas av Atkinson
m.fl. 2017, s. 181. Med London som exempel pekar de på att det är i staden som globala kapitalinvesteringar blir ”förkroppsligade”.
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konkurrensfördelar. En central utgångspunkt är Bourdieus begrepp lokaliseringsfördel (”profits of localization”) som definieras på följande sätt:
Space, or more precisely the sites and places of reified social spaces, along with
the profits they procure, are stakes in struggle (within different fields). Spatial
profits may take the form of the profits of localization, which can be divided
into two classes: income derived from proximity to rare and desirable agents
and goods (such as educational, cultural or health establishments); and the profits of position or of rank (for example, assured by a prestigious address), which
are a particular case of symbolic profits of distinction tied to the monopolistic
possession of a distinctive property.362

Dock räcker inte en skolas placering och lokaliseringsfördelar för att garantera
elevrekryteringen. När det existerar många skolor i ett avgränsat geografiskt
område – som det gör i Stockholms innerstad – uppstår olika slags hierarkier,
något som utgör en viktig utgångspunkt för denna studie.

Bidrar geografisk mobilitet till mångfald?
Tidigare befolkades innerstadens gymnasier främst av ungdomar som var bosatta i centrala Stockholm. Även om gymnasievalet öppnat upp för elever från
andra delar av regionen har innerstadsungdomarna fortfarande vissa fördelar
genom att i högre grad ha kunskap om skolornas olika kännetecken. Rykten
florerar i kompiskretsar och föräldragrupper; likaså finns ofta flera prestigefyllda skolor nära hemmet. Som en elev formulerade det: ”bor man i innerstaden så vet man om skolorna”. Därmed inte sagt att skolpendlade ungdomar
nödvändigtvis är mindre bekanta med gymnasieskolorna i innerstaden. Påfallande många verkar väl bevandrade i stadens symboliska gränser och hierarkier. På dagens gymnasiemarknad utgör geografisk närhet följaktligen ingen
garanti för att få tillgång till de mest attraktiva gymnasieplatserna. Konkurrensen är hård, speciellt om man vill studera vid en elitpräglad gymnasieskola.
Det finns ju liksom både för- och nackdelar med det hela så klart. Att fördelarna
är ju kanske att […] man kommer in på liksom en skola som […] passar en
själv. [O]m man är ambitiös så kan man liksom komma in till dom skolor som
är ambitiösa, om man bor långt bort. Men å andra sidan blir det ju problem för
de andra, de som bor i innerstan – att alla vill ju komma in på innerstadsskolorna, så det blir de som blir undantryckta. För de får inte plats på dem. Så det
finns ju för- och nackdelar. Men för mig som både, både bor i innerstan och
hade höga betyg så påverkade det inte mig personligen. Men jag vet ju andra
som behöver åka väldigt långt för att komma till innerstadsskolor. [Manlig elev,
NV]

362

Bourdieu, 1999, s. 126–127.
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Trots att vissa ungdomar riskerar att exkluderas, uppfattar eleverna generellt
gymnasievalet som en positiv kraft. Att kunna ”ta sig ut” rättfärdigas främst
av chansen att bryta isolering eller segregation. Det betraktas följaktligen som
ett meritokratiskt val, där social bakgrund underordnas kamp, ansvarstagande,
talang och strävan. Eleverna menar att dagens system fungerar bättre än det
tidigare, framför allt i relation till närhetsprincipen.363 De likställer möjligheten att pendla från höginkomstområde till en elitpräglad innerstadsgymnasieskola med motsvarande pendlingsmöjlighet för ungdomar i socialt utsatta
områden. En av eleverna, själv uppväxt i ett välbärgat villaområde nordost om
Stockholm, formulerar sig så här:
Jag hade börjat gråta [om] jag hade hamnat på Danderyds gymnasium och jag
hade inte varit lycklig. Det kan jag säga. Alltså Danderyds gymnasium fanns
inte ens med på min lista. Det fanns inte ens en chans att jag skulle hamna på
den där skolan […] alltså jag hade verkligen börjat gråta. Det där hade aldrig
funkat för mig. Inte ens på, alltså lågstadiet, för det fanns en skola närmare mig.
Men jag valde en som var längre bort och det var mycket bättre för mig. För
dom människorna som gick på den skolan – ja – men det var liksom jag.
Mamma och pappa ville att jag skulle hamna på en annan skola och jag kunde
inte ha haft det bättre på den här skolan. Så att om det skulle vara närhetsprincip
– det skulle också liksom vart man bor. [Kvinnlig elev, SAM, BHK]

När hon kommer in på ”närhetsprincipen” övergår hon dock till att betona att
ungdomar som bor i utsatta områden med sämre skolor kan meritera in sig till
innerstaden.
För då är det så här ute i ett utsatt område, kan man inte komma in på en bra
skola – när man har kämpat betygen. […] Men tänk då om man bor i ett utsatt
område, hur ska man kunna ta sig ur det utsatta området om man inte kan få en
bra utbildning och man kan inte plugga för man hamnar på samma skola som
alla dom som kanske inte satsade på skolan som du själv gjorde. Då, det blir
bara ännu mer segregerat i hela samhället. [Kvinnlig elev, SAM, BHK]

En annan elev, som själv bor i innerstan, gör en liknande reflektion:
Jag tänker, om man använder sig av närhetsprincipen så sätter det ju väldigt
socioekonomiska krav liksom också på var man bor. För att, det finns ofta så
ligger de större attraktiva gymnasierna i innerstan, eller i områden där det bor
ganska mycket människor och så där och jag menar, alla ska ju ha möjligheten
att välja vad de vill. Och det är väldigt tråkigt om man ska, om man ska få
käppar i hjulet för att man inte bor på rätt plats liksom. [Kvinnlig elev, SAM,
KÖM]

363

Vissa har även god kunskap om hur närhetsprincipen förändrats sedan 1992, trots att de
själva inte var födda då.
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Många elever beskriver innerstaden som ”kosmopolitisk” och menar att de
elitpräglade innerstadsgymnasierna fungerar som mötesplatser. Stadsmiljön,
liksom skolorna, kopplas samman med positiva värdebegrepp.364 En elev beskriver det som en resa: ”Det är kul för mig att komma ut lite mer, widen my
perspective. Så jag tycker att det är väldigt bra att man får välja.” Liknande
upplevelser formuleras av elever från Danderyd, Nacka, Solna, Sollentuna,
Stockholm, Tyresö, Täby och Upplands Väsby – från villakvarter, innerstadslägenheter och större bostadskomplex. Härmed förenas elever med större kulturella och ekonomiska tillgångar som efterfrågar viss mångfald, med elever
med mindre tillgångar som försöker bryta sig loss från sin omgivning och
skola. För den förstnämnda gruppen – ofta uppväxta i traditionella villaområden (i Bromma, Djursholm, Enskede, Täby etc.) – beskrivs de välbeställda,
politiskt och livsstilsmässigt likriktade hemmakvarteren som hämmande medan innerstaden och deras egna gymnasier uppfattas som spännande och öppensinnade:
Det är nog mycket att jag inte tycker om Täby jättemycket. Alltså in till stan
känns mer som en större blandning av människor och Täby känns väldigt – det
är väldigt mycket Moderater och väldigt fint så. Man måste ha dom rätta kläderna. Medans stan känns som att – ja, det var i alla fall min bild då – att det
skulle finnas större blandning. Att man kunde variera sig typ. [Kvinnlig elev,
SAM, SHK]
Jag vet inte, det känns att det är så här staden det är inte samma sak som där jag
bor. Det känns lite mer fritt, inte lika starka normer och här känns det som att
man kan va sig själv och det finns så massor med olika människor för här i
Stockholm, folk från andra orter – ja, det är här alla möts typ. Medans om man
bara åker in till någon liten förort, typ så här 30 minuter från Stockholm så finns
ju så här, då är det så här det folket. Och så här möts allihopa, så här i mitten.
[Kvinnlig elev, SAM, SHK]

Andra beskriver hur innerstaden och skolan ger erfarenheter och perspektiv
som förbereder inför vuxenlivet.365 Två tydliga exempel, som här kallas för
Jens och Frans, är uppväxta i resursstarka familjer och välbeställda bostadsområden. Jens [EHK] förklarar: ”Det känns som att det är mer som att komma
in i vuxenlivet, så här pappa åker alltid in till stan på morgon, mamma också
[…]. Kanske låter fjantigt, men […] det känns som man tar ett steg in i sin
framtid typ.” Även Frans [EHK] menar att målet alltid har varit att studera i
innerstaden och siktet var därför inställt på någon av de elitpräglade skolorna.
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Den franske kulturgeografen Christophe Guilluy kallar detta ”the myth of the open and egalitarian society of the cosmopolitan urban centers”. Se Christophe Guilluy, Twilight of the elites.
Prosperity, the periphery, and the future of France. New Haven och London, Yale University
Press, 2019, s. 5.
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Reflektionerna är intressanta i förhållande till föräldrarnas yrkespositioner och Beaverstocks
resonemang om städer som ”nodala punkter” för ”reproduktionen av kosmopolitiska intressen”.
Se Beaverstock, 2005, s. 247.
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”Jag var ganska säker ända sedan jag var 12 år gammal och kom in till stan
och var inne mer ofta för första gången, att jag ville gå gymnasiet inne i stan
[…] och då fanns det två skolor som främst stod på agendan och det var Östra
Real och Norra Real.” På frågan om vad i skolans geografiska placering det
är som attraherar svarar han:
Alltså ja, jag tycker om alltså stan i allmänhet. Det har jag gjort sedan jag var
liten, jag tycker om stämningen och tanken kunna gå i skolan och sen gå ut och
vara mitt inne i staden och göra precis vad man vill liksom. […] Det skulle
kännas som ett vuxet steg, nästan att ta. Man skulle liksom växa upp lite snabbbare. Det kände jag direkt alltså i gymnasiet också […] det blev ett stort steg
från högstadiet till gymnasiet när man fick komma in till stan så. [Manlig elev,
SAM]

För elever ur lägre klasskikt motiveras den geografiska mobiliteten i stället av
önskan att lämna en annan social heterogenitet. Man vill undvika individer
och elevgrupper som inte antas ha rätt karaktärsdrag eller ambitioner. Som det
kan uttryckas: ”På att tala om var skolan ligger, det har en stor betydelse. Jag
bor i Upplands Väsby och jag vill inte gå på gymnasium som ligger i närheten,
för att jag inte gillar människorna som är där. […] Eller ryktena kring stämningen gillade jag inte. Så jag försökte undvika dem också.”

Urbanitetens lockelse
I dag är de flesta medvetna om polariteten mellan Stockholms innerstad och
många andra områden. Som sociologen Mats Franzén formulerar det: “In
Stockholm the ordinary phrasing ‘the city’ – sta’n – rather means the inner
city, which simultaneously stands for almost everything that is urban – and in
a positive sense.”366 Likartat uttrycker en elev sig: ”Det är väl klart att jag
tänkte på det lite, åh, Gud vad nice då är man inne i stan.” En annan av studiens elever, Linus, uppväxt i en villaförort söder om stan med föräldrar inom
kultur och design, ser skolans centrala placering som ett tydligt uttryck för
dess status. När han berättar att han går på Franska skolan är det inte alltid
andra känner till den, men när han förtydligar var den ligger, och dess historia,
så förstår de alltid att det är en prestigefylld skola. Han understryker att skolan
ligger i en ”fancy stadsdel” och påminner om att kungens syskon tidigare har
studerat där. ”Att gå in på Kärrtorps gymnasium i Kärrtorp, alltså det håller ju
inte liksom, det är inte samma grej”, säger han. En lärare vid Kungsholmens
gymnasium reflekterar på ett liknande sätt om fördelen med placeringen i innerstaden:
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Mats Franzén, ”Partly Stockholm, the City Synopsis”, I: Sven Gustavsson (red.). Stockholm
– Belgrade: proceedings from the third Swedish-Serbian Symposium in Stockholm, April 2125, 2004. Stockholm, Kungl. Historie och antikvitets akademin, 2007, s. 46.
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Alltså vi är ju inte bättre än de elever vi har här hela tiden. Så det är ju tror jag
för att vi har elever som fortsätter att söka hit som har höga betyg. Men jag tror
att om vi skulle bli satta ute i Tensta, så tror jag hur bra vi än är så tror jag att
vi skulle förlora mycket. Man får inte inbilla sig att, att det bara är vår höga
kompetens och våra fantastiska elevföreningar […]. Alltså dom här lokalerna
mitt i stan och alltså att det är ett gammalt gymnasium med gott rykte hela tiden
och historia och så vidare, det gör ju jättemycket. [Lärare]

På följdfrågan om vad som är så attraktivt med innerstadsmiljön, fortsätter
läraren att tala om stadens dragningskraft:
Varför vill eleverna gå inne i stan? Ja, på nått sätt finns det ju nån illusion om
att det som är i stan är finare och bättre och alltihopa och jag vet inte vad det är
för någonting, men allting finns ju här på något vis. Man känner sig i centrum
och man känner sig va mitt i smeten […]. Bara titta på lägenhetspriser, det är
attraktivt och dyrt att bo inne i stan och så vidare. Så allt centreras ju här inne
på nått sätt. Så det är väl det […], här klustret med att vilja va i stan så att säga.
Det är ju samma anda för eleverna. [Lärare]

Under mitt fältarbete och i intervjuerna mötte jag många lärare som betonade
betydelsen av stadsmiljön och dess karakteristika. Skolan får inte sitt erkännande endast genom utbildningsmässiga kompetenser, utan dessa kompetenser måste placeras i en specifik kontext av symboliska markörer (placering,
historik, arkitektur etc.).
Och det är många som säger när man är på Öppet hus eller när de kommer hit
eller så här, det var några i min klass som sa ’det är som Hogwarts’. Alltså det
finns liksom bara i byggnaden, arkitekturen, platsen liksom väldigt centralt.
Alltså, jag tycker att man mår bra att va i en miljö med så här ljusinsläpp, alltså
mycket. Det är liksom mycket kring det som inte har någonting kopplat till
undervisning eller vilka vi är som lärare eller liksom skolan hur den fungerar
överhuvudtaget, utan bara den liksom rent fysiska platsen och miljön. [Lärare]

Lokaliseringsfördelar handlar framför allt om närheten till erkända tillgångar,367 vilket kan innefatta olika riktmärken t.ex. parker, kulturbyggnader,
kommersiella verksamheter och samhällsinstitutioner, som tillsammans med
ett områdes boendesammansättning frambringar såväl attraktionskraft som distinktioner. För att tala med Wacquant, skapar närheten till vissa materiella
och kulturella tillgångar ”social-symboliska” gränser.368 Ett exempel på sådana rumsliga gränsdragningar återfinns i en diskussion med två elever som
starkt identifierade sig med sin hemkommun och därför tyckte sig annorlunda
än sina skolkamrater. Trots att eleverna var uppväxta i medelklasshem
367
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förhållandevis nära innerstaden, kommenterade de både i klassrumsdiskussioner och under vår intervju skillnader i varifrån man kommer.369 På frågan
om de uppfattar sig bli negativt bemötta på grund av uppväxtkommunen svarar en:
Jo, men man möts ju från det. Men jag känner verkligen, alltså så här, dom som
jag umgås med mest nu i klassen eller som jag tycker om och diggar mycket i
klassen det är ju liksom Andrea – Östermalm, Filippa – Djursholm, Anna –
Strandvägen. Alltså man märker ju att det är för vissa handlar om det. Det är så
klart det – det finns jättetrevliga människor. Alltså så klart jag tror att de tar
hänsyn till ”ja, du bor i Solna”. Det är klart man dömer ju folk – utan det blir ju
så här – ”ja, han bor i Solna”. Men det är ju inte så som att Solna är jättemycket
värre än stan – men det är ju en stepp under om man tänker pengar. [Manlig
elev, SAM, KLM]

Det är alltså närmast ofrånkomligt att beröra hur staden påverkar och strategiskt nyttjas av skolor för att vinna konkurrensfördelar.370 Många gymnasieskolor i Stockholms innerstad använder dessutom staden som en fördel i sin
marknadsföring.371 Det kan handla om att lyfta fram bra kommunikationer,
åtråvärda adresser, områdeshistoria, möjligheter till caféliv och konsumtion.
Dock varierar uttrycksformerna beroende på skolornas elevrekrytering och det
är framför allt nyetablerade fristående gymnasieskolor med ungdomar från
medelklassens lägre och mellersta skikt som hänvisar till karaktärsdrag som
konsumtionskultur, caféliv och spänningselement i marknadsföringen.372 De
elitpräglade gymnasieskolorna som vänder sig till andra elevgrupper betonar
i stället de historiska och kulturella aspekterna av innerstadsområdet. Bland
annat omnämns närheten till framträdande institutioner inom politik, teater
och litteratur. Ett tydligt exempel är Enskilda gymnasiets hemsida:
Vi lägger stor vikt vid kulturen och tar vara på vårt läge mitt i Sveriges huvudstad. Varje termin läser våra elever flera skönlitterära verk. Vi går på Dramaten
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eller Stadsteatern och till vår egen aula kommer författare, politiker och vetenskapsmän för att föreläsa […].373

Det är också vanligt att dessa skolor lägger stor vikt vid att förankra skolan i
ett historiskt sammanhang. Skolan blir härmed inte bara en del av dagens innerstadsområde utan även av dess framväxt och historik. Liknande argument
används som försäljningsstrategier på bostadsmarknaden och för att attrahera
specifika sociala grupper. Samtidigt kan detta också fjärma människor med
andra livsstilsvärden och som inte uppfattas passa in.374
Eleverna återkom likaledes ofta till hur viktig innerstadskulturen varit för deras val av skola.375
Alltså, ja, det var ju bland annat det som gjorde att jag inte valde Täby som
förstahandsval. […] För att det är skönare att vara i stan. […] Det finns mer
grejer runtomkring. Man kan gå och fika efter skolan med kompisar och det
ligger nära andra skolor för man har kompisar där och så. [Manlig elev, NV,
ESM]

En annan elev, uppväxt i ett villaområde norr om innerstan argumenterar på
motsvarande vis. Hon berättar att hon sökt sig till sitt innerstadsgymnasium
dels för att det har så bra rykte men också för att slippa studera på skolan i
hemkommunen. Samtidigt påpekade hon att ”alltså innerstaden lockade
också, för det finns så många möjligheter i stan också efter skolan och så där”
och fortsatte:
Ja, men just att alltså jag som bor […] ute i förorten. Jag har ju visserligen varit
inne i stan en del och så där men, inte liksom känt på hur det är att vara där på
vardagen. Jag tycker att det är en härlig, kan man säga stämning eller puls liksom, att vara i en stad. […] Och jag var väl väldigt lockad till det egentligen,
att liksom spendera mer tid i stan och det finns många som sagt möjligheter;
café och andra bibliotek och sånt där som finns i stan som man kan besöka efter
skolan. [Kvinnlig elev, NV, ELM]

Många av eleverna som pendlar från ytterstads- och förortsområden ger liknande illustrationer. De beskriver hur de genom sitt skolval fått chansen att ta
del av en ”annan kultur”, mer ”intellektuell” och ”liksom exotiskt nästan”.
Intressant nog förekommer liknande resonemang även hos elever som är bosatta i innerstadsområdet: ”Jag ville bort från Söder […]. Jag hade ju gått på
373

Enskilda gymnasiet, http://www.enskildagymnasiet.se/om-skolan/. 2019-02-15. Citatet
finns även i Larsson och Hultqvist. 2017, s. 630.
374
Pinçon-Charlot och Pinçon, 2018. För diskussioner om platser och representationer se Mats
Franzén, ”A Weird Politics of Place: Sergels Torg, Stockholm (Round One). Urban Studies.
2002; Franzén, 2007.
375
Elever kunde i klassrumssammanhang prata om sådana önskemål, eller under lektionstid
prata om staden och surfa på internet efter bostäder m.m.
91

en skola som ligger typ 100 meter ifrån mig, så jag vill gärna åka in lite – även
fast Söder kanske är i stan.”

Distinktioner och anciennitet
För att ta ett steg vidare i analysen av de elitpräglade gymnasieskolorna är det
nödvändigt att problematisera hur begreppet ”innerstadsgymnasium” används
som en viktig distinktion för att markera hierarki och skillnad. Det är också på
sin plats att analysera det symboliska värde som skapas av en lång och framgångsrik historia.

Ett ”riktigt innerstadsgymnasium”
I Stockholm har epitetet ”innerstadsgymnasium”376 en särskild innebörd eftersom det i praktiken omfattar ett begränsat antal elitpräglade gymnasieskolor.377 Även om den exakta gränsen för vilka av innerstadens gymnasieskolor
som räknas in bland ”innerstadsgymnasierna” varierar något, står det klart att
det inte endast handlar om skolornas geografiska placering. Snarare är det en
hierarkisk klassificering som genererats i nutida och historiska positioneringsstrider och som dessutom påverkas av anciennitet, skolmiljö samt hög social
och studiemässig rekrytering.
Den kanske tydligaste avgränsningen för ett innerstadsgymnasium finns i elevernas avgränsade ”skolvalslistor”, dvs. de listor av skolor och program som
de hade när de utförde sina gymnasieval. Ett flertal forskare talar här om skolvalskretsar (”circuits of schooling”)378, där de poängterar att elever och föräldrar från liknande social bakgrund avgränsar, klassificerar och väljer ut skolor som är förhållandevis lika till sin karaktär. Skolvalskretsarna för innerstadsgymnasierna stämmer också väl överens med de skolbyten som sker
och skolorna som rektorer och lärare uppfattar vara de största rivalerna. Det
sistnämnda kan dock variera något efter de program som skolan erbjuder.
Vilka som får epitetet innerstadsgymnasium varierar dock, men sammanfattas
ofta utifrån elevsammansättning, status och utbildningskvalitet. Det är trots
allt en ganska distinkt krets som kvalificerar sig: Kungsholmens gymnasium,
Norra Real, Södra Latin och Östra Real – samt Enskilda gymnasiet (EG),
376
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Franska skolan och Viktor Rydberg (VRG) Odenplan, Viktor Rydberg (VRG)
Jarlaplan och Campus Manilla.379 Alltså fyra kommunala gymnasier som
samtliga har varit gamla läroverk samt fem gymnasier med enskild huvudman,
ett par med anor och några av nyare datum. En av studiens elever formulerade
sin avgränsning av innerstadsgymnasier så här:
Jag skulle väl kalla det för kanske typ EG, kanske Norra Real, Östra på vissa
delar, Manilla även, Viktor Rydberg Odenplan, Jarlaplan är lite mindre så, men
även där. Jag vet inte om det är rätt begrepp, men elitskolor egentligen. Det är
kanske så jag skulle placera dom. Men det är de här finare skolorna – man brukar prata om dom. Och jag skulle kanske säga att Franska skolan står lite mer
ut från resten för att vi är kanske mer blandade än vad EG är, eller Manilla eller
Viktor Rydberg Djursholm – det är ingen innerstadsskola – men mer blandad
än vad den är. [Manlig elev, NV]

För eleverna och lärarna vid studiens kommunala gymnasieskolor är de två
Viktor Rydbergsskolorna både konkurrenter och referenspunkter. Dessa skolor anses i många fall vara ett bra alternativ och en fristående motsvarighet till
de kommunala innerstadsskolorna. Eleven som här kallas Elias har en sådan
referensram. Han bor nära sin nuvarande gymnasieskola, men pendlade under
grundskoletiden till en annan del av innerstadsområdet. När det blev aktuellt
att välja skola vägde det mellan Viktor Rydberg Odenplan och Kungsholmens
gymnasium, men den senare erbjöd kortare resväg vilket avgjorde valet. Klara
och Johanna beskriver sitt urval av innerstadsskolor på liknande vis. Johanna
stod i ”valet och kvalet” mellan Kungsholmens gymnasium och Viktor Rydberg Odenplan. Den förstnämnda valdes slutligen med hänvisning till skolans
högre antagningsgräns (något som hon i sammanhanget lyfter fram som ”status”). Klara å sin sida fokuserade tidigt på Kungsholmen som förstahandsval,
med Norra Real som andrahandsval.
Klara: Jag kollade också på innerstadsskolor, […] Norra Real hade jag som
andrahandsval och så hade jag, åh, vilken var det – jag kommer inte ihåg. Men
det var en annan innerstadsskola. Så det var bara dom jag hade i tanken egentligen […]. [Kvinnlig elev, NV]
Eric: När du definierar innerstadsskola, vad lägger du i de orden?
Klara: Ja, för mig så ligger det väl att, alltså dom jag tänker på [...]. Visserligen
sökte jag inte till Södra Latin för det är ett annat klimat som jag inte kanske
definierar mig med […]. Men Norra Real, Södra Latin, kanske Viktor Rydberg
fast det sökte jag inte, Östra […].
Johanna: Det är de här […] Realskolorna, de största skolorna. [Kvinnlig elev,
NV]
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Klara: Ja, de stora skolorna.
Johanna: Det är många innerstadsskolor, men det är de här som sticker ut liksom.
Klara: Men stora skolor i innerstan.
Johanna: Ja, de man har hört om.

För dessa ungdomar är det tydligt att ett ”innerstadsgymnasium” inte är synonymt med en placering innanför tullarna. Benämningen måste förvaltas och
”bäras upp” för att definitionen ska ha giltighet. Detta innebär att framträdande
agenter (elever, skolor etc.) som har legitimitet att definiera vad som utgör
erkända ”innerstadsgymnasier” också måste få sin definition bekräftad av
andra, mindre framträdande agenter (elever, skolor etc.).380 Man kan därför
säga att epitetet innerstadsgymnasium etableras som en utdelning i kampen
mellan gymnasieskolorna. Av denna anledning får epitetet dessutom en tydlig
elitistisk underton. Det är inte alla skolor i innerstaden som räknas in bland
”innerstadsgymnasierna”:
Amelie: Alltså, man tänker ju inte riktigt på Påhlmans, när man tänker innerstadsskola. [Kvinnlig elev, NV]
Anna: [Skratt] Jag tänkte precis säga Påhlmans. [Kvinnlig elev, NV]
Amelie: De flesta av mina vänner går, alltså så här dom innerstadsskolorna [de
erkända min anm.]. […] Om jag hade kompisar som gick på Klara Södra, då
hade man inte tänkt på de andra skolorna som innerstadsskolor.

Även om det finns skillnader mellan de olika innerstadsgymnasierna är det
tydligt att de också utgör en särskild kategori. Det särskiljande epitetet ”innerstadsgymnasium” används inte bara av eleverna, utan också av rektorer,
skolpersonal, föräldrar och media. Termen nyttjas regelbundet i vardagssituationer som möten, diskussioner och samtal. Ibland påpekar lärarna att de aktivt sökt sig till just ”innerstadsgymnasierna” där konkurrensen om lärartjänster kan vara hård. Två yngre lärare som jag intervjuade beskriver hur glada de
är över sina anställningar. Den ena beskriver hur han inte tvekade ”en sekund”
när han blev erbjuden tjänsten och lyfter särskilt fram ”miljön och atmosfären”
som viktiga värden. Men framför allt betonar han ”ryktet om skolan, att det är
en av de här fyra gamla innerstadsskolorna, som har funnits väldigt länge
[min kursivering].” Den andra läraren berättar på liknande sätt att han läste sig
till vilka skolor ”som var bäst i Sverige” och därefter flyttade till Stockholm
för att kunna få arbeta vid ”innerstadsskolor som drivs av Stockholms stad”.
380
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Prestigebegreppet innerstadsgymnasium är sammantaget ett institutionaliserat
begrepp som åberopas i förhållande till olika egenskaper, både historiska och
samtida. Det är därmed en distinktion som innefattar flera kriterier, snarare än
ett specifikt kriterium. Bland annat inkluderar det både objektiva kriterier – i
form av antagningsgränser, social rekrytering, geografisk position, utfall av
studierna och andelen utbildade lärare – samt subjektiva klassificeringar,
såsom representationer av livsstilar och estetik. Även om lokaliseringen i innerstaden erbjuder komparativa fördelar så är inte dessa tillräckliga. Kampen
om positioner och konkurrensen på gymnasiemarknaden skulle snabbt utarmas om inte inre hierarkier existerade. Att studera vid ett innerstadsgymnasium eller en gymnasieskola i Stockholms innerstad är därför inte samma sak.

En historisk tillbakablick
Både Kungsholmens gymnasium och Norra Real huserar i storslagna läroverkspalats uppförda kring sekelskiftet 1900, och Franska skolan har haft
samma lokaler sedan 1910. Det ”sociala värde” som omger en skolas placering och byggnad är inget nytt fenomen.381 De centralt placerade läroverken
fungerade – utöver rollen som skolor – som betydelsefulla knytpunkter för
diskussion och kulturliv på sin tid.382 I skriften Högre Realläroverkets i Stockholm nya byggnader (1891) lyfte Norra Reals förste rektor, Sixten von Friesen, fram läroverkets placering som en viktig del i skoletableringen.383 Han
beskriver hur svårt det varit att finna en ”tjänlig tomtplats” med goda förutsättningar i centrala Stockholm och påpekar noga närheten till andra kulturoch samhällsinstitutioner.384 Knappt 100 år senare fann Stockholms stad att
Norra Reals gymnasium, som en konsekvens av minskade ungdomskullar,
skulle avvecklas. Men det visade sig lättare sagt än gjort. Skolledning, lärare,
elever, föräldrar, alumner och andra intressegrupper mobiliserade tillsammans
en kampanj där närmare 73 000 namnunderskrifter samlades in för att förhindra nedläggningen. Samtidigt arrangerades elevdemonstrationer och olika
slags dialoger med politikerna. Beslutet att lägga ner Norra Real drogs tillbaka
och år 1991 återuppstod ungdomsgymnasiet.385 Som argument mot nedläggningen framhölls skolans lokaliseringsfördelar. I kampanjskriften ”Hur ska det
381

Se Bourdieu, 1984, s. 13ff.
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gå för NORRA REAL” (1987) beskrivs hur ”Norra Real är geografiskt välbelä-

gen” och att skolan ”genom sitt utomordentliga läge” med lätthet tar ”emot
elever från såväl innerstan som från många ytterområden”.386 Dessutom betonas att ”Norra Real har nära till pedagogiskt värdefulla samhällsinstitutioner
samtidigt som kontakt skola-näringsliv-samhälle är lätt att upprätthålla genom
skolans centrala läge”.387
Liksom Norra Real omgavs Kungsholmens gymnasium vid sekelskiftet 1900
av fattigkvarter och det fanns frågetecken om placeringen var passande för ett
läroverk. I en minnesskrift från år 2005 omnämns skolan som ”slottet på höjden”, belägen vid en ”upphöjd plats med utsikt över Riddarfjärden”.388 Att
placeringen och byggnaden är viktiga identifikationsmarkörer för Kungsholmens gymnasium framhålls också i flera nummer av skoltidningen i början på
1990-talet. Under denna period restaurerades läroverksbyggnaden och eleverna tvingades pendla till Nya Elementar vid Åkeshov i Bromma. Flytten
resulterade i flera skoltidningsartiklar, där eleverna beklagade sig över restid,
områdesbyte och förlusten av den symboltyngda skolbyggnaden.389 Återkomsten två år senare beskrivs därför som efterlängtad.
After spending two years in this architectural fiasco known as Nya Elementar,
we are finally moving back to Kungsholmen. This doesn’t only mean that we
are moving closer to the city, but also, according to the School Newspaper’s
experience, closer to Paradise.390

”Det sitter i väggarna”
Jag tror att de har en förväntning av det redan när de söker hit och att de hör
rykten från stora syster eller storebror eller kompisar som har gått här att det
finns en viss tradition som dom håller på att forma sig för; det gamla läroverket
redan innan dom kommer, stiger in genom porten. [...] Sen är det klart att det är
mäktigt att se de här korridorerna och dom här gamla afrikanska djuren som är
uppstoppade delar. Det får en känsla av att man har tentakler tillbaka i tiden på
något vis va. [Lärare]

För många är det första riktiga mötet med de elitpräglade gymnasieskolorna
ett ”Öppet hus” eller en ”Öppen skoldag”. Under ett av dessa tillfällen befann
386
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I första skoltidningsnumret från år 1993 försäkrar rektor att omlokaliseringen sannolikt inte
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som tycker att placeringen är viktigt. Kungsholmens gymnasiums skoltidning, ”Nya Elementar
i Åkeshov”. Nr. 1, 1993.
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jag mig i en fullsatt aula på Kungsholmens gymnasium för att lyssna på skolledningen. Kvällen handlar om att attrahera potentiella skolväljare, men på ett
värdigt sätt. Tillsammans turas rektorerna om att lyfta fram aspekter som de
anser vara viktiga för skolan, såsom pedagogik, bildning, samarbeten, antagningsgränser, elevföreningar, studieresor och föräldraföreningen. En av rektorerna beskriver kortfattat de likheter som finns mellan skolorna i Stockholm.
Därefter tar beskrivningen en vändpunkt och i stället poängteras det specifika
med Kungsholmens gymnasium. En sådan sak är det som ”inte syns men som
bara existerar – det som man skulle kunna kalla skolkultur, det som sitter i
väggarna”.
Att något påstås ”sitta i väggarna” kan verka abstrakt och svåråtkomligt. Men
kartläggningen av vad som ”sitter i väggarna” kan också utföras empiriskanalytiskt. Benämningen utgår i första hand från alumner, tidigare lärare och
dessutom det arv som dessa personer lämnat efter sig. Redan under 1920-talet
startade publiceringen av jubileumsskrifter och matriklar för Norra Real – lite
senare också för Kungsholmens gymnasium. Här finns berättelser från lärare
och elever, men också beskrivningar av skollokaler och institutionell historia.
Något liknande gäller även för många av de andra elitpräglade gymnasieskolorna, där arvet förvaltas av skolan och eleverna, men också tidigare elever
och alumnorganisationer.391 Under mitt fältarbete möttes jag av många historiska anekdoter om de ”många framgångsrika människor” som studerat på någon av skolorna.
Ofta relaterar elever och lärare den fysiska skolmiljön till Hogwarts.392 De
äldre läroverksbyggnaderna präglas av en iögonenfallande arkitektur, med en
blandning av tegel och marmorimitation, stora trapphus och mängder av memorabilia. Här finns konst, litteratur, sporttroféer, äldre undervisningsmaterial, uppstoppade djur och en mängd minnesmärken. Dessutom blandas
sådan utsmyckning med elevarbeten, samt affischer från universitet och elevföreningar. Även de stora lärarrummen präglas av tradition, med tyngre
möblering och oljemålade porträtt av tidigare rektorer. Utanför ett av lärarrummen hedras företrädare för den tidigare läroverkslärarkåren med svartvita
fotografier, med namn och akademisk titel: fil. mag., fil. lic., fil. dr. Att det
finns stolta samband mellan då och nu är påtagligt. De intervjuade lärarna talade därför ofta om arvet, men också den nödvändiga brytningen med den
äldre läroverksläraren och lärarkulturen. Många beskriver hur det fortfarande
finns spår av läroverkskulturen och läroverkslärarna, även om det skett omfattande förändringar. Även Franska skolan präglas av tydliga arv, mest
391
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distinkt i huvudbyggnaden och dess stora trapphus där det hänger oljeporträtt
av tidigare rektorer.393
När rektorerna vid Öppet hus talade om allt det goda som ”satt i väggarna”
var det ett tydligt exempel på hur anciennitet förvaltas, men också på hur den
förs vidare till skolsökande föräldrar och ungdomar. Att detta budskap framförs i en vackert ornamenterad aula som varit scenrum för skolhögtider i över
hundra år förstärker budskapet.394 På ett motsvarande sätt träder ofta historiska
beskrivningar – om lokaler, platser och traditioner – fram i broschyrer och på
hemsidor hos de äldre, elitpräglade gymnasieskolorna.395 I en informationsbroschyr från Kungsholmens gymnasium från 2001 framhålls att ”[s]kolan är
inrymd i en gammal byggnad med vacker arkitektur och inspirerande atmosfär”.396 I en informationsbroschyr från 2008 berättas även att ”skolan invigdes 1 februari 1908 av Gustav V”, samt att ”[b]yggnaden är ett praktexempel
på framstående jugendarkitektur” och att den ”enligt Stadsmuseum [är] av
högsta klass ur bevarande synpunkt”.397 På Franska skolans hemsida får vi
veta att ”[s]kolan ligger mitt i centrala Stockholm i de vackra kvarteren runt
Johannes kyrka. Här har skolan legat sedan år 1910. Lokalerna är moderna
samtidigt som mycket av den gamla charmen har bevarats.”398 Det symboliska
kapital som alstras genom tradition och anor förs även vidare i väskor, tröjor
och datorfodral. Det är inte ovanligt att se elever på stan bära skoltröjor som
signalerar vilken skola de går i. Det finns också mer nyskapade traditioner
som vuxit fram i förhållande till den fysiska miljön. Ett sådant exempel är att
eleverna på Kungsholmens gymnasium går på olika sidor i trappan beroende
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på programtillhörighet eller att de innan prov klappar huvudet på hunden (en
mops) i trapphuset.
Allt detta säger mycket om de förväntningar och föreställningar som finns om
de elitpräglade gymnasieskolorna. Flera elever beskriver sina första möten
med skolan med respekt och stolthet. Vid avslutningsceremonin för Kungsholmens gymnasiums årskurs två och tre, som sker i Kungsholmens kyrka en
vecka efter ”studenternas utspring”, berättade den nytillträdde elevkårsordföranden från scenen om de första skoldagarna och det tvivel som växte när han
för första gången såg skolbyggnaden. Han beskrev den stora, grå entrén och
hans associationer om priviligierade elever med höga betyg, från Kungsholmen, Östermalm och Bromma. Men det var en inledande känsla av utanförskap som snart förbyttes till en tillhörighet. Betoningen på anciennitet och
historik bör emellertid inte bara förstås i relation till marknadsföring, utan det
är också en naturlig del av skolornas stolthet och självförståelse. Dessutom är
en statusberikad skola inte liktydig med en lång och framgångsrik historia.
Skolan måste också visa att man kan förvalta och administrera en utbildning
som rimmar väl med samtidens krav. Även om äldre traditioner kan vårdas
och bejakas som en institutionell tillgång, är det nödvändigt att traditionerna
förändras och utvecklas över tid för att skolan ska uppfattas som tilltalande.399
Detta sammanfattas väl av en rektor som påpekar att ”vi har ett litet talesätt
som säger att byggnaden är K-märkt, men vår verksamhet ska inte vara det”.
Utifrån ovanstående resonemang är det inte heller konstigt att även senare tillkomna, elitpräglade gymnasieskolor försöker etablera traditioner genom att
imitera och förvalta vissa arv.400 Ett sådant exempel är hur skolbyggnaden används som ett medel i positionering och marknadsföring. Viktor Rydbergskoncernen ger på sin hemsida både en beskrivning av skolornas placering och byggnaderna. ”Viktor Rydberg gymnasium Odenplan ligger centralt
intill Odenplan i en vacker, kulturhistorisk byggnad som uppfördes år
1885.”401 Invid denna beskrivning finns också ett fotografi av skolbyggnaden
som tidigare inhyste Norrtulls sjukhus och dess ingång med byggåret
MDCCCLXXXV över huvuddörren. Här finns således många likheter med de
äldre läroverken i Stockholm. Anciennitet betonas också av relativt nyinrättade Campus Manilla, vars emblem centrerar ett porträtt av skolbyggnaden
(ursprungligen uppförd för Manillaskolan för döva barn och ungdomar under
slutet av 1800-talet). Hemsidan skriver fram de ”natursköna omgivningarna
på Djurgården” och ”den anrika byggnaden” som anledningar att välja
399

Det finns exempelvis äldre traditioner som av politiska skäl inte kan upprätthållas.
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skolan.402 Anciennitet är alltså ett viktigt signum för de elitpräglade gymnasieskolorna.403 Om de äldre, elitpräglade gymnasieskolorna balanserar sitt historiska och rumsliga arv med nutidens krav, är senare inrättade skolor som
Viktor Rydberg och Campus Manilla alltså i behov av det motsatta. De behöver kompensera bristen på historisk tillhörighet genom att efterlikna det traditionella. Något måste ”fästas i väggarna” i syfte att erbjuda trygghet, säkerhet
och en känsla av autenticitet.404

Sammanfattande analys
Kapitlet inleddes med en utförlig beskrivning av gymnasiemarknadens geografiska utbredning i Stockholmsregionen från år 1992 till 2019, med särskilt
fokus på innerstadsområdet. Jag har redogjort för den kraftiga ökningen av
antalet gymnasieskolor och den ökade skolpendlingen bland eleverna. Stockholms innerstad har blivit ett nexus i denna förändring, med en stor samling
av gymnasieskolor och ett omfattande inflöde av elever. Attraktionskraften
hos det att studera vid, eller starta, en skola i Stockholms innerstad har med
andra ord ökat. Samtidigt får ändå inte alla gymnasieskolor samma status och
den symboliska rätten att benämnas ”innerstadsskolor” eller ”innerstadsgymnasier”. I kapitlets andra del analyserades innerstaden som studieplats, dess
komparativa lokaliseringsfördel, den hierarkiska benämningen innerstadsgymnasium, arkitekturen, samt hur geografisk mobilitet och skolpendling rättfärdigas.
Analytiskt argumenterar jag att de elitpräglade gymnasieskolorna är såväl socialt och kulturellt som historiskt förankrade i Stockholms sociala geografi. I
ett vidare sammanhang kan placeringen även kopplas till Bourdieus frasering:
[T]he capital city is – no pun intended – the site of capital, that is the site in
physical space where the positive poles of all the fields are concentrated along
with most of the agents occupying these dominant positions.405
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Denna förankring har dessutom intensifierats genom skolans marknadisering
och de senaste decenniernas stadsomvandling.
Att skolan likt andra institutioner formar och formas av de geografiska förutsättningar som existerar, har ofta påtalats inom forskningen om skolsegregation.406 En marknadsanpassad skola är dessutom mer känslig för den geografiska omgivningens förutsättningar. Det är med andra ord ingen slump att de
skolor som anses vara mest prestigefyllda finns placerade inom statusberikade
områden med större andel högutbildade och höginkomsttagare. Här finns
också en viktig historisk dynamik att ta fasta på. De framgångsrika Viktor
Rydbergsskolorna och Campus Manilla, har naturligtvis valt att etablera sig i
”rätt” områden. Det vill säga omgärdade av socialt starka grupperingar, tydliga symboliska gränser och historiska byggnader. I Storbritannien och USA
har liknande frågor utforskats mer ingående och studierna pekar på känsligheten i skolors geografiska placering – speciellt när det är fråga om utbildning
för resursstarka grupper.407 Placeringen i staden och den geografiska kontext
som omgärdar skolan genererar olika former av vad Bourdieu kallar lokaliseringsfördelar. Hur dessa lokaliseringsfördelar förvaltas och vilka som erkänns tycks emellertid främst vara beroende av elevgruppens sociala sammansättning och preferenser.
Som påpekats är benämningen innerstadsskola eller innerstadsgymnasium i
sammanhanget en viktig analytisk markör, som särskiljer en specifik grupp av
elitpräglade gymnasieskolor från andra skolor i innerstadsområdet. Det handlar således inte bara om att studera vid en skola i innerstaden. Ett erkänt innerstadsgymnasium är förvisso beroende av placeringen, men definitionen inkluderar även en utmärkande elevsammansättning och institutionella tillgångar (historia, alumner, utbildningsmässiga framgångar, karaktär och interiör och exteriör). Eleverna är liksom skolorna därför noga med att förvalta
benämningen innerstadsgymnasium och tilldela den en specifik status.
Eleverna betonar flera slags karaktärsdrag när de definierar och särskiljer olika
innerstadsgymnasier. Hit hör specifika sociala, symboliska och historiska kännetecken, men också till viss del konsumtionsmöjligheterna, den egna frigörelseprocessen och steget mot vuxenlivet. En central dimension är dessutom
att skolvalet uppfattas som möjliggörare för geografisk och social mobilitet.
Många understryker att de elitpräglade innerstadsgymnasierna sammanför
grupper av ungdomar som inte tidigare haft möjlighet att mötas. Mötet betraktas som berikande och skapar dessutom nya nätverk av likasinnade. Detta
406
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berikande bör dock kopplas till vad Andreotti, Le Galès och Moreno-Fuentes
benämner omgivningskontroll – att elever från familjer med mer omfattande
tillgångar har förutsättningarna ”att spela ett skickligt spel av kontroll och närhet” i förhållande till vilka grupper som accepteras.408 Man skulle kunna säga
att det sammantaget handlar om att eleverna ska få maximal avkastning på
sina gymnasieval. Om utdelningen inte garanteras kan eleverna lika väl studera i sin hemmiljö, som är mer bekant och igenkännlig. Att dagligen pendla
till någon av de elitpräglade innerstadsgymnasierna handlar därför både om
utbudet av bra utbildning och om symboliska tillgångar. Innerstaden erbjuder
möjligheten att mötas på en annorlunda plats, med människor som oftast har
en motsvarande bakgrund men kommer från andra delar av Stockholmsregionen, vilket genererar en känsla av personlig och social utveckling. Liknande
egenskaper tycks även känneteckna en ny urban, övre medelklass i andra delar
av världen.409
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Kapitel 6 Utbildningsval och strategier

Som ett resultat av 1990-talets utbildningsreformer och övergången från närhetsprincip till betygsintag har anseendet stärkts för några av de Stockholmsskolor som innan 1960-talets utbildningsexpansion betraktades som elitskolor. Dessutom har nya gymnasieskolor växt fram som utmanare och påföljden
har blivit en hårdare konkurrenssituation för både skolor och elever. På dagens
elitpräglade gymnasieskolor samlas därför socialt och studiemässigt starka
ungdomar från Stockholmsregionen med förhoppningen att förvalta sitt utbildningskapital.410 I kapitel 6 analyseras två centrala teman. Först kartläggs
elevernas utbildningsstrategier, med utgångspunkt i relationen mellan social
position och valet av gymnasieskola, gymnasieutbildning och framtida utbildningsbana. Därefter analyseras hur utväxlingspotentialen411 förvaltas på de
elitpräglade gymnasieskolorna, dels genom elevgruppen, dels som symbolisk
tillgång hos skolorna. Genom att åskådliggöra dessa teman blir det möjligt att
dels beskriva skillnader och symboliska gränser mellan skolor i Stockholm,
men också analysera interna gränser mellan elever med olika tillgångar.412

Att välja gymnasieskola
Med utgångspunkt i grundskoleåren
Eftersom konkurrensen är hård och det ofta krävs höga betyg för att bli antagen till någon av de elitpräglade gymnasieskolorna beskriver många betygshets, hårt arbete och stress som kännetecken för grundskolans senare år. Andra
framställer grundskoletiden som mer bekymmersfri och erövringen av de höga
betygen snarare som en konsekvens av intresse och färdigheter.413 Bland
410
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elever som har studerat vid socialt och studiemässigt starka grundskolor är det
sällan någon som betvivlar det egna kunskapskapitalet, framför allt då kraven
och betygssättningen bedömts som hårda och de utbildningsmässiga kvalifikationerna rättvisa. Den egna förmågan utvärderas dessutom i jämförelse med
elever som studerat vid mindre väl ansedda grundskolor och får kämpa med
gymnasiestudierna, trots lika höga meritvärden. En elev förklarar: ”Vad jag
har hört är att Lundabyskolan414 [fiktivt namn, min anm.] var ganska mycket
svårare än vissa andra […] grundskolor och det har hjälpt mig […]. För då har
vi haft det svårare att få betyg […]. Så då är man typ förberedd på att plugga
mer här.” Andra förklarar på liknande sätt: ”Ja, det finns ett bra engelskt ord,
’grade inflation’ och det känns det som att det inte alls fanns i vår skola. Så
om man ville ha, A:na och B:na, fick man verkligen jobba hårt för dom.”
Men väl i högstadiet så var det ju en ”satsig” skola jämfört med andra grundskolor och då hade vi rätt hårda lärare med betygen. […] I t.ex. matematik så
läste ju vi definitivt på en högre nivå och det berodde mest på vår lärare som
gick igenom gymnasiegrejer och det var bra nu när jag har börjat gymnasiet,
för då har jag märkt att jag kan saker som folk kanske inte kan – bara för att vi
gick igenom det i nian. [Kvinnlig elev, NV, SLM]

Elever som uppfattar sig ha studerat vid mindre väl ansedda grundskolor betonar i stället självdisciplin, energiska lärare, bra grundskoleklass, motiverande kompis- och studiegrupper samt studiebegåvning som fundamentalt för
den egna studieframgången.
De intervjuade eleverna kommer från ett antal grundskolor i Stockholmsregionen, men flertalet studerade på en skola i den egna hemkommunen. En konsekvens är att många fostras i skolor med likartade förväntningar och utbildningsmässiga förutsättningar, eftersom skolorna i hög grad befolkas av barn
från resursstarka hem.415 Så även om grundskoletiden beskrivs på varierande
sätt, finns ofta en samstämmighet kring att skolgången kännetecknades av likformighet och tydliga normer. En elev uttrycker grundskolans viktigaste lärdom så här: ”hur man ska vara som människa”.416 Uppväxtmiljön och grundskoletiden uppfattas samtidigt som socialt och kulturellt endimensionella, vilket gör att det inte är önskvärt att fortsätta i en likartad gymnasiemiljö. En elev
[KÖM] förklarar: ”Väldigt nöjd, jättebra skola. Man kan nå långt om man vill.
[…] Det var väldigt lika människor, alltså det var en innerstadsskola så det var
ju lite – det var rätt segregerat liksom.” En liknande beskrivning kommer från
en annan elev:
414

Jag har valt att ge denna grundskola ett fiktivt namn eftersom personen potentiellt skulle
kunna identifieras annars.
415
Flera av de grundskolor som eleverna studerade vid hade exempelvis mellan 80 och 90 procents andel högutbildade föräldrar. Det gäller skolor i exempelvis Bromma och Stockholms
innerstad. Statistik via Skolverket, Siris, 2019.
416
Jämför med Holmqvist, 2015.
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Ja, jag gick i en skola. Det va, alltså det är väldigt så här borgerligt och så det
är ju ett ganska priviligierat område. Ja, väldigt blått politiskt och ganska homogent också alltså det är inte så mycket olika stilar och intressen utan det är
liksom typ fotbollskillar och hockeykillar och sen så klär sig alla på mer eller
mindre samma sätt så jag kan känna att det blir lite inskränkt. […] Jag kan känna
vissa så här ser ner på lite andra grupper det finns lite så här vi och dom tänk[er]
på vissa sätt. Men det var ju, alltså det var ju en bra skola annars också. [Manlig
elev, SAM, EÖM]

Den lokala grundskolan uppfattas emellertid inte alltid som bra. Vid några
tillfällen har föräldrarna gjort valet att flytta sina barn till mer ansedda eller
högpresterande grundskolor med ändamålet att förbättra barnens förutsättningar. Här finns även de som genom språket, utlandsstudier eller önskemål
om interkulturella tillgångar sökt sig till språkinriktningar och internationella
skolor (IB-program etc.). Denna kategori innefattar en blandning av barn: dels
de med omfattande kulturella tillgångar där globala karriärer medfört att familjen regelbundet flyttat runt, dels de med mindre tillgångar men höga grundskolebetyg. Erfarenheterna från dessa utbildningar behöver inte bara vara direkt relaterade till formell utbildning utan kan också innefatta sociala och analytiska förmågor, samt en utökad förståelse för människor.
Det känns som när man har bott i så många länder och har gått på en internationell skola eller flera, då liksom, då träffar man människor som liksom har
andra kulturer, pratar andra språk. Det […] har hjälpt mig på nått sätt att sätta,
”put the world in perspective” så att jag liksom – att det inte liksom bara är jag
som finns utan det är andra människor som kanske pratar olika språk, liksom
beter sig på ett annat sätt. Så jag tycker att jag har lärt mig att acceptera det från
en ung ålder. [Kvinnlig elev, SAM‚ EÖM]

Sammantaget kan det sägas att grundskoletiden ofta betraktas som lärorik,
men förhållandevis enkelspårig. Det är ett underordnat led i en längre utbildningsbana, där gymnasieutbildningen förbereder för universitetet och universitetsutbildningen fungerar som en förberedelse inför yrkeslivet. Grundskoleåren förefaller dock forma förutsättningar inför gymnasietiden, i synnerhet
vad det gäller förberedelserna för gymnasiestudier och socialiseringen av acceptabla utbildningsvägar. Det är alltså under grundskolans senare år som
hemmets förväntningar, samtal med studie- och yrkesvägledare och rena rykten sammanförs i en konkret föreställning om den framtida gymnasieutbildningen. Vid något tillfälle beskrivs hur studie- och yrkesvägledare avråder elever vid mindre väl ansedda grundskolor att välja elitpräglade gymnasieskolor,
eftersom risken för avhopp är stor. Samtidigt är normerna för erkända gymnasieskolor mer självklara i mer ansedda grundskolor.
Men sen just när det kommer till valet så kan det vara så att man snackar med
kompisar vad dom tycker och vad dom har hört liksom. Så man kan bygga upp
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lite vad folk tycker – vad som passar vilka liksom i en grupp. […] Jag hade
massa ambitiösa personer i nian som alla siktade på liksom de här bra skolorna.
Så därför kunde man liksom snacka och jämföra […]. Så det var ju lite lättare.
[Manlig elev, NV, EHK]

Navigering bland Stockholms gymnasieskolor
I kapitel 5 diskuterade jag hierarkin mellan skolorna i Stockholms innerstad
och hur ett innerstadsgymnasium är mer än en geografisk placering – det är
en benämning som bygger på en rad karaktärsdrag och förväntningar. Slumpen är därför sällan närvarande för elever som väljer en elitpräglad gymnasieskola. I stället finns ofta en välgrundad idé och kunskap om olika utbildningsvägar. Samtidigt som flertalet investerat tid och arbete i att finna rätt gymnasieutbildning existerar dock en tunn linje mellan vad som uppfattas som välgrundade och nästintill slumpartade val. Det välgrundade och det
slumpmässiga är dock inte två olika sidor, utan båda delarna är interaktivt formade av kännedom och social påverkan. Skol- och utbildningsval har alltså
flera nivåer som på olika sätt formar känslan av tillhörighet och inkludering.
Det handlar därför om att ta fasta på både vad Bourdieu kallar objektiva, strukturerande kännetecken, eller klassdispositioner,417 och på subjektiv klassificering av erkända värden.
Som åskådliggjorts har elever med större symboliska tillgångar eller de som
studerat i grundskolor med tydliga normer för erkända utbildningsvägar en
fördel i gymnasievalet. Förvisso har flertalet elitpräglade gymnasieskolor sitt
väletablerade rykte, men sanningshalten hos dessa rykten tycks ha varit mer
svårtolkade för elever med mindre tillgångar. Elever med större tillgångar
startar därför i allmänhet sin selekteringsprocess med ett annat utgångsläge.
Det är inte så att dessa ungdomar alltid är välinformerade om studievägar,
upplägg och förutsättningar på specifika skolor, eller att det i nätverket finns
kunskap om den eftersökta skolan. Inom familjen och bekantskapskretsen existerar likväl kännedom om någon institution som intar en liknande hierarkisk
position. Föräldrar, syskon, släktingar eller vänner berättar om erfarenheter
och förväntningar samt skillnader mellan olika utbildningsvägar. Dessa elever
kan alltså utan en systematisk analys enklare skilja mellan de möjliga alternativen eftersom nätverket fungerar som värdemätare. En elev berättar till exempel hur pappan och äldre bekanta styrde bort tankarna från Östra Real och
riktade dem mot Norra Real: ”Och pappa var jättepositiv, han tyckte att det
var så bra och jag skulle nämligen åka och kolla på Östra och pappa hade gått
på Östra och han bara ’nej, du får inte gå där. Jag vet hur det är – det här är en
mycket bättre skola’.” En annan påpekar på ett liknande sätt: ”Jag hade massa
familjekompisar som hade sagt till mig att Franska är bra och att den ligger
417

Se Bourdieu, 1989, 1995.
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bra. Den är väldigt sträng, men den är bra. Så det var väl därför.” Så gör även
en tredje elev: ”Jag har ju haft kompisar som går här [Kungsholmens gymnasium], så har jag en kusin som också går här – så jag visste ju ganska mycket
om skolan.” Denna kännedom kan dessutom utökas för de som bor i närheten
av skolorna.
Ja, jag känner lite eftersom jag alltid har haft på nått sätt en personlig anknytning till Norra Real, alltså t.ex. min gudfars båda söner gick här och så – så har
det varit att Kungsholmen och Norra Real är lite rivalskolor som dom [Kungsholmen] har väl jag alltid haft ett intryck av att ja, men där vill jag inte gå. Sen
har det alltid känts som en miljö som jag inte tror att jag skulle trivas i det. Ja,
kanske mycket för att många som går där pratar mycket om att det är så mycket
på plugg och så, det är nästan att det blir för mycket. Att det är bara det man
fokuserar på. Det är liksom ingenting runtomkring, utan bara plugg och så. Stilen har aldrig känts som den har gjort på Norra Real. [Manlig elev, SAM, BÖM]

När ungdomar med dessa grundförutsättningar och tillgångar besöker Öppet
hus, Öppen skoldag eller gymnasiemässan så är det följaktligen enklare för
dem att skilja mellan skolor och relatera till det utställarna gör anspråk på.
Ibland kan skol- och utbildningsvalet därför te sig slumpmässigt eller självklart, även om det finns flera bakomliggande påverkansfaktorer. En elev betonade noga denna del: ”det var inga djupare tankar så där liksom. Men jag
visste också att den var bra, alltså så det var ingen jätteanalys av skolan innan
för min del.” I ett senare skede av intervjun förklarar eleven:
Jag tänkte inte ens, alla bara ’ja, jag ska gå på Viktor Rydberg Djursholm’ eller
nått sånt där flera veckor innan. Jag var så här, vad ska jag gå tänkte jag, jag
kommer på någonting sen. Så jag hade inte tänkt det överhuvudtaget innan. Sen
var det någon vecka som jag bara, jag hade inte ens tänkt på Norra Real, men
av någon anledning; ’ja, men Norra Real’ så bara blev det de. [Manlig elev,
SAM, SHK]

En annan elev förklarade på motsvarande sätt hur det i valprocessen kom att
handla om uteslutningsmetoden, både vad det gällde skolan och programmet.
Förvisso existerade en viss osäkerhet, men allt föll ändå på plats i selekteringsprocessen mellan Kungsholmen, Viktor Rydberg, Blackeberg och Norra Real.
Sen så när jag valde, jag gjorde mest så att jag; när jag skulle söka första gången
’ja, men det här första valet spelar ändå ingen roll jag skriver ner någonting’
och sen när jag skulle söka andra gången, ’men jag orkar inte ändra nu blir det
så här’. Jag tog inte riktigt tag i det utan jag bara skrev ner. Jag kommer inte
ens inte ens i håg vad jag hade som andra och tredje val, eller exakt. [Kvinnlig
elev, NV, EHK]

För ungdomar med modesta tillgångar kan målet att studera vid någon av de
elitpräglade gymnasieskolorna också ha funnits sedan grundskoletiden, men
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sällan som ett lika självklart alternativ. Till skillnad från elever som fått riktlinjer från hemmet och bekantskapskretsen kom informationen framför allt
från gymnasiemässan, lärare eller internetsökningar om skolor med höga antagningsgränser. Sökningen och selekteringen av skolalternativ baseras således på andra urvalskriterier, vilket gjorde att de ibland beskrev valet som
slumpartat.
Först så tänkte jag, jag vill läsa på en skola där antagningspoängen är höga. Jag
hade inte det tankesättet förrän jag pratade med folk som hade tänkt så. Och jag
fattade varför när jag gick på gymnasiemässan och så sa folk, i alla fall folk
som kom från gymnasiet, Kungsholmens gymnasium, att […] det finns jättebra
arbetsro här och att om alla har liksom, alla har samma syften och samma mål
att liksom; att lära sig mer, att bli duktigare […]. Arbetsron var det viktigaste
liksom och att alla var […] skolmotiverade. […] Jag funderade inte på Kungsholmens gymnasium förrän typ sista halvåret, efter att jag hade gått, [på] Öppet
hus. [Kvinnlig elev, NV, AK]
Jag kände ingen på nån skola, så att det var inte så att jag kunde ens göra det
någonstans [införskaffa information om skolan, min anm.]. Men så klart så hade
vi, jag hade ju hört lite och läst lite om föreningsliv, om vad man gör; roliga
aktiviteter. Men det fanns ju också på andra skolor. [Kvinnlig elev NV, SLM]

Det är här avslutningsvis viktigt att betona att studiestarka kvinnliga elever
från medelklasshem ibland kan ha en mer försiktig inställning till valet av
gymnasieutbildning, med många avvägningar och tankar kring hypotetiska
scenarion om tillhörighet och framtiden. Här är slumpen inte lika närvarande
och besök vid ett antal skolor är inte ovanligt innan det slutgiltiga beslutet
fattas.

Antagningsgränsernas betydelse
Antagningsgränserna, det vill säga de meritpoäng som krävs för att bli antagen, är något som generellt beskrivs som en viktig prestigemarkör. Det påverkar delvis vilka studievägar som är möjliga och vilka val som kan genomföras,
samt föreställningen om att det är en skolmiljö med ”seriösa” och ”studiemotiverade” elever. Elever med höga betyg kan därför känna sig begränsade i
sina val eftersom dessa anser att det vore bortkastat att inte söka sig till skolor
och utbildningar med höga antagningsgränser.
Jag hade det nog inte så enkelt att jag satte upp det som mål innan, att jag visste
att jag ville in här. [...] Alla mina intressen har egentligen legat utanför det jag
går i linje nu liksom. Och att jag inte själv har vågat liksom gå den [vägen] för
att det är liksom lite riskabelt sådär i gymnasiet. [...] För mig var det bara det
att jag inte ville slösa med all den tiden jag har lagt ned i grundskolan för att få
det höga merit jag fick, för att sedan liksom börja [...] en linje som nästan alla
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kan komma in på. Det är liksom inte för att jag vill vara bättre än alla andra
[…]. Hade dock otroligt mycket ångest. [Kvinnlig elev NV, BÖM]

Antagningsgränserna betraktas även som ett tecken på goda utbildningsvillkor
för elever med lägre kulturella tillgångar (inte nödvändigtvis lågt ekonomiskt
kapital) samt elever med ett mer instrumentellt förhållningssätt till studierna.
En elev från ett småföretagarhem förklarar till exempel: ”sista terminen i nian
då tänkte jag: ’fan, vad coolt det skulle va att gå på den med högst intagning’”.
En annan ambitiös elev med tydliga idéer om mobilitet beskriver en liknande
målsättning: ”[D]et fanns möjlighet liksom för mig att kunna ta mig vidare,
då ville jag göra det och satt upp ett mål ganska tidigt ändå att jag skulle tycka
det var roligt att komma in här bara för att se att jag kunde.”

Känslan av tillhörighet
Ett återkommande tema i elevintervjuerna är hur känslan av tillhörighet påverkar valet mellan olika gymnasieskolor och hur den ofta uppenbarar sig
omedelbart när man finner rätt skola. Dessa känslor utgår bland annat ifrån
kriterier som bemötande, informella klädkoder, språk, byggnadens storlek, artefakter, förväntningar och små nyanser som är svåra att åskådliggöra. En elev
säger: ”Men jag tyckte verkligen inte om lokalerna på Norra och det är samma
som på Södra då. Jag fick en känsla av här var verkligen inte så mysigt att gå,
medan Kungsholmen var jättebra. Jag vet inte, det var mest första intrycket.
Det var liksom lokalerna och det var det som gjorde så att och det är samma
sak jag kommer ihåg på Enskilda gymnasiet och Franska.” van Zanten kallar
de känslor som uppstår i mötet med skolan för ett intuitivt drag som hjälper
till i beslutsprocessen.418 Således går det till viss del även att tala om en harmonisering mellan habitus, elevgrupp och institution.419
Känslan av tillhörighet lyfts speciellt fram i förhållande till bemötandet vid
Öppet hus och Öppen skoldag. Här får ungdomarna möjlighet att besöka skolor och samtala med elever och lärare. Intrycket ger ofta en indikation på hurdan skolan är, samt vilka värden och livsstilar som erkänns. Framför allt uppfattas denna uttolkning och identifiering som en betydelsefull indikator i förhållande till det rykte som existerar. Likaså beskrivs det hur under besöken ett
ömsesidigt beslut skapas tillsammans med föräldrarna, eftersom det är då allting faller på plats. Här kan det därför berättas om hur ”magkänslan” fungerade som vägvisare under skolbesöken.
Jag visste att alla skolor som jag sökte till hade bra utbildning och att dom skulle
ha bra lärare, men det var väl mer att man får höra grejer som – ja, men
418

van Zanten, 2015, s. 36. Jämför med vad Bourdieu kallar för ”social harmoni”. Bourdieu,
1996, s. 83.
Jämför med Bourdieu, 1996.
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människorna på den här skolan dom är väldigt snobbiga, eller att de ska vara på
det här sättet. Och det här kändes som att det var mest blandning av människor.
Att det skulle vara ’down to earth’ typ. Sen är det väldigt likt skolan som vi
gick i grundskolan också, så det var väldigt lätt att liksom komma in i den på
direkten. Bara typ hur byggnaden ser ut, det kändes bekvämt. Sen läste jag
också här i nian, […] och så fick jag ha någon av lärarna som nu jobbar på
skolan och det var en väldigt bra lärare och det kändes som liksom bra skola.
Så det hjälpte väl till när jag skulle välja. [Kvinnlig elev NV, SKM]
Jag var mer intresserad av sam-ämnena, så jag valde mellan sam och ekonomi
och då var Öppet hus på Östra Real och Norra Real samma dag. Så jag gick
först till Östra, men kände inte riktigt att jag kunde identifiera mig med stämningen som var där. Jag tyckte den va, inte lika öppen som den va när jag kom
till Norra och det var egentligen det som fick mig att bestämma Norra Real,
plus att jag fick prata en del, med några av lärarna som berättade mer om konceptet på skolan och jag tyckte det skulle passa mig bra […]. [Manlig elev,
SAM, EHK]

Uppfattningen att endast vissa livsstilar är välkomna eller att den egna livsstilen inte harmonierar med skolan och elevgruppen är alltså vanligt. Det kan
exempelvis handla om att det är enklare att smälta in på en skola som Norra
Real, Viktor Rydberg Odenplan, Kungsholmens gymnasium eller Franska
skolan än vad det är på Viktor Rydberg Djursholm, Södra Latin eller Östra
Real. De förstnämnda skolorna betraktas därför som ”lightversioner” med en
större blandning av individer än de senare. En elev skildrar hur hon efter ett
besök på gymnasiemässan avskrev Enskilda gymnasiet som ett tänkbart alternativ. ”Vi var några stycken som gick till Enskilda […]. Man såg verkligen
hur de dömde de som gick dit […]. Ja, men alltså de kollade igenom kläderna
och sen så pratade de olika beroende på hur man såg ut och […] då fick man
ju en dålig bild av skolan.” En annan elev påpekade på ett liknande sätt att det
var viktigt att elevgruppen skulle vara högpresterande men socialt varierad.
Valet stod länge mellan Kungsholmens gymnasium och Viktor Rydberg
Odenplan, men den förstnämnda uppfattades mer ”genuin” och förmodades
ha en bredare social rekrytering vilket avgjorde valet. Att eleven valde bort
skolor som Norra Real och Södra Latin hade att göra med både antagningsgränserna och vad som benämndes ”sociala strukturer”.
Men det är lite vad man får för känsla när man kommer dit och sen vad man har
hört innan så att dom på Södra kanske är lite mer på ett visst sätt och det är ju
så och dom på VRG; ja, då känner jag många som går dit. Det är liksom föräldrarna med kanske viss bakgrund, vissa typer av personer. Jag känner många
personer som kommer dit och är på ett visst sätt. Och sen Kungsholmen, […]
den typ av personer som kom hit kände jag; […] att det var bara personer som
var gedigna, ambitiös. Och det var många personer och […] det var alla typer
av personer som kommer från alla håll i hela stan. Alltså exakt verkligen överallt. Så det var liksom bara genuint, bara trevlig grupp och […] det kändes bra
på så sätt. […] Det blir liksom att folk centreras, folk som är på ett visst sätt.
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Tillslut blir det personer som är på ett visst sätt kommer till vissa skolor. Sen så
liksom spär det på, så blir det ännu mer koncentrerat i slutändan på ett visst sätt.
[Manlig elev, NV, EHK]

Utbildningsmiljön på skolorna i studien, eller för den delen på elitpräglade
gymnasieskolor överhuvudtaget, kan vara krävande. Så även om känslan och
det första intrycket uppfattas som rätt, sker ibland en kollision i mötet med
skolan. Oftast sker det för elever vars sociala eller studiemässiga bakgrund
inte överensstämmer med skolan eller elevgruppen. En lärare berättar, ”många
kommer från Bromma, många kommer från innerstan. Jag vet att många invandrarelever tycker att det är svårt att komma in i, eller elever med invandrarbakgrund om jag säger så, tycker att det är svårt att ta sig in i gemenskapen
på nått sätt liksom.” För de som inte uppfattar sig passa in sker skolbyte därför
relativt omgående. Jag övergår nu till ett fokus kring rykten och föreställningar
som formar elevernas utbildningsstrategier.

Rykten om skolmiljön och eleverna
Ja, det kan man allmänt säga att det är ambitiösa elever. Helt klart så, begåvade
och ambitiösa. Det är helt klart och jag vet inte om man kan säga något annat.
Eleverna här [på Norra Real, min anm.] brukar ju säga, begåvad och överklass
då går man på Viktor Rydberg, om man är begåvad så går man på Norra Real,
om man inte är begåvad och överklass, så går man på Östra Real. Det är en
nidbild. [Lärare]

Rykten och föreställningar är ofta rotade, men formas också i förhållande till
elevernas förtrogenhet och sociala nätverk.420 De flesta skolor, oavsett plats i
hierarkin, omfattas därför av rykten och föreställningar.421 Dessa registreras
och förvaltas på olika sätt, men speciellt genom hur en skola och dess elever
antas vara.422 För skolor som intar framträdande positioner ser beskrivningarna därför annorlunda ut än i utsatta förortsområden. Beträffande de elitpräglade gymnasieskolorna lever rykten som är relaterade till bland annat studier,
skolmiljö och sociala engagemang. Östra Real och Södra Latin är generellt de
skolor som omfattas av flest nidbilder och som många elever i studien anser
endimensionella. Medan den förstnämnda beskrivs som både ”snobbig” och
okultiverad, skildras den senare som ängslig, livsstilsorienterad och politiskt
likriktad. En konsekvens är att elever ibland ifrågasätter att Östra Real hör
hemma bland mest prestigefyllda skolorna.
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Se exempelvis Bunar, 2011a, 2011b.
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Att rykten och återkommande beskrivningar har en strukturerande inverkan
på hur olika grupper klassificerar skolor har länge påtalats inom den utbildningssociologiska forskningen. Bland annat benämner Stephen Ball och Carol
Vincent ryktesspridning och hörsägen som ”hot-knowledge”.423 Hos många
familjer fungerar detta som social identifiering och analyseras dessutom i relation till kvalitetssäkrande indikatorer som skolresultat, ranking och statistik
för att uppnå en helhetsbild. Skolors identifikationsmarkörer vidmakthålls således och även om förändringar uppmärksammas över tid så är markörerna
förhållandevis stabila.424 Exempel som kan ges är att Norra Real och Kungsholmens gymnasium, från att ha betraktats som olika (av elever), efter en tids
studier uppfattas som tämligen lika – men att Östra Real ”lever upp till sitt
rykte”.
Det är emellertid inte bara Östra Real och Södra Latin som omgärdas av rykten
och nidbilder, ofördelaktiga beskrivningar frodas även kring de andra elitpräglade gymnasieskolorna. Norra Real har exempelvis länge haft smeknamnet
”torra norra”, vilket bland annat härrör ur elevgruppens studiefokus och skolans långvariga koncentration på naturvetenskapliga ämnen. Smeknamnet
kommer ofta upp i samtal och intervjuer och är något som eleverna förhåller
sig till på olika sätt. I två skoltidningsartiklar från år 2009, en med rubriken
Därför ligger det ingen sanning i ”torra norra”, försöker man skämtsamt göra
upp med namnet efter en mindre kontrovers med elever från Viktor Rydberg.425 De flesta elever tar dock denna form av rykten med ro och i vissa fall
verifieras uttrycken dessutom som träffsäkra.
Men alltså sam-klasserna alltså det är ju kanske 60 procent nördar. Men i natur
så är det väl också 70 procent, 60 procent. Inte nördar, men alltså från oss. Jag
tänker nu som mig, från oss, från dom som har gått med mig […]. Sen när man
kom hit så märker man att vissa är så här lite instängda […]. Jag skulle inte säga
att 60 procent är nördar, men jag skulle kunna säga att 60 procent skulle jag inte
kunna umgås med. […] För vi skulle inte komma överens. [Manlig elev, SAM,
BLM]

Rykten kan vara såväl stigmatiserande som en tillgång i konkurrensen, i synnerhet om de innefattar goda studieresultat. Att anses som kunnig och skolfokuserad eller ”torr” behöver därför inte betraktas som någon negativt. Det är
snarare ett positivt drag som tilltalar studiemotiverade elever när de väljer
gymnasieskola. ”Jag tycker att det känns bra och att det märks att det är en
bra skola och att det inte är töntigt att vara ’pluggis’ och att […] man får satsa
423
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och utan att det är töntigt”, säger en elev. En annan menar att man måste ha
utåtriktade (sociala) aktiviteter men ”plugg, läxor och skola går lite före”.426
Möjligheten att ägna sig åt studier och kunskap kontrasteras likaledes mot
skolor vars ”utåtriktade karaktär” (fester, livsstilar etc.) är mer framträdande
än utbildningen. De ”utåtriktade skolorna”, som antas sakna kunskapsfokus
och studiemotiverade elever, tillskrivs därför ofta en underordnad position.427
Att elever vill ta fasta på de egna kvalifikationerna och utmanas under gymnasietiden får dock inte enbart ses som ett utryck för skolmässigt beteende.428
Det är även en positionering där den egna förmågan rättfärdigas i förhållande
till de egna sociala privilegierna. För många elever vore det följaktligen inte
trovärdigt, eller förenligt med vare sig utväxlingen av meritpoängen eller föreställningen om en bra utbildning, att välja en skola med lägre kravbild. Eleven Emanuel berättar att många bekanta sökte sig till relativt nystartade Campus Manilla, en skola som på kort tid växt i anseende. För Emanuel som är
uppväxt på Östermalm var skolan enbart ett tredjehandsval.429 I likhet med
andra kompisar betraktade han den som underlägsen eftersom den saknade
historik och prestige. ”Men vi drev ju ganska mycket med dom som skulle
börja på Manilla, eftersom att man hade hört så här ja, frivilliga avgifter och
sådana där saker. […] [Dessutom] känns det lite som att det är en liten överklasskola. Och det ser man ju på de som går där nu; det är liksom Östermalm,
Lidingö som möts där [och] som inte har toppbetyg.” Antagandet understryks
av elever från liknande bakgrund och geografiskt hemvist.
Den kunskapsnivå som Norra Real antas ge uttryck för har alltså en tilltalande
sida som bidrar till trygghet för många elever som väljer gymnasieskola. De
erbjuds bra villkor och nätverk, både socialt och utbildningsmässigt – men
utan för stor press. I kontrast framhålls studiepressen och den hårda konkurrensen vid Kungsholmens gymnasium och Viktor Rydberg Odenplan som
både avskräckande och inspirerande.
Jag hade ju funderat mycket på Kungsholmens gymnasium, sen så tänkte jag
om. Tänkte att jag kanske inte ville gå på en skola, som har den allra högsta
intagningen för jag tror att det kommer att bli en sådan otroligt hög press. Det
kommer att vara alldeles för jobbigt och jag vill göra någonting socialt av min
gymnasieperiod också. Sen låg det väldigt bra till, lägligt – jag bor nära. Det är
lätt att ta sig hit. Jag vet också att Norra Real är en väldigt högpresterande skola
och jag fick gå med människor som jag kände att jag var lik eller vad man ska
säga. [Kvinnlig elev, SAM, KÖM]
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Liknande resonemang finns i Pedersen, Jarness och Flemmen, 2018.
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Kungsholmens gymnasium sägs ibland vara den mest högpresterande skolan
i Stockholm. För en stor del av de som studerar där medför den kunskapsmässiga nivån både en konsekration och en utmaning. Eleverna är medvetna
om potentialen och är inte sena att påpeka skolans position. Under en kort
tidsperiod fanns exempelvis en T-shirt bland eleverna med sloganen Kungsholmen, skolan du inte kom in på.430 Några av informanterna vid Norra Real
framhåller dock i stället att det inte finns något behov att skylta med elevernas
prestationer eftersom skolans historia och värdegrund talar för sig själv. Det
är inte så att Norra Real ska uppfattas som anonym i förhållande till andra
elitpräglade gymnasieskolor, snarare uppmanar eleverna till diskretion och acceptans för människor som inte är excentriska eller utbildningsmässigt drivande. En av eleverna berättar ”det känns lite som att Norra Real har en status
som dom inte själva behöver liksom bekräfta. Dom behöver inte skryta om
den eller gå runt och säga att dom är bäst i Stockholm, eller bäst i Sverige.”
Eleven utvecklar resonemanget och sätter det i förhållande till hur ungdomar
i hemkommunen betraktar Norra Real:
Det jag hade hört alltså från mina trakter, det var alltså i folkmun att man kallade
det för Torra norra och att det fortfarande liksom fanns den grejen. Jag vet faktiskt inte vad det ryktet baserar sig på liksom. Men det var så kul för jag kom
och prata med en av de lärare som vi har nu […] och han sa just det att, folk
brukar ju skämta om Torra norra, men man kanske inte ska börja på en skola
där man själva behöver prata ned på andra för att man ska välja på den. En skola
som bara står för sig själv, om man själv får bilda en uppfattning om den, det
kanske är den skola som man får välja. [Manlig elev, SAM, EHK]

Studieintensitet, studienivå och diskretion diskuteras som viktiga karaktärsdrag i studiens alla tre skolor. Samtidigt antar begreppen skiftande betydelser
beroende på vilken skola som beskrivs. När det gäller diskretion är det endast
smärre variationer mellan skolorna.431 Däremot skiljer sig eleverna vid Norra
Real och Kungsholmens gymnasium ofta från eleverna vid Franska skolan i
fråga om studieintensitet och studienivå. I den senare skolan framhålls pluggkultur och studiemotivation mer sällan som lika viktigt och som en lika stor
del av skolmiljön. Detta är alltså något som splittrar en annars likartad elevgrupp på skolorna.
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Budskapet ansågs dock arrogant och efter påtryckningar från skolpersonal upphörde försäljningen av tröjan.
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Där Norra Real, trots viss internationalisering, är en mer nationellt situerad och lokalt bunden skola, är Kungsholmen internationellt präglad och har inte samma anor. Kungsholmens
sedvänjor är liksom Franska skolans traditionella, men hämtade från en bredare och mer eklektisk repertoar, något som skapar en viss positionering och förhållningssätt på institutionell nivå.
Jag återkommer till detta i kapitel 8, men det är viktigt att framhålla för att förstå hur eleverna
positionerar skolorna.
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Mångfald och likformighet
Ett återkommande tema i flera av avhandlingens kapitel är relationen mellan
mångfald och likformighet. Mångfald och gränsöverskridande möten påtalas
regelbundet av elever, lärare och skolledare, och framstår även som en viktig
del av skolvalet, särskilt när en heterogen elevsammansättning antas bidra till
vidgade perspektiv, kunskaper, ökad medmänsklighet och en förstärkt personlighetsutveckling. Med andra ord, att bli mer självreflekterande genom att lära
sig av andras erfarenheter eller, som en elev beskriver det: ”man lär sig mycket
av vad dom [klasskompisarna min anm.] har lärt sig”.
Erfarenhet av olikhet omnämns till exempel som något som fostrar en kosmopolitisk och global medborgaråskådning inom de högre sociala klasskikten.432
Det är således ideal som både kommer hemifrån och socialiseras in genom
interaktion elever emellan, samt mellan elever och skolpersonal. Men som det
påpekas inom forskningslitteraturen är mångfaldsbegreppet problematiskt när
det gäller elitpräglade institutioner, bland annat för att det tenderar att överskyla privilegier och presentera en förenklad analys av meritokrati (se vidare i
kapitel 8).433
Elevgruppen demonstrerar ett återkommande motstånd mot klassificering, kategorisering och generalisering om människors unicitet, eller precisering av
specifika drag för elevgruppen.434 I stället framhålls ett heterogent mångfaldsbegrepp. Detta betonar olikhet snarare än konformitet, och alla människors
lika värde, vilket anses göra skolorna mer dynamiska och accepterande. Ändå
kan de inbegripna karaktärsdragen sammanfattas i några få övergripande formuleringar. Framför allt betonar elever klass, genus, etnicitet, geografisk hemvist, och livsstil när de talar om mångfald.
Det känns mer öppet liksom […], det är mer internationellt och det och folk är
trevligare och mer annorlunda och jag märkte det med en ganska ytlig grej på
Öppet hus, men att det var – folk hade liksom mycket coolare kläder. Det var
inte det här som jag var van vid att det skulle va liksom. [Kvinnlig elev, SAM,
BÖM]
Alltså jag skulle ju säga att det är väldigt många olika karaktärer, jämfört med
vad jag kommer ifrån. Jag kan tänka mig om man kommer ifrån någon annanstans så skulle man säga att det är väldigt stereotypiskt hur vi ser ut, hur vi är.
Men det finns skalor i allt och jag tycker att man får va som man vill, det finns
personer som är lite så här punkiga, det finns personer som en tjej som är typ
så här 50-tals tema. Jag tycker att det är jättehäftig och det är en tjej som har
burka/slöja – jag vet inte riktigt vad det heter. Ingen hade det i min gamla skola
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– alla såg exakt likadana ut. Så jag ser det här som en jättestor förändring för
mig. Men jag kan tänka mig att om man kommer från någon annan skola, som
inte är inne i stan så skulle alla bara kolla på oss – ni – alla ser likadana ut och
det är ingen liksom kultur i den här skolan. [Kvinnlig elev, SAM, EHK]

Enligt majoriteten av de som intervjuats skapas den ”dynamiska” mångfalden
genom ett gemensamt intresse för studier och kunskap. Argumentationen bygger på att alla som nått höga betyg i grundskolan är accepterade på samma
villkor och elever och lärare påminner därför om personer som trots sämre
förutsättningar kämpat sig till en plats på skolan. Denna strävan kan de flesta
känna igen sig i, oavsett storleken på tillgångar, uppväxtförhållanden och
självständigheten i studierna. För flertalet handlar det alltså om en passage
genom nålsögat, snarare än selektion baserad på privilegier.435 Denna bild är
också förenlig med de förebilder som eleverna lyfter fram, vilka innefattar
individer som associeras med social mobilitet eller som nått framgångar i ”livets hårda skola” – oavsett deras reella sociala bana och klassursprung.
Visserligen finns olikheter inom elevgruppen och enligt vissa kriterier existerar en mångfald i skolorna.436 Likaså är många elever studiemotiverade, intresserade och ambitiösa, och mötet med människor som har andra erfarenheter kan vara berikande. Ramarna för acceptans är dock mer begränsade än
vad som uttrycks och det är till en viss del lätt att förledas av mångfaldsretoriken. Vad som eftersöks från elevhåll är i grunden en större variation av ”people like us” eller att klasskompisarna inte avviker för mycket från den sociala
och studiemässiga sammansättningen. Det finns bland annat ett stort behov av
att beskriva hurdana klasskamraterna ska vara och vilka kategorier som är acceptabla. En obalans, med för stor andel av elever som har en specifik värdegrund, är inte heller önskvärt. Eftersom elever som inte känner tillhörighet
dessutom är snara att lämna skolan, förstärks dessutom en viss typ av likformighet. Av den anledningen förekommer också kritiska och problematiserande reflexioner kring den reella mångfalden i elevgruppen. Speciellt kommer dessa från elever som inte är ”traditionella” med avseende på klass, boendeort och etnicitet.437 En elev, som vi kan kalla Felicia, är exempelvis uppväxt med fadern arbetande som mellanchef inom offentlig verksamhet och
modern som musiker och kulturarbetare. Familjen är nyinflyttad i innerstan
och trots att båda föräldrarna kategoriseras som högutbildade fanns en känsla
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Khan påtalar på liknande sätt att studenter möter en större mångfald vid den amerikanska
elitskolan St. Pauls, än på skolor i det egna bostadsområdet samt att urvalsprocessen skapar en
omedvetenhet om de egna privilegierna. Khan, 2011, s. 107-108.
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Med relation till klass, etnicitet, geografi, livsstil, intresse m.m.
437
Samtidigt förstärker ”icke-traditionella” elever ibland skolvalssystem och rådande urvalsmekanismer genom rättfärdigandet av systemets möjliggörande effekter. De ger uttryck för sina
egna livsbanor och hur de fått bättre möjligheter, vilket de anser att även andra har möjlighet
till.
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av utanförskap på grund av hennes migrantbakgrund. ”Vad är det, typ två personer med sjal på den här skolan, eller typ tre. […] Det är jätteliten mångfald.”
Alva [KLM] har liknande erfarenheter: ”jag tycker alla påminner om varandra
typ. Alltså första skoldagen man klev in i klassrummet – det var bara ett hav
av blonda huvuden […]. Alltså jag var van med, ja, det var två svenskar i en
klass på 30 elever.” För någon som inte har sådana erfarenheter är det svårt att
veta vad mångfald kan innebära. En annan insikt finns hos Sebastian, som är
uppväxt i ett medelklasshem, men med andra erfarenheter och en annan stil
än övriga elever. I klassrummet ifrågasätter och utmanar Sebastian andra elevers perspektiv, vilket gör honom accepterad. Men stilen utmanar också den
gängse uppfattningen om vad som utmärker en elev vid skolan (bl.a. att vara
återhållsam och sofistikerad). Konsekvensen är att hans studiemässiga kvalifikationer ifrågasätts. Andra elever påpekar att han inte ser ut som någon med
bra betyg. Just kläder och märken, men även kroppsspråk och värderingar,
lyfts fram av denna grupp elever som tydliga, särskiljande klassmarkörer. De
menar att ”variationen är mindre, men den finns”. Även en del av de lärare
och rektorer som beskriver blandningen av elever, livsstilar och intressen, funderar över hur stor mångfalden egentligen är. En yngre lärare förklarar därför
att det är viktigt att eleverna får en mer reflexiv kunskap från gymnasieutbildningen.
Man är väldigt övertygad om att man vet väldigt mycket. Men dom kunskaper
man har sträcker sig inte särskilt långt ut i världen. Men jag tror att en av de
sakerna jag skulle vilja att de har med sig också är någon bild att det finns en
helt annan verklighet där ute. Alltså när jag säger att jag bor [i en förort söder
om innerstaden] så får jag ibland ett hånflin från eleverna för att det har liksom
en bild av den […]. Dom har aldrig varit där, det är sådana som blir lite nervösa
när de kommer söder om Gullmarsplan, men någonstans så skulle jag vilja att
de har med sig någon annan bild. […] Jag skulle vilja att de har med sig någon
slags annan uppfattning om världen. [Lärare]

Valet av programinriktning
Att göra ett gymnasieval handlar inte endast om att välja skola utan också
programinriktning. I vissa fall reglerar programvalet dessutom vilka skolor
som är valbara.438 Majoriteten av de som finns med i materialet har dock, baserat på meritpoäng, haft möjligheten att studera både naturvetenskap och
samhällsvetenskap. Hos många finns dessutom båda programinriktningarna
med som valalternativ. En förklaring till detta är att valet av skola ansetts
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Vissa elitpräglade gymnasieskolor kallas ibland för naturskolor på grund av en naturvetenskaplig tradition, den höga andelen studiemotiverade elever samt ett starkt kunskapsinriktat fokus.
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viktigare än programvalet.439 En annan förklaring kan vara att hierarkin mellan
naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program inte uppfattas som lika
tydlig, eftersom antagningsgränserna440 skiljer sig förhållandevis lite vid elitpräglade gymnasieskolor.441 Detsamma kan inte sägas om det humanistiska
programmet som bland många elever uppfattas som hierarkiskt underordnat.
Oftast framhålls ”bredden” i naturvetenskap och samhällsvetenskap som en
bidragande orsak till programvalet. Sådana uttalanden är vanligast bland naturelever, som efter gymnasieutbildningen kan studera vidare inom ett flertal
discipliner och ämnesområden. Däremot behöver beslutet inte bygga på ett
genuint intresse. Återkommande beskrivs i stället en ambivalens kring ämnesvalet. En elev vid det naturvetenskapliga programmet sammanfattar ambivalensen bra: ”[D]et är ganska många i vår klass som har sagt att dom skulle typ
ha valt samhälle och så tog dom natur. Så det är väl lite så här ’samhälle at
heart’ på allihopa.” Det kan även vara så att eleverna har svårt att upprätthålla
bra betyg, men ändå väljer att fortsätta inom programinriktningen eftersom
framtidsförutsättningarna antas vara bättre. En elev som aspirerar på högre
utbildning inom humaniora och kultur berättar:
Det är svårt, det har varit mycket stress och nu i gymnasiet. Dom ämnena jag
har haft mest problem med är just naturämnena, men det är också de svåra och
ifall man sackar efter någon vecka så ligger man efter resten av årskursen. […]
Men jag ångrar definitivt inte valet, även om det har funnits stunder där jag
kunde ha valt sam och fått mycket, mycket bättre betyg – för att det var mycket
lättare. Men jag känner att jag har lärt mig betydligt mer på naturämnen än vad
jag hade gjort om jag hade valt sam. [Manlig elev, NV, EHK]

Naturvetenskapligt program har kallats för Kungsvägen eftersom det tenderar
att samla socialt och studiemässigt starka elever.442 Men det är också en studieväg för elever med ett instrumentellt förhållningssätt till utbildning och för
strävsamma elever från lägre sociala klasser.443 Medan flertalet intervjuade
vid naturvetenskapligt program, som har större kulturella tillgångar, intresserar sig för både natur- och samhällsvetenskap, är elever med ett instrumentellt

439

Hade programinriktningen prioriterats, vore skolor närmare hemmet förmodligen att föredra
för många elever.
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ett skolmässigt beteende. Se exempelvis Bourdieu, 1996.
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förhållningsätt i högre grad inriktade på just naturvetenskapliga frågor.444 Som
det uttrycks av en pojke [EÖM]: ”[F]örst och främst var det: SO-ämnena passar mig inte så jättebra, utan jag gillar liksom konkreta fakta. Därför passar
naturämnena bra. Sen matte känner jag också är mer givande för framtiden.”
Att naturvetenskapligt program attraherar elever med denna form av instrumentalism understryks även av lärare som deltagit i studien och det går likaså
att hävda att programinriktningen inte alltid kräver samma mått av kulturellt
kapital.445 Elever vid samhällsprogrammet uttrycker i stället ett intresse av att
tillskansa sig färdighet i argumentation liksom kunskap om samhällsfrågor.
Som en elev beskriver det är nyttan med ”det här att kunna argumentera och
föra argumentationer” eller ”att tänka mycket själv och liksom […] ta eget
ansvar”, som en annan elev uttrycker det, framträdande för samhällsvetarna.
Andra påpekar på något liknande:
Jag tycker bara att det är mer intressant och det är mycket mer resonerande och
det finns inte alltid rätt och fel svar på saker, utan det får man själv komma fram
till och det passar mig bättre än liksom naturämnenas svart eller vitt, ja eller nej
så. [Manlig elev, SAM, EÖM]

Vidare beskrev en elev med stora kulturella tillgångar att han förvisso inte
delade intresset för samhällsvetenskapliga resonemang, med otydliga gränser
för rätt och fel. Samtidigt menade han att förmågan att argumentera, samt ta
utrymme och visa självförtroende, var viktig. Elever som bemästrade dessa
förmågor betraktades därför som framgångsrika.446 Trots att majoriteten samhällselever betonar att de har ett svagt intresse för naturvetenskapliga kurser
och kan ha ”sämre” kunskaper inom ämnesområdet avgör detta inte alltid valet. Förutom vikten att utveckla sin analytiska förmåga ansåg elever från hem
med större kulturella och ekonomiska tillgångar dessutom att samhällsvetenskapliga programmet var kultiverande, upplysande och bedömdes ge tillräckliga förberedelser inför universitetet. Skulle programvalet inte räcka var naturvetenskapligt basår ett acceptabelt komplement.447 Likartade resonemang
kunde också framföras från elever med mindre tillgångar.
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Det kan finnas ett intresse för samhällsfrågor, men det centrala engagemanget hos denna
grupp elever finns inom naturvetenskapen.
445
En naturlärare beskriver likaledes att det antagits flera duktiga elever, men som är instrumentellt lagda och därför saknar känsla för det sociala spelet i klassrummet. Likaså beskriver
en samhällslärare att många elever vid naturvetenskapligt program är exemplariska med att
följa målbeskrivningarna vilket skapar höga betyg, medan samhällseleverna ofta hade en retoriskt högre nivå och vågade pröva sig fram. Naturligtvis är detta inte entydigt.
446
Intressant nog var det framför allt socialt starka elever som ”räknades upp" i relation till
denna kategori.
447
Naturvetenskapligt basår kan sägas vara en förlängning av gymnasieutbildningen som ger
behörighet till universitetsämnen som har krav på biologi, kemi, fysik och utökad matematik
(dvs. mer avancerade kurser än vad som vanligtvis erbjuds inom andra gymnasiala utbildningar).
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Sam var det som jag trodde att jag skulle […] vilja jobba med i framtiden. Så
det var just att i framtiden så vill jag jobba med politik, mänskliga rättigheter,
[…]. Den delen jag var intresserad av var ändå det man kunde hitta i liksom
linjen. Det var många som [sa], mina föräldrar, ’ja, men ska du inte bli läkare
nu när du har så bra betyg och börja naturlinjen’. Men jag har aldrig gillat naturämnen. […] Samhällskunskap, historia tycker jag är jätteintressant, så att den
passar det jag vill göra i framtiden typ. [Kvinnlig elev, SAM, AK]

Gymnasievalet som frigörelseprocess
De som accepteras till en elitpräglad gymnasieskola har ofta investerat mycket
tid och arbete i sina studier. Därför uttrycks ofta en stark tilltro till förväntad
avkastning – att gymnasieutbildningen kan växlas till symboliska tillgångar. I
relation till dagens gymnasiemarknad förstärks situationen ytterligare och för
unga människor betraktas gymnasievalet som en frigörelseprocess. ”Alltså det
kändes lite konstigt att man får liksom själv, nu får man själv välja vad man
vill studera och vart man vill studera. Känns liksom som att […] det var ett
steg till mot allt vuxenansvar”, som en elev uttryckte det. Vid åtskilliga tillfällen beskrivs det därför hur ”allt står på spel” och nervositeten är stor när
antagningsbrevet öppnas. Det var en chans ”[a]tt gå ut i livet”, som Bourdieu
uttrycker inträdet på ett fält.448
Det känns som att jag valde hela min framtid, alltså verkligen. Jag satt och
skulle välja och då bara, men tänk om jag vill bli läkare. Det kommer jag inte
kunna bli, eller jo, men då måste jag läsa till ämnen. Tänk om jag vill bli ingenjör då måste jag också läsa till. [...] Det kändes så jobbigt. Jag hade en sån stor
press på mig själv och mina föräldrar hjälpte verkligen för dom bara, ’det här
bara öppnar – det stänger inga liksom dörrar, men tio fler dörrar’. För du väljer
just din inriktning och det är det här du tycker är kul – och om du bestämmer
om 20 år att du vill bli läkare, då bara läser du till lite […] så kan du bli läkare.
[Kvinnlig elev, SAM, EHK]

Få elever framhåller föräldrarna som styrande i gymnasievalet. I stället betonas en motsatt tendens, med frihet, autonomi, egenansvar, vuxenblivande och
vanligtvis ett samförstånd där föräldrarna helhjärtat står bakom de beslut som
tas. Oftast kopplas resonemanget dessutom till den egna självständigheten i
studierna och det faktum att det förekom stöd hemifrån, men att detta sällan
nyttjades. Föräldrarnas bidrag och stöd knyts snarare till validering och säkerhet. En elev uttrycker det sålunda: ”[M]in mamma var också med på Öppet
hus, kollade och pratade med några. Men jag tror att dom […] liksom litade
på att jag skulle göra rätt val, för att jag bara ’ja, det här känns bra’, dom bara
’ja, det här är bra”’. En annan påtalar motsvarande: ”Alltså jag fick sköta det
där själv. Jag har skött mitt skolarbete hela tiden själv och mamma och pappa
448

Bourdieu 2000, s. 51.
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har aldrig liksom lagt sig i, för dom vet att jag klarar det. Så att när jag sa att
jag ville gå på Norra, då var det inte så mycket diskussion egentligen.”
Trots att föräldrarna får en underordnad roll i intervjuerna finns de med som
vägledare. Enligt tidigare studier är detta en central socialiserings- och gränsdragningsprocess hos familjer med större kulturella tillgångar och riktlinjerna
för acceptabla utbildningsvägar existerar följaktligen i hög grad innan besluten fattas.449 Ett exempel är Hannes, som i likhet med andra förklarar att gymnasievalet var hans eget och att föräldrarnas samtyckte. Däremot problematiserar Hannes beslutet utifrån ett hypotetiskt scenario där valet skulle falla på
Ross Tensta och erkänner att föräldrarnas engagemang då skulle varit annorlunda. Han förklarar: ”ja, de skulle sitta ned med mig och diskutera varför
och sen om jag kunde typ övertala dem, då kanske [tänker efter.] Fast jag tror
att jag skulle gå på en bättre skola än Tensta.” Regelbundet gjordes liknande
bedömningar av föräldrarnas betydelse.
För mig var det väl lite så här, jag ska inte säga press alls för det var det inte.
Men lite att de förväntade sig det och det förväntade jag mig av mig själv också;
att gå på en av de bättre skolorna. Kanske delvis beror det på att min storebror
också gör det och han gick ut med toppbetyg och hade MVG i alla ämnen. […]
Den förväntningen fanns väl lite underliggande att jag också skulle, i alla fall
komma i närheten av det – att det skulle gå bra för mig liksom. Min pappa sa
att det är liksom helt upp till dig – det spelar ingen roll. Men min mamma var
lite mer, hon ville i början att jag skulle gå på Enskilda gymnasiet – bara för att
min bror går där och tyckte att det var en så bra skola. Men alltså när hon märkte
hur säker jag var på att jag ville gå på Norra Real, då stöttade hon liksom det
och tyckte att – ’ja, men om känner att du vill gå där så kommer du säkert passa
in där och det blir säkert ett jättebra val liksom’. [Manlig elev, SAM, BÖM]

Medan valet av skola till stor del föll sig naturligt utifrån de normerande förväntningar som fanns inom familjen kunde valet av program ibland vara mer
uppenbart format, framför allt för familjer med stark relation till naturvetenskapliga discipliner.450
Det är så här, min mamma gick Sam i gymnasiet och min pappa gick Natur, så
min pappa var jättemycket att jag skulle gå Natur. Men grejen var att jag hade
bestämt mig för det först själv, men sen under liksom i nian när det också kändes
väldigt jobbigt med plugget och så och så sa jag ’ja, men jag funderar på att gå
Sam i stället’ han bara ’nej’. Så då blev det Natur, alltså så där kan jag känna
att det var lite press hemifrån. Men sen val av skola tyckte jag inte att det var
det. [Kvinnlig elev, NV, BÖM]
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Se Ball, 2003a.
Inom dessa kunde riktlinjerna för vad en utbildning förväntades innehålla vara mer strikta.
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Skillnaden mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap lyfts på ett liknande
sätt fram som en skärningspunkt vid ett fåtal tillfällen. Trots att naturvetenskap
betraktas som hierarkiskt överordnad är det möjligt att det finns tillräckligt
med tillit inom vissa familjer, så att samhällsvetenskapligt program oftast inte
bedöms som ett risktagande. Sådana antydningar finns framför allt i grupper
med större tillgångar, där intresset för samhällsrelaterade frågor skattas högt
och sannolikheten för att barnen ska komma in på erkända eftergymnasiala
utbildningar är större. Att gå utanför ramen och studera vid programinriktningar som inte fyller samma funktion (dvs. icke-teoretiska program) exemplifieras däremot som extremer som föräldrar avråder från, både vad det gäller
utväxlingspotential och seriositet. Sådana studievägar övervägs dock sällan
eftersom de inte bedöms som reella alternativ. Som två elever tillhörande den
övre medelklassen beskriver i en intervju fanns det aldrig några konkreta tankar kring icke-teoretiska programval. En av dem påpekade ”alltså vi pratade
aldrig om det [hemma]”, varvid den andra instämmande replikerade ”nej,
mina [föräldrar] antog högskoleförberedande”.
Inom utbildningssociologin har barnens inflytande över skol- och utbildningsval länge varit ett omdiskuterat ämne.451 Det kan otvetydigt se ut som att föräldrarnas medgivande och rättfärdigande av barnens handlingar är universellt
och således följer samtida uppfostringsnormer för medelklassen. Men i förhållandet mellan barnens delaktighet och föräldrarnas reella beslutsfattande
återfinns tydligare och mer nyanserade klassmarkörer. Sociologen Agnes van
Zanten skiljer likaledes mellan hur den etablerade och den nya överklassen
manövrerar i relationen till barnen när det gäller utbildningsval. van Zanten
påpekar att vana och tradition i den förstnämnda gruppen gör att föräldrarna
influerar på avstånd för att ge barnen en känsla av självständighet. Barnen får
härigenom en känsla av att vara autonoma från föräldrarna när det kommer till
beslutsfattandet. Föräldrarna i den senare gruppen är å andra sidan mer benägna att direkt organisera barnens val för att garantera den sociala positionen.
Liknande resultat påvisas från Storbritannien där föräldrar från starka medelklasshem låter barnen vara delaktiga så länge de följer föräldrarnas riktlinjer.452 För grupper från arbetarklassen eller migranter ser situationen dock annorlunda ut; här är barnens förtrogenhet med utbildningsväsendet ofta större
än föräldrarnas och följaktligen får de också automatiskt ett större inflytande
över valprocessen.453 För de få elever i den här studien som kommer från familjer med mindre tillgångar finns liknande tendenser. Föräldrarnas erkännande handlar om att barnen ska vara lyckliga och känna sig till rätta, men de
är sällan förtrogna med barnens studievägar.
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Se exempelvis Reay och Ball, 1998.
van Zanten, 2015.
Reay och Ball, 1998.
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Framtidsutsikter
En intervjudel som många elever finner laddad och ställer sig tveksamma till
är framtidsfrågan. Den representerar inträdet i vuxenlivet, något som ungdomar i gymnasieåldern både känner sig som en del av och samtidigt vill förhålla
sig på avstånd till.454 Valet att studera vid en elitpräglad gymnasieskola är likväl en framtidshandling och även om det inte förekommer tydliga ambitioner
för kommande studie- och yrkesval så är framtiden ständigt närvarande under
gymnasieutbildningen. En elev uttrycker att ”[framtiden] är det enda som får
mig att gå kvar” och fortsätter: ”[A]lltså […] det gör det ju inte lättare, i fall
man inte tänker att det är kul liksom. Men man gör det, man är egentligen bara
här för att jag tänker på framtiden. Men det gör man ju alltid, man tänker ju
alltid på framtiden – man tänker ju aldrig på nuet liksom.” Skolorna i studien
är dessutom institutioner som socialiserar förhållningssätt, förberedelser för
högre studier och arbetsliv, men även utgör ett symboliskt namn att bära med
sig. Sådana institutionella tillgångar ackumuleras i viss mängd av alla elever,
oavsett social bakgrund och geografisk hemvist.
Jag visste att det var en bra skola, så att bara kunna säga jag går på Norra Real
tyckte jag kändes bra. Jag menar det är ju en bred linje Sam. Att det bara kändes
som om man går på en bra skola så har man en framtid. […] Alltså man kan gå
på jättemånga olika skolor och gå på utbildningar sen, men på nått sätt känns
det som att om man går på Norra Real då misslyckas man inte sen. [Kvinnlig
elev, SAM, BÖM].

I varierande mån erbjuds dessutom kontaktnät och direkt hjälp för framtida
studier, tillsammans med andra institutionella tillgångar, något som jag har
valt att kalla utväxlingspotential. En fråga är därför huruvida erbjudna tillgångar kan växlas in och generera en reell avkastning i form av inträde till en
elitpräglad universitetsutbildning? Med andra ord, är det bara resursstarka
grupper som kan nyttja de fördelar som erbjuds? Avhandlingen kommer inte
att fullt ut besvara dessa frågor, men bidrar med reflektioner kring ämnet.

Akademiska förutsättningar och utväxlingspotential
När en rektor under Öppet hus nämner de lärosäten och utbildningar som tidigare elever studerat vid samt de förutsättningar som skolan erbjuder för att
uppnå sådana mål, hamnar mor och dotter – bakom mig – direkt i samtal.
Samtalet handlar om framtiden och de internationella möjligheter som dottern
hypotetiskt kan få. Händelsen är anekdotisk, men utgör dock ett exempel på
den tilltro som många har till elitpräglade gymnasieskolors potentiella utväxlingsmöjligheter. Som en elev beskriver det: ”[J]ag kommer ihåg när jag var
på deras Öppna hus så här, [då] skröt dom lite om hur många dom hade som
454

För en diskussion om övergången mellan barn-, ungdoms- och vuxenliv se Sernhede, 2006.
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senare gick vidare till så här bra Ivy League, bra universitet och så utomlands,
då blev man bara ’wow’ liksom. Det måste vara en bra utbildning, […], dom
visade statistisk och så, ganska imponerande.” Förväntningarna på de elitpräglade gymnasieskolorna utgår ifrån historiskt institutionaliserade framgångsberättelser och alumnprestationer. Framgångsberättelserna förvaltas av olika
skolrepresentanter (elever, föräldrar, lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare etc.) och behöver inte nödvändigtvis omfatta celebriteter eller specifika
händelser, snarare målsättningar, samarbeten och möjligheter.455 Att eleverna
går vidare till Cambridge eller Science Po skapar därför ett mervärde.
Utväxlingspotential handlar i det här sammanhanget främst om sannolikheten
att komma in på framstående universitetsutbildningar, om nätverksskapande
eller om chansen att uppnå vissa samhällspositioner. Det är tillgångar som en
skola kan uttala sig om utan att lova för mycket, dels eftersom tillgångarna går
att betrakta som objektiva framgångskriterier, dels för att detta ger en indikation att potentiell utväxling regelbundet omvandlas till reell utväxling. Till exempel innehöll tidigare versioner av Kungsholmens gymnasiums informationsbroschyr en redogörelse för framträdande lärosäten där skolans alumner
studerat vidare. Här innefattades bland annat Russell Group-universitet456 och
prestigefyllda amerikanska universitet (bl.a. Ivy League-universitet). Det går
inte heller att komma ifrån att flertalet av Stockholms elitpräglade gymnasieskolor har en genomströmning till svenska prestigeutbildningar. Det gäller
bland annat ekonomi, juridik och medicin och lärosäten som Handelshögskolan i Stockholm, Lunds universitet, KTH, KI, Stockholms universitet samt
Uppsala universitet.457 Mellan åren 2015 och 2017 var skolorna i den här studien starka ”leverantörer” till de två kandidatutbildningarna vid Handelshögskolan i Stockholm.458 Men tidigare elever från Norra Real och Kungsholmens
gymnasium finns även välrepresenterade inom såväl industriell ekonomi och
juridik som medicin (se Appendix, tabell 6).459
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Det är sannolikt inte en slump att Norra Reals hemsida innehåller dokument om kända alumner inom kultur, vetenskap och finansvärlden, eller att det på motsvarande sätt enkelt går att
hitta information om ”Hagasessornas” studier vid Franska skolan. I vissa fall är det även förvaltat direkt i skolbyggnaden, så som minnesmärket över Andréexpeditionens Nils Strindberg
i ett av Norra Reals trapphus eller foton av gossestudenter på Kungsholmens Allmänna Läroverk. Eleverna är dessutom goda förvaltare av sådana berättelser, vilka socialiseras in under
skolgången. Se Norra Real, https://norrarealsgymnasium.stockholm.se/rikskanda-personersom-varit-elever-i-norra-real. 2019-02-22.
456
Russell Group är en benämning för en grupp av framträdande brittiska universitet som samverkar.
457
Statistiken är hämtad utifrån en beställning från UHR.
458
Kandidatprogrammet i Business and Economics (2015-2017): Franska skola (14 st.), Norra
Real (20 st.), Kungsholmens gymnasium (30 st.). Jämför med Enskilda gymnasiet (23 st.),
Södra Latin (13 st.), VRG Djursholm (35 st.), Östra Real (30 st.). Sammanställd av data från
UHR.
459
Framför allt Kungsholmens gymnasium fungerar som en framträdande leverantör till dessa
utbildningar (se Appendix, tabell 6).
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Alla elitpräglade gymnasieskolor erbjuder i viss mån akademisk förankring.
Det existerar nätverk, samarbeten och utbyten med olika lärosäten. Representanter för svenska och ibland internationella universitet besöker skolorna och
föreläser, och alumner berättar om sina studieerfarenheter. Franska skolan besöks regelbundet av Försvarets tolkskola men har även utbyte med andra
svenska och franska universitet. Vid Norra Real finns samverkan med KTH
och även kontakt med flera andra svenska lärosäten. Den uttryckligaste profileringen mot eftergymnasial utbildning och kontaktnät med internationella
universitet finns på Kungsholmens gymnasium. Här förbereds elever både direkt och indirekt inför högre studier. För det första är diskussionen kring olika
lärosäten ständigt närvarande i elevgruppen. Elever besöker regelbundet internationella universitet (under lov etc.) med intentionen att undersöka utbildningsmöjligheterna. För det andra tillhandahåller skolan direkt hjälp, framför
allt genom vägledning. Dels har skolans studie- och yrkesvägledare goda kunskaper om olika ansökningsförfaranden, dels kan elever få hjälp med rekommendationer och ansökningsbrev.460 Under hösten 2015 kunde den som var
intresserad exempelvis finna ett informationsblad vid huvudentrén, med titeln
”How to Create Winning Applications to US or UK Universities” och undertiteln ”Learn how to impress admission officers with a great personal statement and application”. Skolan fick dessutom besök från framstående internationella universitet, såväl som svenska universitet och högskolor .461 Ett ytterligare exempel är universitetsmässor, där eleverna bland annat får chansen att
möta så kallade ”admission representatives” från universitet i Europa och
USA. Den mässa som inföll under fältarbetet innefattade bland annat ”liberal
arts”-universitet som Swarthmore College, samt Vanderbilt University,
Emory University och BI Norwegian Business School i Oslo.462 Besökarna,
som varierade i ålder (allt från första- till sistaårselever) välkomnades med
informationsblad från universitets- och Fulbrightrepresentanter. De senare
förhörde sig om situationen och ställde frågor om skoltillhörighet, betyg och
årskurs samt gav klargöranden om ekonomiska förutsättningar för utlandsstudier. Vid ingången fanns också skolans studie- och yrkesvägledare och lärare
med erfarenhet av universiteten.463

460

På det senare finns flera exempel. Dels har skolan studie- och yrkesvägledare med goda
kunskaper och vägledningsegenskaper. Dels får elever hjälp med rekommendationer och ansökningsbrev.
461
Hit kommer Londonbaserade universitet som London School of Economics, Kings College
och UCL, samt Princeton från New Jersey. På anslagstavlor och ibland i korridorer, men framför allt utanför studie- och yrkesvägledarnas kontor finns information om ett antal mer eller
mindre kända universitet.
462
Mässan organiseras i samverkan mellan Fulbright och värdskolan, även om den senare ytterst är ansvarig. Mässan organiseras på ett antal skolor, bland annat Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.
463
Exempelvis informerades en grupp Kungsholmenelever om Swarthmore Colleges koppling
till prestigefyllda University of Pennsylvania och alumner som författaren Jonathan Franzen av
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Såväl lärare och skolledare som elever är emellertid medvetna om att kraven
för antagning till prestigefyllda universitetsutbildningar är extremt hårda, vilket pressar betygsgränser och ambitioner – ibland till bristningsgränsen. Pressen och ett krävande förhållningssätt är dock det som ibland fordras för att
upprätthålla skolans karaktär och tilltron till den. Dessa karaktärsdrag integreras med riktlinjer för ”akademiseringen” i en mer eller mindre uttalad ambition att förbereda alla elever för högre studier och potentiell utväxling. Ett typiskt exempel är: ”Franska skolans gymnasium erbjuder en gedigen förberedelse för högskolestudier i Sverige såväl som utomlands.”464 Ett motsvarande
uttalande från Kungsholmens gymnasium är: ”Undervisningen är av mycket
hög kvalitet och ger eleverna möjligheter att utvecklas genom många kontakter inom och utom skolan. Eleverna blir på så sätt rustade för fortsatta studier
på universitet och högskolor både i Sverige och övriga världen.”465 Framför
allt handlar förberedelserna om att lära sig analysera, utveckla anteckningsstrategier och behärska föreläsningsformatet, informationshämtning och bearbetning, samt att leta reda på och läsa akademiska texter. Som en elev sammanfattar det: ”[D]et känns mest som att de förbereder oss för universitetet,
sedan på universitetet det är där vi får de här kunskaperna som vi ska använda
ute i världen.” Därtill pågår kontinuerligt informella socialiseringsprocesser
och många elever är medvetna om att både sociala kvalifikationer och akademiska resultat fordras för att bli antagen till framstående lärosäten.

Med sikte mot tiden efter gymnasieexamen
Framtidsfrågan är viktig att analysera på skolnivå, men det är även en intressant indikator som delvis nyanserar skillnader i fördelningen av tillgångar hos
eleverna. Somliga har nämligen framtiden någorlunda klar för sig med mål,
ambitioner och destinationer. Andra har en mer osäker relation till vad som
förväntas ske efter examen. Den senare gruppen kan emellertid delas in i två
generella kategorier. Den första kategorin innefattar de som har ett avspänt
förhållningssätt till framtiden och är tämligen medvetna om att det sannolikt
kommer att gå bra oavsett riktlinjer. Den andra kategorin omfattar elever som
oroar sig över att de saknar fastlagda målsättningar. Bland elever inom den
senare kategorin beskrevs vid några tillfällen känslan av ”ofullkomlighet” efter avslutad intervju. Primärt uttrycktes detta av ”duktiga” elever med mindre
kulturella tillgångar, vars studiestrategier466 kan beskrivas som planerande,
en insatt lärare. Med handen på hjärtat intygade läraren att Swarthmore College är ett bra lärosäte.
464
Franska skolan, http://www.franskaskolan.se/gymnasieskolan/, 2019-04-24.
465
Kungsholmens gymnasium, https://kungsholmensgymnasium.stockholm.se/vara-utbildningar, 2018-04-15.
466
Med studiestrategier avses planering och ett systematiskt, skolmässigt förhållningssätt till
studierna.
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strukturerade och instrumentella. Ett typexempel utgjordes av en elev som var
aktiv och engagerad i klassrummet men som, jämfört med många klasskamrater som var förtrogna med kulturhistoria, utomlandsvistelser etc., fick
kämpa för att ta plats under lektionstid. Betygen blev därför än mer viktiga för
eleven. Ambitionen var att bryta med föräldrarnas yrkesbanor och efter gymnasiet studera vidare på universitet för att därefter arbeta med sociala frågor
på internationell nivå. På väg från intervjun beskrev eleven att det hade blivit
tydligt att hon måste tänka mer på framtiden. Känslan av otillräcklighet växte
i takt med att saker och ting inte längre uppfattades som självklara, trots någorlunda välutformade framtidsambitioner.
Ovanstående kan kontrasteras med en annan elev som studerar vid samma
skola, men som i motsats kommer från en synnerligen privilegierad hemmiljö.
Medan den förstnämnda uttryckte oro över framtiden visade den sistnämnda
ett tydligt förakt gentemot elever som var för studiefokuserade och hade tydliga studiestrategier. Strävan efter att lyckas i studierna var på intet sätt frånvarande, men förhållningssättet till skolan var betydligt mer avspänt. I intervjun påpekade hon (beträffande framtiden): ”[A]lltså folk säger att de inte har
någon aning, men jag har verkligen ingen aning.” Att följa i föräldrarnas fotspår som ekonom och hög företagsledare eller advokat, attraherade inte alls
på grund av de krav som föräldrarna dagligen mötte i arbetet. I förhållande till
föräldrarnas yrkesbanor och framtiden fanns emellertid riktmärken att förhålla
sig till. Berättelser om moderns studietid i Lund hade bidragit till önskemål
om universitetsstudier i en studentstad utanför Stockholm med ett vitalt studentliv. Med ovanstående beskrivningar som exempel går det att göra vissa
generella klassdistinktioner (klassposition, erfarenheter och tillgångar). Medan ovisshet av den förstnämnda eleven betraktas som en stressfaktor kan den
sistnämnda beskriva den som en befrielse.467
Den stora majoriteten elever är emellertid inställda på högre utbildning och
har åtminstone vaga funderingar på universitet och studieinriktning. En studie- och yrkesvägledare hävdar till och med att flertalet vet vad de vill. De
söker vägledning under hela gymnasietiden både för att få konkret hjälp och
för att få ”bekräftelse” för sina idéer. Många är intresserade av utbildningar
som riktar sig mot medicin, ekonomi och teknologi, vilket sammanfattas väl
av en naturelev med större kulturella och ekonomiska tillgångar. Eleven som
är inriktad mot ”spännande vägar” inom såväl natur- som samhällsvetenskap
förklarar: ”[A]lltså det beror ju lite på, det är tre ganska olika vägar. Det är
liksom antingen läkarlinjen, typ Handelshögskolan eller så här KTH. Det är
liksom dom tre.” Under intervjuerna framkommer dock även kategorier som
arkitekt, programmerare, jurist, kemist, psykolog, forskare (inom
467

Se Bourdieu, 1996; Darmon, 2017. Båda diskuterar ungdomars förhållande till utbildning
och tid.
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neurovetenskap, miljövetenskap, marinbiologi) och statsvetenskap och diplomati. Några vill i lugn och ro hitta sin studieväg genom att läsa inledande strökurser, andra avser att arbeta eller resa innan de fortsätter studierna. Studieinriktningen varierar dock något efter gymnasieprogram och hos några elever
finns därför en starkare relation mellan gymnasieutbildningen, högre utbildning och framtida yrkesutövande.
Men jag har alltid älskat alltså det marina livet. Kanske inte just i Sverige, eller
alltså det är fint också, men jag skulle helst vilja jobba, ja, men antingen typ så
närmast på Västkusten men annars så typ […] jobba med hajar någonstans. Ja,
det känner jag att jag skulle vilja bli. Då får jag väl läsa det på Universitetet, så
får jag utbilda mig till nån forskare eller professor. [Kvinnlig elev, NV, BSM]
Men sen känner jag också så här, jag vill ju ut och resa i världen. Jag menar jag
kommer nog inte att börja plugga direkt efter att jag har tagit studenten utan jag
kommer att ta ett år, ett eller två år kanske och plugga. […] Jag menar det är ett
ganska stort block liksom i livet hela skoldelen och det blir ju lätt att man blir
så inne i det att man blir liksom bara monotont och tråkigt. Men sen typ få en
bra utbildning, jag vill gärna jobba som jurist – jobba med samhällsfrågor – det
var därför jag valde samhälle. [Kvinnlig elev, SAM, KÖM]

Det existerar dessutom en generell hierarki när det gäller universitet och högskolor, vilken inte skiljer sig avsevärt mellan elever från samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt program.468 Inom elevgruppen har Handelshögskolan, KI, KTH, Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet de mest framstående positionerna.469 Dessutom tillkommer en rad internationella universitet. Medan KI och KTH framför allt erbjuder
utbildningar för elever inom naturvetenskapliga discipliner, är Lund och Uppsala klassiska prestigeuniversitet som också återfinns hos samhällsvetarna.
Däremot lyfts sällan lärosäten fram som saknar ”tyngd” eller anciennitet, även
om Umeå universitet på senare år positionerat sig väl. Eftersom majoriteten
har familjemedlemmar, släkt och bekanta med eftergymnasial utbildning vägleds eleverna liksom vid gymnasievalet av vissa etablerade referenser och
mönster för erkända studievägar.470 Elever med omfattande kulturella tillgångar och sociala nätverk kunde vara särskilt bevandrade i erkända universitet och studieprogram redan under första läsåret. Här förekom ideligen referenser till de egna nätverken och framtida möjligheter.
468

Ett intressant exempel är jämförelsen mellan juristutbildningen vid Lunds universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet (åren 2015–2017). Medan juristutbildningen vid de tre förstnämnda universiteten årligen innehåller ett antal elever från elitpräglade gymnasieskolor i Stockholm, studerar endast ett fåtal vid Örebro universitet. (Se Appendix, tabell 6).
469
För diskussioner kring elitspår i svensk högre utbildning Börjesson och Broady, 2016.
470
Lund och Uppsala var exempelvis lärosäten som många hade en personlig anknytning till.
En elev påpekar exempelvis att släkten studerat vid Uppsala universitet i generationer och att
det också var där föräldrarna träffades.
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Ja, jag skulle vilja gå på något typ så, något bra universitet i typ USA, eller så.
För min farfar han gick på typ så här Stanford och Columbia och min gudfar
gick också på Columbia i New York. Jag har hört jättemycket bra om det och
framför allt Columbia har en så här bra International relationskurser. Dom har
nischat in sig på utrikesfrågor och sånt och det tycker jag verkar skitintressant
och gå på kanske UD:s då utbildning också. [Manlig elev, SAM, EHK]
Jag tänker, om jag ska stanna i Sverige tänker jag, eller försöka komma in i
Handels och sen om jag ska resa utomland, mitt mål LSE471. [...] Jag har hört
ganska mycket bra saker om det. Jag känner folk som har gått dit. Det är från
vad jag har hört är det ganska. Handels har jag hört ganska många bra grejer
om och den har ganska jättemånga riktningar som man kan ta. [Manlig elev,
SAM, BSM]

I fråga om framtiden gäller det dock att skilja på riktlinjer i form av önskemål
och ambitioner och det som är realiserbart. Det finns flera aspekter och förutsättningar som påverkar realiserbarheten oavsett om det gäller svenska eller
internationella prestigeutbildningar. För det första bygger inträdet till erkända
nationella och internationella universitetsutbildningar på studieresultat. Vissa
har med sig denna insikt redan från början och får anpassa sina ambitioner
utifrån situationen, för andra tar det längre tid. En elev med goda förutsättningar berättade redan under första läsåret: ”Jag vet att jag vill bli kirurg och
[…] det är ju alltså lite jobbigt för att i början av terminen så var det så här
’nej, men jag kommer inte kunna bli läkare’. Men nu känner jag mer att jag
får väl hitta något annat sätt, men alltså att jag vill bli det ändå.” Det är dessutom inte alltid säkert att svenska utbildningsmeriter är direkt överförbara eller eftersträvansvärda vid internationella lärosäten. För det andra har vissa elever ett socialt försprång, något som redan har berörts upprepade gånger. Det
kan exempelvis krävas omfattande ekonomiska investeringar i form av kostnader för antagningsprov, utbildning och uppehälle för att studera utomlands
under en längre tid. Dessutom finns det ingen garanti att en sådan satsning ger
avkastning, vilket gör att även de som har finansiella förutsättningar ibland
tvekar.
Vi har elever som har väldigt bra socioekonomisk bakgrund, men samtidigt är
föräldrarna lite ’hmm men vänta lite nu, det är gratis här i Lund och det är 9 000
pounds per år i London’. […] Innan jag började, de var uppe i typ nästan, mellan
70 till 100 per åkte utomlands, eller sökte utomlands. I år var jag nere till 30
kanske, 35. […] Så då söker dom till Skottland, Irland så där, många vill till
USA men, det är svårt också att säga ’har ni de här finansieringen, har du den
här ekonomiska stöd att du kan klara 65 000 dollar per år’ och det är många
som inte har det. 472 [Studievägledare]
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LSE är en förkortning för London School of Economics.
Även om andelen sökande har minskat blir elever regelbundet antagna till internationella
universitet. Utöver tidigare nämnda institutioner återfinns prestigeuniversitet som St. Andrews
i Skottland, där delar av den brittiska aristokratin studerat.
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För de som vill studera vid Oxbridge, Ivy League eller motsvarande krävs det
dock inte bara eftertanke, bra betyg, noggrann planering och ekonomi utan
också viss kunskap. För en selektiv grupp elever var förutsättningarna bättre,
bland annat eftersom de hade någon i sin närhet som studerat vid lärosäten
som Cambridge, Harvard, Stanford eller Columbia. En av dessa elever beskriver inte bara en sådan förutsättning under vår intervju, utan berättar under
lektionstid om ett besök vid Cambridge kommande lov. Det är en resa som
kombinerar semester med chansen att ”känna på” en önskvärd framtida studiemiljö. En annan elev, som saknar konkreta målsättningar, förklarar på liknande sätt: ”[J]ag har ju familjekompisar som har gått på både Harvard och
Yale, så dom har ju berättat väldigt mycket bra saker om dom två skolorna.
Och därför skulle jag vilja gå på dom, men jag har aldrig riktigt varit där på
dom skolorna, så jag vet inte riktigt. Jag får väl besöka dem först.” Ett mer
konkret exempel, där klassbakgrunden och hemmet tydligt markerar relationen till framtida studievägar, utgörs av Wilhelm som är uppväxt i en av Sveriges mest välbärgade villaförorter. Efter första läsåret på gymnasiet fortsatte
studierna utomlands. ”Ja, jag ska ju gå två år på en internatskola i USA. Sen
efter det så kommer jag förmodligen gå på universitet i USA också. Så det
blir, ja, USA för mig. Sen efter det så skulle jag vilja börja jobba inom finansmarknaden.” Vägen till finansmarknaden var tänkt att gå via Princeton, med
liberal arts-studier följda av ekonomi. ”Det är min familj liksom som har fått
mig på det här USA-spåret egentligen, det har egentligen varit planerat sedan
jag var ganska liten. Men det är också någonting som jag vill göra – så att det
är inte någonting som de tvingar mig att göra.”

Sammanfattande analys
Utgångspunkten för kapitlet har varit att visa hur elevernas strategier integreras med skolornas institutionella tillgångar. Först granskas elevernas utbildningsstrategier, bland annat med utgångspunkt i relationen mellan social position och valet av gymnasieskola och utbildning samt framtidsutsikter. Avslutningsvis analyserar jag hur utväxlingspotential förvaltas och socialiseras
på de studerade skolorna. Detta sker med fokus på både elevgruppen och skolorna som institutioner.
I relation till kapitlets huvudspår, problematiseras hur olika tillgångar skapar
olika förutsättningar. Större kulturella tillgångar, ingående kännedom och nätverk ger kunskaper om de olika delarna av utbildningsväsendet. Det skapar
insikter och förutsättningar som gör det enklare att orientera sig i förhållande
till de potentiella gymnasievalen. De fördelar som denna inblick ger, genererar
dessutom en känsla för vilka utbildningsmiljöer som är förenliga med de egna
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preferenserna.473 Regelbundet skildrades dock hur slumpen påverkade och var
avgörande i gymnasievalet för dessa elever, eftersom de ”hamnade” på en
skola utan större eftertanke. Inom denna grupp fanns emellertid tydliga indikationer på att slumpen kan härledas till en långtgående socialisering i hemmet. Exempelvis valde eleverna inom en ytterst begränsad grupp av selektiva
skolor, men ansåg trots ingående kunskaper att de många gånger var dåligt
pålästa och oförberedda inför valet. För elever med mindre tillgångar existerar
förvisso höga målsättningar, men utbildningsbanan och vägen till en elitpräglad gymnasieskola är sällan lika tydlig på grund av till exempel bristande kännedom om och förmåga att skilja mellan olika skolor. Detta berodde dels på
att insynen i utbildningsalternativen och de nyanserande, informella kunskaperna kring gymnasieskolorna generellt var sämre hos dessa elever, dels för att
de elitpräglade gymnasieskolorna inte varit uppenbara alternativ som diskuterats i hemmet och bekantskapskretsen. Detsamma stämmer även in på elever
som bor på längre avstånd från sin nuvarande gymnasieskola. Dessutom tycks
valet inte ha varit lika självklart för elever med begränsade sociala nätverk
eller som studerat i grundskolemiljöer där elitpräglade gymnasieskolor sällan
varit normen. Hos denna grupp har i stället andra vägledande faktorer – som
lärare, höga antagningsgränser eller ”slumpartade” möten med representanter
för specifika skolor – varit av stor betydelse.
En intressant sida är att många elever som väljer elitpräglade gymnasieskolor
tycks vara socialt och utbildningsmässigt begränsade i sina val. Det är flera
aspekter som samtidigt påverkar och formar beslutet, vilket både minimerar
omfattningen av valbara skolor och program. En sådan aspekt är att det ofta
uppfattas som bortkastat att välja en skola vars antagningsgränser inte motsvarar det egna meritvärdet, eller erbjuder vissa förutsättningar för framtiden.
Här fyller det som Bourdieu benämner det praktiska sinnet en särskiljande,
men också reglerande och konserverande funktion i valet.474 Det ger elever
möjligheten att orientera sig mot den rätta tillhörighetskänslan, elevgruppen
och dessutom de mest fördelaktiga förutsättningarna. Det går således att tala
om en ”social harmoni”, där överensstämmelsen med elevgruppen eller klasskamraterna och institutionen föder en kollektiv samhörighet.475 Förtydligat
kan det sägas att eleverna finner en samklang med de livsstilar och värden som
de möter. Den sociala harmonin formas alltså av mindre delprocesser som
kompletterar de större strukturella processerna i valet av skola och utbildning.
Utbildningsstrategierna berörs följaktligen av flera parallella processer när de
tar form.
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Ball och Vincent, 1998.
Bourdieu, 1990.
Bourdieu, 1996; se även van Zanten, 2015.
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För den stora majoriteten av eleverna betraktas valet av gymnasieskola och
program som en strategisk framtidshandling. Även om studiemiljön kan vara
hård och i vissa fall leder till försämrade chanser att uppnå goda betyg, så
uppfattas de socialiserande delarna av utbildningstiden som en fördel. Skolorna ger upphov till vad jag benämner utväxlingspotential, vilket förenklat
innebär de institutionella tillgångar som en skola förvaltar och som elever investerar i med hopp om avkastning.476 Utväxlingspotentialen utgår bland annat ifrån tillgångar som alumnprestationer, institutionaliserade framgångsberättelser samt de fördelaktiga villkor som skolorna kan erbjuda när det blir
fråga om högre utbildning och framtida positioner. Bourdieu påpekar på ett
liknande sätt att utväxlingspotential är grundläggande för elitinstitutioners position och rekryteringen av studenter eller elever. Det handlar följaktligen inte
främst om sannolikheten att en person kommer att lyckas, utan snarare om att
tidigare elev- och studentgrupper har varit framgångsrika.477
Utväxlingspotentialen måste dock ställas i förhållande till den reella utväxlingen. Som tidigare forskning pekat på är den reella utväxlingen ofta påverkad av sociala förutsättningar och formas i relationen mellan habitus och institution.478 Med andra ord måste det som skolan erbjuder förvaltas för att utväxlingen ska kunna verkställas, vilket gäller såväl under gymnasieutbildningen som vid förberedelserna för universitetsvalet. Många elever vill
exempelvis studera utomlands eller vid framstående universitet i Sverige. Men
även om det finns hjälp att nå dit, så är det få förunnat att genomföra en sådan
övergång. Att utgångspunkterna är olika illustreras väl av att barn från den
övre medelklassen och det högre klasskiktet vanligtvis har bättre förutsättningar att verkställa en reell utväxling. I familjen finns ekonomiska, kulturella
och sociala tillgångar som både förbättrar studievillkoren under gymnasieutbildningen och förenklar möjligheten att uppnå utsatta målsättningar och övergången till högre utbildning. Här kan man återigen framhålla vikten av studietradition som riktmärke och markör, speciellt när det gäller erkända utbildningsvägar. Föräldrar och släktingar vägleder och bidrar med förkunskaper
genom att beskriva sin egen studietid. Dessutom ger ekonomiska tillgångar
utrymme för att besöka och utforska universitet i Sverige och på internationell
nivå.
De institutionella tillgångar som elitpräglade gymnasieskolor förvaltar är
alltså viktiga för att förstå elevernas utbildningsstrategier. Skolorna förbereder
i hög grad elevgruppen för det som sker efter avslutade gymnasiestudier, vilket jag valt att diskutera och problematisera på flera platser i avhandlingen.
Medan den formella utbildningen är tämligen likartad i de olika skolorna,
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Bourdieu, 1996.
Ibid.
Här blir det intressant att tala om klasstak. Se Friedman och Laurison, 2019.
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skiljer sig dock utväxlingspotentialen i fråga om det som sker efter och mellan
lektionerna och förutsättningarna för högre utbildning. På Kungsholmens
gymnasium är högre utbildning en tydligare del av verksamheten, bland annat
genom utarbetade kontaktnät och samarbeten. Förväntningarna på att man liksom tidigare generationer ska kunna studera vidare vid specifika lärosäten odlas inom elevgruppen och på skolnivå skapas villkor som ökar chanserna för
att eleverna ska kunna genomföra en reell utväxling.
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Kapitel 7 Konsten att attrahera elever

Som tidigare diskuterats har marknadiseringen av svensk gymnasieutbildning
medfört stora förändringar, framför allt i storstadsområden som Stockholm.479
Detta kapitel sätter ett analytiskt fokus på hur de elitpräglade gymnasieskolorna förhåller sig till gymnasiemarknadens utmaningar. Här är jag dels intresserad av de strategier som utvecklas i kampen om positioner, dels av hur marknadisering och konkurrens påverkar skolornas förutsättningar. Med det sistnämnda avses bland annat lärarnas och skolledarnas yrkesroll samt elevgruppens förhållande till marknaden.

De nya marknadsplatserna
Utbildningens marknadisering är något som alla skolor tvingas förhålla sig
till,480 speciellt då det råder formella föreskrifter och riktlinjer som påverkar
hur skolverksamheter organiseras. Skolpengen är ett exempel. Trots detta påverkas vissa skolor och områden mer än andra av konkurrensförhållandena.481
Marknadiseringens konsekvenser skiljer sig bland annat beroende på olikartade demografiska, geografiska och regionalpolitiska förutsättningar.482 Det
går därför att särskilja konkurrenssituationen i storstadsregioner från områden
med få skolor och begränsad skolpendling. I storstadsregionerna är inte bara
marknadskrafterna och konkurrensen mer omfattande. Strukturella villkor
som social och geografisk ojämlikhet påverkar dessutom skolors grundförutsättningar mer ingående.483 Det vill säga att boendesegregationen och skolsegregationen samverkar.

Gymnasiemässan som exempel
En uttrycklig symbol för marknadsutvecklingen i svensk utbildning är de så
kallade gymnasiemässorna som årligen sammanför skolor och elever på olika
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Skolverket, 2011.
Lundahl m.fl., 2014.
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Bunar, 2008.
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Se Skolverket, 2016; Lind, 2017.
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Däremot är konkurrenssituationen och marknadsutvecklingen i alla storstadsområden inte
likvärdig utan kan skilja sig i olika avseenden.
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platser runt om i Sverige.484 Under november inbjuds således huvudparten av
Stockholmsregionens elever i årskurs nio till gymnasiemässan i Älvsjö.485 Ensamma, i grupp eller tillsammans med familjemedlemmar vandrar besökarna
runt bland utställarna. Nästintill alla gymnasieskolor i Stockholms län är representerade, men även skolor som erbjuder riksrekryterande utbildningar.486
Personal, gymnasieelever, studie- och yrkesvägledare står till förfogande och
svarar på frågor. Dessutom delas det ut informativt material i form av programblad, broschyrer, upplysningar om Öppet hus samt tidigare års antagningsgränser.
Varje skola har sitt eget tillvägagångssätt för att attrahera nästkommande elevgrupp och detaljrikedomen på den information som presenteras varierar. Vissa
skolor har tagit hjälp av professionella marknadsförare för att utveckla en profil, andra förlitar sig på de tillgångar som existerar i verksamheten.487 Det gäller att positionera sig för att märkas, vare sig uttrycksformen är explicit eller
strategiskt lågmäld. Samtidigt ställer gymnasiemässorna även krav på besökarna som förutsätts utvärdera vad skolorna erbjuder och därefter utföra välavvägda bedömningar. Många av de elever som jag intervjuat anser emellertid
att gymnasiemässor är innehållslösa och intetsägande tillställningar som ger
fel intryck. Som en elev uttrycker det: ”[S]kolmässan var ju värdelös, man
lärde ju inte sig någonting där.” En annan beskriver på liknande sätt:
Det var så här nån som typ sprang förbi mig med flygblad, det gjorde väldigt
stort intryck. Och så här ’kom till vår skola så får du en gratis dator’ och typ
sprang iväg, typ så här ’gratis resa i trean’. Det kändes inte bra att de försökte
marknadsföra och dom var också så här friskolor, kollade jag upp sen. Och då
tyckte jag att det var lite tveksamt vad de hade för verksamhet. [Kvinnlig elev,
SAM]

Stegvis anpassning
Under de senast 25 åren har skolorna stegvis anpassat sig efter marknadiseringen och konkurrensförhållandena i Stockholm. En lärare med erfarenhet
sedan tidigt 90-tal uttrycker följande: ”[V]i har ju börjat satsa på mycket saker
som vi inte gjorde innan. Alltså Öppet hus är en jättekarusell, eller vad säger
man, där det verkligen ska förberedas för att man ska göra reklam och det är
ju även på gymnasiemässan.” Likväl dröjde det innan vissa gymnasieskolor
484

Se exempelvis Martin Harling, Välja vara. En studie om gymnasieval, mässor och kampen
om framtiden. Norrköping, Institutet för samhälls- och välfärdsstudier, 2017.
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Älvsjö tillhör Stockholms kommun.
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Här finns exempelvis internatskolorna Lundsberg och SSHL.
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Exempelvis erbjuder estetiska utbildningar teater- och musikunderhållning medan andra
framhåller sitt specifika utbud. Det kan bland annat handla om matlagning, däckbyte eller produkttillverkning. Jämför med Forsberg, 2015.
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inordnade sig, särskilt skolor som intog en stabil position och delvis fredades
av närhetsprincipen. Här utgör de elitpräglade kommunala gymnasieskolorna
typfall, eftersom konkurrensprocessen inledningsvis var begränsad och dessutom inte uppfattades vara eftersträvansvärd. En tjänsteman beskriver anpassningsprocessen för Norra Real på följande vis:488
Norra Real har ju alltid varit någon form av naturvetarskola som har haft ett
gott rykte från början. Och dom har ju så att säga odlat sitt rykte, dom har varit
duktiga på att ta tillvara det. Men det fanns en tröghet i början när lärarna så att
säga tyckte att, ’vi behöver inte anstränga oss, vad ska vi va med på mässan
för? Vi får ju ändå elever på nått sätt.’ Men jag tror att man har kommit förbi
den fasen nu och man inser att det är viktigt att vara attraktiva, för att [få] rätt
elever inte bara att man får elever. [Tjänsteman]

Att konkurrensen inledningsvis var begränsad kan sannolikt härledas till gymnasiemarknadens successiva framväxt. När gymnasiemarknaden expanderade
med ett ökande antal fristående gymnasieskolor och programinriktningar samt
en intensifierad skolpendling, blev skolor, oavsett huvudman, konkurrenter.
Här kom även skolstorlek, placering och pedagogisk filosofi eller inriktning
att bli viktiga konkurrensfaktorer. Ett exempel är att gymnasiemarknadens expansion resulterade i större upptagningsområden för fristående gymnasieskolor. Socialt och studiemässigt starka elever från hela regionen kunde följaktligen välja framstående friskolor, vilket utmanade de kommunala, elitpräglade
gymnasieskolornas position. ”Och för att det inte skulle skeva ur helt och hållet så bestämde man sig för att man skulle få söka fritt inom Stockholms stad
då”, som en tjänsteman uttrycker det. Övergången till en regional utbildningsmarknad år 2011 och den successiva marknadsanpassningen kan därför delvis
tolkas som en överlevnadsstrategi från kommunalt håll.
Vid början av 2000-talet tycks dock även de elitpräglade gymnasieskolorna
vara väl införstådda med att konkurrensförhållandena förändrats. I Kungsholmens gymnasiums jubileumsbok från 2002 kan man läsa: ”Minnesskriften bör
ge en förklaring till hur vår skolas speciella profil har vuxit fram och upplevts.
Denna profil är inte bara önskvärd för vår egen självförståelse utan den är
nödvändig i den allt hårdare konkurrensen om eleverna på gymnasieskolan i
Stockholm.”489 Citatet fastställer inte bara att profilen och historiken, alltså det
skolan har genomgått och utvecklats till, är viktig att bevara och utveckla. Det
beskrivs dessutom hur ”egen självförståelse” är en nödvändig profileringsmarkör i konkurrensen med andra Stockholmsgymnasier.
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En önskan att inte delta i eller påverkas av utbildningsmarknadens villkor finns dock fortfarande kvar bland den skolpersonal som intervjuats. Men eftersom förutsättningarna gör att de
är bundna till marknadiseringen så har de i stället anpassat sig genom att förbli ”neutrala” och
fokusera på att bevara utbildning, integritet och tradition.
489
Toler, 2002, s. 10.
136

Konkurrens på olika samhällsnivåer
Trots att det finns åtskilliga gymnasieskolor i Stockholmsregionen så konkurrerar inte alla utifrån samma förutsättningar eller för den delen med varandra.
Att det skulle råda en helomfattande och idealtypisk konkurrenssituation är
något som det ibland ges uttryck för.490 Det går förvisso att hävda att somliga
gymnasieskolor fungerar som måttstock och att andra skolor tvingas förhålla
sig till dessa. Ur ett sådant perspektiv existerar en viss, allmänt omfattande
konkurrens.491 Men geografiska egenskaper, utbildningsprogram, ämnesinriktningar och andra kännetecken alstrar fortfarande gränsdragningar.492 Det
är därför diskutabelt om skolor som endast har teoretiska program konkurrerar
med skolor som uteslutande erbjuder praktiska programinriktningar.493 På
motsvarande sätt kan stora geografiska avstånd påverka konkurrensen mellan
skolor.494

Identifiering av konkurrenter
Som tidigare beskrivits erkänns endast ett fåtal gymnasieskolor som elitpräglade. Denna grupp utgörs av skolor som delar likartade särdrag och innefattas
i elevernas skolvalskretsar. Skolvalskretsarna, som kan delas in i mindre grupper, är dessutom bra indikatorer på hur konkurrensen ser ut och vilka skolor
som jämförs i Stockholm. Skolorna delar dock inte bara särdrag och konkurrerar. De kan även samverka i utbildningsfrågor och tävla mot varandra i olika
elevaktiviteter. Relationen mellan konkurrent och samverkanspartner är alltså
inte helt explicit, något som uttrycks av lärare. En konsekvens är att lärarna
kan känna sig avskärmade från konkurrensförhållandet: ”[...] personligen så,
det är som att jag [inte] tänker på det där. Dom som är här, är här, och dom
som inte är här, är inte här, men jag förstår att det är en mera skolledningsfråga.” En annan lärare formulerar det likartat: ”[...] jag måste alltså säga att
jag tänker verkligen inte så mycket på det här med konkurrensen. Alltså jag
tänker inte så mycket på hierarkin i skolorna och sånt där, det gör jag inte.”
Samtidigt som lärarna ibland uttrycker en distans till konkurrensen kan de
snabbt identifiera de främsta rivalerna. De är dessutom väl insatta i konkurrensens villkor och konsekvenser. Rivalerna identifieras framför allt utifrån
vilka skolor den egna elevgruppen jämför sig med och byter till eller från,
490

Främst i policytexter och den offentliga debatten.
Jag tänker här främst på vad som relationellt karaktäriseras som framgångsrika och ickeframgångsrika utbildningsmiljöer, eller på individ- eller gruppnivå betraktas som önskvärda
skolor.
492
En teoretiskt inriktad gymnasieskola har t.ex. ingen formell konkurrens med de skolor som
endast erbjuder praktiska eller estetiska programinriktningar.
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Lind, 2017.
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Det finns exempelvis (förutom specifika programinriktningar) få anledningar att pendla från
Stockholms innerstad, eller de norra delarna av Stockholmsregionen, till Södertäljes eller
Nynäshamns gymnasieskolor.
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samt skolor som bedöms vara högpresterande och åtråvärda i Stockholm. Det
handlar i allmänhet om Enskilda gymnasiet, Franska skolan (även om denna
inte nämns lika frekvent), Kungsholmens gymnasium, Norra Real, Södra Latin, Östra Real och Viktor Rydbergsskolorna. Redan under mitt initiala möte
med rektorerna vid Norra Real beskrevs hur elevbytena framför allt roterade i
en liten skolvalskrets. Resonemanget förtydligas vid ett senare tillfälle och relateras då till elevgruppens medvetenhet om utbildning.
Jag har en känsla av att det är väldigt få elever som kommer hit liksom som
säger ’ja, nej men jag stötte på Norra Real på gymnasiemässan och det verkar
bra och så sökte jag hit och kom in’ utan det, jag upplever att det är medvetna
val och dom som kommer in då i lägre val; alltså har valt några andra skolor
eller någon annan skola före oss, dom har ändå gjort ett aktivt val av oss, fast i
lägre rang då. Och jag upplever också att vi har en mängd elever som vi är några
skolor som konkurrerar om. Om jag använder det uttrycket. Man söker sig till
Kungsholmen, Södra Latin, Östra Real, Viktor Rydberg. Det är väldigt sällan
jag träffar på elever som ’ja, jag sökte natur på Norra, Rytmus i Sickla och sen
blev det bygg i Kista.’ Utan man söker sig till samma typ av skola då och samma
struktur och då är vi några skolor som konkurrerar om dom eleverna. [Rektor]

Ytterligare en rektor resonerar på motsvarande vis om rivalerna i konkurrensen. ”Jag ska inte nämna några namn nu men, fristående skolor som är bra i
innerstan och det är sådana som i regel är stiftelser eller någonting annat som
inte gör vinster – som har ett annat ideal så att säga, än vad aktiebolagen har.
Det är dom och sen så är det dom ’erkända’ kommunala skolorna.” Emellertid
konkurrerar inte alla elitpräglade gymnasieskolor direkt med varandra utan
det finns vissa skillnader i elevgrupper, antagningsgränser och andra karaktärsdrag.

Positionering och profilering
På en utbildningsmarknad kan nyetablerade skolor dra fördel av att just vara
nya och till viss del undgå de förväntningar och rykten som produceras. Samtidigt är en ny skola en okänd agent i kampen med etablerade institutioner och
därmed behäftad med större osäkerhet, särskilt då det inte går att hänvisa till
goda resultat eller utväxlingspotential. För socialt starka grupper innebär nya
skolor således potentiella fallgropar. Däremot inger etablerade skolor med stabila institutionella tillgångar och bedömningsbara utvärderingskriterier495
trygghet. Till skillnad från det stora flertalet gymnasieskolor i Stockholmsregionen har de elitpräglade institutionerna därför en relativt säker position. De
har i de flesta fall en lång tradition av att utbilda socialt och studiemässigt
495

Föreställningar, tillgångar (kontakter, samverkanspartner, historia, utväxling mot universitet), antagningsgränser och studieresultat är några exempel på utvärderingskriterier.
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starka grupper och är därför oftast införstådda med kravbilder, hypotetisk kritik samt föräldragruppens engagemang och värdegrund. Dessutom har de förutsättningar att rekrytera ”rätt” personal. Som det framkommer i elevintervjuerna får man således möjlighet att spekulera kring en framgångsrik framtid.496
För elitpräglade verksamheter som inte har samma anrika historia krävs andra
försäkringar för att utveckla pålitlighet. I synnerhet gäller detta för fortlöpande
rekrytering av socialt och studiemässigt starka elevgrupper.497 Som tidigare
nämnts upprättades Viktor Rydbergsstiftelsen år 1994 under förutsättningar
som möjliggjorde en sådan rekrytering. Den första Viktor Rydbergsskolan
etablerades i välbeställda Djursholm. Delar av skollokalerna har en anrik
historia, verksamheten är stiftelseägd och positionerar sig som ”non-profit”.
Dessutom artikuleras traditionella kärnvärden som bildning och vetenskaplighet.498 Tillika har flera individer med höga samhällspositioner, inom både näringsliv och kultur, varit styrelsemedlemmar i stiftelsen. Sedan länge sitter
H&M-ägaren Stefan Persson i styrelsen, men även näringslivsprofiler som
Bertil Hult och Fredrik Palmstierna. Skolan i Djursholm positionerar sig dessutom genom medlemskap i SIPSI, där de tävlar mot Enskilda gymnasiet,
Grenna, Lundsberg och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.499 När fler
skolor etablerades inom stiftelsens regi, så placerades även dessa i socioekonomiskt starka områden. Förutom Djursholm och en nystartad verksamhet i
Sundbyberg är de andra skolorna centralt placerade i Stockholms innerstad.
Man har alltså konsekvent byggt upp goda förutsättningar för konkurrens och
elevrekrytering.
För en konkurrensutsatt skola handlar det alltså mycket om de symboliska garantier och värden som förmedlas och produceras. Liksom Viktor Rydberg
och Campus Manilla är Enskilda gymnasiet och Franska skolan stiftelseägda.
Betoningen på ägandeskapet och positioneringen som ”non-profit” har växt
fram som en reaktion mot de friskolor som ägs av vinstdrivande koncerner.
Det utgör en försäkran om att skolpengen återinvesteras i verksamheten och
elevernas utbildning i stället för att tillfalla aktieägare eller riskkapitalister.
Under Franska skolans Öppet hus framhålls exempelvis styrelsemedlemmarnas kompetenser och yrkestillhörigheter som en institutionell tillgång.500 Därtill understryks just att skolan är stiftelseägd och inte ett vinstutdelande ”aktiebolag”. Intäkterna går i stället tillbaka till verksamheten med avsikten att
”förbättra kvaliteten på skolan” och bevara den finansiella stabiliteten. Rektorn berättar likaledes, som en ytterligare försäkran, att Franska skolan sedan
496

Se Bourdieu, 1996, s. 81ff.
Se Fazal Rizvi, 2014.
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Heyman, 1997.
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SIPSI står för Svenska Internat- och Privatskolors Idrottsorganisation.
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några år tillbaka inte tar ut några dolda avgifter, vare sig för mat eller för extra
aktiviteter.501 Vid en intervju förtydligas förhållningssättet:
Det har ju också funnits och finns också fortfarande inslag av skolor som tar ut
väldigt stora vinster och någonstans gör man dom här vinsterna. Vinsterna gör
man ju i regel på elevernas undervisningstider och antal timmar med lärarna
och det blir också en konkurrensfråga. För att, vi har sagt att vi ska ha all undervisning och då blir det dyrare för oss gentemot en skola som plockar ut vinster.
Tyvärr så är det inte alltid så att eleverna ser skillnaden i detta med undervisningstimmar och kvalitet och det har varit svårt för oss att stå kvar med dom
här värdena […]. Att marknadsföra detta på ett tydligt sätt. Det är inte sällan
eleverna faktiskt […] går den enkla vägen och vill ha lite mindre undervisning
och då lockas man till en skola som har en annan syn på detta än oss. Och det
är klart, det är kanske elever som skulle gått här och egentligen fått sin […]
optimala utveckling – men de väljer en annan väg på grund av lockelser. Så
visst är konkurrensen hög. Men jag tror ändå i längden, så vinner en skola som
oss som står kvar och som står för dom värdena som består, som är dom reella
värdena […]. Så att, vi har faktiskt inte ändrat vår […] strategi under dom här
åren. Vi har stått kvar, det har ju varit strategin, att bibehålla de grundläggande
värdena och hoppas och tro att folk ska se detta. [Rektor]

Franska skolans rättfärdigande av finansiell återinvestering och dess noggranna positionering mot vinstdrivande friskolor kan kopplas till ambitionen
att konkurrera med ”rätt” skolor. I det här fallet stiftelseägda friskolor och
”erkända” kommunala skolor.
I regel positionerar sig de elitpräglade gymnasieskolorna genom informell
marknadsföring eller, mer specifikt, utifrån betoningen på vissa kärnvärden.
Det inbegriper en tydlig distinktion mellan dem och hur andra skolor framträder. En av rektorerna berättar:
Nej, risken är när man gör det [marknadsför sig – min anm.], att man beblandas
med dom skolor som har andra attribut att marknadsföra sig med och det är
också en marknadsföringssak – att marknadsföra sig för mycket. För att då kan
det också komma sådana här incitament som att dom har svårt att få elever och
så vidare. Och det har vi ju inte. [Rektor]

På Öppet hus uttrycker samma rektor ett tydligt avståndstagande från uttrycklig marknadsföring och att materiella gåvor används för att attrahera elever.
Exponering och kommersialisering ger fel sorts anseende. En annan rektor
rubricerar förhållningssättet som ”varumärkesvård”, där skolan vårdar och tar
till vara på de tillgångar som genererats och utvecklar dessa på ett värdigt sätt.
En lärare är inne på samma linje:
501

Det som kan hända är att enskilda aktiviteter kan kosta, exempelvis när eleverna befinner
sig på praktik.
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Men vi pratade om varför når vi den gruppen [av elever]? Och jag tror att vi i
marknadsföringen alltså försöker vara lågmälda, så att vi inte ska dra till oss
brett på något vis. Vi annonserar inte i tidningar och sånt. Men på Öppet hus,
man ser ju lite vilka elever som man vill ha på något vis. Så då kanske man […]
försöker dra till sig dom som är naturliga och ser vetgiriga ut tror jag. Du kanske
är lite tveksam, men det gör väl alla [skolor] tror jag. [Lärare]

Ytterst handlar den lågmälda profileringen om att förmedla en känsla av den
traditionella och autentiska skolan, det vill säga en skola med fokus på kunskap, vetenskapligt förhållningssätt och bildning. Det symboliska kapitalet
produceras i relationen mellan nutid och dåtid, samt kunskap och framgång.
Det lågmälda är inte ett uttryck för frånvaro, utan en klassifikationsmarkör i
bourdieuiansk mening.502 Ett ytterligare konkret exempel gäller hur en konsult
tillfrågats för att utvärdera och eventuellt utveckla en av skolornas hemsidor.
Återkopplingen blev att den befintliga hemsidan, med innehåll, information
och skolans meriter, talade för sig själv. Att förnya och profilera hemsidan
ytterligare skulle både riskera varumärkesprofilen och söktrycket. Rektorn på
skolan exemplifierar vidare: ”[F]ör några år sedan gick vi ut med en förfrågan
om vi skulle använda oss av marknadsföring [till eleverna, min anm.], men
dom sa ’nej, det skulle se ut som att skolan plötsligt var desperat’. Så det verkar mer som att det är prestigefyllt att inte använda sig av marknadsföring i
Metro eller liknande.” På motsvarande sätt påtalar en annan rektor vikten av
att distansera sig från marknadsanpassningen för att bibehålla trovärdigheten.
Skämtsamt framhålls att skolan sannolikt skulle vinna på att endast delta i
gymnasiemässan med en tv-skärm innehållande texten ”vi fokuserar på utbildning”, tätt följd av att det är därför som de inte är fysiskt närvarande.

Elevgruppen som ambassadörer
Öppet hus är förmodligen den bästa arenan för att synliggöra ambition, särdrag
och värderingar. Till skillnad från gymnasiemässan, där endast delar av skolmiljön åskådliggörs, ger Öppet hus insikter om elev- och lärargruppen, skolllokalernas utformning och andra klassificerande markörer. Besökarna ges
alltså en inblick i verksamheten och får också erfara omgivningen (klassrum,
lokaler, elevarbeten, information).503 Det är även här som skolorna tydligt kan
profilera och uttrycka särskiljande karaktärsdrag som utbyten, resor, intern
forskning, egen skolutveckling, samarbeten med skolor, organisationer och
universitet, tävlingar, kulturevenemang och övergång till högre utbildning.
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Se Bourdieu, 1984. Det lågmälda ger inte uttryck för något vulgärt eller direkt elitistiskt. Det
passar väl med de livsstilar som existerar inom elevgrupperna på vissa framgångsrika gymnasieskolor i Norden. Se Jarness, Pedersen och Paalgard Flemmen, 2018.
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Jag är naturligtvis medveten om att det som visas upp under Öppet hus inte ger en fullständig
inblick i en skola. De goda och säljande delarna synliggörs mer uttryckligt. Samtidigt går det
inte att maskera allt och det som synliggörs blir en god klassificeringsindikator.
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Här fyller elevgruppen en central funktion som informatörer och företrädare
för skolan. Kanske är den till och med den mest betydande marknadsföringsrepresentanten. Eleverna är mestadels lojala och tillgivna mot skolan och förmedlar ett gott intryck.504 Det handlar såväl om sättet att uttrycka sig och beteendet som redogörelsen för skolan. De är beredda att svara på frågor, vägleda besökarna och i vissa fall fungerar de även som personliga guider i lokalerna. En lärare som jag träffar under ett Öppet hus beskriver intresset från
eleverna. ”Från vårt perspektiv är det häftigt att eleverna är så villiga att sälja
vår skola. De stannar gärna här hela kvällen frivilligt för att göra det. Man
önskar att de hade gjort det i vardagen också [stannat kvar frivilligt, min
anm.].”505
Eleverna kan sägas representera en autentisk och förkroppsligad form av institutionen. ”Faktum är att våra elever är ett försäljningsargument i sig själva”,
som en rektor uttrycker det.
Jag menar, vi för inte bara fram en show. Det är så det är här. Det är eleverna
som gör arbetet, det är eleverna som visar hur det är här och de gör att det låter
och känns attraktivt. Det är vår marknadsföring. Vi spenderar inte en förmögenhet på annonsering, filmer eller något sådant. Vad du ser är vad du får och
det är också vad som fungerar. [Rektor]

En annan lärare förklarar något liknande:
Men det ser man också på Öppet hus att eleverna är otroligt positiva och glada
liksom och det är ju också skönt att vi liksom kan säga att ’men va helt ärliga
nu liksom, ni behöver inte hitta på för att sälja’. Utan säg som ni tycker att det
är för annars tror man ändå inte på det. Men det tycker jag också är skönt. [Lärare]

Sammantaget går det alltså till viss del att tala om en självreglerad marknadsföring och konkurrens. Vad som dagligen sker i skolmiljön och vad skolan
erbjuder i form av utbildning, potentiell utväxling och lärare, är tillsammans
med elevgruppens sammansättning och rumsliga kriterier (byggnad, historia,
lokalisering) starka konkurrensfördelar.506
Föräldrarna behöver ju bara gå in i aulan och så tänker dom här vill jag att mitt
barn ska gå. […] Sen så är det väl liksom många elever som är nöjda och det
är liksom Ja och det sprids ju också vidare. Så att […] den marknadsför sig
504

Se även Lundahl m.fl., 2014.
Fältanteckning, 2015-01-21.
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alumn- och föräldraföreningen. De historiska beskrivningarna är utförliga och länkade till externa källor som vidare förmedlar mer ingående information om verksamheten. Nyfikna elever
eller potentiella skolväljare kan därmed få information om både dagsaktuella och historiska
händelser. https://norrarealsgymnasium.stockholm.se, 2019-04-24.
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själv på något sätt kan man säga. För det är också en stor skillnad när man har
jobbat på andra skolor när man har stått på Öppet hus och det kommer tre personer. [Lärare]

De elitpräglade gymnasieskolorna har förhållandevis starka varumärken, vilket gör att utbildningen kan lyftas fram som huvudsakligt ändamål. Således
marknadsför de sig automatiskt under perioder med medvind. En mer utförlig
marknadsföring är därför inte nödvändig, tvärtom kan det vara problematiskt.
I en tidsperiod där internationella jämförelser och skolresultat offentligt debatteras positionerar sig skolorna mer fördelaktigt genom en omvänd profilering – som icke-kommersiella.

Gynnade – men ständigt utmanade
Vi är ju lyckligt lottade. Vi skulle inte behöva vara med på någon mässa eller
göra någon reklam eller någonting annat. [Lärare]

Det finns indikationer på att elitpräglade gymnasieskolor inte berörs av marknadiseringen på samma sätt som andra skolor. De har en relativt god återväxt
av socialt och studiemässigt starka elever och utbildningen genomförs i en
välordnad arbetsmiljö. När skolorna beskrivs är det ofta i termer av ”angenäma” förväntningar, som studiemotivation, framgång och öppenhet gentemot
mångfald. I denna omgivning skapas även en intern gemenskap och elever
skildrar ofta de positiva reaktioner som de möts av när de namnger sina skolor
– särskilt Kungsholmen och Norra Real. Likaså är lärarna tillfreds med att
arbeta på framgångsrika skolor och har avsiktligt sökt sig till dessa.507 Flertalet
är härmed införstådda med de utmaningar som finns, men också de yrkesmässiga fördelar som arbetet med högpresterande elever ger, bland annat i
form av engagemang och möjligheten att kunna ställa högre krav. Skolmiljön
är följaktligen gynnsam i flera avseenden. Likväl är skolpersonalen medveten
om föränderligheten i dagens skollandskap och det gäller att vara redo för omställningar. Jag fortsätter nu analysen med att beskriva marknadiseringens utmaningar och villkor samt vad det innebär att inta en ”stabil position”.

En stabil position
Såväl rektorer som lärare är medvetna om den hårda konkurrensen mellan
gymnasieskolorna i Stockholm. Många lärare är dessutom kritiska till de senaste decenniernas utveckling. Samtidigt finns en insikt om att den egna verksamheten är gynnad och många uppfattar sig som skonade från konkurrensen.
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Jag är medveten om att det finns många som aktivt söker sig till sina arbetsplatser, men här
finns intressegrunder som gör att lärarna avsiktligt söker till sin specifika skola.
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Alltså vi har ju alla möjligheter att kunna konkurrera väl eftersom vi hade bra
förutsättningar från början. Det är inga som helst problem för den här skolan.
Vi är definitivt ”positivt förfördelade” på det viset. Vi har inte några stora problem med det systemet. Vi är medvetna om att systemet finns, men vi är också
medvetna om att det ger oss fördelar än så länge, så att det är bara positivt för
den här skolan liksom. [Lärare]

Eftersom rivalerna är fåtaliga sammankopplas marknadiseringen främst med
behovet av att marknadsföra skolan. Förutom Öppet hus eller Öppen skoldag
uppfattas kärnverksamheten endast i lägre grad påverkas av marknadiseringen. ”Det är ingenting som jag dagligen spenderar mycket tid att fundera
över”, förklarar en rektor. Rektorn menar att det är svårt att se några (direkt
negativa) konsekvenser, ”eftersom vi fortfarande har väldigt, väldigt många
elever som söker till varje plats på den här skolan. Det innebär dock inte att vi
inte försöker att utveckla skolan genom att vara uppdaterade och gå i bräschen.” Liknande resonemang finns bland majoriteten av lärarna. En påpekar:
”[J]ag vet att friskolorna konkurrerar med dom kommunala skolorna om elever, men det gäller ju inte våran skola. Vi har ju så högt söktryck, så att det
tycker jag inte att man har sett.” Ytterligare en lärare poängterar: ”[D]et påverkar ingenting. Det berör ju inte oss på det sättet som det liksom skulle göra
om jag jobbade på en friskola i Haninge. Så att nej, det påverkar inte. Utan
man utgår ju ifrån att det faktiskt fylls på med elever hela tiden.”
Stabiliteten anknyts primärt till elevrekryteringen, särskilt eftersom denna har
en effekt på arbetsplatsförhållanden, planering och tjänstefördelning. ”Det är
mer att jag jobbar på en trygg arbetsplats, jag är inte rädd att förlora jobbet
från en dag till en annan. […] Det känns som en stabilitet på det sättet och det
påverkar ju naturligtvis mig och mina kollegor att […] vi går inte runt och
oroar oss för dom faktiskt extrema yttersta ramarna så att säga.” Samma lärare
ger exempel på hur skolan, trots minskade elevkullar och försämrad rekrytering under mitten av 00-talet, enbart märkte av minimala skillnader: ”[D]et är
ett bygge som står stabilt, så det ger ju oss ett visst lugn.” Något liknande
framhålls av flera erfarna lärare, som menar att rivaliteten förvisso existerar
men att stabiliteten reducerar den stress som förekommer i mer konkurrensutsatta skolor. Återigen uppmärksammas läraruppdraget och den långsiktiga
tjänstefördelningen.
Den påverkar ju såtillvida att den här skolan, alltså vi har ju ett bra rykte. Vi har
ju höga intagningsbetyg. Om man jämför med min förra arbetsplats så är det ju
aldrig en fråga inför hösten; kan vi starta upp de här klasserna? Blir det så här
många elever, täcker vi in? Det är liksom aldrig någon oro kring skolans fortlevnad nästa höst. […] Det är liksom ingen som tvekar på att Norra Real kommer att starta en verksamhet läsåret 16–17 och det är ju väldigt skönt som anställd också. För så var det ju på den förra skolan, att det var ju en osäkerhet,
inte bara kring om det skulle komma elever. För kommer det inga elever så
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finns det inga tjänster. Alltså det fanns ju en sån osäkerhet. Så på så vis är väl
konkurrensen positiv för den här skolan. [Lärare]

Trots höga antagningsgränser och ansenliga köer existerade även en inneboende osäkerhet inför marknadskrafterna. Under mitt fältarbete identifierades
en klass där antagningsgränsen var avsevärt lägre än genomsnittet. Klassen
betraktades som studiemässigt svag och på så sätt otraditionell i relation till
skolans andra elevgrupper. Eleverna hade även gjorts medvetna om den egna
positionen i skolhierarkin.508 När efterföljande årskullar uppfyllde traditionella antagningsgränser och studieresultat erfors således en lättnad.
Bland rutinerad skolpersonal poängterades behovet av att vara observant kring
vad som händer i omvärlden och kontinuerligt anpassa utbildningen efter
detta. Det handlade inte om trendkänslighet, utan snarare om att läsa av samhällsutvecklingen och göra ständiga omvärldsanalyser. Dessutom diskuterades regelbundet situationer som försätter skolorna i utsatta lägen, primärt
aspekter som resulterar i negativa rubriker eller rykten.509 Det är bland annat
viktigt att befintliga elever är nöjda, eftersom dessa är avgörande vid rekryteringen av nästkommande elevgrupper. Behovet av att vara observant påpekas
särskilt av lärare som tidigare varit verksamma vid hårt konkurrensutsatta skolor. Ett exempel är en lärare som jag här kallar Adam, som har arbetat hos
flera huvudmän och programprofiler runtom i Sverige och således erfarit
marknadiseringens olika sidor.
Andra elever, det tror jag att det är som är den etablerade faktorn. Det är därför
jag är lite så här ”weary”, avståndstagande till hela det här att man vilar på sina
lagrar att man är stolt och nöjd. Nöjd framför allt, för att det, det kommer inte
vara för evigt när väl tåget går någon annanstans så kan det gå snabbt. Speciellt
i den här informerade världen som vi har. [Lärare]

Att vara nöjd länkas här till en skenbar trygghet och som det uttrycks ”att man
vilar på sina lagrar”. Huvudparten av eleverna kommer från priviligierade hem
och har en bred kunskapsgrund redan när de börjar sin gymnasieutbildning.
Dock måste kunskaperna administreras, utvecklas och kompletteras med aktuella tillgångar. Det räcker inte att förvalta det som finns, både vad det gäller
elevgruppens förutsättningar och skolornas historia eller anciennitet, eftersom
samtiden kräver nya kvalifikationer.
Dom lagrar som den här skolan vilar på kommer ju inte finnas här alltid. Och
det finns en risk med den här stoltheten också, att man förbiser framtida problem. När intagningspoängen börjar krokna så kan det gå ruskigt snabbt på den
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Det är viktigt att framhålla att klassen absolut inte var undermålig och att det fanns flera
elever som presterade på hög nivå.
Se kapitel 8.
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här skolan, därför att man i stället för att satsa på att bli ännu bättre så är man
väldigt stolt över var man är. Det var nu i höstas så hade vi ett Öppet hus, jag
tror i november eller någonting – en kväll när elever får komma förbi och jag
och en annan lärare sa, ’ja, men alltså hade det inte varit rimligt att ha ett Öppet
hus till?’ Liksom strax innan eleverna väljer, vad det kan va – i mars någonstans. Och både från ledningshåll och från syv-arna – då som har hand om det
där – så kom det ’nej, men alltså vi har ju så pass bra intagningspoäng ändå så
vi behöver inte bekymra oss’ och det är en jädrigt farlig inställning. Så, så det
är nog ett av problemen här. [Lärare]
Men jag tror att vi måste förstå [att] vi kan inte bara leva på gamla lagrar, så att
säga. Vi måste förstå att vår undervisning måste hela tiden förändras och elever
som kommer dom har inte samma erfarenheter och syn på vad utbildning är,
som det kanske var för 20 år sedan eller 10 år sedan. Dom lever i en värld som
ser ut på ett visst sätt. Och jag menar vi måste förstå att ungdomars vardag i
dag, med alla intryck och sådär. […] Skolan är inte längre den enda saken i en
16-årings liv som det kanske var mer för 20–25 år sedan. [Lärare]

När jag under senhösten träffar läraren Adam under Öppet hus är han nöjd
med tillströmningen, men däremot uttrycker han sig annorlunda när vi äter
lunch i lärarmatsalen dagarna efter. Trots att kvällen attraherade många besökare var han ”orolig då flera [andra lärare] berättade att det var färre besökare
än vanligt”. Oron underbyggs av en förmodan att färre besökare ska leda till
lägre söktryck och således att skolan ska tappa sin position nästkommande
termin. Även om marknadiseringen inte uppfattas som märkbar i negativ bemärkelse är skolpersonalen alltså väl medveten om dess existens. Skolorna är
konkurrensutsatta och positionen medför att de uppfattas som sårbara för fel
uppmärksamhet. Dessutom bidrar marknadiseringen till andra utmaningar,
såsom ökad betygshets, stress och press på lärarkåren. Ämnen som undervisning, betyg, stress och press diskuterar jag framför allt i kapitel 9, men de
vidrörs även i det här kapitlet. Ett exempel är så kallade ”elevrotationer”.

Elevrotationer
Läraren som här kallas för Nils är en av många som menar att den egna skolan
gynnas i gymnasievalet och att de märker få negativa konsekvenser. Men han
uppmärksammar dock, i likhet med flera andra, att rivaliteten leder till viss
instabilitet. Ett exempel är så kallade ”elevrotationer”, där elever byter till eller för den delen ansluter från en annan skola. Omfattande elevrotationer är ett
organisatoriskt problem, särskilt om utflödet av elever är större än inflödet.510
Inflöde kan vara positivt då det upprätthåller höga antagningsgränser, producerar köer, medför balans i ekonomin och kan skapa jämvikt i elevsammansättningen. Som en rektor uttrycker det: ”[J]ag tar ju med tacksamhet över de
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Det senare uppmärksammas framför allt i segregationsforskning. Se exempelvis Ambrose,
2016.
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här grabbarna som blöder över från Globala nu, för att jag vet att det alltid [är]
bättre om man har en mix vad det gäller kön.” I likhet med andra lärare påpekar dock Nils att elevrotationerna kan vara destruktiva och att de påverkar
såväl undervisningen som relationerna i klassrummet. Lärare och mentorer får
dessutom större ansvar och ökad arbetsbörda när elever ansluter eller lämnar
skolan. Likväl sker sällan ett omfattande utflöde av elever på elitpräglade
gymnasieskolor.511 I en klass som jag följde minskade elevgruppen från 34 till
33 under de inledande veckorna. Nils underströk att ”det hade vi räknat med”,
följt av att de därför accepterat en större elevgrupp än vad som var tvunget för
skolans ekonomi. Klassen beskrevs emellertid som ”ovanligt stabil”. Varaktigheten betraktades som något positivt eftersom elevrörelserna hypotetiskt
kunde alstra en ”spin-off effekt”, det vill säga att om någon elev beslutar sig
för att byta så följer andra efter. ”Då kan nästan 15 elever komma på det och
när det är 25 stycken kvar och då blir det svårt för skolan finansiellt.”512 Vid
en senare intervju gav han förvisso ett nyanserat förtydligande och framhöll,
liksom många andra, att effekterna inte var så omfattande, men att de alltid
hypotetiskt kunde bli det.
Ja, som sagt jag har inte varit med om det så stora elevströmningar från en till
en annan. Men det är alltid så att varje person som kommer in i en ny grupp så
är det en ny gruppsammanställning. Vi jobbar ju väldigt mycket i början – när
eleverna kommer in – att få ihop gruppen, att det ska bli en grupp som kan
arbeta tillsammans och kommer det nya elever så måste man ju ständigt försöka, dels få in dem – och dels få till nya gruppbildningar. Alltså inte så att de
ska skiljas ut så på något sätt, utan att den personen ska hitta sin position i gruppen. Och för varje person som kommer in så är det en utmaning och faller det
sig naturligt att det är många som kommer in så blir det ännu större utmaningar
och det kan vara en helt annan klass om det är tre-fyra stycken som byts ut från
en gång till en annan. [Lärare]

Liknande uppfattningar finns bland lärare med erfarenheter från både samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt och humanistiskt program. Främst poängteras de elevrotationer som sker under läsårets första månader och omfattar
elever som väntar på att bli antagna till sitt förstahandsval.
Men annan sak som är kopplat till det här [konkurrens min anm.] och alltså om
man ska prata om att det ändå […] skapar oro och så på skolan. Det […] var ju
likadant på den förra skolan, så där skiljer det sig inte åt, mellan högpresterande
och inte högpresterande skolor. Men det är ju det här, första veckorna i ettan
när eleverna så att säga kommer in […], det roteras väldigt mellan skolor. Och
där kan jag känna att det liksom blir det här rykten och så att; har man sökt sig
Kungsholmen i första hand och Norra Real i andra hand och så kommer man in
på Norra Real och så går man här två veckor och så får man en plats på
511
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Det sker ofta i mindre antal.
Fältanteckning, 2015-11-09.
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Kungsholmen. Och det är som två ganska likvärdiga skolor och vad är det som
säger då att man ska byta till Kungsholmen eller vice-versa. Det är någonting
kring den här konkurrensen och där man ju förstår att som 15-åring göra ett val,
bland Stockholms gymnasieskolor måste ju vara ett helvete. Hur ska man veta
vilken skola som passar mig? Och det är inte bara för den här skolan, det gäller
nog för alla skolor att det blir en väldig rotation. Och börjar det bli många i en
klass som byter första veckorna så blir det ju oro bland de andra som kanske
inte hade tänkt byta från början och så sätter det igång en jättekonstig karusell
där det är jättesvårt att bedriva undervisning under de här veckorna. För man
vet aldrig vilka man har i klassrummet och så kommer det in nya efter en månad. Ja, det är en enda snurr där liksom […]. Det tar nästan fram till höstlovet
innan liksom klassen har satt sig så. [Lärare]

Elevrotationer är intressanta av flera anledningar. Dels illustrerar de elevgruppens benägenhet att byta skola, dels att eleverna är en välinformerad grupp
”konsumenter”. Fältanteckningen från Nils klassrum är knuten till ett samtal
om en kvinnlig skolbytare och trots att elevgruppen befann sig utanför klassrummet stängdes dörren när ämnet kom på tal. Frågan är om inte beslutet,
förutom integritetsskäl (att inte offentligt identifiera den kvinnliga eleven),
också handlade om att undvika diskussioner kring skolbyte bland eleverna?
Marknadiseringens konsekvenser finns alltså ständigt närvarande.
Gymnasieskolornas kännedom om potentiella elevrotationer tycks dock ha
gett upphov till förebyggande åtgärder. De kan exempelvis genomföra vissa
strategiska regleringar, som att acceptera större elevgrupper än vad som krävs
ekonomiskt.513 En sådan reglering innebär att elever kan byta skola eller programinriktning utan omfattande förändring eller omorganisering. Detsamma
gäller för risken med sänkta antagningsgränser när meritstarka elever byter
skola. Genom längre ansökningsköer går det att ungefärligt reglera antagningsgränserna i förhållande till antalet sökande.514 För skolor som har möjligheten är elevantagningen därför ett medel att strukturera verksamhetens behov, organisationens omfattning och till viss del dess åtråvärdhet. Här återfinns också ett ytterligare kännetecknande drag hos de elitpräglade gymnasieskolorna. De kan utan större problem ta in större klasser eftersom eleverna
oftast är anpassningsbara och studiemotiverade. Vidare arbetas det även med
andra medel för att minska potentiella elevrotationer. I början av terminen anordnas evenemang av skola och elevkår. Det kan handla om initieringsprocesser, samverkanslekar och liknande aktiviteter – allt för att skapa gemenskap.
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Jag menar här antalet elever som krävs för att verksamheten ska gå ihop ekonomiskt. För
kommunala skolor regleras antagningen också genom huvudman. Kommunen kan besluta om
större elevgrupper och fler klasser, vilket från lärarhåll stundtals framhålls som en negativ konsekvens av marknadiseringen.
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Detta är naturligtvis ett strategiskt beslut som också formas efter huvudmannens önskemål
och verksamhetens kapacitet (skolbyggnad, lärargruppens storlek etc.).
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Vi lägger ner jättemycket tid på eleverna i ettan och de första veckornas introduktionsprogram för att få eleverna att inte hoppa av. Så man åker på kollo med
övernattning, med varje etta och man gör speciella aktiviteter i skolan och lägger ner förstås en hel del pengar på det och det är ju för att inte förlora skolpeng.
För att det är det stora problemet att dom hoppar av efter några veckor, inte just
för vår skola tror jag, men det är man rädd för som rektor. Det är jättemycket
mer fokus på det och i och för sig uppskattar eleverna [det], det är ju inte så
dåligt. [Lärare]

Kundperspektivet
Tidigt under första terminen börjar den kritiska diskussionen i en elevgrupp.
En lärare uppfattas som otydlig och uppfyller inte elevernas krav på välstrukturerad undervisning. Eleverna är enade om att det finns ett problem, men delade vad det gäller kritiken. Några är inte alls nöjda, medan andra är mer nyanserade och förstående. Under flera tillfällen lyfts problematiken med mentorerna, som i sin tur för dialog med skolledning och läraren ifråga. Ett stycke
in på läsåret lämnar den ifrågasatta läraren klassen och en ny tar över.515 Elevgruppens kritik tycks förvisso ha påverkat lärarbytet, men motsvarande händelse hade sannolikt fått ett likartat utfall på andra skolor. Däremot finns två
centrala aspekter som är viktiga att påminna om. För det första utgör eleverna
en socialt och studiemässigt stark grupp som har möjligheten att mobilisera
olika resurser. För det andra är skolor i dag pressade att förhålla sig till gymnasiemarknadens villkor och elevrösterna blir således mer inflytelserika. Med
andra ord, om missnöjet växer kan eleverna byta skola eller sprida rykten och
därmed försätta skolor i en organisatorisk och ekonomisk problematik.
Dom är krävande av sina lärare. Har man inte något vettigt att komma med så
går de därifrån eller så går dom och klagar hos rektorn, eller så bryr dom sig
inte om vad man säger och som lärare då – dom äter upp lärare som inte levererar – om det kommer in vikarier eller så som inte är förberedda, dom har inte
en chans då, dom flyr ut härifrån. [Lärare]

Visserligen kan det finnas konkreta problem med lärare eller annan skolpersonal, men genom kundorienteringen är lärarrollen mer utsatt för kritik från
elev- och föräldrahåll. Detsamma gäller för rektorer som måste bemöta, administrera och reda ut eventuella konflikter och parallellt förhålla sig till de ekonomiska förutsättningarna. När det gäller kundorientering och elev- och föräldrapåverkan kan de elitpräglade gymnasieskolorna följaktligen vara lika utsatta som andra skolor.
Vanligtvis tycks ”kundorienterade konflikter” främst handla om betygssättning, undervisning och lärarnas elevbemötande. ”Man går på lärare och
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Jag följde aldrig den specifika lärare som kritiserades, men ämnet diskuterades under de
lektioner som jag deltog i, samt inom elevgruppen.
149

ifrågasätter om man känner att man inte kommer att få högsta betyg [eller] för
att den här läraren inte förklarar på rätt sätt och så, så kan det gå drev till och
med mot lärare.” Bland de rektorer som intervjuats beskrivs en utveckling där
elever och föräldrar kritiserar lärarbeslut och aktivt försöker ändra betyg.
Framför allt lyfts problem till rektorsnivå när det berör frågor som inte kan
lösas direkt med läraren. ”Vi påverkas ju såtillvida att vi har ett klientel som
betraktar sig som kunder, som mer eller mindre har köpt en tjänst och om
tjänsten inte passar då hör man av sig till högsta chefen och talar om det helt
enkelt.” Resonemanget verifieras av majoriteten av lärarna. Under fältarbetet
uppkom flera tillfällen där lärare skildrade konfrontationer med elever och
föräldrar – särskilt beträffande betyg. ”Men det är inte så mycket av djupare
engagemang utan det är ju oftast då kring elevernas betyg och ’får dom möjlighet att få högsta betyg i alla?’. Tyvärr är det ju så de flesta föräldrar engagerar sig.”
Här finns det ju föräldrar med oftast en egen längre utbildning bakom sig […].
Så de förstår vikten av en god utbildning, de förstår vikten av goda betyg. Men
de är också liksom eleverna – många gånger besatta av betygen, därför att de är
hela tiden i nästa steg ’men mitt barn behöver det här betyget för att kunna
komma in på universitetet’. [Lärare]

Vissa föräldrar är dessutom mycket delaktiga långt in i gymnasieutbildningen
och ibland efter det att eleverna blivit myndiga. En lärare påpekar: ”[S]å att
stort engagemang skulle jag vilja säga och i vissa fall lite för stort engagemang. Det liksom kan gå till överdrift ibland och man känner att ’okej, men
nu är det så här att ditt barn är 17 år och kan ta ansvar själv och kanske behöver
lära sig lite av det här på egen hand’.” En annan lärare menar på liknande sätt:
”[D]els finns det ju de som engagerar sig lite för mycket genom att i april
skicka en lista, ’kan du säga […] vad hon [kan] göra nu för att få betyget A?’
Helt fel typ av engagemang så att säga.”
När konflikter väl uppstod lyssnade föräldrarna ibland inte på argumenten från
lärare och rektorer. De var i högre grad beslutna att utgå från barnets utsaga,
vilket försvårade dialogen med skolan. Eleverna uppmuntrades således i sitt
konsumentbeteende och berättigades att förhandla om betyg och beslut. Å
andra sidan kunde de, som en lärare uttrycker det, missgynnas i kunskapsförmedlingen, det vill säga förmedlingen av kunskaper och lärdomar som uppstår
i en ömsesidig dialog mellan familj och skola, bland annat om hur eleven kan
förbättra sina studiestrategier.516 Två rektorer förtydligar:
Det är liksom skolans fel – det är aldrig eleven som måste börja tänka igenom
hur den ska förhålla sig till sin utbildning. Och det är väldigt många av dom här
svenska, högpresterande akademikerföräldrarna som är [sådana], vad ska vi
516

Det kan handla om att vägleda föräldrarna i hur de kan hjälpa sitt barn med studierna etc.
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säga curlinggenerationen och som gärna går in och tar över elevernas problem,
då utifrån den andrahandsbild de har fått av eleverna, så är det dagens sanning.
[Rektor]
Det finns ju alltid en del föräldrar som uppfattar att deras barn är duktigare än
vad de är och då kan det bli knepiga diskussioner. Då handlar det inte längre
om en objektiv syn på kunskap […]. Då kommer det in subjektiva syner på
kunskap och då står […] lärarens syn mot en förälders eller skolans syn gentemot en förälders och då blir det missriktade diskussioner på fel sätt tycker jag.
Då tittar man inte utifrån eleven, utan då tittar man utifrån subjektiva åsikter
om saker och ting och det är inte lätt. [Rektor]

För välutbildade och socialt starka grupper kan förhandlingsutrymmet utökas.
De är förtrogna med utbildningssystemet och har andra resurser som kan användas för att ge tyngd åt argumenten.517 En rektor beskriver exempelvis hur
föräldrar ibland använder sig av sina titlar i mailkorrespondens för att stärka
förhandlingspositionen. Det handlar enligt rektorn emellertid inte alltid om en
kundorientering, utan snarare om en klassmarkör och härskarteknik,
Jag kan väl i dom fall där det blir problem om man säger så, att man är missnöjd
kanske med lärare eller betygssättning. Då upplever inte jag just att det skulle
vara kundperspektivet som styr. Då tycker jag snarare att jag märker att – i den
här miljön då – som till viss del då [är] socialgrupp ett, […] eller i alla fall någon
slags övre medelklass med föräldrar med hyfsade jobb, att då vill man nästan
dunka det i huvudet på skolan. Jag är minsann professor på Karolinska Institutet eller jag är minsann ekonomie doktor och man skickar gärna mail från sina
tjänstemailadresser med massa titlar och taggar på. Underförstått att jag vet vad
jag pratar om och sen så försöker man lägga sig i skolans interna tjänsteprocesser och egentligen försöker då med någon slags härskarteknik omyndigförklara lärare eller skolledare, eller inte sällan sina egna ungdomar – till och med
myndiga då. [Rektor]

Samtidigt som föräldrar och elever är benägna att ”lägga sig i” och påverka
studieförhållandena, framhåller lärare och rektorer att det är angeläget med en
bra dialog. För trots att kundorientering och konfliktlinjer existerar behövs
vägar för att minimera eventuella problem. Dessutom är långt ifrån alla föräldrar negativa och majoriteten av lärarna hade inte själva mött några omfattande problem med föräldragruppen. I allmänhet betraktades de därför som
välinformerade och respektfulla, om än ibland lite för involverade i barnens
studier. Däremot kunde föräldrarna ha en annan syn på hur utbildningen skulle
genomföras. En rektor framhåller därför att ”det är väldigt sällan skolan och
föräldrarna har […] en olik målbild i vad vi ska nå någonstans. Vi vill det
bästa [för] eleverna […]. Sen kan det skilja lite i hur man tycker att vägen ska
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I sin bok om Djursholm redogör Mikael Holmqvist exempelvis för hur elever utnyttjar olika
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vara dit och där är det skolans väg som gäller.” En annan påpekar dessutom
att ”det är inte så att kunderna flyr det här om dom inte tycker att det passar”.
Det handlar från rektorshåll om att både lyssna och utvärdera kritiken, men
framför allt att skapa en helhetsbild där lärarens professionalism och skolans
värdegrund fungerar som riktlinjer för besluten. Att vara resonabel men beslutsam tycks alltså vara ett tillvägagångssätt både för att ingjuta tilltro och
respekt, men speciellt för att skapa en viss autonomi för skolorna.
Jag undersöker om det finns några grunder för missnöje, om det finns några
felaktigheter etc. och sedan försöker vi kommunicera och konstruera vägar för
att lösa problematiken, men det är inte alltid så enkelt. […] Jag har flera konflikter med elever eller föräldrar, eller elever och föräldrar och mycket handlar
om att de känner sig missnöjda över betyg och därför försöker ändra på det.
Men det kan de inte. Det finns inget system för att överklaga betyg om betyget
inte är felaktigt satt – vilket jag undersöker. Men jag har inget problem med att
reda ut saker och ting, allt måste göras på rätt sätt. [Rektor]
Skolledningen gör väldigt tydligt för föräldrar, att det är lärarens professionella
bedömningar som gäller. Föräldrar har [alltså] ingenting att säga om lärarna. Så
man kan ju ha synpunkter om vissa saker. Men att komma och säga att en lärare
har gjort fel – [då] måste man ha väldigt mycket att bevisa innan skolledningen
ska ta upp det till diskussion överhuvudtaget och det hjälper ju faktiskt. Man
vet att man alltid har skolledningen i ryggen. [Lärare]

Antagningsgränser och betygsinflation
Sedan år 2009 har antagningsgränserna och medianvärdena (gällande meritvärden från grundskolan) på flertalet av de elitpräglade gymnasieskolorna
ökat. Detsamma gäller även för andra väletablerade gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Detta beror bland annat på att elevgrupper med högre meritvärden är geografiskt mobila och därmed samlas på ”attraktiva” skolor. Som
diskuterats varierar skolornas antagningsgränser beroende på det önskade antalet antagna elever. Skolor med starka positioner kan på så sätt strategiskt
anpassa kommande års elevrekrytering något, i enlighet med betygstrender
och beslut om antalet klasser. Vissa skolor är mer expansiva än andra. Till
exempel har Kungsholmens gymnasium ökat från 517 elever år 1998 till 1 271
elever år 2016 och ändå kvarhållit höga antagningsgränser. Likaledes har elevgruppen på Norra Real ökat, men inte i lika stor omfattning (från 653 år 1998
till 987 år 2016).
De elitpräglade gymnasieskolorna hade mellan åren 2009 och 2017 förhållandevis stabila antagningsgränser,518 särskilt för de två huvudsakliga programinriktningarna, NV/NV och SP/SP. Stabiliteten är som tydligast på
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Under vissa tidsperioder sjunker antagningsgränserna något och under andra ökar de, men
oftast då med små variationer. Data sammanställda från Gymnasieantagningen i Stockholm.
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naturvetenskapligt program. De högsta antagningsgränserna och medianvärdena återfinns framför allt på Kungsholmens gymnasium och Viktor Rydberg
Odenplan, medan Franska skolan inte når upp till motsvarande antagningsvärden, trots färre elever.
Diagram 3. Antagning och meritvärdesgränser NV-programmet

En liknande utveckling som för naturvetenskapligt program vid dessa fyra
skolor kan även observeras vid andra elitpräglade gymnasieskolor och för den
samhällsvetenskapliga programinriktningen. Visserligen har samhällsprogrammet fortfarande lägre antagningsgränser, men på några av skolorna är
skillnaderna inte alltför omfattande. Denna utveckling är liksom för naturvetenskapligt program kopplad till ett ökat söktryck och ökad konkurrens.
Elevernas meritvärden och grundskolebetyg var ett återkommande diskussionsämne under fältarbetet. Antagningsnivån skapar både attraktionskraft och
legitimitet. Antagningsnivåerna är likväl långt ifrån oproblematiska som kvalitetsindikator. Högre antagningsgränser och betygssnitt behöver inte innebära
att utbildningsmiljön är bra. Dessutom diskuteras hur antagningsnivån och betygen bidrar till inre elevhierarkier och ökad arbetsbörda för lärarna (rättning,
kritiska elevgrupper etc.).
Höga meritvärden bör också relateras till påvisad betygsinflation, vilket innebär att kunskap och betyg ibland inte överensstämmer.519 Likaledes är grundskolebetygen och grundskolekunskaperna inte direkt överförbara till
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gymnasieutbildningen. För vissa elever tycks övergången och anpassningen
vara bekymmersam. Kraven och lärarens förväntningar ska identifieras för att
sedan integreras i studiestrategierna. Elever som haft hårdare krav i grundskolan och kommit in på gymnasieutbildningen med små marginaler kan därför
ha större kunskapsutväxling, än elever vars kunskaper inte står i paritet till
grundskolebetygen. Detta uppmärksammas av elever, men i första hand av
lärare. ”Ibland får man in elever med väldigt höga betyg som visar sig inte ha
så ’mycket luft’, så det spelar ingen roll.”
Jag tror att man har delvis en uppblåst självbild på den här skolan faktiskt. Man
sitter och gottar sig, i de elever och de kunskaper eleverna har när de kommer
hit. Jag tror inte det alltid är så att eleverna har de kunskaper som deras betygpapper säger att de har. Det är i alla fall något som jag har märkt, alltså det finns
stora hål i deras [kunskap]. [Lärare]

Historieläraren Andres återkommer regelbundet till svårigheten att jämföra
elevernas grundskolebetyg, skolans antagningsgränser och kunskapsnivån
inom elevgruppen. Det blir uppenbart i samband med examinationer och
klassrumsarbete under första läsåret. Efter en avslutad lektion anmärker Andres på hur vissa elever förhåller sig till skolarbetet. De har visserligen grundläggande kunskaper, men samtidigt svårt att sätta dem i perspektiv och nå den
analytiska nivå som fordras för de högre betygsstegen. Med tiden har Andres
därför lärt sig att urskilja vilka grundskolor som elever med olika kunskapsnivåer kommer ifrån och menar att det går att se vissa mönster. ”Jag brukar
kolla upp ibland vilka grundskolor de kommer ifrån för att jag ska ha en beredskap för det, inte för att jag ska ringa upp den grundskolan och säga skärp
er – utan för att jag ska ha beredskap.” Andres kartlägger alltså delvis eleverna
utifrån kunskapsnivå och i fråga om var de tidigare utbildat sig. Främst gäller
det för elever som har svårigheter med undervisningen eller att hävda sig i
klassrummet. Problem uppstår följaktligen när eleverna antas besitta en viss
kunskapsnivå, men inte lever upp till den. Det går alltså att ifrågasätta betyg
som urvalsgrund och vad höjda antagningsgränser egentligen säger om en
elevgrupp. I kapitel 9 vidareutvecklar och problematiserar jag detta resonemang.

Sammanfattande analys
I detta kapitel har jag analytiskt fokuserat på hur de elitpräglade skolorna förhåller sig till gymnasiemarknadens utmaningar. Jag har undersökt hur marknadiseringen och konkurrensen påverkar skolorna och lärares och skolledares
yrkesroll. Dessutom har jag diskuterat några konsekvenser av marknadiseringen som också lyfts fram i andra kapitel. Det handlar främst om antagningsgränser, antagningsnivåer och betygsinflation.
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Marknadisering, konkurrens och rivalitet är inte längre något nytt fenomen för
gymnasieskolorna i Stockholm. Under de senaste 25 åren har gymnasiemarknaden utvecklats, utökats och förändrats. För några av de elitpräglade gymnasieskolorna tycks anpassningsprocessen dock ha varit mer omfattande. Med
största sannolikhet är anpassningstiden en konsekvens av etablerade positioner och regleringar som delvis skyddade stadens kommunala skolor. Även
om alla gymnasieskolor i Stockholms län i dag måste anpassa sig efter marknadiseringen, är det fortfarande angeläget för elitpräglade gymnasieskolor att
ha en viss distans till kommersialiseringen av skolan. Rekryteringen av socialt
och studiemässigt starka elever gör att skolorna kan bibehålla en sådan autonomi. Detta gäller framför allt förmånen att kunna värna om en återhållsam
profilering och ändå attrahera ”rätt” elevgrupper. En framträdande del är accentueringen av skolans historiska tillgångar, utbildning, vetenskapliga förhållningssätt och bildning samt elevfokus. Mer precist, att kunna erbjuda en
skolmiljö där utbildningen blir det centrala samtidigt som eleverna också blir
bärare av ett symboliskt arv.520 Här fyller den rådande elevgruppen en viktig
funktion i konkurrensen. Med sina livsstilsmarkörer tjänar de som representanter för en studiemässig och social position.
Genom att fokusera på den egna, i många fall framstående, skolverksamheten
och dess utbildningsrelaterade kvaliteter förmedlar de elitpräglade gymnasieskolorna en attityd av självsäkerhet och självständighet i förhållande till den
övriga gymnasiemarknaden. Skolorna ”marknadsför sig själva” genom de tillgångar som ackumulerats, förvaltats och utvecklats – tillgångar som dessutom
tillhandahåller en viss utväxlingspotential för elevgruppen. Betoningen av den
”autentiska” utbildningsmiljön är följaktligen gynnsam, eftersom det är ett
viktigt fundament för elevgruppens perception av vad som karaktäriserar en
bra skola. Således utgör det lågmälda och utbildningscentrerade en distinkt
marknadsföringsstrategi. Exempelvis distanserar sig elitpräglade gymnasieskolor med fristående huvudman noggrant från vinstutdelande utbildningsföretag genom att positionera sig som ”non-profit”. Det indikerar att skolpengen
förvaltas och återinvesteras i utbildning, snarare än att den delas ut till aktieägare och riskkapitalister. Positioneringen gör dem till ett attraktivt alternativ i
utrymmet mellan kommunala skolor och vinstutdelande friskolor. Samtidigt
skapar den en legitim valmöjlighet i en nordisk kontext, där egalitära värderingar länge varit ett fundament inom resursstarka grupper.521 Liknande analytiska dimensioner har poängterats av andra forskare.522
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De elitpräglade skolornas positionering och profilering är ett resultat av både
tidigare och nuvarande rivalitet. Skolor som intar en lägre hierarkisk position
kan inte använda sig av en återhållsam profilering och dra nytta av den på
samma sätt eller med ett likartat utfall. En dylik strategi skulle vare sig tilltala
den nuvarande elevgrupper eller socialt och studiemässigt starka elever. Potentiellt skulle dessutom positionen kunna försvagas ytterligare. Till skillnad
från historiskt förankrade institutioner har framgången hos nyetablerade, elitpräglade gymnasieskolor följaktligen byggt på förvaltandet av andra symboliska tillgångar. Dessa justeringar har krävts för att inträdet till elitfraktionen
överhuvudtaget ska vara möjlig. För Viktor Rydbergsstiftelsen har anknytningen till Djursholm, Djursholmsbornas önskan om en gymnasieskola, liksom styrelsens sammansättning genererat sådana tillgångar.523 Detta har sedan
fungerat som en konkurrensfördel vid etableringen av de andra Viktor Rydbergsskolorna.
Marknadiseringen av skolan blir ofta synonym med marknadsföring, Öppet
hus och gymnasiemässan. Det finns dock en kritisk hållning till konkurrensutsättning och marknadsföring inom lärargruppen och hos rektorerna. Eftersom skolorna till stor del gynnas av konkurrensen och har en varaktig stabilitet i organisationen, handlar kritiken främst inte om en rädsla för nedskärningar eller ekonomisk omorganisering. I stället är kritiken relaterad till värdeladdade beskrivningar om hur en skola bör se ut och om skolverksamhetens
innehåll. Man har så att säga råd att göra dessa ställningstaganden eftersom
det finns möjlighet till långsiktig planering och verksamhetsutveckling. Likväl
påverkas de elitpräglade gymnasieskolorna också av konkurrens, rivalitet och
rådande skolvalssystem. Lärare och rektorer följer in- och utflödet av elever
och antagningsgränsernas variationer, eftersom skolorna ständigt strider för
sina värden och positioner. Att vara gynnad innebär inte att det går att, som
det uttrycks, ”vila på sina lagrar”. Det krävs ständig reflektion och utveckling
för att inte förlora den etablerade positionen. Gymnasiemarknaden medför
nämligen att flera parallella problemområden måste balanseras. Ett sådant problemområde är så kallade elevrotationer.
Elevrotationer omfattar både in- och utflödet av elever på en skola, särskilt
under höstterminen (som en följd av skolvalet). För skolorna i den här studien
tycks elevrotationerna ytterst vara knutna till elevförflyttningar till och från
andra elitpräglade gymnasieskolor. Framför allt är rotationerna kopplade till
elevernas strävan att bli antagna till sitt förstahandsval. Skolornas problem
uppstår främst när flera elever beslutar sig för att byta skola under samma
tidsperiod. Sådana händelser kan hypotetiskt sprida rådvillhet inom elevgruppen och leda till fler rotationer, vilket innebär att nya elever behövs för att
fylla luckorna. Alltför omfattande elevomsättning inte bara påverkar
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organisationsstrukturen, utan bidrar dessutom till merarbete och en förändrad
klassrumsdynamik. Trots att elevrotationerna framhålls som ett problemområde, förefaller de vanligtvis ha tämligen obetydlig effekt. Skolorna har emellertid utvecklat strategier för att bemöta eventuella problem. De kan reglera
antagningen (anta fler eller färre elever) och arbeta med eleverna under höstterminen för att skapa tillhörighetskänsla och minska behovet av skolbyte.
Sammantaget åskådliggörs här hur skolor som främjas i konkurrensen kan
strategiskt förhandla sin position och sätta gränser för vissa marknadsinslag.
Däremot är inte elitpräglade gymnasieskolor befriade från trender, speciellt
när det gäller hur elever väljer inom ”skolvalskretsen”.
Elevrotationerna är en del av det konsumentbeteende som etablerats inom välfärdsområden som skola, vård och omsorg. Inom utbildningsforskningen
kopplas detta först och främst till en nyliberal kundorientering.524 Trots att
elevgruppen och föräldrarna på de elitpräglade gymnasieskolorna vanligtvis
uppfattas som respektfulla och upprätthåller en fungerande dialog, förekommer flera exempel på kundorientering. Till skillnad från många andra skolor,
kan den socialt och studiemässigt starka elevgruppen mobilisera en mångfald
resurser för att påverka eller kritisera (betygssättning, beslut etc.). Om missnöjet är för stort kan det hända att det går ”drev” mot specifika lärare. I några
fall kan sådana drev bidra till att lärare förlorar kontrollen i klassrummet eller
tvingas lämna över undervisningen till någon annan i lärargruppen. Felaktiga
beslut kan därför resultera i illavarslande rykten och potentiellt i en avtagande
rekrytering. Socialt och studiemässigt starka elevgrupper är dock en viktig
tillgång för arbetet med att upprätthålla en skolas position. Rektor, lärare och
skolpersonal ställs därför inför problemet att balansera skolans autonomi med
handlingskraften hos elev- och föräldragruppen.
I kapitlets avslutande del framhåller jag dessutom att elevgruppen ofta karaktäriseras av höga grundskolebetyg, något som intensifierats de senaste åren.
Intressant nog kan de elitpräglade gymnasieskolorna delvis reglera betygssnittet genom att justera antalet antagna elever. Således påverkas också elevsammansättningen. Denna strategi kan inte på samma sätt användas av skolor som
har lägre antagningsgränser och mindre köer. Samtidigt kan inte höga grundskolebetyg likställas med hög kunskapsnivå. Betygsinflationen i grundskolan
resulterar delvis i olika förmåga hos elever med samma meritvärden. Det finns
följaktligen elever som trots höga grundskolebetyg har svårt att tillgodogöra
sig undervisningen. Jag återkommer till denna problematik i kapitel 9.
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Kapitel 8 Samhällsengagemang som
symbolisk tillgång

Detta kapitel tar fasta på det medborgarideal, engagemang och intresse för
samhälls- och omvärldsanalytiska frågor som i olika grad genomsyrar skolorna i studien. Det är fråga om diskussioner som äger rum på olika platser i
skolmiljön, i korridorer och klassrum, som informella samtal eller i organiserad form. Analysen fokuserar därför både på skolan som institution och informell [ut]bildningsarena, och på de indirekta krav som ställs på elever, skolpersonal och besökare. I kapitelinledningen har jag valt att analysera den information och de budskap som existerar i skolbyggnaderna, bland annat i form
av elevengagemang. Därefter flyttas fokus till skolan och klassrummet som
diskussionsarena. Här avhandlas frågor om globalisering, internationalisering
och samhällsengagemang som delar av ett samtida bildningsideal. Den senare
delen av kapitlet berör primärt elevernas intresse för olika samhällsfrågor och
vikten av att vara påläst, ta ställning och försvara sin position. Dessutom lyfter
jag fram exempel på elevarrangemang och vad sådan organisering genererar
inom elevgruppen, speciellt på Kungsholmens gymnasium. Avslutningsvis
vill jag uppmärksamma de symboliska gränser525 som engagemang och intresse för samhälls- och omvärldsanalytiska frågor skapar. Jag fokuserar då på
gränser mellan och inom skolor samt sociala gränser.526 I likhet med andra
forskare väljer jag dessutom att ställa frågan huruvida samhällsintresse, engagemang och internationalisering kan betraktas som en kulturell tillgång i formeringen av en samtida elit. Analytiskt influeras jag av den franska sociologen Muriel Darmon, som i sin Bourdieuinspirerade etnografiska studie av elitskolor skildrar hur mötet mellan hemmets socialisering (”family socialization”) och skolans institutionella socialisering (”institutional socialization”)
interaktivt formar individuella praktiker och förhållningssätt.527
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Budskap i skolornas lokaler
I skolor används tomma ytor och anslagstavlor främst för att sprida information om aktuella händelser och elevarbeten. Informationen kan variera beroende på termin och omfattar allt från meddelanden om sjuka lärare, provresultat och förändrade lektionssalar till upplysningar inför studentexamen. På skolorna i denna studie – framför allt Kungsholmens gymnasium och Norra Real
– fyller tomma ytor, såsom väggar, anslagstavlor, dörrar, glasrutor och skåp,
ytterligare funktioner. Dessa platser är forum för att sprida tankar, budskap,
ställningstaganden och information om händelser, men utgör dessutom extra
diskussionsytor. För att ge en inblick i hur ytorna nyttjas har jag valt att utgå
ifrån några av de anteckningar och foton som systematiskt användes i dokumentationen. Beskrivningarna är exempel ur en större helhet, men belyser
också de skillnader som finns mellan skolorna. Som jag avser att visa bör informationen, budskapen och ställningstagandena ses som en institutionell,
symbolisk tillgång.

Kvinnodagen som ett exempel
Den 8 mars år 2016 sitter några äldre elever centralt vid Norra Reals huvudingång, bakom dem syns en stor, vitfärgad bronsstaty. Statyn fungerar som en
”identifikationsmarkör” för skolan och smälter in stilmässigt med arkitekturen. Musiken pulserar i bakgrunden och på utvalda platser har Socialdemokratiska ungdomsföreningen hängt upp plakat med anspelningar på kvinnodagen.
Det är bilder på Simone de Beauvoir, Rosa Parks och Rosa Luxemburg, åtföljda av kortare, informativa undertexter. Bredvid statyn finns även en
whiteboard med utplacerade pennor. Där kan elever som passerar själva
namnge sina kvinnliga förebilder.528
Uppmärksammandet av kvinnodagen syns inte bara vid trapporna i huvudentrén, utan material hänger också på de glasdörrar som skiljer den högra och
den vänstra paviljongen från skolbyggnadens mitt. På dörren till den vänstra
flygeln sitter ett fotografi av Simone de Beauvoir med citatet ”Man föds inte
till kvinna, man blir det” från boken Det andra könet.529 Citatet följs upp av en
sammanfattande porträttering med fokus på de Beauvoir och hennes betydelse
”för den moderna feminismen”. Vid huvudtrappan, där flest elever passerar,
står whiteboarden. På denna finns ett 100-tal kvinnliga förebilder angivna.
Några elever har brutit mot andemeningen med projektet och skämtsamt eller
ironiskt skrivit namn som Leni Riefenstahl och ”tanten på russinpaketet”.
Främst nämns dock framstående kvinnor, vänner och familjemedlemmar
528
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Fältdata, 2016-03-01 till 2016-03-16.
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hämtade från både från dåtid och nutid. Bland de historiska personligheterna
finns kulturbärare som Karin Boye, Selma Lagerlöf, Edith Södergran, Nina
Simone och Frida Kahlo, medborgrättskämpen Rosa Parks samt de politiska
filosoferna Mary Wollenstonecraft, Ayn Rand och Rosa Luxemburg. Bland
de samtida finns politikern Gudrun Schyman, författarna J. K. Rowling och
Chimamanda Ngozi Adichie, samt yngre förebilder: Clara Henry, Beyoncé,
Emma Watson, Amy Schumer och Jennifer Lawrence. Här samsas alltså kvinnor från olika generationer och yrkeskategorier, men framför allt sådana som
är kända för sitt samhällsengagemang. Där de förstnämnda verkat som förgrundsgestalter inom kultur, filosofi och medborgarrättsrörelser, fyller de senare en liknande funktion, men då som framgångsrika inom populärkulturen.

Politik och aktuella frågor
Kvinnodagen är inget undantag när det gäller arrangemang.530 Bland annat anordnades en så kallad HBTQ-vecka i slutet av november månad på Norra Real.
Liksom under kvinnodagen dekorerades olika delar av den annars traditionella
läroverksmiljön med affischer och information. Centralt på de första våningsplanen fästes regnbågsfärgade flaggor fastknutna i de marmorliknande pelarna
och i trapphusen enklare, ämnesrelaterade 1X2-frågor. På affischerna kunde
läsaren, utöver datum och anvisningar, bland annat ta del av påståendet ”Asexualitet är väl när man inte har könsorgan?” med efterföljande förklaring:
”Asexualitet är lite eller ingen attraktion till människor. Ens könsorgan har
inget att göra med sexualitet.” Det är emellertid inte bara i samband med specifika arrangemang som information och budskap förmedlas, utan i lokalerna
finns även mer permanenta inslag. ”Varför alla dessa gubbar?” kan förbipasserande exempelvis läsa i ett utdrag från ett nytt nummer av skoltidningen
Realisten på en mindre anslagstavla. Tidskriften som varit nedlagd har återuppstått, för att – som man kan läsa – ”politisera” tillvaron och ”granska makthavare på skolan”.531 Här återfinns även en enkätundersökning som utförts
med syftet att analysera andelen elever som anser sig vara feminister, och en
kritik av den manligt dominerade konsten i skolbyggnaden. Genom arrangemang och information kontrasteras alltså den massiva byggnaden, konstverk,
uppstoppade djur och pokalskåp med elevengagemangets mer framåtsträvande inslag. Elever, skolpersonal och besökare blir också ofrånkomligt
påminda om det värde som samhällsfrågor har på skolorna.
Kungsholmens gymnasium är den av skolorna i studien som har den mest omfattande spridningen av denna typ av information och aktiva föreningsgrupper, och där finns anslagstavlor på alla våningsplan i huvudbyggnaden. Dessa
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är placerade i det stora trapphuset (med tillträde till huvudentrén, aulan, idrottssal, klassrum och skåp), vilket gör informationen synlig för den som rör
sig mellan våningsplanen. På en anslagstavla har Moderat skolungdom (MSU)
satt upp en stor affisch. Den är utformad på kraftigt blått papper och proklamerar budskapet ”Öppenhet, frihet och valfrihet”, med undertexten ”Var med
och påverka!”. Därintill har andra föreningar och grupper satt upp affischer
med budskap. Ett stycke bort, till vänster, finns information om den flyktingkris som under år 2015 kom att få stor uppmärksamhet i Europa. En av de två
affischerna gestaltar utsatta människor på flykt och förkunnar ”We trust you
want to see a better world”.532 Den andra affischen är aningen enklare till utformningen och informerar om att en klass har ordnat en loppmarknad. Organisatörerna uppmanar skolkompisarna att sprida budskapet vidare och förklarar samtidigt att pengarna går till UNHCR:s arbete med flyktingar. Även på
andra platser och våningsplan i skolbyggnaden finns liknande information. En
klass säljer fika och våfflor, medan en annan samlar in pengar genom en välgörenhetskonsert. Den senare marknadsför arrangemanget genom att förkunna: ”Människor som flyr behöver din hjälp”.
Under fältarbetet blev det tydligt att engagemanget kring flyktingkrisen endast
var en del av vad eleverna kunde organisera sig i. Liknande tematik och retorik
återkommer hos andra arrangörer och organisationer på skolan. Här finns affischer om transpersoner (RFSL), information om kroppsideal och en uppmaning från Rädda Barnen med rubriken ”Vill du engagera dig för barns rättigheter?” Erkända NGO:er,533 som Amnesty International, är också etablerade i
föreningsverksamheten och finns därmed representerade ”på väggarna”.534
Dessutom finns en rad mindre föreningar, grupperingar och organisationer
med likartat engagemang som etablerade NGO:er.535
Medan de politiska ungdomsförbunden SSU och MSU tillsammans med elevkåren tycks vara inflytelserika på Norra Real, är omfattningen av verksamheter större på Kungsholmens gymnasium. Här finns en blandning av politik,
NGO:er, organisationer och filantropiska projekt på global och lokal nivå.536
Franska skolan skiljer sig däremot från detta mönster, med mindre närvaro av
aktiva elevgrupper och informationsspridning. Förvisso bidrar elevkåren med
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alla skolor. I de flesta fall är anslagstavlorna fyllda med en blandning av skolrelaterad information, upplysningar om universitet, inbjudan till konserter eller pjäser, föreningsinformation
(där idrottsföreningen och andra sällskapsföreningar också är framträdande) etc.
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viss information och på översta våningen där gymnasieelever håller till finns
anslagstavlor, men utrymmet är mindre och innehållet begränsat. Det är svårt
att spekulera om varför och dessutom vilken roll föräldrar, skolledning, lärare
etc. har i fråga om återhållsamheten i budskap och information. Bland de elever jag mött, och i klassrummet, återkommer ibland likartade diskussioner och
samhällsengagemang som på Kungsholmens gymnasium och Norra Real.
Dessutom uttrycker Franska skolan ett liknande intresse som de andra två skolorna av att skapa bildade, globala samhällsmedborgare. Skillnaden tycks
dock vara att engagemanget ligger på individnivå och främst berör ”sakfrågor”, som en lärare uttrycker det. I den mån det existerar tycks dock skolledningarna på de tre skolorna generellt vara tillåtande för samhällsengagemang,
med största sannolikhet för att det ger kunskaper om företeelser som eleverna
förväntas kunna ta ställning till som aktiva samhällsmedborgare. Sammantaget bör detta ses som en institutionell, symbolisk tillgång som ger eleverna
förutsättningar, kunskap och erkända riktlinjer, vilket få skolor kan erbjuda.
Dessutom demonstrerar det – liksom konstverk, diplom och pokalskåp – de
kunskaper och egenskaper och den kapacitet som finns hos elevgruppen.

Bildning i globaliseringens tidevarv
Efter att ha beskrivit informationen, budskapen och engagemanget som finns
”på väggarna” (särskilt i två av skolorna), övergår jag nu till att utveckla resonemanget ytterligare, med utgångspunkt i den institutionella socialiseringen.
Jag börjar med att beskriva skolornas strävan efter att forma bildade, samhällsengagerade och internationellt medvetna elever som kan studera och arbeta
globalt. Därefter går jag in på hur sådana värden införlivas både i den formella
utbildningen och i elevgruppens diskussioner. Tillsammans med språkliga
kunskaper och internationalisering kan detta betraktas som ett kosmopolitiskt,
kulturellt kapital.537 Utbildningen ger med andra ord ett sammanhang där elevernas tillgångar kan utvecklas.

Från språk till kommunikation
Tidigare var klassiska språk en viktig del av elitutbildningars fostran. Det tillhörde dåtidens borgerliga bildningsideal att vara förtrogen med humanistiska
kunskaper, och klassiska språk var en del av dessa. På så sätt fungerade språkkunskaper som en distinkt kvalifikation. Möjligheten att använda sig av språkliga färdigheter var dock begränsad.538 Att resa och kontinuerligt kommunicera
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med människor från andra delar av världen var sällsynt och förunnat främst
ett fåtal priviligierade. Följaktligen var det svårare att tillgodogöra sig internationella erfarenheter och en gedigen omvärldsförståelse. Successivt har
detta förändrats, vilket också påverkat familjers utbildningsstrategier och skolors förutsättningar för att bedriva utbildning.539 Många ungdomar har exempelvis anpassat sina vanor, erfarenheter och lojaliteter globalt.540 För att ”behålla sitt försprång” är det därför viktigt för elitinstitutioner att “anpassa sig”
och “hålla sig ajour” med samhällsutvecklingen.541
Språk är fortfarande en central del i den utbildning som elitskolor erbjuder,
men i dag är det minst lika viktigt att kunna använda sina språkkunskaper för
att diskutera omvärldsfrågor. Dessa färdigheter utgör tillsammans en del av
vad som i studiens skolor beskrivs som en samtida bildning, dvs. kunskaper
som förbereder eleverna för en komplex och globaliserad värld. Ett exempel
återfinns i Franska skolans eget styrdokument eller direktiv där man kan läsa:
Bildning är allmänbildning dvs. förståelse för kunskap om vår omvärld, något
som är ett måste i dagens internationella kommunikationssamhälle. Utbildning
är en grund för det vuxna livet som ger oss den kunskap vi behöver för att kunna
fungera som människor och medmänniskor och som befäster vår plats i samhället.542

När Kungsholmens gymnasium år 2005 firade 100-årsjubileum, formulerades
ett liknande utbildningsmål:
Om talen vid skolinvigningen 1908 bar tydliga fosterländska tecken under en
tid då Sverige sökte en nationell förnyelse efter Norges frigörelse 1905, var
skolans mångåriga sekreterare Tage Bergs avslutningsord i jubileumstalet
1952, ”Enbart detta att ha tagit sin examen vid Kungsholmens läroverk ska vara
en rekommendation, ett slags ’civis romanus sum’”, ett uttryck för ett klassiskt
medborgarideal i ett Europa som försökte återhämta sig efter ett förödande krig.
Kan man hoppas att de elever som går på Kungsholmen i dag får en utbildning
som ger dem förmåga att utveckla en global ansvarskänsla?543
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Citaten sammanfaller väl med den klassiska bilden av ”världsmedborgaren”
och anspelar på global ansvarsfullhet, geografisk mobilitet samt anpassningsförmåga. Främst handlar det om färdigheter som är geografiskt gränsöverskridande.544 På Kungsholmens gymnasium är kanske detta som mest uttalat och
finns beskrivet i skolans devis: ”Bildning för aktiv påverkan i en globaliserad
värld”.545 Devisen betonas under Öppet hus, i skolans vision och i undervisningen, men ansvarstagande och internationalisering har länge varit identifikationsmarkörer för skolan. Utbildningen förväntas stimulera en förmåga att
”påverka den framtida samhällsutvecklingen i ett hållbart globalt perspektiv
”genom ”aktivt arbete för internationalisering och för varje individs värde”.546
Som en av lärarna uttrycker det: ”[S]tyrningen är ganska tydlig, det är en bildningsskola. En bildning i en global värld. Så det här internationella är tydligt.”
Internationella programinriktningar har länge existerat och betoning på språkliga kvalifikationer är ingen nyhet på elitpräglade gymnasieskolor. Både
Kungsholmens gymnasium och Norra Real har haft IB-program och på
Franska skolan är internationalisering en integrerad del av den humanistiska
språktraditionen. På de två förstnämnda skolorna finns inte IB-programmet
längre, men Kungsholmens gymnasium har sedan år 1987 en internationell
sektion.547 Således är den internationella prägeln på skolan mycket stark, något
som också formar relationen till den svenska sektionen. Undervisningen på
den internationella sektionen sker endast i undantagsfall på svenska och i korridoren kan man fånga upp engagerade elevdiskussioner på engelska.548
Franska skolan har också en stark betoning på språkliga färdigheter och eleverna får, förutom franskan som är obligatorisk, möjlighet att tillgodogöra sig
ett stort urval av andra språk. Eleverna uppmanas följaktligen till att utöka sina
544
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språkliga kvalifikationer. Man håller exempelvis hårt på att kunna erbjuda eleverna parallella språkstudier, vilket besökarna under Öppet hus blir informerade om när de får se hur ett schema, fyllt med språkundervisning i franska,
latin, kinesiska och tyska, kan se ut.549 På Norra Real, som förvisso har ett
humanistiskt program där språkundervisning är viktig, är den språkliga delen
av internationaliseringsprocessen inte lika tydlig. Med detta ska det inte vara
sagt att språkkunskaper är oviktiga, snarare att andra delar av internationaliseringsprocessen och bildningskulturen är mer framträdande.550
Internationaliseringsprocesser inkorporeras i både officiella och inofficiella
utbildningsaktiviteter. Eleverna kan engagera sig i sammanslutningar, göra
längre skolresor och ibland utföra gymnasiearbeten i andra delar av världen.551
Sådana förutsättningar bidrar till att de får möjlighet att pröva sina kunskaper.
I varierande form erbjuds dessutom nationella såväl som internationella samarbeten och partnerskap med organisationer och universitet. Till exempel får
eleverna på Norra Real chansen att besöka politiska organisationer i Europa
och genomföra skolresor till andra destinationer (Ryssland, Indien och Kina
etc.), men man har också samverkansskolor i Ryssland och Norge.552 Även
studieresor och samverkansprojekt integreras i undervisningen. Samverkan
med Norge innebär att eleverna vid den naturvetenskapliga miljöinriktningen,
tillsammans med en norsk gymnasieskola, genomför fältstudier553 med fokus
på hållbar utveckling, energi och ”biologisk mångfald”. Syftet är att integrera
”lokala och globala aspekter av hållbar utveckling”.554 På Franska skolan
finns, förutom samarbetsskolor, möjligheten att utveckla sina språkkunskaper
genom kontinuerliga språkresor till Frankrike. Under det andra skolåret erbjuds eleverna bland annat att praktisera inom organisationer, företag eller
omsorg (förskola etc.). På skolans hemsida går det att läsa om och lyssna till
beskrivningar av projektets innehåll. Det handlar om att praktisera språkkunskaperna, ”få erfarenhet av att arbeta i internationell miljö”, bygga kontaktnät,
samt att ”få insikt i främmande kulturer och vardagsliv”.555 I en videopresentation beskrivs avsikten ”att lära känna den franska kulturen. Detta ger dem
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därefter möjlighet att åka till ett annat land och anpassa sig där också.”556 Ett
mer klassrumsbetonat exempel från fältarbetet är elevernas arbete med Ungdomsparlamentet. Det är en uppgift som förenar flera skolor i Stockholm, men
är välförankrad på Kungsholmens gymnasium där vissa elever skriver motioner på svenska, men senare översätter dem till engelska, något en lärare benämner en ”tvåspråkig träning i att uttrycka sig i politiska sammanhang”.557
Ovanstående exempel utgör en systematisk integrering av kunskaper och är
en del av en institutionell socialiseringsprocess där eleverna fostras i att anpassa sig efter föränderliga samhällsvillkor. Det ger alltså en möjlighet för de
kulturella tillgångarna att utvecklas. Genom att attrahera elevgrupper som tilltalas av sådana värden och samtidigt upprätthålla vissa samarbeten genereras
också institutionella tillgångar.

Klassrummet som diskussionsarena
Diskussionerna kring samtida och aktuella ämnen förekommer både i klassrummet och i skolan. Det är därför svårt att skilja på vad eleverna tar med sig
hemifrån till lektionerna och vad de tar med sig därifrån, när spontana diskussioner uppstår och samhällsfrågor behandlas i undervisningen. Dessutom blir
omvärldsanalysen en viktig del i ämnesområden utöver samhällskunskap och
historia. Ibland inkorporeras den direkt i lektionsupplägget och ibland härrör
den ur frågor som engagerar eleverna. Ett exempel är när en elev vid Franska
skolan påpekar de manliga klasskamraternas bristande insikt i genusfrågor,
något som läraren därefter lyfter in i lektionsundervisningen. Lärarens engagemang, intresse och anpassningsförmåga rörande frågor som sträcker sig utanför det egna ämnesområdet tycks därför vara grundläggande. Att detta fyller
en viktig funktion betonas särskilt tydligt under intervjun med den lärare som
är intresserad av konst, litteratur och utvecklingsarbete, speciellt ”frågor som
rör just globalisering och rättvisa och identitet och intersektionalitet”, samt
den lärare som anser det viktigt att vara ett föredöme.
Så att visa på att undervisning i ett ämne och inlärning i ett ämne handlar inte
bara om att klara av kursmålen och sen få ett betyg som man kan söka vidare
på. Utan det handlar också om att upptäcka något som är spännande och viktigt
att känna till och så. Så det tror jag nog, att det, det delar jag med mig av. Jag
menar, man sätter ju sin prägel på hur man förvaltar och förmedlar och jobbar
med innehållet i en kurs utifrån vem man själv är. [Lärare]
Men jag läser mycket för min egen del och lustläser och försöker hänga med i
debatter och sånt, så då tror jag att jag blir en bättre lärare för jag har koll och
jag kan förmedla det till eleverna. Och även om jag inte har suttit och gjort
instuderingsfrågor till en roman på sommarlovet […] så hoppas [jag] att jag är
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ett föredöme som en allmänbildad och engagerad människa som gillar kultur –
så att det märks att jag brinner för det. [Lärare]

Att medvetandegöra, engagera i och belysa samhällets olika processer beskrivs av läraren Linda som ett ”högre syfte” eller en möjlighet ”att forma aktiva
samhällsmedborgare”. Hon påpekar vikten av att eleverna ”hittar sitt engagemang. Sedan kan det vara precis vad som helst, men sedan att de blir engagerade och förstår värdet av ett engagemang.” Att forma aktiva samhällsmedborgare är ett av kärnvärdena i svensk utbildning och relateras bland annat till
förmågan att utveckla kritiskt tänkande.558 Men Linda menar ändå att förutsättningarna är annorlunda på Norra Real än vid hennes tidigare arbetsplatser.
Målsättningen att forma aktiva samhällsmedborgare går i högre grad att realisera, eftersom ambitionsnivån och responsen från eleverna är bättre.
Det är väldigt positivt att det finns ett så starkt elevengagemang. Att det finns
så mycket kårföreningar och politiska ungdomsförbund så det är lätt att dels
pusha och hjälpa de elever som kanske behöver det i sitt föreningsliv. Men sen
också för de elever som visar intresse så vet man att det finns många olika typer
av föreningar och så som kan fånga upp dem. Så att ja, jo, det skulle jag säga. I
den här skolan finns det väldigt goda förutsättningar. Men sen så har jag också
en möjlighet som lärare att bjuda in andra organisationer. Precis nu innan jag
gick hit så hade jag fått mail från en organisation som jobbar mot trafficking,
som jag har bjudit hit och ska hålla en föreläsning. Så det är en princip/sakfråga
och kanske inte en sådan här organisation som man engagerar sig i. Men låt
säga att det finns någon som kan engagera människor och eleverna i framtiden.
[Lärare]

En ytterligare del i denna process är att skapa ett akademiskt och analytiskt
förhållningssätt. Det handlar om att ge eleverna redskap, oavsett om det gäller
att utföra genusanalyser av klassisk och politisk litteratur eller genomföra egna
studier. Bland annat genomfördes mindre fältstudier av geografiska områden
och sociala samband i två av skolorna. Eleverna fick då även chansen att reflektera kring metodologiska ställningstaganden.559 En klass förstaårselever
som jag följde studerade texter av Pierre Bourdieu och försökte tillämpa kapitalbegreppet som analysverktyg.560 Likaså kom elever i kontakt med filosofer
och samhällstänkare som Norbert Elias, Sören Kirkegaard, Noam Chomsky
och Judith Butler. En elev berättar:
Men bara liksom för att återkoppla till det här att vissa lärare har inspirerat mig.
Det vore intressant ifall Judith Butler skulle komma för att vi har jobbat väldigt
mycket med henne och hon är feministisk filosof som jag har intresserat mig
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Skolverket, https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund. 2018-05-12.
Jag har vid ett antal tillfällen fått hjälpa till att besvara vetenskapsmetodologiska och teoretiska frågor vid alla fältskolorna. I en äldre klass som jag delvis följde fick eleverna också analysera kvantitativ forskning för att lära sig läsa av och granska en sådan metod.
560
Det här hände dock enbart vid två av skolorna under mitt fältarbete.
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väldigt mycket för i den processen. När vi har lärt oss om det som vi har jobbat
med och det har jag gjort på grund av hans [lärarens] engagemang, så det skulle
jag tycka var häftigt. [Kvinnlig elev, NV]

Att integrera en aktuell omvärldsanalys i undervisningen är emellertid inte
alltid lätt. I vissa grupper behövs uppmaning och vägledning för att engagera
eleverna, menar en lärare på Franska skolan, som strävar efter en ”frågande,
nyfiken, vetgirig elevkaraktär”. Därför ger hon dem chansen att läsa klassiker
med samhällspolitiska inslag, vilket framstod som ett uppskattat inslag för
många elever. På motsvarande sätt använde en lärare vid Kungsholmens gymnasium medvetet samtidsfrågor som en del i språkundervisningen. Ett grundantagande hos läraren var att inlärningsprocessen förbättrades genom hög interaktionsnivå och kontinuerlig diskussion. I delar av lektionerna integrerades
därför dialog och språkinlärning med analysen av aktuella händelser. Under
en del av terminen diskuterades regionalvalet i Katalonien och kandidaternas
ideologiska grunder. Andra lektioner utformades på ett liknande sätt, där litteratur, språk, kultur och teater sammanfördes i en analytisk jämförelse. Elever fick utifrån frågor, kunskap och egna erfarenheter diskutera och ifrågasätta
tolkningar etc. Ett exempel är hur eleverna vid läsningen av Strindberg leds in
i en diskussion kring feminism och som examinationsuppgift får möjligheten
att studera Fröken Julie ur ett genusperspektiv. Ytterligare ett exempel är hämtat från undervisningen om antiken, där eleverna kontinuerligt uppmuntras att
reflektera kring relationen mellan dåtid och nutid utifrån en kartbild av Egeiska havet. Eleverna knyter snabbt an till flyktingsituationen och ”den ekonomiska krisen Grekland befinner sig i”. Samtidigt skolas klassen i flyktingarnas
resväg genom det Egeiska havet och historiken kring de riken som funnits i
området, samt språkets och skriftens utveckling i regionen.561
Under fältarbetet följde jag ett stort antal lektioner. Svenskundervisningen var
dock något som systematiskt kunde jämföras på alla tre skolorna. Utifrån läroplanens innehåll, litteratur och många redovisningstillfällen gavs flera möjligheter för samtal kring samhälle och politik. Redan under terminsinledningen framkom inte bara elevernas intressen för feminism, identitetspolitik,
migration, globalisering, kroppsideal och jämställdhet, utan också en ingående
kunskap om dessa ämnen. Vid ett redovisningstillfälle i en samhällsklass på
Norra Real presenterades elevarbeten om storstadsspråk, ungdomsspråk och
politikerspråk. En redovisning utfördes av eleven som jag här kallar Angelica,
som valt att döpa presentationen till ”Inför enskilda kunskapskrav för språkgenus i grundskolan”. Angelica hävdar att skolan är en bra arena för att ”utmana normer”, specifikt grundskolan. Hon påpekar att ”det vi lär oss här kan
påverka oss i resten av våra liv” och refererar till skolans roll i formandet av
olika könsmaktsroller. Angelica menar att genus är underordnat i skolan och
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Ämnesintegreringen bidrar ofta till intresseutveckling, engagemang och chansen att utveckla
analytisk förmåga, men kan även skapa frustration hos eleverna (se kapitel 9).
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att det endast är männen som ”uppmuntras” till att tala, vilket gör att ”det
manliga språkbruket är dominant”. Dessutom går höga poster inom media och
politik inte i samma utsträckning till kvinnor eftersom ”kvinnligt språkbruk
finns mer i kvinnliga yrken” och således inte erkänns på samma sätt. Angelica
lyfter även fram motargument för att balansera resonemanget, men fortsätter
därefter med att vi måste ”utmana könsmaktsstrukturerna” och ”språkhierarkier”. Kvinnodagen beskrivs som det tillfälle då kvinnans röst är starkare, men
analysen kopplas även till globalisering och bildandet av något gemensamt.
Avslutningsvis betonas att det ”gynnar alla” om kvinnor tar mer plats och
Angelica ställer frågan ”hur många av er har en dröm? Genom att utmana, kan
denna dröm bli verklighet.” Även om antalet presentationer av detta slag skiljer sig något, så sker likartade tematiska redovisningar på alla de tre undersökta skolorna.
Samhällsengagemanget hos vissa elevgrupper kan emellertid också stoppa
upp arbetsprocessen i klassrummet. Utdragna argumentationer, åsiktsskillnader eller känsliga ämnen kan förbruka tid och skapa irritation. Det kan handla
om att läraren anses förmedla en ideologisk ståndpunkt, att vissa ämnen och
åskådningar inte får utrymme, att dominerande elevers perspektiv är överrepresenterade eller att elevsammansättningen (socialt, etniskt etc.) inte är representativ för att ta ställning i vissa frågor.
Och speciellt då på samhällskunskapslektionerna då är det ju vissa, alltså tre
fyra stycken som är extremt allmänbildade och har koll på allt som händer i
världen och nyheterna och allting alltid. Och då är det dom som får prata. […]
Vi andra sitter och fattar ingenting och sen är halva lektionen borta och då går
vi genom det vi faktiskt ska lära oss. [Kvinnlig elev, NV]

För skolpersonalen (lärare, rektorer etc.) handlar det därför om att respektfullt
behandla dilemman som kan uppstå beträffande olika samhälls- och omvärldsanalytiska frågor.562 Trots detta är omvärldsanalys och problematisering
många gånger en uppskattad del av undervisningspraktiken. Lärarna kan härvid också inspirera till utökade elevaktiviteter. Då kan det låta på följande sätt:
”Min lärare är väldigt engagerande och han sa att det finns en jättehäftig förening och debattklubbar efter skoltid om ni skulle vara intresserade så att där
gick vi ju med i för att han engagerade oss.”

Medvetenhet och ställningstaganden
Under slutskedet av fältarbetet sitter jag i klassrummet tillsammans med en
nyfiken grupp elever, som mer än gärna pratar om samhälle och politik.
562

Detta är ett exempel. Alla elever är inte intresserade av debatt och alla situationerna genererar inte diskussioner.
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Farima som befinner sig närmast, vänder sig mot mig och ställer samma fråga
som hon ställt flera gånger förut: ”Vad har du nu lärt dig om oss?” Diplomatiskt försöker jag förklara att det är svårt att sammanfatta några slutsatser eftersom analysen precis påbörjats, men Farima är ihärdig så jag presenterar
några kortfattade iakttagelser. Bland annat påpekar jag den skoltillhörighet
och lojalitet som finns hos elever och personal, samtidigt som jag förklarar att
iakttagelserna varierar något beroende på skola. Eleverna lyssnar noga och
funderar. Reaktionen låter dock inte vänta på sig. Farima vill nämligen tydliggöra att hon inte tillhör elevgruppen som känner stark tillhörighet till sin skola,
även om hon håller med om att det generellt ser ut så. Snarare är det tvärtom,
då hennes politiska intresse har ökat och radikaliserats som en kritik mot elevernas inställning till skolans traditioner och position.563
I klassrummet uppvisar Farima en personlighet som utmärker sig tydligt,
bland annat genom ställningstaganden som generellt går emot uppfattningar
som dominerar i klassen. Detta innebär att hon ibland är hårt drivande i diskussionen men också får kritik. Engagemanget kommer framför allt till uttryck under samhällskunskapslektionerna där debatten blir ett sätt att positionera sig. Samtidigt uppfattar jag Farima som en atypisk elev då hennes bakgrund avviker från resten av klassens. Det politiska engagemanget och ”radikaliseringen” behöver därför inte nödvändigtvis betraktas som en
motståndshandling, utan snarare en anpassning som gör att hon enklare får en
position i klassrummet. Även andra elever med mindre tillgångar beskriver
hur de stärkt sin position genom att engagera sig skolpolitiskt.
Genom fältarbetet blev det alltmer tydligt att de tre skolorna var träningsarenor för att utveckla ställningstaganden, förmågor, värderingar, ideal och kunskaper. På frågan om det finns någon explicit skolkultur och något som karaktäriserar elevgruppen svarar därför flera elever politik och samhällsengagemang. ”Det är många som är så här politiskt engagerade, det är många som
har liksom väldigt starka åsikter och vågar stå för vad dom tycker. Så det är
ofta mycket annorlunda människor, människor som har självförtroende, som
vågar stå upp för vilka dom själva är”, uttrycker en elev. Andra är av liknande
mening: ”[M]en det är många som är politiskt engagerade tror jag. Eller
kanske inte engagerade, men i alla fall kan sin politik liksom och kan debattera
om politik och så och är allmänt så här samhällsengagerade.” Alicia, som beskriver sin uppväxt som präglad av stort samhällsintresse, betonar också skolans roll som samlingsplats för engagerade elever. Samtidigt som hon – i likhet
med flera andra – kritiserar lärare som gör ideologiska och politiska ställningstaganden i undervisningssammanhang, förväntas eleverna vara insatta, kunna
positionera sig och utföra väl underbyggda argumentationer.
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Fältanteckning, 2016-05-26.
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Du kan inte bara säga så här ’ja, jag gillar det här partiet utan att bli mött av ett
varför då? Vad tycker du om att de gör så här?’ Så att det är mycket […], alltså
ska du säga någonting så får du stå för det och om du står för någonting så får
du förklara varför. […] Men jag tycker att det är väldigt kul liksom, för det finns
ett väldigt positivt så här: ’jag vill lära mig mer om det du tycker är kul.’ Så
definitivt att man får utveckla sina egna intressen mycket, vilket är ’nice’.
[Kvinnlig elev, SAM, BHK]

På samma sätt beskriver en annan elev med motsvarande intressen att ”det är
inte riktigt okej att inte ha en åsikt”. Det är en del av Kungsholmens ”anda”,
vilket gör att ”man förväntas ha en åsikt”. På Franska skolan uttrycks mer
sällan engagemang och ställningstaganden av eleverna. Några menar till och
med att de saknar mer ingående diskussioner. Samtidigt berättar två elever,
som från grundskoletiden inte var vana att diskutera samhällspolitiska frågor,
att skillnaden var stor. En säger att ”folk är också så här politiska av sig här”
och fortsätter: ”[I]nnan brydde jag mig inte alls om politik. Här så måste man
verkligen ta ställning för att veta vilken sida man ska va på.” Att utveckla en
argumenterande förmåga ger alltså fördelar och skapar något som skolkamraterna måste förhålla sig till. Även om alla argument inte får samma erkännande, så stärks en elevs, annars svagare, position om denne har en resonerande och analytisk förmåga.

Engagemanget
Engagemanget sträcker sig över flera olika områden, i och utanför skolan. Det
tar sig uttryck genom deltagande i politiska ungdomspartier, NGO:er, föreningsliv eller intresse för sakfrågor.564 Dels handlar det om att aktivt hjälpa
individer och grupper, dels om samhällsengagemang i allmänhet. Här finns
också ett individuellt önskemål om personlig utveckling. Engagemanget behöver alltså inte vara knutet till en politisk organisation eller ideologi. Detsamma gäller för sakfrågor, där intresse och engagemang inte med nödvändighet innebär organisering.
Kul att du frågar. Alltså jag tycker att det är jättekul. Jag bara suger i mig information och uppdaterad i samhället. Ja, jag tar in från exakt alla håll. När det
kommer till politik och så – kollar man på extremkanterna och så kollar man
ibland på videos, eller sådana här väldigt fördjupande [videos] och jag tycker
att det är kul att kolla på grejer som är jättenischade. Jag skulle säga att jag får
in [en] jättebred samhällsbild på nästan allting. Så jag skulle säga att vi har en
väldigt bra samhällsbild och engagerad i nästan alla ämnen och får liksom bra
bas för vad jag tycker generellt också i samhället. Vad jag ska hända och sådär.
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På skolorna finns bland annat aktiva grupper för Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Liberalerna. Likaså existerar NGO:er, påverkansgrupper och mindre föreningsverksamheter med intresse för politiska och sociala frågor på de kommunala skolorna. Det kan
handla om Amnesty International, HBTQ-föreningar samt organisationer som drivs i egalitärt
eller humanistiskt syfte.
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[…] Så det medlet är då egentligen, det är blandat – men det är sociala medier.
Där tar jag inte in information direkt, där kollar man – jag kollar, man kollar
lite opinion och sådär. Kollar hur andra folk reagerar. Men sedan så är det tidningar och vissa sidor på internet där man kan hitta bra material bara, få in en
bra bild. Jag läser tidningen varje morgon också. [Manlig elev, NV]

Många elever läser regelbundet tidningar eller håller sig uppdaterade genom
vänner, nyhetsappar (med notifiering), sociala medier, dokumentärer och annan litteratur. Som en elev uttrycker det: ”[A]lltså du får ju direktfeed på allting som händer i världen konstant, så det är ju inte så svårt att hålla sig uppdaterad. Sen när du är med vänner så får du ju andra intryck också.” Informationsflödet innefattar Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, kvällstidningar
som Aftonbladet och Expressen, samt nyhetssajter, forum (Facebookgrupper
etc.), och internationella tidskrifter. Det är dessutom vanligt att elever prioriterar faktalitteratur om ämnen som politisk historia, psykologi och ekonomi
före skönlitteratur. En elev berättar att han föredrar att läsa om amerikansk
politik och en annan att vid vår intervju hade han nyligen avslutat en bok om
nationalekonomisk samhällsanalys.565 Regelbundet uttrycks dock att studietiden konkurrerar med möjligheten att hålla sig uppdaterad (främst då genom
”vanliga media” dvs. tidningar och tv-nyheter).
[J]a, jag följer väldigt mycket nyheterna och läser nyheter. Läser en del men
framför allt nu under hösten så har det blivit jättemycket läxor alltså, det tar ju
den mesta tiden. Så det blir inte så mycket fritid. […] Sveriges Radio tycker jag
är bra, dom ska väl vara opartiska och så där. Men även typ SVT och DN och
sådär och så brukar jag kolla […] BBC och The Guardian också. [Manlig elev,
NV]
Jag försöker läsa tidningen så ofta som det går, men […] ibland hinner man
liksom inte med eller man orkar liksom inte, man har liksom andra grejer att
göra. Men jag brukar, lyssna på nyheterna, eller Bloomberg på morgonen när
jag åker till skolan. [Manlig elev, NV]

Många lyfter miljöfrågan som den mest centrala, men också frågor som rör
mänskliga rättigheter, etik, jämställdhet, HBTQ, ekonomi, migration, kriminalitet och strukturella problem. En elev betonar: ”Jag brinner väl för liksom
feminism och alltså klass också, allt typ […] rasism och allt. Det finns nästan
inget politiskt som jag inte har en åsikt om.” Ett återkommande svar är även
ett allmänt ”brett” engagemang och intresse för allt som händer i samhället.
Som en elev uttrycker det:

565

Boken den manliga eleven pratade om var Steven D. Levitt och Stephan J. Dubner, Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hiddens Side of Everything. New York, Harper Colllins, 2009.
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Jag vet vad jag tycker, men jag är inte så mycket aktivt engagerad i olika frågor.
Men […] jag tycker att det är mest kul att bara gå runt och aktivt engagera mig
för att få ett så bred intag av allting. Det kan vara liksom, i Asien, i Afrika –
liksom få en bra världsbild. Världsbild tycker jag är viktigare än liksom små
frågor just nu. [Manlig elev, NV]

En annan elev förklarar på motsvarande sätt: ”[M]en jag kan känna att […]
man har ju en åsikt och man vet liksom lite av allting. Det är inte liksom att
jag har fokuserat på en fråga. […] Men jag menar om man ska ta upp och
diskutera så skulle man ju ha någonting att säga, för man vet liksom någonting.
Det är lite mer brett skulle jag säga.”
Emellertid tycks det existera en könsskillnad, där de manliga eleverna i högre
grad betonar ett intresse för ekonomi, politik och globalisering medan kvinnliga elever ofta framhåller genusfrågor och jämställdhet. Det är därför inte
ovanligt att se feministiska symboler på bland annat kläder, tygpåsar och datorväskor. Med detta ska det inte vara sagt att alla håller med eller har samma
ideologiska värderingar,566 och även här handlar det mer om att vara medveten
och intresserad än organiserad.
Det är klart att jag har liksom åsikter och jag är feminist och så, men jag har väl
inget så här speciellt parti och jag är liksom inte så här insatt [i den specifika
partipolitiken]. [Kvinnlig elev, NV]
[A]lltså jag är inte jätte så här engagerad. Men hemma och med mina kompisar
är jag ändå väldigt uppmärksam gällande så här feminism och jämställdhet.
[A]lltså om nån säger nått som kanske är lite så här sexistiskt så reagerar jag
ändå, också så här antirasism och antihomofobism. [Kvinnlig elev, NV]

Bland de manliga eleverna är intresset mindre uppbundet till organiserat engagemang (tillhörighet i någon organisation etc.). Som det uttrycks av en elev,
”alltså det är väldigt viktigt i dagens samhälle att man tänker på miljön”, för
att senare i intervjun förklara:
Jag är inte aktiv i någonting. Men jag försöker tänka på det, liksom så här cykla,
ta kollektiv så här, källsortera. Alltså det är en intressant och viktig fråga. Men
jag är inte så engagerad i att alltså att göra saker, eller så här olika organisationer
och sånt men. Men ofta om man ger julklapp så här välgörenhet, då köper jag
oftast miljö – WWF. Men annars, jag är inte så engagerad i olika föreningar och
politik, det är inte min grej. [Manlig elev, NV]

Undantag existerar dock, framför allt genom organisering inom politiska
566

Till exempel kan elever bära attribut från SSU med sloganen ”dags för jämlikhet” fastklistrad på datorväskan, eller tygkassar med benämningen ”Liberalfeminist” åtföljd av ett foto på
Birgitta Ohlsson som var riksdagsledamot för Liberalerna.
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partier eller som filantropiskt engagemang.
[S]en vi började här har jag börjat hålla på, vad heter det, göra volontärarbete
med att vara läxhjälp i Rinkeby. Det är vad heter det, Röda korset som har satt
upp […] och jag tycker det känns så här skitbra för […] då lär jag ut så här, de
är yngre än mig själv liksom. Jag tycker att det känns väldigt viktigt för så här
integration, för det är oftast […] barn som inte är jätteduktiga på svenska, liksom inte riktigt kommit in i samhället på samma sätt […] och inte har kanske
samma förutsättningar av det heller. [J]ag tycker det är väldigt viktigt, nu att
dom, att om man kommer in i samhället på rätt sätt ändå. [Manlig elev, SAM]

Former för organisering
Trots engagemang och intresse deltar inte alla elever regelbundet i organisationer och föreningar, i eller utanför skolan. De som deltar i organiserade aktiviteter menar dock att de får möjligheten att träffa människor med liknande
värderingar, men även att det öppnar upp för nätverk, kunskap och meritering.
En elev beskrev på ett välformulerat sätt aktiviteterna i skolan och engagemangets mervärde som en ”ganska bra start i att bli bekväm med hur det [samhället, min anm.] funkar”. Parallellt förklarar eleven ”typ som schack [där] lär
jag mig om schack och hur man ska spela. Debattföreningen [där] lär jag mig
hur man ska debattera, hur man ska strukturera sina argument.” På motsvarande sätt klargör en annan:
Ja, men alltså lära mig mer om olika samhällsfrågor och vad olika personer står
och tycker i sådana saker. Få lite nya synpunkter, för jag brukar undvika att ha
en massa åsikter om saker som jag inte vet någonting om. Jag vill gärna veta
vad det handlar om och på det sättet vill jag gärna bredda [mig], genom att vara
med i Politiska föreningen och få lite ny input. [Manlig elev, SAM]

Elevkår och elevkårsstyrelse spelar här en viktig roll, både som organisatör,
administratör och medlare i skolfrågor på de olika skolorna. De för en dialog
mellan elever och skolledning, men arrangerar också tillställningar, informerar samt bevarar och utvecklar traditioner.567 Här används både sociala medier
och pappersmedia för att distribuera budskap. Det kan röra sig om att på Instagram eller posters sprida information om MeToo, kvinnodagen, HBTQ, politiska debatter, klädbytardagar eller andra aktiviteter. Storleken och engagemanget på respektive skolas elevkår gör emellertid att arrangemangen kan variera. En elev som bytt från Viktor Rydberg till Franska skolan, beskriver den
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Elevkåren på en skola som Kungsholmens gymnasium är omfattande och förutom styrelsen
finns ett stort antal utskott som har egna möten, representanter och uppdrag. Till detta kommer
en kontinuerlig dialog med skolledning, föräldrar, lärarkollegium, organisationer och andra
skolor. En liknande struktur återfinns också på Norra Real, med specifika utskott för olika områden. Även Franska skolans elevkår framhålls som en viktig organisatör och medlare med
skolledningen, även om verksamheten inte är lika omfattande som på Kungsholmens gymnasium och Norra Real på grund det lägre antalet elever.
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organisatoriska skillnaden. ”Alltså här tycker jag att elevkåren är väldigt inaktiv, och vi har inga så här kommittéer eller så. Men det kryllade ju av det
där borta och det liksom det var så här temadagar […]. Och det är klart det
blir ju en annan stämning.” Ändå tycks de olika elevkårerna åtnjuta en viss
respekt från elever och skolpersonal och utskott (när de finns) och styrelsemedlemmar får stundtals uppburna positioner i elevgruppen. En vald elevkårsordförande kan exempelvis få tala på skolavslutningen, inför föräldrar och
potentiella skolväljare.568 På Franska skolan finns dessutom enskilda foton på
elevkårens styrelsemedlemmar, med namn och titel, centralt placerade i en av
huvudbyggnaderna. Konkurrensen om elevkårsplatserna är tidvis hård och
varje medlem måste rättfärdiga sin plats, vilket i vissa fall innebär att eleverna
driver egna personvalskampanjer.569
Ett tydligt uttryck för organisering finns i de hjälpinsatser som elever vid
Kungsholmens gymnasium organiserade i samband med flyktingkrisen 2015.
Förvisso var krisen och kriget i Syrien ett diskussionsämne på alla studiens
skolor, men som tidigare redogjorts för, anordnades dessutom flera olika insamlingar på Kungsholmens gymnasium. Elever, klasser och organisationer
arrangerade i filantropisk anda konserter, loppmarknader och försäljning (fika
på skolan etc.). I klassrummet diskuterades ytterligare hjälpinsatser, där elever
upplyste varandra om hur man kan gå tillväga för att skänka kläder och hygienartiklar. Störst blev emellertid den insamling som elevkåren anordnade under höstterminen, där varje enskild klass uppmanades att samla in minst 3 000
kronor (för UNHCR). Engagemanget och motivationen stärktes förmodligen
även av att insamlingen innehöll ett tävlingsmoment.570 Till exempel avslutades en lektion, i en äldre årskurs, med information om framarbetade stödinsatser för flyktingkrisen. En av klassens organiserande elever understryker vikten
av samarbete för att kunna genomföra insamlingen. Målet är att undgå samma
sits som året innan, då man misslyckades med att samla in samma belopp som
övriga. Informationen om att andra klasser redan nått 3 000 kronors väcker
således reaktioner i elevgruppen. Bland de nyantagna eleverna är insamlingen
lika viktig, om inte viktigare. De är inställda på att göra en insats, men också
att ”visa vad de går för”. Flera gånger under första delen av höstterminen uppstår därför diskussioner om hjälpinsatser bland förstaårseleverna och de sköter
noga instruktionerna och inbetalningarna för SMS-insamlingen samt organiseringen av fikaförsäljningen.
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Samtidigt är det viktigt att påpeka att engagemanget är bra för CV och nätverk och i många
fall fungerar som en symbolisk tillgång. Detsamma gäller för aktiva medlemmar av exempelvis
skoltidningars redaktioner. En intervjuad elev som funderade på att söka förklarade att ”erfarenhet av att vara med i en styrelse är alltid bra”.
569
I samband med detta finns ibland kampanjlappar på väggarna med namn, foto och slogan.
570
Det fanns en ”tävling” mellan klasserna gällande vem som kunde samla in mest pengar.
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Denna insamling var, som beskrivits, inte den enda som genomfördes till förmån för flyktingar. Det påtagliga är dock att engagemanget snabbt ledde till
handling och organisering. Färdiga konton och digitala hjälpmedel för betalning förenklade dessutom processen ytterligare. Tillsammans lyckades eleverna på kort tid samla in över 250 000 kronor och fick samtidigt medial uppmärksamhet.571 Tävlingsmomentet var inte bara stimulerande utan viktigare än
så. Att misslyckas med att uppnå målet visade en oförmåga att mobilisera tillräckligt med resurser och hederskänsla. Hjälpinsatser och det organisatoriska
upplägget har en stark förankring och fungerar som en integrerad del av verksamheten.572 Skolpersonal, elevkår, föreningsverksamhet och en stark föräldragrupp minskar dessutom de praktiska problemen, eftersom det redan existerar vissa grundläggande kunskaper, rutiner och nätverk.573 I skoltidningar
och årsböcker, som sträcker sig tillbaka till 1990-talets början, finns flera motsvarande arrangemang. I ett skoltidningsnummer från år 1995 exemplifieras
hur man på skolan samlat resurser för barn vars föräldrar förolyckats när Estonia sjönk, samlat ihop 600 kilo kläder till förmån för hemlösa och människor
i ”tredje världen”, kollektivt investerat i regnskogen och kämpat för förbättrade utbildningsvillkor i Eritrea.574 I den sistnämnda artikeln påpekas: ”Tanken är att vi ska ge barn i U-länder chansen att gå i skolan. Genom utbildning
kan de sedan påverka sina länder och vara med och bygga upp demokratin och
minska fattigdomen.”575 Utifrån organiseringen förs elevernas engagemang
och intresse vidare i skolan och förstärker en framarbetad symbolisk tillgång.
Det är följaktligen både en socialiserings- och en ackumulationsprocess. Socialt engagemang av filantropisk karaktär och privilegier har även ett historiskt samband, vilket ofta uppmärksammats i studier av elitskolor och elitutbildningar.576 ”Att ge tillbaka”, som forskningslitteraturen benämner det,
handlar såväl om ansvarstagande och socialisering som alstrande av tillgångar.577

571

KungsholmenDirekt, ”250 000 kronor till flyktingarna. Insamlingssuccé på Kungsholmen
gymnasium”, 2015-09-26.
Det finns säkert elever som inte har samma intressen och värdegrund, men de måste ändå i
viss mån rätta sig efter de kollektiva förhållningsreglerna.
573
Ett viktigt forum är skolrådet, där representanter för olika delar av skolan träffas för att
diskutera aktuella händelser och problem. Ett annat är föräldraföreningen som regelbundet har
möte tillsammans med representanter för skolledning och elevkår. Föräldraföreningen har möjligheten att [del]finansiera olika projekt, samt ge vägledning och hjälp i praktiska processer.
Under mitt fältarbete fick exempelvis elever från en förening hjälp med att administrera bankkontakter och konton.
574
Kungsholmens gymnasiums skoltidning, ”Ledare”. 1995, s. 2; samt ”Kungsholmen ska göra
Operation Dagsverke”, ”Miljöorganisationen”, ”Aid to the third World”. 1995, s. 14. I andra
skoltidningar och årsböcker går det även att läsa om non-profitorganisationer som hjälper gatubarn i Latinamerika och liknande insamlingsprojekt.
575
Kungsholmens gymnasiums skoltidning, ”Aid to the third World”. 1995, s. 14.
576
Jfr. Sally Power, Annabelle Allouch, Philip Brown och Gerbrand Tholen, ”Giving something back? Sentiments of privilege and social responsibility among elite graduates from Britain
and France.” International Sociology, 2016.
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Power m.fl., 2016; Howard, 2008, 2010; Allan och Charles, 2014.
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Samhällsengagemangets skiljelinjer
Under vårterminens sista skoldagar sammanfattas året genom betygsgenomgångar och kompletteringar. Lektionerna är ofta korta då majoriteten av eleverna lämnar klassrummet i takt med att de mottagit sina omdömen. För några
elever är denna tid också den sista med klassen, endera på grund av skolbyte
eller utlandsstudier kommande läsår. Medan uppbrottet för den senare gruppen är tillfälligt, eftersom de ofta återvänder till skolan, är avslutet för den
förstnämnda gruppen mer definitivt. Vid ett tillfälle stannar en liten grupp och
börjar prata om vad som händer nästa läsår. Pauline har bestämt sig för att
byta skola och två klasskompisar undrar varför. Samtidigt som Pauline förklarar skriver hon på tavlan och en kvarvarande elev läser högt:
I’m an artist, not a politician.
Paulines stora intresse finns inom estetik, konstnärligt skapande, musik och
den virtuella världen. Dessa intressen upptar stora delar av fritiden och är dessutom nära relaterade till föräldrarnas sysselsättning. På den ”nya” skolan, som
förvisso inte rankas lika högt, uppfattas estetiken viktigare än andra engagemang. Beslutet att byta gymnasieskola är alltså förenligt med hennes livsstilsval.578 Det är emellertid inte så att Pauline saknar samhällsengagemang.579
Hennes närmaste klasskamrater tar tydligt ställning både i och utanför klassrummet. I många fall fungerar de som en radikal motpol till andra elevgrupper,
speciellt när det rör frågor om genus, rasifiering och jämställdhet. Däremot
existerar vad flera forskare benämner symboliska gränser, vilket eleverna mer
eller mindre medvetet förhåller sig till.580 Exemplet med Pauline ger uttryck
för att det både förekommer symboliska gränser på institutionell nivå (skillnader och hierarkier inom och mellan skolor) och på social nivå (skillnader
mellan klassfraktioner).581 Som avslutning på kapitlet kommer jag därför att
diskutera hur medborgarideal, engagemang och intresse för samhälls- och omvärldsanalytiska frågor leder till gränsdragningar som påverkar hur skolor relationellt definieras, samt kunskapshierarkier och delaktighetsuppfattningar.
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Efter lektionen berättar läraren att skolan, trots många kulturella möjligheter, ibland tappar
elever på grund av bristen på estetiska program.
579
Detta framkom vid en intervju som utförts tidigare under terminen.
580
Lamont, Pendergrass och Pachucki, 2015, s. 850-851; Jarness, 2017, s. 360-362.
581
Bergström visar bland annat skillnaden i hur elever vid olika skolor och programinriktningar
positionerar sig i samhällspolitiska frågor. Dessutom sker en analytisk koppling till elevernas
sociala bakgrund genom faderns utbildningsbakgrund och yrke. I och med detta sker en analytisk polarisering efter samhällspolitiska intresseområden och ideologisk hållning. En tydlig
skillnad finns mellan hög- och lågutbildade grupper. En annan är skillnaden mellan de ekonomiska och de kulturella fraktionernas samhällspolitiska intressen och hållningar bland de högre
klasskikten. ”I grund och botten återspeglas åsiktsavståndet också av det sociala avståndet”,
skriver Bergström beträffande skillnaderna mellan programinriktningarna. Se Bergström, 2015,
s. 81, 82-84.
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Skillnader mellan skolor
Det finns flera exempel på gränsdragningar i fråga om engagemang samt intresse för samhälls- och värdegrundsfrågor. Det går att se vissa skillnader mellan hur elever positionerar och identifierar olika skolor. Jag har tidigare beskrivit hur internationalisering och omvärldsorientering integrerats som en
viktig del i utbildningen på vissa elitpräglade gymnasieskolor, vilket även
framkommer i forskningslitteraturen.582 Medan omvärldsorientering erkänns
och lyfts fram som tillgång på Franska skolan, tycks det mesta engagemanget
ske på individnivå. På de två kommunala gymnasieskolorna finns däremot en
starkare betoning på vikten av att integrera samhällsfrågor i skolmiljön. Ofta
identifieras skolor därför genom den politiska hållningen och engagemanget,
men framför allt utifrån elevgruppens åsikter och livsstilar.583 I kontrast till det
ultrakonservativa å ena sidan och det ultrafeministiska å andra sidan framhåller en rektor således vikten av att skapa en inkluderande skola där alla trivs.
”Jag föredrar då det här nördigt akademiska där man kan se ut som man vill
och vara vem man vill, men vi är alla justa och jobbar tillsammans för vi är
alla intresserade av våra studier. Den liksom nördstämpeln vill jag gärna behålla.”
Återkommande i ovanstående resonemang är kritiken mot homogeniseringen
av politiska värderingar, personligheter, stilar och intressen som eleverna menar finns på vissa skolor. Erövringen av andras erfarenheter och tillfället att
utmanas i det egna tänkandet kontrasteras mot skolor som uppfattas vara likformiga. Som det uttrycks av en elev: ”Det blir mer intressanta debatter när
folk med olika erfarenheter får mötas och så. Det är det som jag tycker om
med den här skolan […].” Flertalet av de elitpräglade gymnasieskolorna kan
dock placeras på en skala från höger till vänster, eller som mer eller mindre
politiskt präglad. Denna placering kan dessutom göras utifrån både objektiva
kriterier med utgångspunkt i elevernas politiska val (se Appendix, tabell 4 och
5) och subjektiva föreställningar om politisk hållning.584 Skolor som Södra Latin, Globala gymnasiet och Östra Real omnämns som politiska och ideologiska extrempoler. Medan de två förstnämnda beskrivs som ”vänsterskolor”
uppfattas den senare som en borgerlig motpol.
Jag [försökte] ändå titta på vad det var för slags kultur på skolan […]. [F]ör jag
märkte stora skillnader […], alltså Södra jämfört med Norra. Till exempel
ganska stora skillnader […] på folk, vad ska man säga politiska åsikter och sådär. Det här känns ändå som en ganska neutral skola ur den aspekten, både
Socialdemokrater och Moderater. Det är ganska stor blandning sådär, vilket det
kanske det inte riktigt är på Södra på samma sätt så. [Manlig elev, NV]

582
583
584

För Jfr. med Heyman, 1997 för ett svenskt exempel.
Jfr. med Bergström, 2015, s. 49.
Se Appendix, tabell 4 och 5 för röstningsmönster i de senaste skolvalen.
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Kan du utveckla vad tänker du om Södra?
Ja, men det är generellt sett så är det väl ganska […] så här vänster, vänsterskola
sådär. Och, jag säger inte att jag har något problem med liksom. Men jag tycker
ändå att det kan vara kul med en blandning av folk […]. [Forts. Manlig elev,
NV]

Andra gymnasieskolor beskrivs däremot som mer utpräglat neutrala, eller liberala, som Franska skolan.585 Detta innebär enligt en elev att personliga politiska åsikter inte är centrala utan i stället markeras den generella öppenheten.
För vissa skolor har ju vissa politiska organisationer och sådär om vi tar MUF
och så kommer ju dom ibland och frågar om man vill vara med. Men Franska
skolan har aldrig varit sådär, politik är ingen stor grej av det vardagliga livet,
ingen pratar om politik och man bryr sig inte i fall någon är Socialdemokrat,
Vänsterpartist eller Moderat eller Liberal, så att det är väldigt öppet. Men så
här, andan igenom Franska skolan är väldigt accepterande för olika grupper och
alla olika kulturer. [Manlig elev, NV]

Att studera vid skolor som inte uppfattas stå för rätt värden medför sammantaget inte bara en risk för utanförskap, utan även mindre intellektuell stimulans
och inklusivitet.586 En elev med tydliga liberala värderingar beskriver varför
Södra Latin aldrig ”kändes” rätt:
Det är väl mycket, mycket av det är rykten. Jag känner människor där, som jag
tycker mycket om. Men [Södra Latin] har ju, liksom ett rykte av dels politiskt
väldigt vänster, men mycket känner jag att det är ganska aggressiv, argt. Liksom
det är klart att det finns strukturer i samhället man ska vara arga på. Men det
känns […] dels väldigt estetiskt vilket jag verkligen inte är […] jag dansar inte,
jag sjunger inte. Så att det känns som att, det här liksom kulturella kapital barnen eller vad man ska säga; […] det känns som allt man säger i den typen av
krets blir så ifrågasatt […]. ’Aha, du, du äter någonting från Sydamerika, vad
tycker du om revolutionen som pågår i Colombia?’ Alltså mycket så här att
allting måste ifrågasättas på ett aggressivt sätt och så sen […], alltså skolan har
ett rykte av att alla är, röker, klär sig i svart. […] Av det jag hade hört så kände
jag att det här är en typ människor som jag [inte] kommer att ha lika mycket
gemensamt med på det sättet. [Kvinnlig elev, SAM]

Skillnader inom skolan
Samtidigt som det finns vissa politiska och ideologiska gränser mellan de elitpräglade gymnasieskolorna existerar också interna skiljelinjer. Bara det faktum att vissa – mer eller mindre uttalade – ideal uppfattas existera, genererar
585

Med detta avses att de flesta politiska och ideologiska inriktningar anses vara legitima.
Det finns ett antal skildringar från Öppet hus eller besök vid Södra Latin och Östra Real, där
elever (som intervjuats) uppfattar sig exkluderade från skolmiljön. trots att skolorna ofta anses
vara bra utbildningsval.

586
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en kravbild som internaliseras och skapar gränsdragningar. Långt ifrån alla
elever är emellertid bekanta med de erkända ramarna för diskussioner och engagemang, vare sig det beror på ointresse, bristande kunskap eller ”felaktiga”
värderingar. På individnivå illustrerades detta tidigare genom eleven Pauline,
men det finns fler beskrivningar av hur elever väljer att hålla sig utanför diskussioner eller bara lyssnar på grund av att de anser sig oförmögna eller ovilliga att delta. I en intervju berättar två elever hur det politiska intresset i klassen ofta skapar debatter om ”samhällsfrågor och frågor som är viktiga i vår
värld”. Samtidigt framhåller de att det ibland kan vara ”svårt att sätta en gräns
på vad de här debatterna handlar om”. På följdfrågan om det är viktigt att vara
påläst svarar en av eleverna: ”[J]a, ibland så är det väl nästan lite så att man
känner sig utanför om man inte vet vad det är för något, definitivt.” Den andra
eleven fyller i: ”[J]a, jag upplever det frustrerande. Men jag ser det inte som
något negativt, utan jag ser det bara som att jag kan lära mig något om det inte
är så att jag vet det redan.” På motsvarande sätt svarar en annan elev på frågan
om det är viktigt att vara påläst: ”[J]a, jag brukar faktiskt känna det. Men det
är inte därför jag håller mig uppdaterad. Jag bara gillar att veta vad som händer.”
Dessutom finns det elever som ifrågasätter graden av åsiktsfrihet. Några elever vid Franska skolan menar att borgerliga perspektiv dominerar, vilket gör
att det finns mindre utrymme för andra åsikter. Likaså menar en grupp elever
vid Kungsholmens gymnasium att vissa perspektiv inte är lika välkomna och
att det ibland finns en dominerande konservativ underton i diskussionerna på
skolan. Eleverna ställer sig också själva frågan om de exkluderar andra personer genom sina värderingar, men svaret uteblir. I stället summerar en av dem:
”[J]ag accepterar inte människor som är rasister, sexister, homofober och
transfober. Jag accepterar alla andra människor.” På ett motsvarande vis resonerar en elev vid Norra Real om gränsdragningar och exkludering. Han är intresserad av miljöfrågor, men uppfattar sig stå långt ifrån klasskamraterna ideologiskt på grund av sitt engagemang i MSU. ”Jag är väl en av få som har
alltså just min åsikt då. Så det är många som [är] emot mig ofta. Så ibland så
känner jag att jag inte orkar, bara för att jag inte orkar ha alla emot mig liksom.” Diskussionerna uppfattas som intressanta men påfrestande. ”Ja, det är
roligt […] om det inte blir för aggressivt. Ibland kan jag känna att det kan
nästan bli så att folk blir arga om man tycker annorlunda.” Även eleven som
här kallas Sarah menar att det ibland är svårt att känna sig accepterad på grund
av den egna ideologiska positionen. Sarah har vid sidan av skolan ett intresse
för marxism och deltar bland annat i seminarier som erbjuds vid Stockholms
universitet. Men när vi senare pratar hävdar hon att ”det finns inget utrymme
på skolan för den här typen av politik”. Det gäller därför att utföra skolarbetet
och anpassa sig efter skolans krav, för att därefter ägna sig åt fritänkande. Sarahs uppfattning styrks även av en lärare som menar att hennes politiska värderingar stundtals står i vägen för skolarbetet.
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Att förstå spelets regler handlar alltså om att kunna delta i samtal och diskussioner, men på rätt sätt. Det vill säga, inte bara att man uttrycker sig utan också
sättet som det görs på. Under en intervju diskuterar två elever detta. Siri menar
att hon är intresserad av samhällsfrågor, men markerar också sin ovilja att diskutera med andra. Andrea, som har ett större intresse, replikerar: ”ja, men du
säger ju dumma saker ibland”. Varpå Siri svarar:
Nej, men sluta nu. Jag kan inte riktigt bestämma mig för det första, vad jag
riktigt tycker. Och sen så blir alltid folk så arga och jag vet inte. Men jag är inte
engagerad i någonting och jag kan inte riktigt bestämma mig. Men det är väl
klart att man är intresserad av feministfrågan. [Kvinnlig elev, SAM]

Sakfrågor, uttrycksformer, handlingar och definitioner är ibland svåra att förhålla sig till för lärare, skolpersonal och besökare. I vissa fall kan det därför få
konsekvenser att inte efterfölja riktlinjer och gränser.587 Under vårterminen
2016 hade Kungsholmens gymnasium besök av elever från skolor i bland annat Spanien och Italien. Vistelsen var en del av ett samverkansprojekt där elever arbetade med teman, som därefter redovisades under skolbesöken. Dels
genomfördes muntliga presentationer av experiment inom områden som botanik och biologi, dels stannade grupper av elever till för att observera posterpresentationerna i trapphuset. Under en av dagarna uppstår dock en kontrovers
kring en poster, som en kvinnlig elev från en av samverkansskolorna skapat.
Postern innehåller vad flera elever anser vara en oreflekterad och konservativ
syn på kön och könsroller. Eftersom innehållet inte uppfattas avspegla en samtida samhälls- och omvärldsanalys tar en elevgrupp bort postern och lämnar
den till rektor. Resultatet blir att postern förvinner från presentationen och organisatörerna får klargöra skälet för ”författaren” och dennes lärare. Denna
händelse inträffar nästan parallellt med en annan där en lärare kritiserats av
elever och föräldrar. Anledning är att läraren formulerat en examinationsuppgift som innehåller en dialog mellan vad som uppfattas vara två könsstereotypa seriekaraktärer. Karaktärerna har under decennier kritiserats för de reproducerar kroppsideal och könsroller. Elevkritiken är likaledes riktad mot de attribut som den manliga respektive kvinnliga karaktären tillskrivs i examinationsuppgiften, särskilt de tämligen begränsade kvalifikationer som den
sistnämnda fått. Debatten genererar artiklar med kritiska uttalanden i svenska
dagstidningar och dessutom yttrar sig Sveriges elevkårers ordförande i media.588 Även i skoltidningen relateras känslomässiga yttranden kring uppgiften,
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När en förstaårselev under höstterminen får beskriva vad som karaktäriserar eleverna som
känner en stark tillhörighet till den egna skolan, identifierar han dem som ”då är man PK”.
588
Expressen, ”Lärare delade ut sexistisk matteuppgift”. 2015-12-15.
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då med paralleller till kvinnors utsatthet i dagens samhälle. Framför allt avhandlas sexism, kränkningar och strukturell ojämlikhet.589
Sannolikt hade liknande händelser väckt reaktioner på andra gymnasieskolor.
Men initiativet att driva frågor och aktivera forum för att lyfta diskussionsämnena kan också kopplas till elevgruppens förutsättningar och förmåga att mobilisera tillgångar. Genom viljan och möjligheten att ifrågasätta och förhandla
om dominerande värden skapas en delvis föränderlig skolmiljö. Nya värden,
traditioner och förhållningssätt integreras, medan äldre seder och rutiner
ibland utmanas och försvinner. Ett exempel är artikeln om den manliga dominansen bland konstverken på Norra Real. Ett annat är initieringstraditionen
”smiska fisk”, som första- och andraårs eleverna vid Kungsholmens gymnasium kan välja att delta i. Traditionen genomförs vanligtvis på skolans innergård och innebär att deltagande elever, iklädda plastsäckar eller ponchos, kastar fisk på varandra medan andra tittar på.590 Bland de elever som intervjuats,
liksom i ett antal debattartiklar i skoltidningen, existerar dock en kluvenhet till
”smiska fisk”. Å ena sidan betraktas det som en integrerande tradition, å andra
sidan uppfattas det inte som en accepterad handling inom en hållbar samhällsutveckling. 591

Skillnader inom elevgruppen
I ett intervjusegment får eleverna fundera över och motivera föredragshållare
som hypotetisk skulle kunna vara intressanta att lyssna på i undervisningen.
Även om föreläsarens kunskapsområde och karaktär varierar (ekonomer, musiker, skådespelare, författare, journalister, idrottspersonligheter, politiker och
forskare) motiveras svaret ofta utifrån samhällsrelevans. Många elever har
nämligen förebilder inom politik, forskning, kultur och samhällsdebatt.592
Bland annat omnämns därför Barack Obama, John Kerry, Winston Churchill,
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KZINE, ”Ken & Barbie tackar för sig”. https://kzine.se/2015/12/ken-barbie-tackar-for-sig/.
2015-12-05.
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Arrangörerna berättar om reglerna och övervakar att dessa i någon mån efterföljs. Under
mitt fältarbete spelades musik i bakgrunden och samtidigt stod många elever i fönstren och
tittade på.
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Bara några dagar efter genomförandet under höstterminen, publicerades en artikel i skoltidningen om händelsen. Den har ett kritiskt perspektiv, där hållbar utveckling, hushållning och
djurrätt i stället betonas. Den vädjar till den politiska medvetenheten och humanismen hos elevgruppen genom att hänvisa till publikationer från djurrätts- och samhällsorganisationer. Dessutom lyfts fakta kring fiskbestånd, fiskodling och transport genom att relateras till hushållning
och konsumtion. KZINE, ”Fintastically disgusting”. https://kzine.se/2015/09/fintastically-disgusting/. 2015-09-04.; Det finns dock även äldre artiklar som beskriver initieringsritens betydelse för elevgruppens gemenskap och ett alternativ till mer ”hårdföra” nollningslekar. KZINE,
”There’s something fishy going on”. https://kzine.se/2012/09/theres-something-fishy-goingon/. 2012-09-11.
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Här avses framför allt personer och organisationer som arbetar för att förändra eller förbättra
samhället.
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Nelson Mandela, filosofen Simone de Beauvoir, journalisten Kajsa Ekis Ekman och genusforskaren Judith Butler. Självfallet kan en skola influera och
påverka elever vad det gäller engagemang och förebilder. Men jag argumenterar i likhet med Darmon att de kulturella och ekonomiska förutsättningar
som finns i hemmet påverkar den socialisering som eleverna möter i skolan,593
trots att engagemang och förtrogenhet till en del kan väga upp ett visst underskott av tillgångar.
Barn som har växt upp i hem- och grundskolemiljöer där samhälls- och omvärldsanalytiska frågor regelbundet diskuteras, tycks ha det enklare att anpassa sig efter den nya skolmiljön. Särskilt framkommer sådana indikationer
från elever med större kulturella tillgångar eller vana vid diskussioner inom
familjen. Det kan handla om åsiktsutbyten vid middagsbordet, samtal kring
historia, att lära sig konversera i sällskap med bekanta och vänner, men även
att ständigt bli utmanad i sina värderingar. En elev berättar exempelvis att föräldrarna från tidig ålder uppmuntrat till att ifrågasätta och utvärdera samhället,
en annan beskriver hur miljöengagemanget fått familjen att begränsa antalet
flygresor. Denna grupp har inte bara en kosmopolitisk livshållning, utan visar
mer frekvent ett intresse för en bred repertoar av ämnen, resande och samhällsrelaterad litteratur. Här finns bland annat ett starkare intresse för vissa
former av socialrealistiska tv-serier och dokumentärer. Dessutom tillkommer
ibland en klassisk repertoar av kulturella tillgångar såsom regelbundna besök
på teater, intresse för konst, samt en musiksmak som inkluderar jazz och klassisk musik etc. Alicia är i sammanhanget ett intressant och tydligt exempel,
där socialiseringsprocesserna från familjen och institutionen sammanfaller
väl. Båda föräldrarna har genomgående haft höga yrkespositioner (på internationell och nationell nivå). Detta gäller dels politiska befattningar, dels arbete inom NGO:er, media och vård. Samhälls- och omvärldsanalytiska frågor
har således varit framträdande och bidragit till såväl diskussioner i hemmet
som utlandsvistelser. ”Det har alltid varit väldigt viktigt för mig alltså intellektuellt. Många [...] diskussioner runt middagsbordet om politik, om utrikespolitik […]. Så det har varit mycket luslästa uppsatser, mycket ifrågasättande
liksom så här ’varför tycker du det här, kan du verkligen skriva så? Du måste
ju säga varför, det där funkar ju inte, du kan inte bara säga att Hitler är elak,
du måste säga varför han var elak’.” Som det observerades i fältarbetet var
Alicia en framträdande person i klassrummet, med mycket åsikter och starkt
engagemang. Liknande beskrivningar finns även hos andra elever. Det första
exemplet kommer från en elev vars pappa som journalist och författare arbetar
med samhällsfrågor (på nationell och internationell nivå). Det andra exemplet
pekar likaså på hur diskussioner i hemmet kan generera kunskap och engagemang.
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Darmon, 2017.
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Ja, men jag är inte så att jag är jätte-, så här engagerad i något så här parti eller
så. Men, ja, jag älskar verkligen diskutera så här samhällsfrågor om det är något
jag tycker är fel eller om det är så här typ […]. Ja, men mycket min typ pappa
för att han gillar att provocera mig när han vet att det är något jag inte gillar så
är han så här bara: ’ja, men det är väl bra’. Ja, men mycket så här typ, alltså
feminism […]. [Kvinnlig elev, NV, KÖM]
Nu ska jag bli Volontär där snart, så det är väl en grej som har med samhället
att göra så. Min mamma har alltid varit ganska engagerad av sig, hon är typ så
här ordförande för föräldraföreningen och sådana där saker. Hon har alltid engagerat sig. Och vi pratar mycket om politik hemma och så, så jag vet ju var
jag står, men jag är inte engagerad i något förbund eller nått sånt. Det kanske
kommer senare. [Kvinnlig elev, SAM, BSM]

Medlemmarna av den socialt starkaste fraktionen av denna grupp är dock
mindre direkt bestämda och specifika kring sina intresseområden, även om
samhällsengagemanget betonas som både en viktig tillgång och intressegrund.
Här omnämns också områden som feminism, ekonomi, globalisering och migration. En elev förklarar att han tillsammans med vänner och familj ”gillar
att diskutera om det här med liksom invandringspolitiken och integrationen
och sånt här”. En annan resonerar på liknande sätt: ”[J]ag är ganska insatt i en
del saker. Framför allt när det kommer till invandring och migration och brott
och straff och så vidare. Då tycker jag att jag är ganska engagerad och läser
på mycket och sen så när det gäller ekonomiska frågor också så klart. Jag håller ganska mycket koll på det, skatter och så vidare.” Ytterligare en beskriver:
”[A]lltså jag gillar väldigt mycket politik, men det är inget som jag vill jobba
med när jag blir stor. Men allt politiskt är väldigt intressant och jag och min
pappa sitter alltid och diskuterar politik, arbetsfrågor, bostadsfrågor, det
mesta.”
Det finns också en grupp av elever med mindre kulturella och ekonomiska
tillgångar, där skolan och den nya bekantskapskretsen till en del bistår med
vidgade förutsättningar (dvs. att den institutionella socialiseringen blir viktig).
Skillnaden gäller här inte bara socialiseringen i familjen, utan även utbudet av
andra resurser (tidningar, rätt plattformar, sociala medier etc.) och dialogen i
umgängeskretsen. Dessa elever kan beskriva hur de lär sig genom att lyssna
och umgås, eller att samhällsfrågor är underordnade andra intressen.
Hemma hos mig har det väl aldrig varit politiksnack. Det är väl nu med, alltså
när jag började här så fick jag väl upp ögonen mer för politik och samhälle. Och
så, båda de här två har jag fått så influenser så här från [två vänner, min anmärkning] och så har jag fått upp bilden så här lite mer var jag står och tycker i
olika sakfrågor och ja, insett lite att min mamma inte har samma syn på vissa
politiska frågor som jag har. Men vi pratar inte mycket politik hemma och sen
träffade jag en kille som är väldigt politiskt aktiv har [jag] blivit mer insatt i
politiken och samhällsfrågor […]. [Kvinnlig elev, SAM, KLM]
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Inom denna grupp finns också elever som har kunskap om aktuella samhällsdebatter, är politiskt medvetna och gärna diskuterar men ändå saknar viss legitimitet. Angelica beskriver till exempel friheten i att bli antagen till hennes
nuvarande gymnasieskola eftersom den öppnar nya möjligheter. Samtidigt är
hon noga med att skildra hur skolmiljön skiljer sig från den egna uppväxten, i
ett småföretagarhem med mindre kulturella tillgångar. Klasstillhörigheten tar
sig uttryck på flera sätt, men framför allt i den hierarkiska position som Angelica intar i förhållande till andra klasskamrater. I klassmedvetandet finns inte
bara uppfattningen om att befinna sig utanför socialt, utan också känslan att
vara en i mängden. Till skillnad från tidigare befinner hon sig nu i ett underläge och menar att den intellektuella nivån och allmänbildningen hos många
klasskamrater är väldig hög. Det är därför ibland svårt att finna gemensamma
referenser med de andra, då hon anser att de saknar förståelse i vissa frågor.
Främst relateras uppfattningen av klasskamraternas bakgrund som ”vit” och
”priviligierad”. Intresset för samhällsfrågor och politik väcktes likaledes inte
i hemmiljön, utan uppstod i samtal om migration och mångkulturalism under
grundskolans senare år. Angelica gör samtidigt en intellektuell distinktion
mellan henne själv och ungdomar som utbildar sig i hemkommunen eftersom
hon anser sig ha kommit till en stimulerande skolmiljö. ”Det är många som
går de här praktiska linjerna, just för att de inte bryr sig om skolan. Så de vill
bara bli av med det [skolan min anm.] typ och det skapar ju en väldigt oseriös
stämning. Jag kunde inte prata med de människorna om alltså politik, alltså
riktigt på samma intellektuella nivå […], kan man ju inte riktigt säga men […]
vi hade inte samma intressen.” För Angelica som för andra innebär de elitpräglade gymnasieskolorna därför möjligheter som de tidigare inte anser sig
ha fått utrymme för, samtidigt som det också existerar gränser och förhållningsregler som är socialt strukturerade, sällan uttryckta och svåra att tränga
igenom.

Sammanfattande analys
I kapitlet har jag analyserat kunskapen om och intresset och engagemanget för
samhälls- och omvärldsanalytiska frågor och argumenterar dessutom att detta
fungerar som en symbolisk tillgång på de elitpräglade gymnasieskolorna. Frågorna hör samman med värden som dels finns integrerade i utbildningen, dels
erkänns som betydelsefulla hos en stor andel av eleverna. Primärt gäller det
att vara insatt och medveten och att kunna resonera analytiskt kring samhällsrelevanta områden ur olika perspektiv. Sådana färdigheter antas utveckla förmågan att försvara och stärka de egna argumenten men samtidigt även skapa
förståelse för andras perspektiv. Det handlar därför inte bara om att fortlöpande diskussioner, resonemang, agerande och överläggningar är
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kunskapsberikande. En värdesatt del är också förmågan att argumentera på ett
välutvecklat och välartikulerat sätt. Dessutom får eleverna i flera fall ett bredare kontaktnät och kan samtidigt kapitalisera på engagemanget eftersom det
i vissa avseenden är meriterande. Som jag lyfter fram i avhandlingens slutkapitel, genereras erkända kunskaper inom såväl traditionell som samtida kultur,
det vill säga en blandning av institutionaliserat och ”framväxande” kulturellt
kapital.594 Motsvarande resultat återfinns även i andra samtida forskningsstudier om elitskolor, elitutbildningar och ungdomar från priviligierade bakgrunder.595 Jag ser dessutom engagemanget som en integrerad förlängning av elevernas skolval, där de söker sig till likasinnade.
I kapitlet beskrivs hur engagemang och kunskap rörande samhälls- och omvärldsanalytiska frågor integreras som en devis, men uttrycks på olika sätt i
de elitpräglade gymnasieskolorna. På Kungsholmens gymnasium och Norra
Real finns en mer utpräglad organisation med intressegrupper och forum. Eleverna kan här delta i debatter, föreningar och skolpolitiska eller andra former
av organiserade arrangemang. De socialiseras kontinuerligt och påminns såväl
i den formella undervisningen som i informella sammanhang om vikten av att
vara medveten. Bland annat informerar organisationer, föreningar och elevkåren genom anslagstavlor, skoltidningar och event. I klassrummet och på individnivå är däremot förhållningssätten i de olika skolorna mer likartade. Lärare
liksom elever integrerar aktuella händelser, åsikter och ställningstaganden i
undervisningen. Det görs dels för att utmana föreställningar och utveckla
kompetenser, dels för att inkorporera olika undervisningsämnen i ett större
perspektiv. I studier av elitskolor framhålls på samma sätt vikten av en karaktärsdanande och holistiska utbildning, där kunskaper förankras i en kontext
samt förbereder eleverna för framtida studier och högre samhällspositioner.596
Den bästa sammanfattningen av vad som ackumuleras finns förmodligen i det
som inom forskningen benämns sociala färdigheter eller ”soft skills”. Soft
skills innehåller bland annat kommunikativ skicklighet och har utöver formella meriter (examina etc.) blivit allt viktigare på arbetsmarknaden och vid
antagningen till internationella lärosäten.597
Den skillnad som finns mellan skolorna har sannolikt att göra med en kombination av elevrekrytering, tradition och styrning. Grunden är alltså de förväntningar och värden som alstrats och förvaltats genom åren samt de traditioner
som skolorna styrs utifrån. Följaktligen är det svårare att etablera ett utbrett,
institutionaliserat och kollektivt engagemang när det inte förekommer grundläggande förutsättningar, eller när en skola är mindre till omfång och antal
594

Khan, 2011; Pedersen, Jarness och Flemmen, Kommande.
Ibid.; Se även Brooks och Waters, 2015. De menar att elitinstitutioner mer och mer anpassar
sig till en global konkurrens.
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Se Cockson och Hodges Persell, 1985.
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elever. Samtidigt är det viktigt att påminna om att det även föreligger variationer mellan klasser och elevgrupper både vad det gäller graden av intresse
och intresseområden. Generellt betonas emellertid ett intresse för miljö, globalisering, jämställdhet, antirasism, migration och andra strukturella frågor.
Här finns även en uppdelning mellan könen, där manliga elever betonar ekonomi, politik och globalisering, medan kvinnliga elever i högre grad är intresserade av genusfrågor och jämställdhet. En central tematik är dock att intresse
och engagemang inte ska likställas med organisering. Snarare bör det ses som
en kunskapsinvestering.
Samtidigt som kunskap om och engagemang och intresse i samhälls- och omvärldsanalytiska frågor tycks vara en viktig del av de elitpräglade gymnasieskolorna, så uppstår även olika symboliska gränser. Först och främst existerar
gränsdragningar på skolnivå och i positioneringen mellan skolor. På skolorna
i denna studie erkänns pluralism före homogenitet, både vad det gäller elevgrupp, perspektiv och värderingar. Skolor som uppfattas vara alltför homogena antas därför inte ge samma utrymme för personlig utveckling och utmaning och betraktas inte som lika attraktiva. Det politiska intresset tycks emellertid vara mer utbrett på studiens kommunala skolor, som dessutom är mer
heterogena i elevgruppens partipolitiska preferenser.
Men det finns också interna gränser vad det gäller kunskap och värderingar,
vilket påverkar elevernas deltagande i diskussioner och tillhörighetskänsla.
Här handlar det om möjligheten att förstå spelreglerna och vilka investeringar
som krävs för att spela. Med andra ord, besitta kunskap om vilka åsikter, värderingar, förmågor och handlingar som erkänns men också ha förmågan att
argumentera samt vinna intresse och tillit. Vissa av dessa grundläggande regler och värderingar socialiseras genom utbildning, skolkamrater, organisering
och lärare. Däremot existerar också sociala gränser som är kopplade till hur
elevernas förtrogenhet utvecklats, där tillgångar och materiella resurser ger
vissa elevgrupper ett övertag. Elever med större kulturella tillgångar gynnas
därför ofta och kan tydligare positionera sig genom sina kunskaper och handlingsegenskaper. Vanan att diskutera, resonera och ventilera samhällsfrågor i
hemmet, tillsammans med vänner eller under grundskoletiden tycks skapa
självförtroende hos dessa elever. Dessutom påverkar tillgången till ny kunskap, och vetskapen om hur den kan inhämtas, självkänslan. Trots att skolan
upptar mycket tid försöker merparten av eleverna vara delaktiga och uppdaterade om vad som sker i omvärlden. Det gäller att ”veta var man står” som det
ibland utrycks. Risken är att man annars exkluderas från diskussioner. Sammantaget erbjuds eleverna olika forum för att investera och utveckla sina tillgångar om än i varierande grad beroende på de egna förutsättningarna och den
specifika skolan. För vissa uppstår här ett signifikant utrymme för större utväxling, för andra innebär skolmiljön anpassningssvårigheter. Det är således
viktigt att man har en tydlig balans, där engagemang och kunskaper
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inkorporeras och uttrycks på ett sofistikerat och argumenterande sätt. Att uppfattas som alltför radikal, extrovert eller okunnig är därför sällan önskvärt.
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Kapitel 9 Spänningen mellan bildningsideal
och betygsfokus

I tidigare kapitel har jag diskuterat skol- och utbildningsval, geografisk mobilitet, mångfald, bildning och ett meritokratiskt förhållningssätt. Jag har alltså
analytiskt befunnit mig i relationen mellan rummet av gymnasieskolor och
olika former av utbildningsstrategier. I detta avslutande resultatkapitel, kommer jag att gå vidare i analysen, men mer ingående fokusera på hur meritokrati
– med starkt fokus på betyg – påverkar de elitpräglade gymnasieskolorna och
elevernas studier. En grundläggande fråga blir vad som händer när studiestarka elever, som fostrats i ett system där meriter ses som vägen till framgång,598 blir placerade tillsammans? Hur påverkas lärandemiljön? Dessa frågor är centrala för att förstå de elitpräglade gymnasieskolornas position och
den prestige som de har, men även för att begripa utbildningsstrategierna i ett
samhälle präglat av konkurrens. Inledningsvis kommenterar jag kortfattat
övergången mellan grund- och gymnasieskolan. Därefter fokuserar jag på
bildning, betygsfokus och prestationskultur. Jag avslutar kapitlet med att diskutera betygs- och antagningssystemets konsekvenser och de elever som far
illa av studiemiljön och kraven. Min målsättning är att undvika en psykologiserad diskussion och i stället använda det utbildningssociologiska perspektivet
för att skildra en problematik som länge existerat, men under senare årtionden
intensifierats.

Steget till gymnasiet
Studieflit
Många, men inte alla, elever som studerar vid elitpräglade gymnasieskolor
börjar sin utbildning målmedvetna och optimistiska. De är med få undantag
högpresterande, både räknat utifrån meritvärde och ambitionsnivå. Som jag
beskrev i kapitel 6, har de oftast arbetat hårt för att uppnå sina betyg och därefter kunnat söka sig till ett urval av åtrådda gymnasieskolor. Vissa menar å
andra sidan att kunskaperna och betygen inte har kommit från hårt arbete, utan
att de i stället tillfaller dem naturligt.
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Det låter väl jättedumt, men jag tror inte att jag ansträngde mig särskilt mycket.
[…] Jag hade väl bilden också – att i fall jag skulle anstränga mig jättemycket
och få mina betyg för att jag hade gjort det, och att det var det sättet jag kom in
på gymnasiet – då skulle jag också ha jättemycket press på mig själv sen inne
på gymnasiet. Hade man behövt anstränga sig för att komma in så skulle det
även vara svårt när man kom dit. Även om jag verkligen bryr mig om min utbildning så har jag aldrig kunnat riktigt motivera mig tillräckligt för att anstränga mig jättemycket när jag pluggar. [Kvinnlig elev, SAM]
Och jag behövde inte plugga i högstadiet och nu behöver jag göra det. För vissa
började ju faktiskt plugga i högstadiet och förbättrade sina betyg, för mig var
det snarare att jag gled med ganska bra och ändå fick bra betyg och så är det
inte nu, utan nu behöver jag faktiskt plugga. Så det är ju lite annorlunda.
[Kvinnlig elev, NV]

Med vissa undantag lägger eleverna ned mycket tid på studierna utanför skolan, även om omfånget kan variera avsevärt. Några studerar timtals efter varje
avslutad skoldag, andra har ambitioner att studera men beskriver hur de ändå
hamnar i tidsnöd. Dessutom finns det elevgrupper som uttrycker att de studerar förhållandevis lite men lyckas väl, de som bara strävar efter att klara av
gymnasieutbildningen och de som menar att de inte bryr sig om studierna.
Flertalet antyder dock att ansträngningsnivån beror på hur examinationsschemat med prov, arbeten och läxor ser ut. Det är ofta utifrån examinationsschemat som eleverna kan fördela tiden mellan skolarbete, fritidsintressen och
andra aktiviteter. Som en elev formulerar det: ”[M]an får liksom prioritera det
viktigaste och man får ju prioritera bort kompisar väldigt mycket.” För att illustrera olika perspektiv på hur studietiden och arbetsinsatsen kan ta sig uttryck ges följande exempel:
Men det är så extremt mycket plugg. Ja, men det liksom under så här hetsiga
perioder, typ innan lov. Då är det så här, i alla fall jag sitter – från det att jag har
kommit – till det att jag går och lägger mig med plugg, alltså bara pluggar – har
ingen fritid. Och det är verkligen ifrågasättbart. [Kvinnlig elev, SAM]
Dom få tillfällena jag pluggar, då så är det oftast på datorn. Jag sätter på någon
serie jag redan har sett på sidan, sedan skriver jag det jag behöver skriva. Det
brukar ta en timme för en uppsats eller någonting, halvtimme/timme. Det brukar
gå väldigt snabbt i jämförelse med vad andra säger att det tog för dom. Och när
jag gjort färdig den då lämnar jag den och jag kanske går tillbaka till den en
gång efter, tittar så att ”ja, jag har inte gjort några misstag här”, har källhänvisat
rätt. Men annars så lämnar jag det. [Manlig elev, SAM]
Jag brukar inte behöva plugga så mycket. Jag har nog tur att jag, jag vet inte,
någonting med inlärningsförmåga som sitter där. Så jag brukar vara aktiv på
lektionerna, så. Och sen när man gör arbeten hemma, då brukar jag göra snacks
och ha min dator. För då brukar det gå bra. [Kvinnlig elev, SAM]
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Tiden som används till skolarbete förefaller dessutom variera beroende på programinriktning och skola. Bland annat finns ofta en mer studieorienterad inställning hos elever vid naturvetenskaplig programinriktning. På ett motsvarande sätt varierar studietekniken och studiestrategierna hos eleverna beroende på ämne, intresset för ämnet och grundkunskaper. Under fältarbetet
mötte jag få elever som inte ansåg att studierna var viktiga och majoriteten
ansträngde sig. Ett tydligt tecken är att eleverna många gånger sitter kvar i
skolan och pluggar, på håltimmar, efter skoldagen eller under lektioner. Det
är inte heller ovanligt att se elever skriva på arbeten eller studera inför examinationer i andra ämnen under lektionstid. Här handlar det om att ständigt
överväga, prioritera och effektivisera för att ”hänga med” och dessutom få tid
över till andra aktiviteter. Lärare och elever beskriver dock hur resultat och
prestationer kan variera mellan årskurs ett och tre. Någon som presterar toppresultat under första läsåret kan prestera sämre under årskurs två och tre, på
grund av personliga skäl, skoltrötthet eller att de förlitar sig på högskoleprovet.

Vikten av att begripa spelreglerna
Vissa elever beskriver gymnasieutbildningen som en fortsättning på grundskolan, men för de flesta är övergången mer utmanande. Under första läsåret
och framför allt under de första månaderna är det därför väsentligt att få grepp
om vad som gäller på den nya skolan. Generellt innebär det att lära sig förstå
och koda skolans struktur och förväntningar samt den enskilde lärarens önskemål. Att göra ett bra intryck genom att följa instruktioner, utföra arbetsuppgifterna, bete sig korrekt samt undvika frånvaro och sen ankomst är grundläggande i denna process. Detta varierar visserligen mellan olika lektioner, enskilda klasser, ämnen och relationer till läraren. Innan eleverna får grepp om
skolan och lärarnas förväntningar är många således försiktiga. Exempelvis var
eleverna i en av de klasser som jag följde alltid i tid och respekten för lärarna
var stor. Långt innan lektionsstart befann de sig därför utanför klassrummet
och kom sällan in utan godkännande. Det senare var tydligt under läraren Andres lektioner. Andres berättade före ett lektionstillfälle att han måste släppa
in eleverna. ”De väntar alltid utanför till precis när lektionen [skall] börja –
innan de kommer in.” På frågan varför, förklarade han: ”[D]et är inte för att
de vill [vänta utanför], utan av rädslan för att göra fel.” Vid en senare intervju
beskrev en elev att klassen var ”speciell” och menade samtidigt att konformiteten och den låga ljudnivån kunde vara både ”fördel och nackdel” i skolarbetet. Disciplin, studiero, engagerade och motiverade klasskamrater uppfattas
likväl som något positivt, och en skillnad från grundskolan. Eleverna känner
sig således väl till mods och beskriver att det sällan är rörigt. ”Alltså det är
väldigt seriöst. Folk tar ju lektionerna på allvar och så, det är inte massa stök
på lektionerna utan folk liksom, man pluggar tillsammans och sådär. Att liksom man vill att det ska gå bra. Det är ingenting man tar lätt på och så.” Även
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om elevernas ambitionsnivå ibland sjunker efter det första läsåret och relationen mellan lärare och elev övergår till en mer ömsesidig respekt, är skolmiljön fortsatt lugn och prestationsinriktad.
De elever som jag mött i intervjuer, klassrum och den övriga skolmiljön är
generellt tillmötesgående, öppna, belästa och framtidsorienterade. En stor andel beskriver att de har starkt stöd hemifrån, främst genom studiehjälp från
föräldrar och äldre syskon och ibland via extern läxhjälp eller studierådgivare.
Föräldrar och syskon kan korrekturläsa, ge tips eller beskriva hur ett arbete
kan förbättras. Ibland uttrycks dock att föräldrarna inte förmår hjälpa till, även
om de är högutbildade och därtill har kunskap inom ämnesområdet. Det kan
handla om ”ekonombarn” som hävdar att föräldrarna har dålig koll på matematik. Dessutom anser sig denna grupp inte behöva någon hjälp. I stället framhävs behovet av autonomi och att föräldrarna uppmuntrar till egen kunskapsinhämtning och självständigt arbete. Så länge studierna sköts och betygen är
bra behövs därför endast begränsat föräldrastöd. Att supporten ändå finns där
är påtagligt.599 Lärare kunde beskriva hur föräldrar både skrev arbeten och
tenderade att vara överbeskyddande i utbildningssammanhang, inte bara när
det gällde betygen. Även hos barn med lägre utbildningskapital skildrades stödet från föräldrarna, men den ämnesspecifika sakkunskapen uppfattades som
mer begränsad. Här betonades därför också den egna kunskapen, kunskapstörsten och grundskolan som nyckeln till framgång. Majoriteten av eleverna
förefaller sammantaget ha varit väl förberedda, med goda förutsättningar för
att lyckas i gymnasiestudierna. Speciellt gäller detta de ”klassiska” elevgrupperna som ”kommer med kostymen på” och är införstådda med skolmiljön,
som en lärare uttrycker det.

Olika slags utbildningsmål
De flesta lärare och skolledare som jag intervjuat värnar om bildning och nödvändigheten att erbjuda en stark bildningstradition. Detta innebär möjligheten
att ge eleverna en bredare inblick i musik, konst och litteratur samt förmågan
att verka som aktiva, samhällsengagerade medborgare. Bildning betraktas
som något utöver den reguljära kunskapsförmedlingen och integreras bland
annat i undervisningen genom användning av teater, högläsning, debatt och
en rad andra tillvägagångssätt. Eleverna kan analysera musiktexter, få ta del
av aktuella kulturhändelser, kontinuerligt jämföra tidsepoker och uppmanas
att ”omsätta teorin i praktiken”. Undervisningen bygger följaktligen på reflexiva färdigheter. I mångt och mycket handlar det om att skapa en mer dynamisk
och levande lärandemiljö, där elever utvecklas genom att dela erfarenheter och
utmana föreställningar. En av lärarna beskriver det som en ”romantisk” syn
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på lärande, där både hon och eleverna får chansen att inkludera sig själva i
utbildningen. ”Vi håller bildning högt och det uppskattar jag.” En kollega uttrycker sig likartat:
Jag vill att dom får med sig en förståelse för – ja, det är väldigt luddigt egentligen – för människor. Att det finns många olika perspektiv kan man säga, som
man kan betrakta världen på och att det ena perspektivet inte nödvändigtvis är
sämre än det andra. Men att man måste låta människor få ha ett visst värde i
det. [Lärare]

Samtidigt som bildningen är en institutionaliserad del av de elitpräglade skolorna, betonas kontinuerligt vikten av att eleverna även ska lära sig undervisningsämnets specifika språkbruk, eller mer specifikt de koncept som är centrala, hur de används och vad de betyder. Det senare är vanligare i naturvetenskapliga ämnen som natur, fysik och biologi (objektivitet, ”naturvetenskapligt
språk”, icke-normativ analys) men återfinns också inom den samhällsvetenskapliga och humanistiska studietraditionen.
I satsningen på kunskap och bildning ingår också att utveckla akademiska
ideal och förbereda eleverna grundligt för eftergymnasiala studier.600 Som jag
beskrev i kapitel 8 kan sådana akademiska kunskaper ta sig uttryck på flera
sätt. Dels handlar det om att läsa viss litteratur, både teoretisk, filosofisk, skönlitterär och poetisk, dels att utveckla analytiska och kritiska förmågor. Det erbjuds således redskap som elever på de flesta andra skolor lär sig bemästra
först efter avslutade gymnasiestudier. En av lärarna som jag följde under fältarbetet förklarade exempelvis varför han redan från årskurs 1 använde sig av
analytiska och källkritiska frågor på proven. Anledningen var inte bara bunden
till lärandemålen, utan det var också ett tillvägagångssätt som syftade till att
förbereda eleverna inför framtida studier. De skulle alltså ”förbättra färdigheter de redan har” för att kunna ligga i framkanten och utan större påfrestning
hantera olika former av information. På liknande sätt beskrev lärare vid flera
tillfällen att de fått respons om att eleverna var väl förberedda för universitetsstudier och dessutom låg före studerande från andra skolor. Hos många elever
var den analytiska blicken och källkritiken dock redan grundlagd, speciellt hos
elevgrupper där ett reflexivt förhållningssätt socialiserats in genom familjen.
Dessa elever hade ofta lättare att dra komplexa paralleller mellan händelser
och tidpunkter och utvärdera information.
Förhållandevis ofta anser elever att studiemiljön är stimulerande och många
har växt upp i hemmiljöer där bildning anses viktig. Som Palme anmärker,
finns inom många resursstarka grupper en strävan efter en
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personlighetsutvecklande utbildning och inte bara skolmässiga kunskaper.601
Detta återkommer även i mina data, där framför allt elever med omfattande
kulturella tillgångar uttrycker att det är eftersträvansvärt ”att utvecklas på alla
fronter” och ”att man får en grund som inte bara handlar om utbildning utan
faktiskt som person att vara”. Elever som värderar bildningsorienterad ”personlighetsutveckling” är därför i högre grad anpassade till den miljö som skolorna eftersträvar,602 delvis för att de uppskattar diskussioner och tycks intresserade av reflexiva utmaningar. Andra elever kan ha en mer instrumentell inställning till skolan och har målsättningen att optimera betygen genom att
noga fokusera på riktlinjer och instruktioner, liksom de gjorde i grundskolan.
Naturligtvis utgörs inte elevgruppen bara av två fraktioner: bildningsanpassade och instrumentella ungdomar. Snarare existerar en skala som sträcker sig
mellan dessa två poler, och som till viss del varierar beroende på programinriktning och skola. Dessutom är det inte så att den mer instrumentella gruppen
förkastar kunskapsfördjupning eller att den bildningsanpassade gruppen inte
strävar efter höga betyg. Skillnaden tycks i stället finnas i hur kunskap och
betyg ska uppnås. För den instrumentellt lagda gruppen uppfattas bildningsinslag inte alltid som positiva, eftersom de ger utrymme för missförstånd och
försvårar möjligheten att identifiera läroplansmålen. När en av de lärare som
jag följer lämnar klassrummet för att diskutera betyg, utbryter en diskussion i
en av de kvarvarande elevgrupperna. En kvinnlig elev är missnöjd med otydligheten i lektionsupplägget och undrar om de verkligen lär sig något. Hon
menar att de i stället för att diskutera samhällsorienterade frågor bör fokusera
på grammatiska regler och språkliga konventioner. Medan läraren har en tanke
om att eleverna ska testa sina kunskaper i dialogform uppfattas de kvantifierbara kunskaperna av denna elev som ett bättre mått. Motsatt finns en frustration hos lärare som försöker skapa en bildningskultur och som möter ett instrumentellt beteende hos elevgruppen. Två lärare beskriver detta:
Vi har en tendens att överskatta våra elevers vilja att bli bildade, som vi ju gärna
vill att de ska bli. För det man märker är ju när man frågar och sådär och när
man ser deras inställning till lärande, det är att de är väldigt fokuserade på att
få höga betyg. Och dom tänker sig ofta att det är vi lärare som ska serva dem
på något sätt, som någon slags betjänter i värsta fall som bara talar om för dem;
’det här ska du göra så ska jag se till att jag ger dig ett högt betyg’. Och där har
vi nog en del att jobba med tror jag. [...] Men just attityden, förståelse för vad
kunskap och lärande handlar om. [Lärare]
Allting handlar så mycket om den här betygsstressen. Alltså kunskap används
som verktyg. Kunskap har inget värde i sig själv. Kunskap tillåts inte växa till
insikter. Kunskap är verktyg för att få maximera betygen, helst till minsta möjliga arbetsinsats och vad är betygen till för. Dom är till för att du ska komma in
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på attraktiva utbildningar. Medans jag då hade önskat att eleverna uppskattade
kunskapen för kunskapens egen skull och att vetande kan leda till insikter som
gör dem till klokare visare människor och mer kompetenta samhällsmedborgare. Och här har du ju en konflikt då, om det är ditt yttersta mål då, då är du
dömd till att bli besviken. Och [...] jag ger inte eleverna skulden för de är inskolade i ett system som lärt dem att vara instrumentalister och där alla; mamma
och pappa och kusinen Kalle talar om för dem hur viktigt det är att de läser
läxor, är duktiga i skolan, är duktiga på prov. Det är jätteviktigt om du ska kunna
bli advokat, eller komma in på Handels, eller läsa sociologi vid Stockholms
universitet. Då måste du vara duktig och då använder du alla till buds stående
medel för att åstadkomma det. Ja, och det där och dom är duktiga på att relatera
till lärarna här eftersom de ofta kommer från sociala miljöer där man lär sig
sådana saker. [...] Alltså det blir en kunskapsfabrik och en orgie i alla dessa
jäkla prov och skrivningar. [Lärare]

Lärare som varit verksamma länge menar att rörelsen från bildningsorientering till instrumentalism är ett resultat av övergången till ett meritbaserat antagningssystem, och främst en respons på betygsintaget i Stockholms stad år
2000.603 Det fanns förvisso betygsstarka elever vid elitpräglade gymnasieskolor redan innan år 2000, men sedan dess och särskilt efter införandet av gymnasieregionen år 2011, har andelen elever med höga meritvärden ökat.604 En
lärare som varit verksam sedan år 1978 förklarar att den stora förändringen
framför allt har att göra med elevgruppens dynamik, där ”spännvidden” tidigare var större, medan eleverna i dag mer liknar vuxna. ”Det fanns dom som
inte brydde sig överhuvudtaget i en klass och det fanns några toppelever naturligtvis och så fanns det hela skalan. Men ofta var det […] en lite mer avslappnad stämning som var positiv vill jag säga. Sen nackdelen att en del inte
brydde sig överhuvudtaget naturligtvis.” En annan lärare berättar på liknande
sätt att skolan alltid har haft en bra ställning, men att anseendet har stärkts som
en konsekvens av ”koncentrationen” av högpresterande elever. I sin tur har
detta också förändrat dynamiken i skolan.
De flesta klasser här på skolan kommer alla in med A:n i alla ämnen nästan. Så
att [...] det blir mycket prestationskrav i klasserna som det inte blev. Det [är en]
mycket mindre avslappnad inställning till lärande än det var för 19 år sedan när
jag började – när man hade som egentligen en förlängd högstadie[tid], liksom
en högstadieklass där alla hade olika nivåer. [Lärare]

Betyg som identifikationsmarkör
Antagningen via betyg och erkännandet av höga meritvärden har medfört att
många elever identifierar sig med betygen. De har dittills blivit uppburna av
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ett system som värdesätter meriter och ser höga betyg som en framgångsfaktor. Dessutom har betygsmeriter givit dem tillträde till prestigefyllda gymnasieutbildningar. Men betygskulturen och betygssättningen i gymnasieskolan
uppfattas ofta som annorlunda än i grundskolan. Elever anmärker ofta på att
betyget A i årskurs 9 inte är direkt omvandlingsbart till ett motsvarande gymnasiebetyg, utan kräver omfattande arbete. Eftersom många har tillhört ett betygsmässigt toppskikt i grundskolan kan övergången och anpassningen till
gymnasieskolan därför vara mödosam. Det senare gäller speciellt för elever
som inte lyckas upprätthålla ett önskat betygssnitt, halkar efter i skolarbete,
läxor, prov etc. och således blir tvungna att sänka sin ambition. Dessa elever
kan även hamna i en ambivalent position, där de måste ifrågasätta sin egen
förmåga, identitet och status i elevgruppen.
Jo, men det är först nu i trean som jag har slutat att rita av mitt personvärde i
betygen liksom. För det var ju väldigt svårt att inte göra det i början. För att
man var nöjd liksom, man var väldigt nöjd med sina betyg i grundskolan. Och
sen så när man kom hit, man visste att man skulle hoppa ned några snäpp. Men
det tog också ganska hårt på självförtroendet liksom. Det är svårt att inte omvärdera sig själv. [Kvinnlig elev, SAM]
Som jag kan märka sådär att väldigt många av våra elever har byggt upp sin
självkänsla eller självbild på prestationer och det är klart att det blir, det är lite
tunt om man ska ut i världen sen, det räcker inte. Den är lätt att slå hål på eller
slå sönder eller vad man ska säga. Så jag tycker att jag träffar väldigt, väldigt
många flickor – vad pojkarna gör det kan jag tyvärr inte svara på, det undrar
jag ju många gånger. Men det är svårt att arbeta med [...] eller ge unga människor insikt av att, att det inte är fult att man inte har A i alla ämnen. Att man är
väldigt värdefull om man får andra bokstäver med. Men det är svårt, det sitter i
tror jag det här, med att man har velat, eller ens föräldrar ville, eller att pappa
har gått här. Jag tycker att det är många som verkar ha det tänket [...]. [Kurator]

Lärare problematiserar därför hur antagningssystemet påverkar elevernas
självbild och självkänsla. En uttrycker sig så här: ”Det här med betygsintaget
har ju en nackdel – att det blir en press. De som inte är i topp, de tycker att de
är jättedåliga fast de är ganska duktiga och [då] får man som mentor peppa
dem. För det är ju några stycken som känner sig utanför […].” På samma sätt
menar en annan lärare: ”[F]ör det finns den här jämförelsen mellan elever
också, även dom som inte ligger på högsta nivå intalar sig själv att dom kan
klara av det fast dom inte riktigt når dit och dom känner press från andra att
dom måste nå dit.” Även bland eleverna beskriver många övergången som tuff
och att man förstod redan i det initiala mötet med skolmiljön att ”man är inte
bäst längre”.
[Man får] inte ha för höga krav på sig själv när man börjar på skolan, för att alla
kom in i skolan och är vana med att vara bäst i klassen. Alla är vana med att ha
typ alla A och så kommer man hit, då kan man inte förvänta sig att få samma.
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Man måste ändå sänka [...] kraven på sig själv. För det är det jag tror att folk
slutar, och folk blir stressade för att de har för höga krav på sig själv. [Kvinnlig
elev, SAM]
Men jag fick väl typ en liten chock typ i början när vi skulle göra spagettitornet
och dom i min grupp började snacka om att så här fysikaliska lagar. […] Och
jag satt där och bara ’eller så bara bygger vi någonting’ liksom. Så då fick väl
jag en liten chock och bara ’oj, shit’ vad alla var smarta. Men sen så var man
typ med efteråt och kanske insåg att ja, dom var människor dom också. Så det
var ju skönt, men sen också att jag blev också lite chockad över att alla liksom
pluggade så mycket. Att det var så här, vi har prov om tre veckor och så hade
nån liksom löst alla instuderingsfrågor. [Kvinnlig elev, NV]

Att elever och lärare anmärker att det finns skillnader i elevgruppens grundkunskaper och att vissa har svårare att klara sig i studierna, får bland annat ses
som en indikation på betygsinflationen i grundskolan. Men medan vissa elever
inte lyckas omvandla sina grundskolebetyg och pressas hårt i skolarbetet, uppskattar andra konkurrensen och uppfattar inte gymnasieutbildningen som mödosam. De senare ifrågasätter därför ibland klasskamraternas förmågor, kunskaper och vilja att lyckas.
När jag kom till Norra så tänkte jag att ’okej, nu kommer [det] troligtvis va en
del konkurrens i klassen mellan folk, man kommer vilja vara bäst, man kommer
vilja va den som pluggar mest, va den som får högst betyg’ och så där. Som att
det är lite den stilen [...] att man pluggar. Och när jag kom hit så blev jag faktiskt
väldigt förvånad över vissa val som folk gör i vår klass. Jag trodde absolut att
det skulle vara mycket mer, jag ska inte säga prestationsångest, men att det finns
en vilja att lyckas liksom och det finns en vilja att prestera. [Kvinnlig elev,
SAM]
Jag tror att jag har ganska lätt för att plugga. Det känns inte som att jag pluggar
mer än vad andra gör i klassen. Det finns många i klassen som inte är så duktiga
som jag trodde att de skulle vara, för att alla kommer ju ändå in. Den lägsta
gränsen var 335 och medianen var 340 så att jag trodde att alla skulle vara så
här super A, alltså super-, superduktiga. Men det är många som inte är det. [...]
Jag tänker att lägger man tid på det och verkligen försöker så går det [...].
[Kvinnlig elev, NV]

Det är dessutom svårt att förändra elevernas uppfattning om hur betydelsefulla
betygen är eftersom höga betyg generellt ses som en indikator på framgång
och möjligheter.605 Många gånger är eleverna dock införstådda med att innehåll, kunskap och bildning kan vara viktigare än betyg och de kan likaledes
problematisera betygens egenvärde. En annan påtryckande faktor är kraven
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från föräldrar, vänner och omgivning. Samtidigt är konkurrensen tuff och det
krävs strategier för att uppnå höga betyg om man vill nå en eftertraktad universitetsutbildning.
Jag tycker att det är svårt att inte se betygen, för att det är det som man liksom
lärt sig att man ska jobba efter. Och att det på nått sätt att får man högt betyg,
då är det ett betyg på att man har lärt sig mycket. Så även om man strävar efter
kunskap så är det på det sättet man ser det. […] Så jag vet inte, jag tycker att
det går inte riktigt att bortse från betyg för att man, det är det man strävar efter
ändå. [Kvinnlig elev, SAM]
Man valde ju skola för att man tänkte ’jag kommer att lära mig mycket’ – alltså
så. Sen så har det väl blivit med tiden att man ser betygen mer, för att det är nu
så pass när, det är nu liksom betygen – dom är bara poäng liksom och dom här
poängen måste man ha för att komma vidare. Så då blir det jättemycket betygstänk och då är det liksom – det enda man liksom känner – det här gör jag för
kunskapen, det är om man tycker ämnet är kul. Då blir det liksom en kunskapsgrej. Annars är det bara betygsmässigt. [Kvinnlig elev, SAM]

När betygens relevans väl ifrågasätts, görs det främst av resurs- och studiestarka elever. Dessa har i högre grad råd att stå för andra kunskapsideal och
kan ändå växla in sina tillgångar efter avslutade studier. Dessutom tycks ifrågasättandet av betygens relevans ofta vara något som uttrycks, snarare än ett
reellt ställningstagande.
Nej, som sagt jag brukar inte stressa upp mig så mycket över skolan, eller över
betygen så hära. En del blir ju jätte-, jättestressade över betyg och kan bli alldeles upprörda om de får C eller så. Men jag tycker alltså, det är ju inte överdrivet viktigt för mig betyg och sådana saker. [Manlig elev, SAM]

Jag vill avslutningsvis poängtera att beskrivningen av betygsfokus inte är lika
framträdande på alla tre av de undersökta skolorna. I synnerhet gäller det för
Franska skolan där man från skolhåll lyfter fram att lägre antagningsgränser
och större betygsheterogenitet skapar en mer gynnsam studiemiljö. Det blir så
att säga ett flexiblare utbildningsklimat. Samtidigt skapar ett underskott av
högpresterande elever en mer instabil position eftersom det inte attraherar familjer som värdesätter höga antagningsgränser och avgångsbetyg i samma utsträckning. Även från elevhåll uttrycks här olika perspektiv på om det råder
betygspress och hög studiemotivation eller ej trots att skolan beskrivs som
högpresterande. Det kan beskrivas som att ”alla vill ju ha bra betyg”, ”man
känner att man måste hänga med” och att elevgruppen generellt är ”seriösa
med plugget”, men den utpräglade betygskulturen är inte lika påfallande.
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Betygssättning som ständig process
Betygsdiskussionen är en ständigt pågående process i relationen mellan skola,
lärare och elev. Enligt många lärare är ”betygsångesten” liksom diskussionerna mest intensiva i slutskedet av terminerna. Framför allt i maj och december när eleverna blir varse om att de inte kan nå de eftertraktade resultaten och
betygen. Det är också då samtalen och förhandlingarna främst kommer till
uttryck och elever som inte har nått de högre betygsstegen kan ses gråtande.606
Så då händer det saker här i klass, klasserna och den här fernissan av att vara
väldigt väluppfostrad och trevlig – den kan försvinna på nolltid och det är just
vid den här tiden på året, april, maj. Kanske framför allt i maj, då det står klart
för många elever att de inte når upp till sina mål när det gäller studierna – betygsmässigt. [Lärare]

En lärare berättar likaså att ”det är uttömmande att ha provgenomgång”, när
vi lämnar klassrummet efter en lektion. Speciellt gäller det när elever som fått
sämre betyg kommer fram efter lektionen och undrar hur de ska göra för att
uppnå ett A i slutbetyg. Här gäller det – enligt läraren – att balansera diskussionen och förekomma osämja genom att ärligt klargöra för elever att de bör
sänka sina ambitioner. Samtidigt är det viktigt att ge stöd åt de som underpresterar i början av gymnasieutbildningen så att de inte nöjer sig med uppnådda
betyg.
Men det är klart att det händer och det svåra är att säga till någon som man
märker inte har en fallenhet för ens ämne, men också kanske den största nyttan
man kan säga till är; ’jo, du kommer säkert att fixa det här men det kanske inte
är någonting du ska ägna dit liv åt’ och det inser ju oftast de eleverna också.
Och det är jäkligt schysst, men ganska tråkigt besked att ge någon ändå – men
viktigt. [Lärare]

I vissa fall kan det även skilja sig mellan åldersgrupperna. Medan risken för
”dramatik” minskar i årskurs 3, eftersom eleverna har mer insikt i betygsproceduren, kan betygen komma som en chock för de yngre elevkullarna. Läraren
Andres berättade efter ett provtillfälle att han ibland kritiserades för att vara
för hård. Han gav inte betyget A i lika hög utsträckning som andra lärare,
speciellt inte under första läsåret. Eleverna överraskades därför när de fick
betyg på skalan C–E, men tillvägagångssättet uppfattades ändå leda till utveckling. Liksom många andra lärare betonar Andres att det är svårt att övertyga elever om att C är ett bra betyg. Det var även något jag upptäckte, efter
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Under mitt fältarbete hörde jag diskussioner kring betyg och missnöjda och ifrågasättande
elever, men jag såg aldrig någon som grät offentligt. Däremot bekräftade både elever, rektorer
och lärare att det inte var ovanligt att hitta elever gråtande i korridorerna.
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att ha talat med och lyssnat på elever som fått lägre betyg än vad de förväntade
sig.607
För att minska betygsfokusering och pressen på eleverna hade såväl skolor
som enskilda lärare utvecklat vissa tillvägagångssätt. Bland annat hade de
kommunala skolorna så kallade examinationsscheman, som lärarna formellt
var ålagda att förhålla sig till för att undvika krockar. Det fanns dock delade
meningar bland elever och lärare om examinationsscheman var en bra lösning.
Vissa ansåg att systemet fungerade väl och bidrog till en tydlig struktur, andra
betraktade schemat som ett svepskäl eftersom det varken åtföljdes eller respekterades. Bland annat beskrevs det hur systemet kringgicks och prov som
inte fick plats i stället benämndes förhör.
Vi har ju [...] beslutat att skolan ska bara ha två examinationer per vecka, och
det examinationsschemat är ganska hårt hållet och sen så när eleverna ska gå
igenom vad de har att göra i veckan och hur ser deras planering ut så kommer
liksom listor på 10 olika saker. Så blir man alldeles vimsig, ’men vadå, det är
två examinationer, vad är det som är examinationer?’ Och just det här att hitta,
vad är en rimlig läxa. Alltså [...] en läxa i ett ämne kan liksom kräva större
arbetsinsats än en examination i ett ämne [...]. Hela den där diskussionen är
jätteknölig [...] av ett så här rättvise[perspektiv]. [Lärare]

Läraren Andres som tidigare omnämnts valde även strategiskt att låta eleverna
arbeta tillsammans. Då kunde de, efter genomgång med efterföljande kunskapsfrågor, hjälpa varandra att sortera och utvärdera informationen och lärdomarna. Han menade dessutom att det var viktigt att göra undervisningen
transparent, så att eleverna var medvetna om de frågor och kunskapsområden
som examinationen förväntades innehålla.
Samtidigt uppträder här ett mönster som är mer komplext. Eleverna var i
många avseenden medskapare till det system – med för mycket skolarbete och
prov – som de själva kritiserade. Detta kunde bland annat ske genom att sätta
press och ställa krav på flera bedömningsmöjligheter. En elev på Franska skolan exemplifierade detta: ”Folk pratar mycket, hur ska jag höja mig för att få
det här. Folk pratar i evigheter på våra ämnessamtal med lärarna: ’[…] kan jag
få en extrauppgift för att jag ska kunna höja mitt betyg från B till A, eller
skulle jag kunna göra det här’”. Önskemålet om fler bedömningsmöjligheter
är besynnerligt, då eleverna ofta ansåg sig hårdare bedömda än vänner på
andra skolor och således menade att de missgynnades när de skulle söka till
högre studier. Som det kunde beskrivas: ”[M]en det finns ju nackdelar också
607

Om dessa elever inte förstod var de befann sig i betygsskalan spelade det sällan någon roll
hur mycket de försökte rationalisera betyget – de var ändå besvikna. Likaså kunde eleverna
stötta varandra och hävdade ofta att de inte dömde klasskamrater som fick lägre betyg, men
man gjorde ändå jämförelser kring resultaten.
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med att gå här, dom är ju mycket hårdare med betygen här än på andra skolor.
Så det kan ju va också att man inte kommer in på [universitets]linjer, på grund
av det. Men hade man gått en annan skola hade man kommit in på vad som
helst. Så det är ju både och.” Dessa antaganden bör dock nyanseras eftersom
kunskapsmålen är desamma för alla gymnasieskolor. Vad jag menar kan skilja
är undervisningsinnehållets komplexitet och att kunskapsmålen således kan
vara svårare att uppnå. Det finns också indikationer på att lärare och skolledare
är medvetna om att det går att ställa höga krav på eleverna genom att utmana
deras kunskaper, speciellt när elevgruppen inte alltid vågar ifrågasätta abstraktionsnivån eller kunskapsinnehållets svårighetsgrad.
Jag kan ju ta upp uppgifter som jag aldrig gjorde på vux [Komvux, min anm.].
[...] Jag kan ta upp svårare uppgifter och svårare saker. Elever kan sätta mig på
pottkanten och säga ’du har faktiskt gjort fel’. [...] I varje naturklass har jag ju
några stycken som är betydligt mer begåvade än vad jag är. Fast det upptäcker
dom inte förrän i slutet av tvåan och då kan både jag och dom ta det hela utan
vidare va. [Lärare]

Elever, skolledare och lärare måste sammanfattningsvis förhålla sig till en ambivalent kravbild. Skolorna är till stor del beroende av antagningsgränserna
samt studiemotiverade och ambitiösa elever för att upprätthålla positionen.
Samtidigt sätter elevgruppens förhållningssätt till undervisningen och betygssättningen press på skolorna. I följande avsnitt återknyter jag nu till relationen
mellan studiestrategier, kontroll och grad av instrumentalism.

Instrumentalism och kontroll
I skoltidningsartikeln Kungsholmens guide till A beskriver några elever på
Kungsholmens gymnasium vad det innebär att studera och få höga betyg på
”en av Stockholms elitskolor”. Ett huvudantagande är att en skolas status står
i paritet med hur väl den presterar och på en sida sammanfattas därför ett specifikt råd som eleverna bör följa för att uppnå A. ”Ni måste komma ihåg att
betyg inte speglar kompetens inom ett ämne, utan snarare om du lärt dig hur
systemet fungerar.”608 Rådet är sannolikt mer allmänt hållet och således inte
enbart riktat till Kungsholmens gymnasieelever. Det följer en logik som existerar på andra elitpräglade gymnasieskolor och ger uttryck för spänningen
mellan bildningssanpassning, kunskap och instrumentalism i ett utbildningssystem som upphöjer meritokratiska ideal. Denna spänning var tydlig under
hela fältarbetet och kom till uttryck på olika sätt, framför allt i förstaårselevernas strategier för att lära sig förstå ”hur systemet fungerar”.

608

KZINE, ”Kungsholmarens guide till A”. 2013, s. 6-7.
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Frågor, matriser och avkodning
Instrumentalismen var som mest uttrycklig i antalet frågor som kom upp under
lektionstid, i synnerhet vid Kungsholmens gymnasium och Norra Real. Sammanhanget och ämnesområdet spelade ingen roll, frågorna tycktes ofta ändlösa. Ibland slutade det därför med att läraren fick samla ihop frågorna för att
minimera avbrotten i undervisningen. I början av höstterminen 2015 noterade
jag exempelvis vid några tillfällen hur ängsliga många förstaårselever var över
att göra fel, även de som senare kom att bli dominanta i klassrummet. Ängsligheten var sannolikt en del av acklimatiseringsprocessen, men även om frågekavalkaderna avtog och successivt anpassades till provtillfällen, bedömning
och inlämningsuppgifter fortsatte många elever att strategiskt söka efter tydliga riktlinjer och fördelaktiga förhållningssätt.609
Förutom kunskaps- och intresserelaterade spörsmål uppkom främst frågor
som gick ut på att få läraren att precisera sin avsikt, förtydliga definitioner och
visa på indikatorer för måluppfyllelse. Spörsmålen kunde innefatta frågor om
disposition, akribi och formalia, samt nödvändigheten av att vara allmän
kontra detaljerad i förhållande till specifika arbetsuppgifter och betygsnivåer.
Men det uppstod också frågor kring effektiva metoder för att nå betyget A,
vilka delar av texter som prioriteras i betygssättningen, vad som krävs för att
höja betygen och huruvida extra referenslitteratur skulle gynna arbetet.
Lärare och skolledare kallade frågvisa elever för målsökare, ”cue-seekers” eller kodläsare, ett inslag som sällan var uppskattat eftersom det kontrasterar
mot bildningstanken. Elever med sådan karaktär uppfattades ibland som problematiska då deras inställning gav upphov till fel form av nyfikenhet, och
intensiva målsökare sågs sällan som de mest framgångsrika i studierna. ”Men
sen har vi kodläsarna som dom kallas, men det är ju inte bara dåligt. Här på
skolan ses det ibland som negativt då, dom som kommer och frågar efter lektionen hela tiden – verkligen att det kan ses som att eleverna fjäskar nästan
eller är ögontjänare.” En lärare med lång erfarenhet påpekade likaledes att intensiteten i målsökandet dessutom skapade osäkerhet och rädsla. ”Det är svårt
att göra det ibland [använda sig av bildande inslag, min anm.] när man har
elever som är de här målsökande robotarna liksom, ’vad vill hon ha nu?’. För
då skapar man inte riktigt det här förtroendet – då får man elever som är rädda
också.”

609

Det kunde stundtals nästan bli komiskt när elever var för tydliga i sitt sökande efter svar.
Innan ett provtillfälle tröttnade exempelvis en lärare på frågan om det fanns förtydligande instruktioner för vad eleverna skulle tänka på och replikerade med glimten i ögat ’vill du ha provfrågorna också?’. När svaret från den oförstående eleven blev ’ja’ reagerade även klasskompisarna och förklarade ironin.
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Elever uppmuntrades att själva sätta sig in i kursplaner, betygskriterier och
matriser, för att på så sätt minska instrumentella frågor. Men i början av nya
kurser och uppgifter eller i samband med prov och examinationer förväntades
läraren förtydliga ytterligare, väl medveten om avigsidan av alltför bokstavligt
preciserade krav.
[R]isken är att, genom att prata med eleverna om dom här målen och kriterierna
så då landar man ju i det här instrumentella synsättet på lärande och där vill
man ju inte va. Så för mig är det ju en avvägning, mellan det som jag sa först
då; att va den här organiserade, strukturerade läraren som på något sätt hjälper
eleverna att gå igenom det här landskapet som är kursen biologi, eller kursen
kemi och titta på vad det är som Skolverket har bestämt att ni ska kunna. Den
balansen måste ju, det måste ju vara en balans mellan just det och det här mer
fri, det är roligt att lära sig, det är viktigt, det händer någonting – bildning. Det
går inte att bocka av i en matris. Så den balansen tror jag att man måste ha.
[Lärare]

I den mån de användes fick matriser en central funktion för många elever. De
kunde genom matriserna pricka av och orientera sig i förhållande till sin egen
nivå och de prestationer som fordrades.
Nu består mycket av undervisningen av att man måste visa exakt var. Man
måste ha en stor del av sin lektion för att visa på matriser eller kunskapskraven
och förklara jättenoga inför en uppgift och man får då frågor. Mycket mer exakt
hur ska man göra för att lösa det. För att det är mycket mera ett betygsmaskineri
över det hela – så att säga i undervisning[en]. Vissa lärare kommer undan det
här för det är ju en del, det är ju en del av att sköta sitt jobb faktiskt, att vara
väldigt noga och förklara att ge exempel på kunskapsnivåer och kunskapskravsnivåer – men en del lärare kommer undan det här genom att sätta väldigt höga
betyg. Som det inte finns underlag för. [Lärare]

För lärarna var styrdokumenten emellertid inte bara juridiska och kvalitetssäkrande instrument och matriserna ett sätt att vägleda eleverna i arbetsprocessen. De blev ofta ytterligare kontrollpunkter som i första hand de målsökande, instrumentella eleverna kunde använda sig av för att förhandla betyg
och ställa krav på lärarna. Här framträdde för många lärare en skillnad från
tidigare – vilket intensifieras på skolor som har en större andel högpresterande
elever.610 Två lärare med lång erfarenhet poängterar:
Ja, det är klart att eleverna i dag är mycket mer fixerade vid det som finns beskrivet och eller kunskapskrav i olika ämnen och så, dom, det är mycket oftare
i dag som man i dag får frågan: ’vad ska jag göra’, ’vad saknas’, ’vilken liten
610

Det är inte så att dessa lärare anser att det var bättre förr, i synnerhet inte när det gäller
demokratiseringsprocessen i skolan, som en lärare uttrycker det. Däremot har marknadiseringen, följd av betygsintaget, intensifierat processen och förskjutit fokus från kunskap till betyg.
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del av kursen eller kunskapskraven är det jag måste visa/göra’ och en vanlig
fråga är när man tittar på ett resultat har gjort; man önskar att frågan skulle va,
’vad kan jag göra, vad behöver jag förbättra’, ’vad är det konkret jag behöver
jobba med?’. Det frågar dom inte ofta, utan de frågar snarare ’får jag visa det
här igen’, ’får jag chansen att visa det här igen?’. Och det visar ju lite grann hur
de tänker tycker jag; ’jag missade den här chansen, men jag får kanske testa en
gång till så att jag kan nå till ett, en högre nivå då’. Och så var det ju inte riktigt
förr. [Lärare]
De har en manual att hålla sig till i och med att det är mycket tydligare med
styrdokumenten. Så dom tror att dom kan pricka av. Förut så var det ju mer som
att de var mer lyhörda gentemot mig. ’Vad ska vi göra, vad ingår och vad hör
så’ – därför att man inte på samma sätt pratade om styrdokument och man kunde
inte typ stämma någon eller överklaga betyg på samma sätt. Så på så sätt så har
det ju blivit mer, alltså lättare för dom som har den tendensen [målsökande elever min anm.]. Ja, att skala bort sånt ’jaha, men det där kommer inte på provet’
eller ’det där finns inte i styrdokumenten, vad är det här för någonting’ liksom
så. Och då gäller det ju som lärare att va väldigt tydlig ’ja, det står kanske inte
där – men det hör ihop med det här’, eller ’det finns i läroplanen. Det ingår i
hela uppdraget’. [...] Alltså det är jättesvårt. Där handlar det om att vara fast
och övertygad. Men det är jättesvårt om man har en hel klass som är den typen
av elever. [Lärare]

Ett typexempel på hur matriser, tillsammans med frågor och styrdokument,
används metodiskt kom till uttryck i interaktionen mellan en lärare och tre
elever vid Norra Real. Eleverna var i färd med att avsluta en uppgift och tillfrågades av läraren om de tittat i betygsmatrisen. Två av dem berättade att de
skrivit ned kraven, strukit under vad som erfordrades för olika betygsnivåer
och därefter prickat av var de befann sig i processen. Samtidigt ansåg de inte
att målen var helt tydliga och när läraren anmärkte på textmassans omfattning
replikerade en elev ”men jag tänker på betyget” och hänvisade till att det inte
går att uppnå betygskraven utan att förlänga texten.611 Som beskrivits existerar
ibland en rädsla av att inte få med allt, eller att inte kunna sortera vilken information som krävs.612
En förklaring till matrisfokuseringen förefaller vara den systematiska användningen av matriser under grundskoleåren, särskilt som ett redskap för att producera höga betyg. Emellertid tycks detta inte som en lika självklar studiestrategi för elever i gymnasieutbildningen. En elev menade att han sökte till
Franska skolan på grund av ryktet om höga betyg, men därefter inte uppnått
den förväntade betygsutväxlingen. Eleven ansåg att lärarna var ”väldigt
611

Fältanteckning, 2015-10-05.
Ett ytterligare exempel var att vissa elever under första läsåret – förutom att ställa frågor –
nästan slaviskt och ordagrant skrev av Power Point presentationer för att inte missa något viktigt. Andra märkte att ett sådant förhållningssätt inte var fruktbart. Framför allt var detta tydligt
i historieundervisningen där många gånger både processer och detaljrikedom parallellt betonades som viktiga.

612
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kompetenta”, men han hade samtidigt problem med att läsa av vad som förväntades. Det saknades tydliga kriterier ”så att jag själv liksom har en inblick
vad jag ska göra för att nå ett högre betyg”. Skillnaden mot grundskolan var
dessutom att det existerade ett annat kunskapsfokus som eleven saknade ”en
tydlig plan” för. ”Man får liksom se på matriser och så vidare. Men här är det
mer, man får liksom ett betyg på enstaka uppgifter och [ser inte riktigt] var
man ligger utifrån kriterierna. För mig har det varit lite oklart i vissa ämnen
var jag ligger i betyg och vad jag ska göra för att förbättra.”
Under intervjuerna pratade informanterna ibland öppet om hur de arbetade för
att förbättra sina studieresultat. En elev förklarade att hon försökte ”lära sig
hur lärarna tänker. Att man liksom lär sig kunskapskraven och målen på ett
annat sätt. Att man får gå in på dom väldigt djupt och förstå vad är det dom
söker. Vilket oftast inte görs på lektioner, utan det är något man måste göra
själv.” En annan elev beskrev på liknande sätt: ”[N]ej, men olika lärare har
olika preferenser. Det tar ett tag att fundera ut vad lärarna vill ha för svar på
prov och uppgifter och sådana saker.” På frågan hur detta gick till menade
eleven: ”[V]issa lärare vill ha mer fokus på fakta och vissa lärare bryr sig inte
om du kan begreppen – utan dom vill bara ha analysdelen på hög nivå. Man
måste lära sig typ studera rätt inför olika ämnen.” Denna strategi utvecklades
med tiden613 och en av eleverna kunde därför beskriva hur hon inledningsvis
själv försökte sig på en analys, men under årskurs två övergick till ett mer
explicit förhållningssätt som handlade om att fråga ut läraren.
Ja, i tvåan hade vi gett upp lite och frågade rätt ut. Liksom vad ska man fokusera
på, på den här skrivningen och sådana där frågor. Men innan så brukade jag [...]
läsa liksom ämneskriterierna för en kurs och sen så efter första provet så försökte jag analysera provet gentemot kunskapskraven och sen så försökte man
tänka framåt, hur kan nästa prov se ut och sådana saker. Det får man ju lov att
göra. [Kvinnlig elev, SAM]

Det är dock återigen viktigt att göra en distinktion och påminna om skalan
mellan bildningsanpassade och instrumentella elever. I många fall handlar det
om hur frågorna ställs och i vilket sammanhang de integreras. Vissa elever var
klarsynta om att det krävdes diskretion för att läsa av läraren, andra var mindre
finkänsliga. Den första gruppen föreföll dessutom mer framgångsrika och
identifierades snarare som vetgiriga och nyfikna. Dessa elever kan sägas ha
bättre spelkänsla och blev likaledes framlyfta av lärarna. Ett tydligt exempel
var Frans [EHK] som uppfattades vara kunnig, bevandrad och korrekt och
hade ett beteende som var förenligt med vad lärarna förväntade sig. När
613

Under kortare kurser uppfattades detta som svårare eftersom det då inte fanns utrymme att
systematiskt analysera lärarens upplägg och bilda sig en uppfattning om kraven för olika betygsnivåer.
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majoriteten av eleverna under terminsslutet genomförde ett avslutande prov –
för att försvara eller förbättra sitt betyg – var Frans ledig under provet. Han
ansågs redan ha bevisat sina kunskaper för betyget A. Under vår intervju tydliggjordes även Frans förförståelse av betydelsen av att läsa av lärarnas beteende. ”Man kan lyssna på vad läraren tycker är viktigast på lektionerna, för
dom är bra på att betona det och då kan man effektivisera det. Då kan man
förstå att det här är viktigt, det ska jag kunna. Då behöver jag inte lägga ned
tid på allt.” Även hos andra elever med liknande förutsättningar fanns en instinktiv förmåga att känna av läget och taktfullt ställa rätt frågor. Men alla var
som sagt inte lika framgångsrika.

Lyckade förhållningssätt till studierna
Generellt har elever som slutför sin utbildning vid de elitpräglade gymnasieskolorna högre avgångsbetyg. Somliga är dessutom kvalificerade att direkt
söka sig vidare till prestigefyllda universitets- och högskoleutbildningar i Sverige och utomlands. Trots att de mestadels är medvetna om konkurrensen, söker de sig till ”hårda” studiemiljöer för att träffa kunskapsmässigt likasinnade.
Som framkommit i observationerna, och i samtal och intervjuer med lärare, är
eleverna duktiga på att snabbt ta sig an uppgifter, vara uppmärksamma och
intresserade. Men den [allmän]bildning, som lärare och rektorer uttrycker som
viktig, är dock svår att upprätthålla utanför den formella undervisningen. Skolarbete, betyg och andra aktiviteter bedöms som mer betydelsefulla för eleverna. När skolan – på grund av examinationer och andra uppgifter – är för
intensiv, bortprioriteras därför skönlitteratur. Eleverna beskrev många gånger
hur skönlitteratur var en viktig del av uppväxten, där klassiska verk, Sci-fi och
dystopier blandats med ungdoms- och facklitteratur. Emellertid hade de sällan
tid för läsning hemma. En kvinnlig elev berättade: ”[A]lltså när jag var yngre
så kunde jag läsa typ tio böcker per år. Nu läser jag kanske runt fem. Så det är
ändå kanske mer än vad de flesta läser kanske. Min mamma brukar alltid säga
’två timmar läs, en timma skärm’ och det borde stämma.” En annan förklarade: ”[J]ag vill läsa mer än vad jag gör. Det är det att jag inte riktigt hinner.”
Motsvarande bekräftades också av bibliotekarier på två av skolorna.614
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Jag har utdrag från två av skolornas utlåningsstatistik för tidsperioden; tyvärr fanns även
annan utlåning med på listorna (även sådant som lånades för skolarbete och lektionsmaterial)
vilket gör att det inte går att utläsa specifika trender. En av de bibliotekarier som jag pratade
med arbetade parallellt vid en skola utanför innerstadsområdet där större mängder litteratur
konsumerades. Den andra bibliotekarien påpekade att elevernas intresse för litteratur skilde sig
från äldre tiders elever, speciellt ”bildningsborgerligheten” som tidigare studerade vid skolan.
Många av eleverna konsumerar dock skönlitteratur och faktalitteratur. Inom de högre sociala
skikten var just klassiker något som många refererade till, framför allt bland de kvinnliga eleverna. Men det lästes också politisk litteratur och idrottsrelaterad litteratur, framför allt av de
manliga eleverna.
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Den minskade lästiden inom elevgruppen går delvis att tolka som en indikation på förskjutning mot en mer betygsorienterad skolmiljö. De elever som
lyckades bäst betygsmässigt uppfattades sällan vara vare sig utpräglat bildningsanpassade eller utpräglat instrumentella, utan ofta båda delarna. Bildningsanpassade elever som är frågvisa och intresserade kan exempelvis underprestera vid examinationer på grund av dåliga ämneskunskaper. Samtidigt
lyfts de fram som inspirerande och den grupp som ”borde” få högst betyg.
En elevtyp som jag uppskattar otroligt mycket, det är den eleven som satsar just
på det som jag tycker är viktigt. Den eleven kanske inte är så duktig på att varje
gång läsa läxor, den typen av elever ser skolan som ett smörgårdsbord och är
en genuint intresserad och nyfiken människa. [...] Och det är de här eleverna
som sitter på lektionerna lite avspänt. Dom tillhör inte den här kategorin av
betygsneurotiker. [...] Dom lyssnar intresserat då när det är diskussioner, kommer med insiktsfulla och vettiga inlägg som visar att dom har förstått saker och
ting. Dom har tagit till sig det centrala i undervisningen. Men när det är dags
för skrivning då [och] mäter [...] vad dom då faktiskt har läst utav kursen [...],
då är dom inte utav de bästa – då blir dom slagna utav den här andra typen av
elever. [...] Dom är självständiga autentiska människor, varför jag i väldigt hög
grad har uppskattat den här typen – även om dom då inte får de högsta betygen,
som jag ger till andra i högre grad anpassar sig efter kunskapskrav och kursmål
[...]. [Lärare]

Den mest intensiva typen av målsökare bedöms dock inte heller vara de som
lyckades bäst med studierna. För dessa elever fungerar inte studiestrategin
fullt ut, också bristen på självreflexivitet ligger dem i fatet.
Det finns ju, oftast så tycker jag att dom som söker kunskap är dom som ofta
får höga betyg och dom som söker betyg kanske inte når riktigt högt. De är
liksom, det kan jag se den korrelationen. Att dom som liksom ’åh, vad ska jag
göra för att nå det här – det är en ruta på kunskapskravet’. ’Ja, fast du är inte
riktigt där än. Du måste göra det här och det här’. Medans en annan som förstår
liksom vad man ska få fram ur det här, tydligheten ofta når högre – så det kan
jag absolut se. [Lärare]

Lärarnas uppskattning av framgångsrika elevgrupper är alltså mer komplex än
uppdelningen i kategorier som bildningsanpassade elever och instrumentella,
målsökande kodläsare. De mest framgångsrika eleverna bedöms dessutom
vara uthålliga, strukturerade, engagerade, intresserade, ha goda ämneskunskaper, en analytisk förmåga och vilja, samt bemästra sina studiestrategier. En
lärare beskriver detta: ”Det finns en del elever som är väldigt duktiga på att ta
till sig, [...] dels feedback men också instruktioner och ser till att dom förstår
vad som är syftet. Vad det är dom ska visa i en uppgift och som sen kan koppla
det då till stoffet och ta ut det viktigaste och göra det dom ska göra.” Ibland
förefaller de tydligaste karaktärsdragen för en framgångsrik elev motsvara en
inre begåvning, eller ”en inre drivkraft”, som får eleverna att utvecklas och
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växla upp i studierna. Detta tycks därför falla väl ut för elever som kan läsa av
spelet, är ambitiösa samt kan anpassa sig till förväntningar och läroplansmål.
Som en lärare uttrycker det är dessa egenskaper socialt och kulturellt betingade, genom att elever med större tillgångar får med sig en auktoritet och ett
starkt engagemang hemifrån.
Delvis och det är tråkigt att det är så, språklig förmåga spelar stor roll. Sen att
en del brukar prata om att vara kodläsare, att det är viktigt och jag håller inte
riktigt med. Det är inte dom som lättast får bra betyg. Utan det är kanske dom
som [...] kommer från ett akademiskt hem, [...] där man har tränats i att diskutera och är självsäker och därför vågar ta sig an en uppgift lite mer självständigt.
Dom lyckas ju bäst och dom behöver ju oftast inte så mycket av vår hjälp. [Lärare]

Med utgångspunkt i observationer, samt intervjuer med elever och lärare, så
går det att sammanfattningsvis skissera en hypotetisk modell för hur elever
med olika grundvärderingar, studiestrategier och tillgångar förhåller sig till
sina studier. Det vill säga hur de förhåller sig till aspekter som bildning, kunskap och inställning till betyg. Min skiss innehåller tre breda elevkategorier
som – mer eller mindre frekvent – kan tangera både den högre och lägre delen
av betygsskalan. Den första är de institutionaliserade meritokraterna, vilket
innefattar elever som har begränsade kulturella tillgångar eller en otraditionell
studiebakgrund och som i grundskolan gynnats av en mål- och betygsinriktad
ansats. Dessa kan i någon mån likställas med vad som kallats målsökare eller
kodläsare och är målinriktade och strävsamma. De är dessutom mer benägna
att ställa direkta frågor om hur man uppnår resultat, än elever som är inkännande och taktiska. Ett tydligt exempel på en elev [ELM] som faller väl in i
kategorin utförde i genomsnitt 18 timmars skolarbete i veckan och förklarade
sin studiestrategi som, ”pluggar, det är väl mest det att jag pluggar mycket
[…], pluggar effektivt och varje dag”. I den andra delen av skalan finns de
bildningsanpassade eleverna; som är debatt- och diskussionsinriktade, inte
lika betygsfokuserade och mindre pressade av studierna. Ofta har denna grupp
ett större innehav av kulturella tillgångar, vilket gör att de i viss mån klarar sig
utan hårt arbete. De är enligt lärarna aktiva i klassrummet, analytiska och fritänkande. Här inryms dock två underkategorier, de som lyckas mycket bra i
skolan och de som är ”blandade” betygsmässigt. Inom den kategorin finns
också elever som är väl medvetna om att de har goda framtidsförutsättningar,
oavsett om de når högsta betyg eller ej. Den tredje kategorin, de anpassningsbara eleverna, är också oftast bemedlade med större kulturella tillgångar, men
har parallellt en synkroniserad, diskret instrumentalism. Med andra ord har de
en adaptiv spelkänsla, som både involverar betygsalstrande karaktärsdrag
(hårt arbete, målsökande, engagemang etc.), bildningsorientering och en analytisk kunskap. De vet hur frågor bör formuleras och hur de ska visa sina kunskaper, men kan också förhandla med lärare när nöden kräver – ibland genom
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påtryckning.615 En elev [BÖM] som passar väl in på denna grupp förklarar sin
syn på utbildning. ”Alltså det är ju bra att kunna saker, det är ju att förstå hur
världen fungerar, som man lär sig i de flesta ämnen. Det är ju alltid bra att
kunna så att man kan fatta sina beslut därefter, men bra betyg är ju viktigt
också så klart – så att man kan fatta dom besluten, så att man kan gå den utbildningen man vill i framtiden.”

En pressad utbildningssituation
Under en av de första månaderna av fältarbetet besöker jag ett eftermiddagsmöte som avhandlar stress och ångest bland eleverna. Utgångspunkten är en
enkätundersökning som utförts i den berörda skolans regi och därefter sammanställts av en arbetsgrupp. Arbetet presenteras via Power Point inför en
större del av lärarkollektivet på skolan. Resultaten visar bland annat elevernas
ungefärliga studietid utanför skolan, tidsanvändningen av sociala medier, sovtider och uppfattningen om lärarnas upplägg och planering. Det förekommer
indikationer – framförallt på samhällsprogrammen – på att stressnivån är hög:
eleverna sover förhållandevis lite, men spenderar mycket tid på sociala medier, samt anser att lärarnas arbetssätt och planering ibland är otydliga. Det
senare möts med en viss irritation från lärargruppen och det finns flera kritiska
reflektioner kring enkätens utformning och resultat. Dessutom uppstår frågor
om varför stressen främst tycks påverka kvinnliga elever, samt skillnaden mot
andra skolor, eftersom det annars är svårt att utröna om det är en allmän eller
skolspecifik problematik.
Som en respons på enkätpresentationen och de frågeställningar som genererats
formas mindre diskussionsgrupper. Avsikten är inte bara att diskutera och utvärdera resultatet av enkäten, utan även att utbyta erfarenheter för att bryta
etablerade mönster av stress och ohälsa. Efter stundtals intensiva gruppdiskussioner återsamlas skolpersonalen. Det är många som vill framföra sina
åsikter vad det gäller elevstress och samtalet bryts ned i några kärnpunkter.
Bland annat betonas områden som information, undervisning, tysta studieutrymmen, att elevstressen kan kopplas till lärarnas belastning samt att det måste
finnas en större variation av examinationsmetoder. Det sistnämnda avser att
reducera antalet redovisningar inför klassen, samtidigt som eleverna ska få
möjligheten att redogöra för sina kunskaper. Som en lärare beskriver det finns
det ”utomordentliga elever” som inte vågar uttrycka sig eftersom vissa klasskamrater är mer högljudda och övertygande och tar större plats. Efter en längre
överläggning hamnar diskussionen på ett centralt huvudtema: betygshetsen
och de höga ambitionerna i elevgruppen. Läraren, som här kallas Paul,
615

I sin bok om Djursholm har Mikael Holmqvist visat på liknande egenskaper hos elevgrupper
som strävar efter högre betyg. Se Holmqvist, 2015.
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påpekar att man måste tydliggöra för eleverna att det inte gör någon större
skillnad om de får B i stället för A i vissa ämnen, eftersom det är betygssnittet
som de ansöker på. Han får medhåll från andra lärare och bland annat en av
de som ansvarar för mötet. Den senare betonar dessutom att det – förutom de
traditionella målen – finns flera bra, mindre prestigefyllda högskolor och program som eleverna kan studera vidare på om de inte har högsta betyg i alla
ämnen. En lärare invänder att det gäller att ha toppbetyg för att studera utomlands och Paul påpekar tystlåtet att det samma gäller för de som vill påbörja
juridikstudier i Lund. Den mötesansvariga läraren betonar återigen att skolpersonalen bör uppmuntra eleverna till att förändra sin inställning till universitets- och högskoleprogram som har lägre antagningsgränser. Ett förslag som
ges är arkitekturutbildningen.616
Utdraget från skolmötet sammanfattar några av de elitpräglade gymnasieskolornas största och mest dynamiska utmaningar. Eleverna är som beskrivits socialiserade till en fortlöpande strävan efter utväxling, men möter samtidigt
hinder på vägen. De jämförs med elever som har likartade utbildningsmeriter
men ibland andra tillgångar, förutsättningar och kunskaper. Flera lyckas och
presterar utifrån de villkor som råder, andra misslyckas i den hårda ”prestationskulturen”. Skulle den utbildningsmässiga inramningen och prestationskulturen försvinna, riskerar skolorna snabbt att hamna i en konkurrensutsatt
position. Det krävs alltså en ständig fingertoppskänsla för att minimera riskerna och behålla den autonomi som tycks existera. Att tona ned vikten av
höga antagningsgränser och gymnasiebetygens betydelse för en framtida utväxling, både äventyrar trovärdigheten hos skolan och underminerar det meritokratiska fundament som många elitpräglade gymnasieskolor förvaltar. På
motsvarande sätt vore det problematiskt att ”sänka” elevernas ambitionsnivå,
vad det gäller strävan efter höga betyg eller önskemålet att studera vid prestigefyllda universitetsutbildningar, särskilt eftersom detta skulle utmana familjers investering i barnens skolgång och de kollektiva föreställningar som
socialt starka grupper har när det kommer till utbildningsframgång.617
Ovanstående utdrag handlar mycket om de förväntningar som existerar och de
prövningar som bildningsanspråk och holistisk utbildning i dag möter. Från
lärarhåll påtalas dessutom att instrumentalism och en utpräglad betygskultur
leder till minskad yrkesmässig autonomi, dels på grund av krav på ökad dokumentering, dels genom ökat elevinflytande. Risken är inte bara den press
som lärare och elever utsätt för, utan också att betygsinflationen från grundskolan reproduceras. Därtill leder prestationskulturen och utbildningssystemet
till att vissa blir förlorare.
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Fältanteckning, 2015-10-13.
Som Holmqvist visar i sin studie av Djursholm, finns det prestige i att acceptera det meritokratiska fundament som svensk utbildning i dag vilar på. Holmqvist, 2015. Alla elever strävar
förvisso inte efter höga betyg eller för den delen efter att vidareutbilda sig till jurist, ekonom
eller läkare.
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Prestationskultur och förlorare
Det vore enkelt att säga att det finns vinnare och förlorare på dagens utbildningsmarknad och även bland eleverna på de elitpräglade gymnasieskolorna.
Begreppen vinnare och förlorare tenderar att bli normativa och kontextberoende utifrån vad som erkänns som legitimt. Det går att hävda att eleverna vid
de elitpräglade gymnasieskolorna är vinnare. Majoriteten skulle förmodligen
instämma under det första läsåret. Det går också att hävda att elever som genom väl utvecklade studiestrategier når höga betyg och därefter växlar in
dessa mot prestigefyllda universitetsutbildningar har fått en högre vinst. I relation till utbildningsfältets logik vore detta ett faktum. Andra skulle hävda att
de som genomgått en gymnasieutbildning med höga betyg och god utväxling,
men utan att bli allmänbildade samhällsmedborgare, är förlorare. Men kanske
förlorar de elever mest, som under gymnasieutbildningen blir utbrända eller
ständigt känner sig stressade och undermåliga i konkurrensen. Jag vill därför
avsluta kapitlet genom att kortfattat redogöra för vad instrumentalism, betygsfokus, prestationskultur, kundorientering, konkurrens och meritokratisering
kan medföra. Jag vill dessutom påpeka att detta är en sida av marknadiseringen som forskningen sällan diskuterar.
På skolorna i studien tycks stress vara en påtaglig faktor och så pass stark att
elever ibland drabbas av psykisk ohälsa.618 Detta är något som ofta tas upp i
diskussioner med elever, lärare och kuratorer och i andra sammanhang. På
några kommunala skolor samverkar därför elevkårerna, bland annat genom att
skapa diskussionsforum med föreläsningar och träffar. Vid tiden för mitt fältarbete existerade också en podcast där stress var ett huvudtema. Elevhälsovården på två av skolorna använde sig även av specifika metoder för att ta hand
om stressade elever, och rektorer såväl som lärare beskrev hur de bemötte
stressfenomenet i vardagen. Stressen och betygskulturen satt hårt ”i väggarna”, men inte förrän gymnasieantagningen och konkurrensen utifrån meritvärden reformerades antogs den enskilda skolan kunna verkställa reella förändringar. ”Men just stressen här att, flera elever liksom på något vis går in i
väggen och man ser att dom liksom inte orkar med det hela. Det har ju kommit
med betygsintaget.”
Det är ju en skola med ungdomar som har höga betyg, bara det säger ju en hel
del. En del tror jag klarar sig alldeles förträffligt bra här – men det är också
många som inte alls går in med lika bra betyg som när de kom in, det har jag ju
sett. Så konkurrensen blir lite för hård mellan varven, stressen är för mycket i
det här huset. Både för vuxna och elever tycker jag. Och jag tycker att den är
jättesvårt att jobba med. För det finns i väggarna här någonstans, det är oerhört
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Jag vill betona att jag inte har tillräckligt stora kunskaper för att analysera varför enskilda
personer drabbas av psykisk ohälsa eller stressrelaterade symptom. Däremot är den skolrelaterade pressen och stressen ett viktigt fenomen att beröra utifrån en utbildningssociologisk ansats,
speciellt när det går att koppla till utbildningsstrategier, studiestrategier och utbildningssystem.
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svårt att få lärarna att tagga ned och göra lite mindre och tänka lite ”good
enough”. Det finns inte, det går inte. [Kurator]

Som avhandlats har antagningsgränserna på elitpräglade gymnasieskolor höjts
genom skolvalet. Ungdomar med ambitionen att söka till dessa skolor behöver
således maximera sina grundskolebetyg för att bli antagna. Idealiseringen av
det att slå sig fram och konkurrera med betygsmeriter sitter dessutom djupt
och strategier tillämpas för att åstadkomma så bra betyg som möjligt. Därtill
finns även stundtals pressen hemifrån. Kvinnliga elever kunde uttrycka att de
vare sig i grundskolan eller i gymnasieutbildningen vågade komma hem med
lägre betyg. En elev berättar: ”Mina föräldrar sätter väldigt hög press och förväntar sig att jag alltid ska prestera på topp och då vill man inte göra dem
besvikna heller.” En annan förklarar: ”[D]et är mycket att, dels vill man inte
göra sig själv besviken och dels sina föräldrar. Man ville ju komma hem med
det där A:et liksom och inte med ett C. För det var inget speciellt.” Elever som
uttrycker sådana erfarenheter hänvisar ofta till en långtgående prestationsångest, även om de många gånger kommer från mer omfattande tillgångar och har
stöd hemifrån.
Eftersom det inte är säkert att betyget motsvarar den kunskap som erfordras,
eller är anpassad till den studiemiljö som eleverna möter, är det lätt att hamna
efter. Stress och press kan dessutom förstärkas när instrumentella strategier
krockar med en bildningsorienterad studietradition, samt när elever går från
att ha tillhört den starkaste fraktionen i grundskolan till att bli en i mängden.
En manlig elev berättar: ”[A]lltså jag skulle säga att det är en väldigt seriös
miljö. Man får ha det i åtanke om man tycker att det är bra, att man hamnar
med så seriösa personer, eller dåligt för att man känner sig pressad.” När tempot är högt och det är mycket skolarbete ”har man bara konstant ångest”.
Andra förklarar att stressgränserna varierar och att elevgruppen ibland omedvetet alstrar situationer som ökar pressen.
Ja, men det är väldigt enkelt när man går i en sån studiemotiverad klass. Alltså
vi är ju ändå studiemotiverade, att liksom stressa andra. För alltså vi har ju olika
kunskaper från innan och det är ju väldigt varierande i vad man alltså har
mycket kunskaper i och sådär. Så då så är det ju väldigt enkelt att, utan att man
riktigt tänker på det [...] eller alltså så här kanske säger nått som får en annan
att liksom bli jättestressad. [Kvinnlig elev, NV]

En kvinnlig elev påpekar därtill att ”systemet” (utbildningssystemet, min
anm.) skapar en studiemiljö med stress och hänvisar till den många gånger
hänsynslösa konkurrensen. ”Det är också gjort för att man måste va på topp
hela tiden, alltså det går ju inte typ att så här ha en dålig dag. Det är ju omöjligt
typ.” En annan elev påpekar likaså att det krävs ständigt arbete för att ”hålla
sig på toppen”.
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Nu är jag väldigt stressad över att få bra betyg. För det känns som det är lättare
att ha dåliga betyg och höja sig – än alltså – att behålla betyg. Även om det
liksom är samma betygskrav. För oavsett hur långt det går så ser man ändå
framåt; jag menar man höjer sig lite. Men när man är så här på toppen och vill
hålla sig på toppen så blir det verkligen, man får sådana krav på sig själv.
[Kvinnlig elev, SAM]

Ytterligare en elev berättade under vår intervju att hennes föräldrar var medvetna om den prestationskultur som existerade och därför ifrågasatte hennes
val av skola. De fruktade att studiemiljön och konkurrensen skulle bli för hård.
”Alltså mina föräldrar ville inte att jag skulle gå här typ. Ja, men min pappa sa
’du kommer aldrig klara av det här’.”
För de som är snabba att anpassa sig till skolmiljön öppnar sig alltså möjligheter, så även för de elever som omvärderar sina målsättningar och accepterar
betygen. Majoriteten av eleverna tar sig igenom sin utbildning och det är långt
ifrån alla elever som uppfattar stressen som ett problem. Det kan påpekas att
”det är inte så här ohälsosam stress” eller ”alltså jag stressar typ för lite känner
jag”. Vissa elever kan rent av vara trötta på diskussioner kring stress och press.
Ja, precis de här som gråter om dom får dåliga betyg och verkligen stressar upp
sig. Alltså jag blir inte stressad av det. Det är mer att jag stör mig på dom. Jag
vill liksom ta tag i dom ”det är lugnt, det kommer gå vidare”. [Kvinnlig elev,
NV]
Alltså jag tror att många blir stressade, alltså visst blir jag stressad ibland. Men
i och med att man har kompisar på olika skolor som satsar olika mycket och
som liksom – typ drar ner en lite på jorden – så blir man, alltså inte så stressad.
Alltså jag skulle säga att det blir en lite bra stress för mig. För annars blir jag
nog lite för lat. [Kvinnlig elev, NV]

Stressnivån och studiepressen i högpresterande utbildningsmiljöer är i sig
inget nytt och bland annat har konkurrens, tidsplanering, samt harmonin mellan institution och habitus, framhållits som centrala påverkansfaktorer.619
Dessutom finns det flera studier som hänvisar till hårdare konkurrens och svårigheter att upprätthålla rådande reproduktionsstrategier. Utöver examina
krävs alltså ytterligare kvalifikationer.620 Bourdieu har även påpekat att
tidsnöd och press är ett sätt för elitinstitutioner att skola elever för framtida
högre studier och yrken.621

619

Bourdieu, 1996; Darmon, 2017.
Flera forskare menar att denna utveckling också påverkar överväganden i utbildningsval,
graden av ängslan rörande skolan och investeringar i praktiker som kan ytterligare stärka barnens färdigheter. Brown, Lauder och Ashton, 2010; Ball, 2003a, 2003b, 2010.
621
Här skapas “the logic of urgency”. Bourdieu, 1996, s. 87. Se även generellt s. 84 ff.
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För de som inte klarar pressen blir studietiden däremot svårare och framför
allt förefaller kvinnliga eleven drabbas hårdast. En förstaårselev som hade det
svårt att acklimatisera sig berättar: ”Alltså jag hade nog kanske mått bättre om
jag skulle ha haft mer fritid och gått på en skola med inte lika mycket så här
press.” Eleven berättar vidare att föräldrarna vill att hon ska byta skola. På
liknande sätt beskriver en tredjeårselev att studietiden har varit svår och att
skolan har varit utmanande.
Alltså min studiesituation, jag börjar nästan gråta när jag säger det. Det har
verkligen inte gått som det borde har gjort. För att om man redan är en sån som
har väldigt höga krav på sig själv och så kommer man till en skola där alla har
väldigt höga krav på sig själv och lärarna säger att ni måste ha väldigt höga krav
på er själva, så kan man bli helt krossad av det och det har jag verkligen blivit.
[N]u låter det som jag är så himla hatisk mot min skola, jag tycker egentligen
väldigt mycket om min skola, jag tycker att det är en väldigt bra skola – det är
en väldigt bra utbildning. Den får en att tänka om och så. Men för en person
som mig själv, så har det kanske inte riktigt gått så bra. [...] Man tappar lite
motivationen. Jag tycker att det är svårt att se målet med min utbildning just nu,
bortsett från att få betyg liksom. [Kvinnlig elev, SAM]

I en skolmiljö där målen generellt är mycket höga och eleverna i hög grad
eftersträvar prestigefyllda utbildningar och lärosäten höjs stressnivån alltså ytterligare. Dessutom existerar vissa förväntningar på kunskaper och praktiker
som inte är direkt relaterade till undervisningen: enligt normen bör eleverna
vara allmänbildade, pålästa och sociala. Här genereras hierarkier, med vinnare
och förlorare. Bakgrunden till det som betonas är dock kopplad till marknadiseringen och betygsintaget. Utbildningsystemets utformning är alltså den
bakomliggande faktorn som upprätthålls av politiker, föräldrar, lärare622 och
elever som anpassar sig och förlitar sig på systemets genomslagskraft.

Sammanfattande analys
Inom internationell forskning har frågor om meritokrati och selektering länge
avhandlats i förhållande till eliter, elitskolor och elitutbildningar.623 Utbildningsinstitutioner och elever och studenter har på olika sätt betonat vikten av
tydlig struktur, begåvning och hårt arbete som framgångsfaktorer och därvid
underskattat betydelsen av sociala mekanismer.624 Ökad mångfald på elitskolor och elitutbildningar har dessutom betraktats som ett kännetecken för
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meritokratins framgång. Men rigorösa antagningsprov och höga betyg döljer
hur agenternas ekonomiska och kulturella tillgångar formar förutsättningarna
att lyckas. Som Bourdieu tidigt visade är ”studiebegåvning” ofta bunden till
stora kulturella tillgångar, tillsammans med en inlärd ”spelkänsla”.625 I detta
avslutande resultatkapitel har även jag fokuserat på hur utbildningssystemets
meritokratiska utgångspunkt påverkar de elitpräglade gymnasieskolorna, eleverna och den formella utbildningen. Jag belyser vad som händer när grupper
av studiestarka elever, ofta med mycket höga grundskolebetyg, placeras tillsammans genom gymnasievalets urvalsmekanismer. Dessutom har jag ställt
frågan, hur påverkas lärandemiljön? För mig är dessa frågor centrala för att
förstå de elitpräglande gymnasieskolornas position och prestige, men även för
att begripa familjers reproduktionsstrategier i ett konkurrensutsatt samhälle.
Tilltron till meritokratin har ökat i Sverige sedan 1980-talet och allmänt sett
verkar meriter allt mer betraktas som en erkänd och legitim urvalsmekanism.626 Jag vill dessutom hävda att ”merittänkandet” internaliserats som en
självklar grundförutsättning för elever på elitpräglade gymnasieskolor, särskilt eftersom de varit beroende av meriter för att etablera sig i dessa högpresterande skolmiljöer. I grundskolan gällde det att uppnå höga betyg för att
komma åt den efterlängtade gymnasieutbildningen och i gymnasieskolan
krävs höga betyg för att bli antagen till åtråvärda universitets- och högskoleutbildningar. Med andra ord reglerar meriter formellt deras investeringar och
utbildningsmöjligheter. En konsekvens är att elever kommit att identifiera sig
med betygen, eftersom de stolt kan rättfärdiga sin utbildningsbana utifrån kvalifikationer snarare än ekonomiska villkor.627 Medan meritokratiska ideal
finns hos majoriteten av eleverna i studien betyder antagningsgränserna mer
på Kungsholmens gymnasium och Norra Real. Anledningen är att antagningsgränserna generellt är högre och av stor vikt för elevgruppen på dessa skolor.
Ytterligare ett bra exempel på meritokratiska ideal är att elever ibland uttrycker en oro för att utbildningssystemet leder till skolsegregation, men samtidigt betonar en utvaldhet och att just de har arbetat hårt för få studera vid sin
nuvarande skola. Meriterna fungerar således både som ett institutionaliserat
symboliskt kapital och en urvalsmekanism som döljer sociala skillnader och
privilegier. Det svenska utbildningssystemet följer således snarare en internationell regel än ett undantag. Skillnaden är att den meritokratiska ideologin
med största sannolikhet har förankrats djupare i Sverige än tidigare, genom
införandet skolpeng och nuvarande antagningsprinciper.
På de elitpräglade gymnasieskolorna är dock konkurrensen oftast hård och utväxlingen från höga grundskolebetyg till aktningsvärda gymnasiebetyg är
625
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långt ifrån säker. Dels beror detta på att andelen elever med stora kunskaper
är hög, dels på att eleverna hamnar i en bildningsinriktad skolmiljö med otydligare riktlinjer. Dessutom blir elever antagna till elitpräglade gymnasieskolorna med betyg som kan vara följden av betygsinflation, snarare än renodlade
kunskaper. Vissa är således inte förberedda på studietakten, kunskapsnivån
eller skolmiljön. Eleverna träder emellertid inte in i gymnasieutbildningen
tomhänta. De möter den nya studiemiljön med olika tillgångar, strategier och
erfarenheter. Studiestrategierna är ofta socialiserade genom uppväxtförhållandena och grundskolestudierna, men formas dessutom efter utbildningssystemets regler, förutsättningar och logiker. Många elever har sålunda ett instrumentellt förhållningssätt, där de strategiskt manövrerar sig genom skolan som
”målsökare”. Dessa elever kan sägas vara systemets formella trotjänare och
utgör vad jag benämner institutionaliserade meritokrater. De är matrisbundna
och målinriktade, men lyckas inte alltid med ambitionen att uppnå sina mål i
en mer bildningsorienterad utbildningsmiljö. Situationen är dock inte alltid
mer fördelaktig för de bildningsanpassade eleverna, som förvisso uppskattas
av lärarna, men vars bristande anpassningsförmåga till bedömningskriterierna
inte med nödvändighet ger de bästa betygen. I stället tycks det vara en form
av hybridelev som lyckas bäst, de anpassningsbara eleverna. De har ofta
större kulturella tillgångar och kan systematiskt läsa av de krav som finns,
utan att vara alltför uppenbara i målsökandet. Dessutom har de förmågan att
förstå vikten av bildande och resonerande egenskaper. Denna elevgrupp kan
alltså systematiskt förflytta sig inom skalan mellan bildning och instrumentalism, eller betygsinriktning och fritänkande.
En viktig del i denna process torde vara konkurrensen om den reella utväxlingen. Majoriteten av eleverna har en målsättning, även om de inte har preciserat vad den är förrän de avslutat sina gymnasiestudier. För de som vill studera utomlands eller vid svenska topputbildningar krävs maximala betyg och
de är följaktligen utsatta för en påtaglig press. Dessutom är betygen inte alltid
en garanti, andra sociala egenskaper kan också var viktiga, dels för inträdet
till vissa universitet, dels för inträdet till professioner med hög status.628 Men
är eleverna som kommer in på de elitpräglade gymnasieskolorna spelplanens
vinnare? Detta är en svår fråga. Prestationshets medför exempelvis att ett stort
antal elever ständigt känner sig pressade. Samtidigt som de flesta betonar att
de erfar en viss nivå av press är det långt ifrån alla som uppfattar sig som
stressade. Framför allt gäller detta manliga elever. För de som klarar av utbildningen och att prestera kan det hårda utbildningsklimatet förmodligen ge
viktiga lärdomar. Som framhålls i relation till de franska förberedelseklasserna
produceras, förutom utbildning, kunskap i att organisera sitt arbete och förvalta den tid som finns.629 Dessutom uppstår en viss tålighet i relation till
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pressade situationer. För de som inte klarar av pressen och stressen väntar en
”dubbel bestraffning”. Dels uppfyller de inte de egna målen, dels motsvarar
de inte den meritokratiska framgångsnormen och hamnar således efter, praktiskt och symboliskt. Denna utveckling tycks i hög grad vara kopplad till utbildningens marknadisering, med betygsintag, betygsinflation, förväntningar
på meritokratisk utväxling och instrumentalism, men även med att dessa karaktärsdrag inte alltid är förenliga med den bildningstradition som förvaltas i
många elitpräglade gymnasieskolor. Självbilden hos vissa elever kan alltså utmanas i en studiemiljö där utbildning är mer än betygsalstring, och således
sviks de av grundprinciperna i det utbildningssystem som de är uppväxta med.
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Kapitel 10 Slutdiskussion och bidrag

I detta avslutande kapitel kommer jag att sammanfatta avhandlingen samt lyfta
fram studiens slutsatser och bidrag. Inledningsvis presenterar jag studiens
kontext och utgångspunkter. Därefter följer en diskussion som sammanför studiens resultat och bidrag till forskningsfältet. Jag avslutar kapitlet med att resonera om några teoretiska implikationer, framför allt hur resultaten kan förstås i relation till vad som benämns ”emerging cultural capital”.630 Detta följs
sedan av en diskussion om den legitimitet som elitpräglade gymnasieskolor
vilar på, det vill säga tillgångar som ackumulerats under historiska och nutida
strider. Här avhandlas slutligen frågan om vad som händer med gymnasieskolornas legitimitet när betygsinflationen inte längre leder till en tydlig differentiering och kan garantera eller förbättra resursstarka gruppers sociala position?
Med andra ord, när tilltron till meritokratin försvagas.

Studiens kontext och utgångspunkter
En uttalad strävan i 1990-talets utbildningsreformer var ambitionen att valfrihet och pluralism skulle utjämna delar av den ojämlikhet som fanns i skolan.
Rådande regler ansågs hämma elevers skolgång och i förlängningen deras
möjligheter till social och geografisk mobilitet. Dessutom inhämtades idéer
om att marknadselement och konkurrens skulle generera effektivisering inom
offentlig verksamhet, i synnerhet för skolor som underpresterade ekonomiskt
och resultatmässigt. Valfriheten och marknadiseringen bör dock inte endast
ses som ett utfall av nyliberal politik, utan också som en konsekvens av massutbildningen och de begränsade möjligheter till social- och utbildningsmässig
differentiering som existerade i svensk skola. Pluralismen av utbildningsmöjligheter tilltalade således socialgrupper vars positioneringsstrategier vilade på
kulturella tillgångar och förmåga att läsa av skollandskapet.631
Marknadiseringen av svensk gymnasieutbildning har utvecklats och intensifierats sedan 1990-talets utbildningsreformer, framför allt i storstadsområdena.632 Detta gäller såväl antalet skolor, som proportionen skolpendlande
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elever samt utvecklingen av marknadsföringsstrategier. Marknadiseringen
kan i dag sägas vara en institutionaliserad del av svensk utbildning, där både
elever och skolor måste utgå ifrån rådande konkurrensförhållanden. Till följd
av detta har en stor del av utbildningsforskningen fokuserat på marknadiseringens effekter och utbredning i olika geografiska regioner. Detta innefattar
analyser av konkurrens och marknadsföring, men även av hur friskolor och
skolval påverkar socialt utsatta områden.633
I stället för att ”studera ned” med fokus på skolor i socialt utsatta områden,
har jag valt att utgå ifrån ett ”uppåtperspektiv”, vilket vill säga att jag intresserar mig för skolorna i toppen av hierarkin och elitsegmentet av gymnasieskolor i Stockholm. Som antropologen Laura Nader poängterar ger uppåtperspektivet nya insikter och kan tillsammans med annan forskning bidra till en
bredare, relationell förståelse av ett socialt fenomen, speciellt i fråga om maktförhållanden och hierarkier.634 Mer precist har syftet med denna avhandling
varit att studera hur tre eftertraktade och elitpräglade gymnasieskolor positionerar sig, men också påverkas av och förhåller sig till gymnasiemarknaden.
Dessutom är syftet att analysera elevernas val och de socialiseringsprocesser
som uppstår i mötet med skolan som institution. De tre frågor som väglett
arbetet är:
-

Hur hanterar de elitpräglade gymnasieskolorna konkurrensvillkoren på
dagens gymnasiemarknad?
Hur kan elevernas val av gymnasieskola och program förstås?
Hur formas och socialiseras eleverna i mötet med skolan som institution?

Min definition av elitpräglade gymnasieskolor är empirisk-teoretiskt preciserad och inspirerad av Bourdieu med efterföljare. Definitionen är dels förankrad i skolornas hierarkiska position, dels i det symboliska kapital som förvaltas genom tidigare positionsstrider. Jag har med utgångspunkt i Börjesson
m.fl. därför valt att sammanfatta elitsegmentet av svenska gymnasieskolor utifrån tre integrerade dimensioner: en meritokratisk, en social och en funktionell.635 Den meritokratiska dimensionen avser i avhandlingen antagningsgränser, skolresultat, kunskapsnivåer och betyg. Den sociala dimensionen är framförallt kopplat till klassreproduktion och strävan efter utökat kapitalinnehav
hos olika sociala grupper. Avslutningsvis berör den funktionella dimensionen
skolornas roll i att forma ”dominerande agenter”, genom socialisering och
övergångar till prestigeutbildningar.636
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Det grundläggande utfallet av avhandlingen är samspelet mellan olika sociala
processer. Resultaten som presenteras i de olika avhandlingskapitlen representerar därför inte enskilda företeelser, utan bör snarare ses som uttryck för
flera parallella skeenden och förändringar i samhället.637 Här fyller studiens
metodologiska utgångspunkt, där kartläggning utgått från både etnografiska
data, sekundärstatistik och dokument, en viktig roll. Enskilt har alla dessa datainsamlingsmetoder brister, men tillsammans bidrar de till en större helhetsförståelse. Jag har i teorikapitlet pekat på svårigheten att avgränsa och definiera sociala grupper genom intervjudata. På ett motsvarande sätt har den etnografiska metoden begränsningar. Det är ibland svårt att komma nära studieobjekten, avgöra vilken data som är värd att samla in samt tyda vad som sägs
och görs. Att använda en teoretisk utgångspunkt har underlättat arbetet i dessa
avseenden. Samtidigt har det varit svårt att vara teoretiskt styrd i strikt bemärkelse under hela fältarbetet. Dessutom medför en teoretiskt styrd utgångspunkt att man medvetet eller omedvetet exkluderar vissa former av observationer och data som i andra forskningssammanhang kan ha varit av intresse.

Vilka erkänns som innerstadsgymnasier?
I det inledande resultatkapitlet redogjorde jag för den kraftiga tillväxten av
gymnasieskolor, tillika den ökade skolpendlingen i Stockholmsregionen. Därefter beskrevs hur Stockholms innerstad har blivit en nexus i denna förändring,
med en stor samling av gymnasieskolor och ett stort inflöde av elever. I avhandlingens data betecknas elitpräglade gymnasieskolor som är placerade i
Stockholms innerstad som innerstadsgymnasier eller innerstadsskolor. Elever
liksom skolor är noga med att förvalta dessa beteckningar och tilldela dem en
specifik status. Men för att förstå innebörden i den värdeladdade beteckningen
innerstadsgymnasium så måste vissa gränsdragningar mellan gymnasieskolorna i innerstadsområdet först synliggöras. Den första gränsdragningen är
geografisk och påverkas av stadens rumsliga hierarkier.638 Detta är ett utfall
av stadens socio-symboliska gränser, där gymnasieskolornas position och attraktionskraft formas i relation till det specifika stadsdelsområdets hierarkiska
position.
Parallellt med gymnasiemarknadens framväxt och utbredning i Stockholmsregionen har vissa stadsdelar kontinuerligt gentrifierats – socialt, kulturellt
och kommersiellt. Detta är delvis ett politiskt initierat förlopp, som bland annat har sin utgångspunkt i marknadsliberala bostadsreformer. Men det följer
också i spåren av transnationella investeringar och urbana trender.639 Det är
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dock svårt att konkret fastställa i vilken grad stadsutvecklingen samspelar med
gymnasiemarknaden och skolvalsreformerna. Men det är ändå möjligt att klarlägga några fundamentala relationer mellan den geografiska utvecklingen i
Stockholms innerstad och gymnasiemarknaden. I synnerhet gäller detta när
det gäller etableringen av gymnasieskolor, hur skolor använder rumsliga och
geografiska markörer i marknadsföringen samt i relation till skolpendlingsmönster. Det förefaller därför som att den kontinuerliga etableringen av gymnasieskolor i Stockholms innerstad sedan 1990-talets början är en strategisk
process, där placeringen används, om än på olika sätt, för att stärka möjligheterna i konkurrensen. I förhållandet mellan stadsdelsområdet och skolan sker
således en viss symbolisk utväxling, vilket i socialt och kulturellt välbeställda
stadsdelar kan ge upphov till så kallade lokaliseringsfördelar. Omgivningen
med dess livsstilar, arkitektur, estetiska uttrycksformer och folkliv är ”berikande” och blir således en konkurrensfördel.640 Ett exempel på detta är att
gymnasieskolor kan placeras i kontorslokaler eller före detta industribyggnader men ändå dra nytta av den geografiska placeringen. Likaså kan skolor investera i platser och byggnader som uppbärs av en anrik historik och alstra
fördelar som inte annars vore tillgängliga.641 Gymnasieskolor vinner eller förlorar följaktligen prestige beroende på stadsdelens sociala och historiska karaktärsdrag, vilket är något som alla deltagare på gymnasiemarknaden tvingas
förhålla sig till.642 Detta är kanske något som är mest märkbart i socialt utsatta
områden.643
Samtidigt genererar den rumsliga placeringen endast ett visst antal komparativa fördelar. Placeringen är alltså inte tillräcklig för att förstå vad som karaktäriserar ett innerstadsgymnasium och den attraktionskraft som dessa skolor
har för studiestarka elevgrupper. För att begripa denna skillnad är det viktigt
att förstå hierarkin av gymnasieskolor och särskilt åtskillnaden mellan de olika
segmenten av skolor i innerstadsområdet. För eleverna gäller det nämligen att
kunna utröna, navigera och selektera mellan de olika skolalternativen. Den
första analytiska distinktionen kan sägas ske mellan elitsegmentet och övriga
gymnasieskolor. Förtydligat görs en åtskillnad mellan skolor som tituleras innerstadsgymnasier och gymnasieskolor som är placerade i innerstaden. Distinktionen grundar sig primärt på de institutionella tillgångar som skolorna
förvaltar och kan använda i kampen om positioner. Det vill säga tillgångar
som alstrats och erkänts, som specifik elevsammansättning, antagningsgränser, historia, alumner, arkitektur, skolmiljö, skolornas värdegrund och utväxlingspotential. Den andra distinktionen baseras på skilda fraktioner eller
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nyanser inom elitsegmentet, där olika skolor appellerar till grupper med varierande kapitalkomposition och olika livsstilar.644

Institutionernas och elevernas strategier
Skolornas institutionella strategier och elevernas utbildningsstrategier måste
analyseras i relation till varandra och dessutom i förhållande till spelplanen,
reglerna och samhällsutvecklingen. Detta kan likställas med Ravenauds och
van Zantens ”allsidiga” analysmodell, som tar sin utgångspunkt i ”policy, strategier, kontext, resurser och värderingar”.645 Det är alltså i mötet mellan institutionen, eleverna, spelplanen, reglerna och samhällsutvecklingen som strategierna iscensätts, förhandlas och/eller möter motstånd. För elever såväl som
för skolor gäller det att i så hög grad som möjligt kunna förstå och ta fasta på
dessa spelregler, för att därigenom positionera sig väl. I slutdiskussionen har
jag därför valt att först ta min utgångspunkt i skolornas institutionella strategier, för att sedan fokusera på eleverna och mötet med institutionen. Avsikten
är att genom några sammanfattande exempel placera strategibegreppet i en
syntes och inordna skola och elev i kontexten av dagens utbildningssystem
och gymnasiemarknad.

Positioner och profilering
För att förstå hur de elitpräglade gymnasieskolorna positionerar och profilerar
sig i konkurrensen vill jag klargöra några fundamentala karaktärsdrag. För det
första konkurrerar inte alla gymnasieskolor i Stockholmsregionen med
varandra. Hur konkurrenssegmenten ser ut beror i stort på den sociala och studiemässiga sammansättningen, de programinriktningar som erbjuds, samt volymen och strukturen av skolornas institutionella tillgångar. Det innebär att
elitpräglade gymnasieskolor positionerar sig i relation till skolor med motsvarande ställning och elevrekrytering och distanserar sig från de övriga konkurrenssegmenten. Samtidigt finns det även olika fraktioner inom elitsegmentet,
där skolorna i varierande grad konkurrerar med varandra. Denna rivalitet är
återigen beroende på huvudman, elevgrupp, position och program. Skolor kan
således ha mer konkurrens på programnivå än på skolnivå. Norra Real, Kungsholmens gymnasium, Södra Latin och Franska skolan tycks bland annat ha en
mer omfattande och uttalad konkurrens när det gäller eleverna på humanistiska programmet, eftersom de andra skolorna i elitsegmentet inte har den programinriktningen.
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Även om det tidigare har funnits elitpräglade gymnasieskolor i Stockholm,
kan utfallet av rådande gymnasiemarknad alltså sägas generera mer specifika
kretsar för konkurrensen. De renodlas och blir mer synliga eftersom fler elever
i dag måste ta ställning till och rangordna skolorna i sina gymnasieansökningar. Det är också därför som studiens skolor uppfattar konkurrensproblematiken som mest påtaglig i förhållande till andra skolor i elitsegmentet. Ett
exempel är de så kallade elevrotationerna som i varierande omfattning sker
mellan elitsegmentets skolor. Främst omfattar rotationerna elever som inte
trivs eller har blivit antagna på sina andra- och tredjehandsval. Detta kan bidra
till en viss omställning, med in- och utflöde av elever i början av terminen,
men skapar också osäkerhet bland elever som undrar om de gjort rätt investering.646 Skolorna arbetar många gånger strategiskt för att minimera denna problematik samt för att upprätthålla och förstärka sin position. Samtidigt förefaller omfånget av elevrotationerna variera mellan olika år och tycks sällan
påverka skolorna väsentligt. En intressant aspekt av positioner och positionering är det faktum att skolorna i elitsegmentet inte bara konkurrerar, kallas
för rivaler, samt utgör referenspunkter för varandra, utan att det på skolnivå
även finns en viss samverkan över huvudmannagränserna och det på elevnivå
sker tävlingar och utbyten. Det senare sker oftast inom de specifika fraktionerna av elitsegmentet. Samtidigt är dessa samarbeten, utbyten och tävlingar en
indikation på vilka skolor som inkluderas och vilka som exkluderas. Ett möjligt antagande är att denna samverkan gynnar skolor med gemensamma referensramar och renderar ett kollektivt ”vi”, men också en möjlighet att ta del
av konkurrenternas strategier.
En gemensam nämnare som förefaller omfatta alla elitpräglade gymnasieskolor är det distanserade förhållningssättet till gymnasiemarknaden och autonomin från kommersiell marknadsföring. I avhandlingen betonar jag hur dessa
skolor profilerar sig lågmält och framför allt utifrån utbildningscentrerande
värden och att de historiskt haft en förmåga att utbilda elever som intagit framträdande samhällspositioner. Att använda sig av utpräglad marknadsföring betraktas således som problematiskt och anses dessutom skapa felaktiga föreställningar om skolorna. En liknande markör är den tydliga distansering från
vinstutdelande utbildningsföretag som skolorna gör. Speciellt finns sådana
markeringar hos elitpräglade gymnasieskolor med enskild huvudman, som är
noga med att positionera sig som non-profit. Även andra forskare har kommit
fram till liknande resultat och lyfter bland annat fram bildningsfokuseringen
inom elitsegmentet.647
Förmånen att kunna värna om en tillbakahållen och lågmäld profilering och
ändå rekrytera ”rätt” elevgrupper kräver dock vissa grundläggande
646
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förutsättningar. De elitpräglade gymnasieskolorna förvaltar symboliska tillgångar som gör dem stridbara i konkurrensen och som samtidigt särskiljer
dem från andra skolor. Här blir de egna elevernas sociala och studiemässiga
bakgrund central, men även historiska tillgångar såsom alumner, skollokaler,
den högpresterande utbildningsmiljön, geografisk placering och utväxlingspotential. Konfigurationen av dessa tillgångar förvaltas på varierande sätt av
de olika gymnasieskolorna, men en generell tendens är att tradition knyts ihop
med samtid för att erbjuda en gynnsam kombination av möjligheter. En intressant aspekt i sammanhanget är skillnaden mellan de traditionella och de nyare
elitpräglade gymnasieskolorna. Medan de förstnämnda markerar vikten av att
inte ”vila på sina lagrar” tycks de senare arbeta för att ”bygga upp sina lagrar”.
Skolorna börjar med andra ord i varsin ände av kontexten, men strävar efter
samma mål.
Oavsett detta utgör profileringen en tydlig distansering från gymnasieskolor
som inte har samma position, historik eller tillgångar. För hierarkiskt underordnade skolor vore det följaktligen inte genomförbart att positionera sig utifrån liknande värden, eftersom de saknar förutsättningarna att ”bära upp” profileringen. Dels vore en lågmäld profilering inte gynnsam för elevrekryteringen, dels vore den inte trovärdig. De värden som förvaltas och produceras
inom de olika delarna av elitsegmentet sammanfaller väl med elevernas perception av vad en bra skola och utbildning förväntas tillgodose. Här kan det
alltså sägas föreligga ett samband mellan de institutionella strategierna och
utbildningsstrategierna, eller mellan skolan och den huvudsakliga elevgruppens värderingar och livsstilar. Det lågmälda är något som inte gör skolorna
uppenbara eller åtråvärda för alla elevgrupper. Samtidigt kan det i dag fånga
upp en utbildningsmässigt selektiv elevgrupp och då från ett större upptagningsområde.

Gymnasievalets olika delar
Elevernas skol- och utbildningsval berörs av både strukturella processer och
en rad mindre beslut. Vid flertalet av de elitpräglade gymnasieskolorna i
Stockholm har majoriteten av eleverna höga grundskolebetyg och förhållandevis få har utländsk bakgrund. Likaså kommer en stor andel av de elever som
intervjuats från välbeställda hemmiljöer med högutbildade vårdnadshavare. I
hög grad kommer de från Stockholms innerstad eller villaområden runtom i
Stockholmsregionen och har ofta tillhört den betygsmässigt starkaste gruppen
i grundskolan. Gymnasievalet ses därför som en möjlighet att möta likasinnade, studiemotiverade skolkamrater. Därmed inte sagt att selektionen enbart
är bunden till möjligheten att studera med klasskamrater som har samma sociala livsstilsvärden, utan snarare med en varierad grupp människor från förhållandevis lika uppväxtvillkor. De elitpräglade gymnasieskolorna har många
gånger en mer heterogen social och geografisk rekrytering än vad eleverna är
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vana vid från grundskolan. Att man genom meriter selekterats till att studera
med elever som delvis har andra erfarenheter bidrar, som Khan förklarar, till
en känsla av utvaldhet. Det är inte så att närheten mellan hem och skola eller
föräldrarnas tillgångar i första hand säkerställts studieplatsen, utan de egna
kvalifikationerna.648 Elever som inte har valt att ta detta steg betraktas därför
i viss mån som bekväma, eftersom de vare sig berikats eller utmanats av nya
erfarenheter och människor.
En intressant utgångspunkt för att förstå gymnasievalet är homogeniteten i urvalet av gymnasieskolor. Med urval menar jag de potentiella skolor som eleverna inkluderar i sina gymnasieval och bland dessa omnämns med vissa undantag ett tiotal skolor i Stockholmsregionen som uppfattas lika, har rätt nivå
och karaktär. Främst gäller detta verksamheter som kan sägas tillhöra elitsegmentet av Stockholms gymnasieskolor, däribland de kommunala ”läroverken”
i innerstadsområdet samt ”non-profit” friskolorna Enskilda gymnasiet,
Franska skolan, Campus Manilla och Viktor Rydberg (Djursholm, Jarlaplan
och Odenplan). Utöver dessa tillkommer så kallade säkra alternativ, det vill
säga skolor som inte uppfattas som lika prestigefyllda men ändå bedöms som
godtagbara.649 Internationellt finns liknande forskningsresultat, särskilt när det
gäller klassbaserade utbildningsstrategier. Företeelsen går i dessa studier under benämningen skolvalskretsar. En skolvalskrets kan sägas omfatta de avgränsade acceptabla skolval som grupper med olika tillgångar och urvalskriterier utför och kan tänka sig att utföra.650 I en Stockholmskontext kan skolvalskretsarna dock inte endast etableras på institutionsnivå eftersom olika
elevgrupper lägger tonvikten på olika fraktioner av elitsegmentet. Det avgränsande urvalet kan i hög grad härledas till en kombination av var eleverna bor,
vilken grundskola de studerat vid, de nätverk som finns etablerade och deras
uppväxtvillkor (tillgångar). Men liksom skolornas konkurrens och positionering formar programinriktningarna de skolalternativ som det går att välja mellan. I synnerhet gäller detta i de fall det finns specifika programpreferenser
och programvalet anses viktigare än skolvalet.651 Skolvalskretsarna kan sammantaget ses som uttryck för en balanserad selektering, som tar sin utgångspunkt i gymnasievalets distinktionsmarkörer. Det är ett sätt att strukturera
gymnasiemarknadens olika alternativ och utnyttja systemets möjligheter för
att avskilja sig från elevgrupper och skolor som inte betraktas önskvärda. Där
tidigare antagningssystem mer utpräglat begränsade elevernas valmöjligheter
och gav mindre utrymme att stärka de egna utbildningsvillkoren, genererar
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dagens gymnasiemarknad flera möjliga utvägar för de grupper som har förutsättningar att läsa av marknaden.
Hos grupper med större tillgångar går gymnasievalet att knyta till mobiliserade sociala nätverk. Familjemedlemmar, vänner, eller nära bekanta finns som
referens och säkerhet för urvalsgruppen av potentiella skolor. Detsamma gäller för de skolor som inte anses vara åtråvärda eller för den delen tillräckligt
prestigefyllda. För dessa elever, som är införstådda med utfallet av olika utbildningsvägar, är selekteringsprocessen alltså bunden till en redan utvecklad
och etablerad kännedom. De har därför förmågan att placera och jämföra skolorna i elitsegmentet. Urvalsramarna är ofta kopplade till en kombination av
sociala och utbildningsmässiga faktorer såsom elevgruppens karaktärsdrag,
betygsgränser, skolans ledord och värdegrund, förväntad kravbild samt utväxlingspotential. För elever som inte har motsvarande nätverk, eller en lika omfångsrik kännedom om skolorna i Stockholm, är gränserna inte lika tydliga.
De har i större omfattning kommit i kontakt med elitpräglade gymnasieskolor
genom studie- och yrkesvägledare, tips från grundskolelärare, samtal på gymnasiemässan eller faktorer av mer slumpartad karaktär. Samtidigt förefaller
både boendeområdet och grundskolemiljön bidra med riktmärken och normer
för acceptabla utbildningsvägar. Detta gynnar förvisso priviligierade grupper
som i större utsträckning bor och studerar på platser som ger informationsfördelar, men ibland även elever med mindre tillgångar. För den sistnämnda
gruppen kan möjligheten att identifiera ”rätt” skola stärkas av att studera tillsammans med socialt och studiemässigt starka grundskoleelever eller att ha
växt upp nära elitpräglade gymnasieskolor.
Programvalet är som beskrivits en central del av utbildningsstrategierna och i
viss mån skiljer sig därför elevgrupperna inom de olika programinriktningarna. Som tidigare studier påvisat finns i allmänhet en högre social och utbildningsmässig rekrytering till naturvetenskapligt program.652 Förutom sådana
objektiva skillnader framhåller eleverna ofta att naturvetenskaplig programinriktning producerar bättre framtidsmöjligheter. Efter avslutade gymnasiestudier fanns förväntningar på att kunna studera ekonomi, medicin och teknologi,
men också samhällsorienterade universitetsutbildningar som statsvetenskap.
Vissa elever valde således ett naturvetenskapligt program trots ett lika stort,
om inte större, intresse för de samhällsorienterande ämnena. De elever som
studerade vid samhällsvetenskapligt program hade ofta tillräckligt höga betyg
från grundskolan för att söka sig till naturvetenskaplig programinriktning.
Samtidigt uttryckte de ett större intresse för den förstnämnda programinriktningen och därmed ansågs även chanserna till studieframgång öka. För de som
saknade tillräckliga betyg, hade valet av naturvetenskapligt program dessutom
inneburit studier vid mindre prestigefyllda skolor, vilket inte bedömdes
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eftersträvansvärt. Det är likaledes viktigt att understryka att många av de
”samhällselever” som intervjuats kommer från socialt sett starka hem och att
de sociala skillnaderna i de data som samlats in inte skilde sig väsentligt mellan programmen. Däremot kunde de studiemässiga aspirationerna variera. En
ytterligare aspekt som är värd att betona är att föräldrarna tycks ha haft större
direkt inverkan på programvalet än på skolvalet. Som det uttrycktes kunde
föräldrarna betrakta fel programval som resursslöseri. Att föräldrarna inte
uppfattades påverka skolvalet i samma utsträckning har sannolikt att göra med
skolornas karaktär. Med andra ord, föräldrarna hade ingen anledning att vara
kritiska till urvalet av skolor eftersom ungdomarnas val uppfyllde normerna
för vad som uppfattas godtagbart.653
En faktor som är värd att diskutera i fråga om skolvalsprocessen är elitskolebegreppets funktionella nivå.654 Jag menar här det mervärde som gymnasieskolorna kan sägas producera, och i synnerhet tilltron till förhållandet mellan
inväxling och förväntad utväxling, eller med andra ord en förädling av investerade tillgångar. Investeringen i en elitpräglad utbildningsinstitution och den
utväxling som detta förväntas resultera i är kopplad till vad Bourdieu benämner ”skolvärdenas börs”. Skolvärdenas börs innebär att agenter, genom sin
spelkänsla och de tillgångar som mobiliseras, investerar i de utbildningsmöjligheter som förväntas ge bäst avkastning och reproduktionsmöjligheter. Samtidigt sker denna investering i relation till utbildningsinstitutioner som kan erfara både upp- och nedgående banor. Bland de elever jag mött finns det exempelvis ofta förväntan och diskussioner kring potentiella utbildningsvägar och
därav följande utväxlingsmöjligheter. Dessa förväntningar är bland annat
bundna till institutionella tillgångar och framför allt alumner som studerat vidare vid prestigefyllda universitet eller uppnått ledande positioner. Det faktum
att en viss andel av eleverna fortsätter sin utbildning inom juridik, ekonomi
och medicin, vid lärosäten som Handelshögskolan i Stockholm, KI, Lunds
universitet och Uppsala universitet, skapar därför tilltro. Detsamma gäller prestigefyllda utbildningar på internationell nivå. Bourdieu framhåller på liknande sätt att utväxlingspotential är en framträdande identifikationsmarkör för
elitpräglade institutioner och något som eleverna sluter upp kring, oavsett om
utväxlingen realiseras för den enskilde individen.655 Det innebär således att en
investering inte med nödvändighet ger en garanterad avkastning, utan det föreligger en skillnad mellan den potentiella och reella utväxlingen. Vilka elevgrupper som tar sig vidare till prestigefyllda universitetsutbildningar vore intressant att kartlägga, men flera studier har pekat på att detta är en fråga om
klass, studietradition och socialiseringsprocesser som innefattar kunskaper om
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högre utbildning.656 Det var likaså tydligt att elever med omfattande utbildningskapital redan under första läsåret i gymnasiet hade kunskaper om eftertraktade lärosäten och utbildningar, medan elever med mindre tillgångar först
fick möjlighet att lära sig om detta under sina gymnasiestudier.
Sammantaget finns det flera processer och ställningstaganden som blivande
gymnasieelever måste gå igenom i sin selektion av skolor. Vissa har systematiskt utformat sina val men är ändå osäkra om beslutets beständighet, medan
andra snarare ”hamnar” på rätt plats genom att ta fasta på erfarenheter och
kännedom. Men även om elever med större tillgångar genomgått vissa socialiseringsprocesser och således uppfattar valet som mer instinktivt än elever
med mindre tillgångar, påverkas alla agenter också av mindre omfattande beslut som till slut kan vara avgörande. Dessa beslut är dock också formade av
en social perceptionsförmåga, som både är klassificerande och differentierande. När eleverna navigerar mellan skolorna i elitsegmentet och försöker
finna var de passar in, värdesätts följaktligen olika karaktärsdrag.657 I mötet
med skolmiljön preciseras därför selektionen ytterligare, men då utifrån identifikation och tillhörighetskänsla.658 Här tycks förhållandevis små nyanser och
värden göra stor skillnad i hur skolorna uppfattas och hur väl de passar överens
med den egna livsstilen. Det är också i detta sammanhang som elever med
andra livsstilar, eller socialt och etniskt heterogena grundskolemiljöer, kan
känna sig marginaliserade. Det kan därför sägas vara i mötet mellan habitus
och institution som eleverna tar sitt avgörande beslut om vilken skola som
passar bäst.

Institutionell socialisering och hierarkier
Vid elitpräglade gymnasieskolor ligger utväxlingspotentialen inte bara i möjligheten att vidareutbilda sig vid prestigefyllda lärosäten. En viktig del finns
även i de kvalifikationer som man kan tillgodogöra sig genom såväl den formella som informella skolmiljön. Dels handlar det om värden och kunskaper
som förmedlas i klassrummet eller i andra formella lärandesituationer, dels
om lärdomar som uppstår i informella sammanhang. På så sätt är elevgruppens
sammansättning, med dess livsstilar, intressen och tillgångar, en av de viktigaste källorna för utväxling och utbyte bland eleverna. Samtidigt måste eleverna erkänna de värden som alstras, och deras habitus bör som beskrivits
korrespondera med skolmiljön för att en mer omfattande utväxling ska kunna
ske. Detta innebär också att eleverna i olika hög grad är övertygade om och
receptiva till skolmiljöns innehåll. Om skol- och utbildningsvalet är en del i
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utbildningssystemets differentiering sker följaktligen flera liknande differentieringsprocesser i mötet mellan eleven och institutionen. Olika former av
ojämlikhet återfinns därför inom olika delar av utbildningsystemet, varvid
vissa är mer tydliga än andra.659 Den interna ojämlikheten och differentieringen glöms därför ofta bort när integrations- och segregationsprocesser, utbildningsmässig mobilitet och jämlikhet diskuteras på aggregerad nivå.
I den formella utbildningen erbjuds inte bara faktakunskaper, utan även utveckling av egenskaper som många gånger ger ökade förutsättningar. Eleverna skolas i kritiska och vidgande diskussioner, med betoning på bildning,
medborgarideal och medborgarfostran och förbereds dessutom för akademiska studier. Att detta kan göras, om än i olika grad i olika klasser och skolor,
har att göra med elevgruppens receptivitet och anpassning, vilket i sin tur får
ses som ett utfall av gymnasievalets urvalsmekanismer. Samtidigt ställer den
formella utbildningen och elevsammansättningen hårda krav på alla parter
som deltar i utbildningen, eftersom det redan från början föreligger vissa förväntningar. För de som har förmågan att läsa av spelreglerna finns här utrymme att utveckla redan ansamlade tillgångar. För andra uppstår barriärer
när sorteringsmekanismerna träder i kraft. Dessa sorteringsmekanismer är påverkade av elevernas sociala bakgrund men innefattar också aspekter som
konkurrens, studietakt och klassrumsdynamik. I de informella rummen förekommer likaledes både lärdomar, utbyten, nätverk, utmaningar och kamper.
Jag har i avhandlingen valt att exemplifiera detta genom att illustrera hur medborgarideal, engagemang och intresse för samhälls- och omvärldsanalytiska
frågor – i varierande omfattning beroende på skola – förvaltas som en viktig
del i elevgruppernas socialisering. Detta är synligt i diskussioner och engagemang som integreras i undervisningen, men främst fångas det upp i informella
sammanhang och forum. Här handlar det i lägre grad om att erövra en specifik
politisk ideologi och mer om egenskaper som att kunna argumentera för ståndpunkter och förhandla. Skillnaderna är här störst mellan de två kommunala
och den fristående skolan. På den sistnämnda förefaller intresset för samhällsoch omvärldsanalytiska frågor främst vara kopplat till ett engagemang på individnivå och fungerar inte som en institutionaliserad del av skolmiljön. Sannolikt har denna skillnad att göra med en kombination av elevrekrytering, tradition och styrning.
I likhet med den franska sociologen Muriel Darmon hävdar jag att den institutionella socialisering som sker i skolmiljön skapar utrymmen för positionering
och hierarkier.660 Många elever är redan innan de påbörjar gymnasieutbildningen väl medvetna om att det är viktigt att vara argumenterande och göra
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väl underbyggda ställningstaganden. Detta är egenskaper som utvecklats genom den familjespecifika socialiseringen och relationen till föräldrar, syskon,
vänner, släktingar och bekanta. Framför allt bland de elevgrupper som har
större kulturella tillgångar finns en regelbunden konsumtion av nyhetsmedier
och litteratur, vilket gör dem mer eller mindre medvetet uppdaterade om händelser i omgivningen och omvärlden. Den information som alstras och förvaltas kan därefter användas och omsättas som ett positioneringsredskap när det
behövs. De som inte har haft samma förutsättningar i hemmet eller för den
delen endast utvecklat ett begränsat intresse för samhälls- och omvärldsanalytiska frågor, kan således hamna i underläge när det blir fråga om diskussioner
och ställningstaganden. Dessa elever ger många gånger uttryck för att de lär
sig av klasskompisarna, men betonar samtidigt att de också håller sig i bakgrunden eller bara lyssnar, i stället för att aktivt engagera sig i diskussioner.
På det sättet lär de sig att resonera, men utan risken att försätta sig i besvärliga
situationer. Förmågan att argumentera, foglighet, gedigna kunskaper och samhällsengagemang kan också leda till både betygsmässig framgång och ökad
acceptans för elever med mindre omfattande kulturella tillgångar. Detta gäller
så länge som de accepterar erkända normer och inte ger intryck att vara alltför
politiskt inriktade. Intresse för samhälls- och omvärldsanalytiska frågor samt
medborgarideal är som sagt bara ett exempel på innehållet i de socialiserande
diskussioner som försiggår i de elitpräglade gymnasieskolorna och som påverkar den utväxling som elever kan ta del av. Det samma gäller bland annat
för engagemang i frågor som rör kultur, ekonomi och idrott, där liknande hierarkier med största sannolikhet existerar.

Studiestrategier och självbevarelsedrift i starka skolmiljöer
I avhandlingen beskriver jag hur engagemang och samtida bildningsideal,
med inriktning mot internationalisering, medborgarideal och samhällsengagemang, framträder i skolorna. Parallellt problematiseras bildningsbegreppets
position inom elevgruppen. Det senare kopplas till en grundläggande form av
instrumentalism där meriter premieras före bildning. Denna polarisering behöver nyanseras och analytiskt förtydligas för att ge en mer korrekt illustration.
Vad gäller bildningsidealen kan diskussionen härledas till en viss begreppsförskjutning. Förvisso har klassisk bildning en etablerad position och framträder som central i undervisningen, men samtida bildningsideal, som internationella kunskaper, förefaller i många fall vara viktigare inom elevgruppen. En
stor del av eleverna är uppvuxna med litteratur, läsning, kultur och frekventa
museibesök och i hemmiljöer där bildning och allmänbildning uppfattas som
viktiga. Därmed betraktas klassisk bildning ibland som förgivettagen och inte
lika fängslande som samtida bildning. Dessutom förefaller det finnas en tanke
om att samtida medborgarideal kräver andra kunskaper och att det är bättre
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för framtiden att ta tillvara på dessa kunskaper. Den instrumentella hållningen
kan kopplas till en institutionaliserad meritokrati och är ett uttryck för en mer
genomgående konkurrens om positioner i skolan och samhället.661 Således inkluderar den faktorer som spelreglerna för betyg och bedömning samt betygsinflation.662 Eleverna fostras helt enkelt i ett utbildningssystem där meriter
framhävs som den legitima vägen till framgång. Meritokratiska ideal genomsyrar och intensifieras därför på elitpräglade gymnasieskolor eftersom grupper
av studiestarka elever, ofta med mycket höga grundskolebetyg, hamnar tillsammans genom gymnasievalets urvalsmekanismer. I och med att betygsintaget uppfattas fungera som en naturlig och rättvis sorteringsmekanism, som bidrar till olikhet och mångfald snarare än homogenitet och konformitet, rättfärdigas dessutom skol- och utbildningsvalet. Likaledes betraktas meriter som
vägen till prestigefyllda universitetsutbildningar och framtida karriärmöjligheter. En intressant aspekt är dock att detta är mer synligt på Kungsholmens
gymnasium och Norra Real, även om meritokratiska ideal finns hos majoriteten av eleverna. Orsaken är att antagningsgränserna är högre och således betyder mer på dessa skolor. På liknande sätt visar andra studier hur meritokratiska ideal förvaltas vid elitpräglade utbildningsinstitutioner och på det sättet
skymmer undan de sociala fördelar som vissa grupper har.663 Framgång genom hårt arbete rättfärdigar både elevernas studievägar och skolornas existens, men är också något som den nya eliten använder sig av för att positionera sig mot den gamla eliten.664
I skolmiljön uttrycks de meritokratiska idealen och instrumentalismen genom
betygsjakt och matrisberoende. Både betygsjakt och matrisberoende kan ses
som en följd av relationen mellan dagens utbildningssystem och den systematiska betoningen på betyg som mobilitetsfaktor. Därmed förkroppsligas detta
också som en del av spelreglerna, vilket i sin tur formar elevernas utbildningsoch studiestrategier. Medan detta sannolikt även sker i andra skolor, maximeras det genom koncentrationen av elever som tillhört ett studiemässigt toppskikt i grundskolan. I gymnasieutbildningen uppstår således nya konkurrenssituationer och hierarkier, tillsammans med en intensifierad studietakt och
ökade kunskapskrav. Det utvecklas så att säga en hierarki mellan hög- och
lågpresterande i en allmänt sett högpresterande skolmiljö. Dessutom träder
eleverna in i skolor som premierar mer bildningsladdade kunskapsanspråk,
vilket gör att de utifrån olika förutsättningar måste navigera mellan utbildningssystemets och institutionens riktlinjer. För de som uppnått höga meritvärden genom generösa grundskolebetyg kan avståndet till den efterfrågade
kunskapsnivån bli ännu större. I mötet med skolmiljön mobiliserar eleverna
därför de strategier som finns att tillgå, både som en känsla för spelet och av
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självbevarelsedrift. Jag har i avhandlingen skisserat en skala mellan bildningsanpassning och instrumentalism, utifrån vilken elever med olika förutsättningar och tillgångar analytiskt kan positioneras och placeras in. På skalan
framhåller jag tre huvudsakliga kategorier: de instrumentella meritokraterna,
de bildningsanpassade eleverna och de anpassningsbara eleverna. I viss utsträckning kan eleverna tangera alla tre kategorierna och lyckas mer eller
mindre väl i studierna. Men de anpassningsbara eleverna, som har förmågan
att både vara bildningsanpassade och argumenterande, samt instrumentella,
organiserade och målorienterade i sina strategier tycks i högre grad nå framgång. Ofta tillhör dessa elever dessutom sociala grupperingar med större kulturella tillgångar och förutsättningar som gör att de gynnas i konkurrensen.
Att kunna vara bildad, argumenterande och kunnig och samtidigt förvalta ett
instrumentellt förhållningssätt, är sannolikt en gynnsam kombination av så
kallade ”soft skills” och ”hard skills”. Det visar på både företagsamhet och
kreativitet, vilket tycks vara fördelaktigt i kampen om positioner på dagens
arbetsmarknad.665 Elevernas syn på bildning och den institutionaliserade meritokratin bör dock inte ses som motsatspar, utan snarare tangerar de varandra
i den medborgaråskådning och likvärdighetssyn som regelbundet uttrycks.
Skolval och höga betyg antas trots allt leda till mångfald och mobilitet. Den
institutionaliserade meritokratin kan dock vara ogynnsam, i synnerhet när instrumentellt lagda elever möter kunskaps- och bildningstraditioner som de inte
är vana vid. Här försvåras situationen även för elever med mindre kulturella
tillgångar och mindre hjälp hemifrån. Som en konsekvens av den institutionaliserade meritokratin identifierar sig många elever som högpresterande och
relaterar skolframgång till höga betyg. Detta medför också att ångest, stress
och prestationssvårigheter kan uppstå för de som inte kan läsa av spelreglerna
och blir ”en i mängden”. Även om skolorna i många avseenden arbetar för att
motverka denna form av prestationskultur, med instrumentalism och betygsfokus som inneboende delar, så är detta komplicerat på dagens gymnasiemarknad. Att tona ned meriternas betydelse och vikten av att vara högpresterande,
vore att underminera den egna skolverksamhetens legitimitet. En stor del av
de elitpräglade gymnasieskolornas erkännande, anseende och symboliska kapital vilar på det faktum att de har förmågan att upprätthålla höga antagningsgränser och en viss utväxlingspotential. Går detta förlorat riskerar ställningen
på ”skolvärdenas börs” att försämras och på så sätt måste de alltid balansera
de meritokratiska idealen, förutsättningarna för utväxling med goda studieförutsättningar för elevgruppen.
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Traditionellt och framväxande kulturellt kapital
Att flertalet av de elitpräglade innerstadsgymnasierna i dag har en förhållandevis stabil position med högt söktryck och långa köer bör enligt min uppfattning diskuteras i förhållande till ackumulationen av traditionellt och framväxande kulturellt kapital.666 Det sistnämnda är vad Savage med kollegor benämner ”emerging cultural capital”, vilket fångar upp samtida kulturella värden
såsom urban estetik och en kosmopolitisk värdegrund. Kanske är det inte korrekt att polarisera traditionellt och framväxande kulturellt kapital, eller att
hävda att införlivandet av samtida kultur är ett nytt fenomen i elitinstitutioner.
Snarare har integrationen av olika kulturformer ofta prövats och förhandlats
av unga vuxna som studerar vid elitskolor, eftersom de i hög grad har förutsättningarna att utforska vart samhällsutvecklingen är på väg.667 Jag vill hävda
att rörelsen mellan det traditionella och framväxande kulturella kapitalet sammanfattas väl i valet att studera vid en skola som omges av en urban miljö med
”puls”, mångfald, tradition, kultur, arkitektur och konsumtion, samt i en skolmiljö där likartade värden alstras och värdesätts. Liknande karaktärsdrag har
framhållits som en bakgrund till att centralt placerade storstadsuniversitet, i
till exempel London, växt i prestige och attraktivitet under senare decennier.668
Att det finns en infrastruktur för att förvalta motsvarande värden, om än med
varierande grad i de olika skolmiljöerna, skapar således ett mervärde för elevgruppen. Framför allt för de elever som har förutsättningarna, erbjuder denna
infrastruktur ett utrymme för att utmanas, prövas, konkurrera och positionera
sig. Dessutom fostras och formas de till att bli anpassningsbara inför mötet
med olika rumsliga kontexter, samhällsgrupper och en föränderlig framtid.
Här finns en skillnad mot den holistiska, naturnära och kulturella bildning som
förvaltats på landsbygdsplacerade internatskolor, där det ansågs att staden,
med närheten till de lägre samhällsklasserna, var en ogynnsam miljö att uppfostras i för ungdomar från samhällets högre skikt.
Det kulturella kapitalet är föränderligt och måste analyseras i förhållandet
mellan teori och empiri. Således är kombinationen av elitpräglade institutioner
och urbana miljöer en god värdemätare för hur olika grupper konsumerar och
förhandlar kulturella värden. Den ger dels en inblick i vad som står på spel
bland resursstarka ungdomar, dels kunskap om relationen mellan olika former
av kulturella tillgångar. Jag skulle därför hävda att traditionella kulturella tillgångar inte spelat ut sin roll hos dessa ungdomar, snarare att de tas för givna
och utgör en trygg grund som de mer framväxande och samtida kulturella värdena kan bedömas utifrån. Att mångfald, samhällsorientering och ett globalt
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förhållningssätt värdesätts högt hos många elever kan exempelvis både ses
som ett uttryck för intresse och som ett strategiskt förhållningssätt till en global arbetsmarknad.669

Avslutande reflektioner
Majoriteten av skolorna i elitsegmentet är traditionstunga och förvaltar delar
av sitt symboliska kapital i form av anciennitet. Det är vad de franska urbansociologerna Pinçon och Pinçon-Charlots kallar för ett ”nedärvt kapital”, som
handhas och förvaltas genom minnen samt institutionella och materiella tillgångar.670 Men samtidigt går det inte att leva på redan existerande tillgångar,
vilket kommer till uttryck på flera sätt i denna studie.671 För en elitpräglad
institution räcker det inte alltid att följa politiska riktlinjer och önskemål från
högre utbildning och arbetsmarknadsinstanser. Utöver dessa kriterier bör man
förhålla sig till elevgruppens behov och dessutom integrera viktiga delar av
samhällsutvecklingen.672 På det sättet är balansen mellan historia, tradition
och samtid viktig, eftersom eleverna inte bara ska förvalta ett existerande arv
utan också vara med och vidareutveckla det. Det är också av denna anledning
som äldre skoltraditioner förkastas, utmanas och omformas parallellt med att
nya växer fram. Men samtiden och framtiden är svår att läsa av och en skolas
position kan cykliskt falla eller stiga på grund av förhållandet mellan de värden som förvaltas och rådande samhällsutveckling. I studien tycks exempelvis
de två kommunala verksamheterna ha varit mer receptiva för samtida omställningar än den fristående skolan, något som emellertid kan komma att förändras.
Hitintills har jag diskuterat det mervärde som elitpräglade gymnasieskolor bidrar med, det vill säga sådant som eleverna har möjlighet att ta del av för att
förbättra sina utväxlingsmöjligheter. En grundförutsättning för skolorna, såväl
som för eleverna, har här varit meriter i form av antagningsgränser och betyg.
Höga antagningsgränser och gymnasiebetyg som kan investeras i universitetsutbildningar är ett bedömningskriterium som många elitpräglade gymnasieskolor utvärderas från. Eftersom denna form av meriter anses uttrycka den
legitima vägen till skolframgång måste de också upprätthållas. Frågan är dock
hur dagens elitpräglade gymnasieskolor i förlängningen kommer att förhålla
sig till och påverkas av betygsinflation och den instrumentalism som tidigare
beskrivits? Vad händer om fundamentet meritokrati inte garanterar tillräckliga
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reproduktionsvillkor eller minskar utrymmet för skolornas bildningsorienterade värdegrund? Som avslutning på avhandlingen vill jag problematisera
dessa frågor och påminna om att samhällsutveckling och fortsatt marknadisering kommer att skapa nya utmaningar för skolor som attraherar starka elevgrupper.
Elitpräglade gymnasieskolor står i dagens utbildningssystem alltså inför flera
komplexa utmaningar. Dels tenderar vissa holistiska utbildningsinslag att sättas på prov genom betygsfokus och instrumentalism. Så länge som höga antagningsgränser existerar parallellt med att elever finner intresse i allmänbildning så finns det utrymme för de bildningsorienterade kärnvärdena. Men med
betygsinflation och betygsfokus kan elever i högre grad tvingas prioritera ett
instrumentellt förhållningssätt till kunskap. På samma sätt finns risken att
dessa förändringar också hotar elevgruppens sammansättning, speciellt när
grupper med större tillgångar inte anser att höga antagningsgränser och betyg
kan garantera utbildningsinnehåll, kvalitet, nätverk och utväxling. Meriter riskerar följaktligen att förlora i värde och bli devalverade som urvalsmekanism
om grupper med större tillgångar inte finner dem trovärdiga, dvs. när höga
meritvärden varken säger något om skolan eller om eleverna. Jag undrar sammanfattningsvis hur långt dagens utveckling kan gå och hur den påverkar utbildningsstrategierna hos de olika segmenten av medelklassen och den övre
medelklassen, liksom elitpräglade gymnasieskolors institutionella strategier
och anpassningsförmåga. Eftersom grupper med större tillgångar kan utnyttja
sin kännedom och sina tillgångar för att göra anspråk på förändring, kommer
det då att argumenteras för nya utbildningsreformer för att öka differentiering?
Är det möjligt att det i framtiden kommer att finnas tydligare anspråk på antagningsprov och avgifter till specifika utbildningar? Om vi ser till 1990-talets
utbildningsreformer så har likartade händelser skett förut. Redan har det till
exempel föreslagits att minska elevantalet för att höja statusen och antagningsgränserna på den kommunala gymnasieskolan Hersby på Lidingö.673 Om detta
är en idé som fler väljer att följa i syfte att skapa konkurrens och hierarkier får
dock framtiden utröna. Den viktigare frågan är hur vi fortsättningsvis kan
uppnå en jämlik och inkluderande skola och hur en sådan ska utformas.
Till min studie om de elitpräglade gymnasieskolorna bör avslutningsvis läggas
en kort reflexion om begreppet elit i den samtida diskussionen. Jag är medveten om den politiska laddning begreppet fått. Utifrån olika ideologiska
ståndpunkter riktas kritik mot en elit fjärmad ”folket”. Den må komma från
högerpopulistiska sammanhang, med traditionalistiska, nationalistiska
673

De kan jämföras med införandet av skolvalet i början på 1990-talet. Se Hultqvist, 2017. En
indikation kom nyligen i en debattartikel om Hersby gymnasium som är skriven av en representant för Centerpartiet. Lidingösidan. https://www.lidingosidan.se/debatt/insandare-debatt-hoj-ambitionenfor-hersby-bygg-inte-ut/. 2019-04-26.

235

förtecken eller från vänsterhåll mot ”dom däruppe”. Men det är viktigt att
framhålla att i denna studie har elit och elitpräglad använts för att diskutera
hierarkier inom det svenska utbildningsväsendet och att definitionen görs analytiskt.
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Summary

Background and context
During the early 1990s Sweden underwent extensive educational reforms.
Vouchers, freedom of choice, establishment of so-called “free-schools” together with far-reaching decentralization took the place of a highly centralized
educational system, with few private schools and a very low degree of differentiation.674 A stated intention of these reforms was that freedom of choice as
well as a greater number of educational options would level the playing field.
It was believed that existing regulations hampered socially disadvantaged students and, by extension, opportunities for social and geographical mobility. In
addition, there was a firm belief that marketization and competition would
lead to greater efficiency in public services, especially in schools that underperformed educationally.675 However, school choice and educational marketization should not simply be seen as outcomes of neoliberal principles, but
also as a consequence of mass education and limited opportunities for social
and educational differentiation. Pluralism and competition attracted social
groups whose positional strategies rested on cultural assets and the ability to
decipher the school landscape. Educational marketization has in fact advanced
and intensified since the 1990s, particularly in metropolitan areas and medium-sized cities. This is evident both in the increasing number of schools and
in students commuting to inner city schools, and additionally in the continuous
development of marketing strategies. Consequently, marketization has become an institutionalized part of Swedish education, and students and schools
must equally adjust to the prevailing competitive conditions. Much of the research in the field has focused on the effects and extension of marketization
in different geographical regions. This includes examination of competition
and marketing, but also of how free-schools and school choice affect socially
vulnerable areas. However, less attention has been directed at high-income
areas and schools at the top of the hierarchy.
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Aim and research questions
Instead of "studying down" with a focus on schools in socially vulnerable areas, I have chosen “studying up”.676 That is to say, I am interested in the
schools at the top of the hierarchy and the elite segment of upper secondary
schools in Stockholm. As anthropologist Laura Nader points out, “studying
up” provides new insights and can, with the addition of other research, contribute to a broader understanding of a social phenomenon,677 especially in
terms of power relations and hierarchies. More precisely, the focus of this dissertation has been on how three sought-after and prestigious upper secondary
schools position themselves in the educational market, but also how they are
affected by and adjust to it. A further aim has been to analyse students’ educational choices and the socialization processes that arise in their encounter
with the schools as institutions. The three research questions guiding the work
are:

-

How do the upper secondary elite schools handle the competitive conditions of today's educational market?
How can the students’ choice of upper secondary schools and programs
be understood?
How are students shaped and socialized in their meeting with the school
as an institution?

Theoretical foundation
My theoretical departure has been inspired by sociologist Pierre Bourdieu and
more recent scholars developing the Bourdieusian perspective. Hence, the theoretical foundation rests on concepts such as cultural, economic and symbolic
capital (“assets”), habitus and strategies.678 My analyses further explore contemporary advances within the Bourdieusian tradition, e.g. what Savage and
colleagues have named “emerging forms of cultural capital”.679 Additionally,
the interview material has been classified by social category or class position
in order to differentiate and create nuances within the data. Here I have been
inspired by the social categories used by sociologist Agnes van Zanten, the
Swedish educational sociologist research group SEC and the researchers
within the Norwegian ORDC project.680
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My definition of upper secondary elite school is empirically as well as theoretically defined and inspired by Bourdieu and his followers. The definition is
based on the hierarchical position of the schools and partly rooted in the symbolic capital managed through past and present position struggles. I have also
been inspired by Börjesson and colleagues and have therefore chosen to base
my definition of the elite segment of Swedish upper secondary schools on
three integrated dimensions: a meritocratic, a social and a functional dimension.681

Methodological approach
This thesis has been guided by a theoretically inspired ethnography. This
means that I have used this theoretical foundation as a departure, particularly
in respect of my systematization of data collection and for my analysis. Therefore, concepts such as recognition, classification, boundaries and strategies
were of vital importance in observation and documentation. Using a similar
approach, the interviews were guided by questions concerning social class and
classification and perspectives on experience, i.e. questions used to map social
groups and their views of the world.
The ethnographical data were primarily collected during a single academic
year (Autumn 2015 and Spring 2016) and within three separate elite upper
secondary schools. However, additional interviews and other data were collected during 2014 and 2019. The data set consists of observations in classrooms and other school-related spaces (meeting rooms, corridors etc.), interviews with a total of 119 participants (students, teachers, principals, guidance
teachers, school welfare officers), and data from official statistics. It also contains a wide array of documents, web sites, school magazines, anniversary
books and photographs.
The schools monitored during the ethnographical work consist of two municipal, former grammar schools and one free-school. All three schools have a
long history and are socially selective. However, the two municipal schools
are also highly selective academically. The choice of schools was based on
their hierarchical position and in aeddition on the categories used by Börjesson
et al., as mentioned above.

681

Bourdieu, 1995 and 1996; Börjesson et al., 2016, p. 93–94.
239

Analysis and results
In Chapter 5 I analyse the spatial dimensions of educational marketization and
the inner city, upper secondary elite schools. The analysis begins with an exploration of Stockholm and the emerging, regional educational market. Here
I map the geo-spatial sprawl of upper secondary schools during the period
1992 to 2019. This is done by examining the increasing number of upper secondary schools at a regional level and the growing quantity of upper secondary
schools within inner city Stockholm. This part also includes a descriptive survey of students commuting to different inner city, upper secondary schools.
The second part of Chapter 5 focuses on how inner city, upper secondary
schools appropriate space and geographical settings. One key element in this
analysis is the use of Bourdieu’s concept of “profits of localization”.682 This
means that schools might profit from their geographical setting by being in
proximity to “rare goods”, such as certain kinds of culture, history and consumption and have a particular social embeddedness (high-income area etc.).
However, I also maintain that there is a major distinction between schools
labelled “inner city schools”, i.e. the elite segment, and the broader category
of schools situated within the boundary of the inner city. These differences are
manifested in hierarchical distinctions in terms of student-group composition,
history, alumni, how schools are perceived and also in how the schools appropriate their geo-spatial setting. One key result is that the label “inner city
school” tends to correspond to elite “circuits of schooling”, 683 that is, the preferred and narrowly defined selection of schools that specific groups of students would and could choose from.
Chapter 6 focuses more narrowly on the intersection of institutional and educational strategies, i.e. on how the strategies of schools and students overlap.
I start by examining the way students from different social positions evaluate
and identify their choice of school. One finding is that students from higher
social strata (upper middle class etc.) generally tend to have greater familiarity
with the Stockholm elite school segment. This is predominantly a benefit of
their social advantages and characteristics such as networks and upbringing.
But it also relates to the nurturing support of their previous schools and of
norms created in certain residential areas. In contrast, students from subordinate social groups with lower amounts of cultural capital have mostly relied
on guidance teachers, rumours and admissions criteria based on high grades
to identify their choice of school and program. One interesting result is that
many students refer to the role of coincidence as a determinant factor. However, coincidence might mean different things depending on students’ social
position and familiarity with the schools in the elite segment. For example,
682
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students from higher social strata often felt that they identified the specific
school by chance, even though they were socialized into specific groups of
accepted schools during their upbringing. Another interesting finding is the
strong belief in meritocracy and that merit equalizes the playing field. In other
words, that all students regardless of their social position have the same opportunity to select an elite, upper secondary school and thereafter continue to
prestigious universities. I associate this meritocratic view with a cosmopolitan
outlook, which emphasizes the importance of social and geographical mobility, but at the same time it implies a somewhat restricted view of multiculturalism.
In the second part of Chapter 6 I discuss what I call exchange potential and
how this varies between the different upper secondary elite schools. Exchange
potential mainly refers to the prospects that schools offer in terms of networks,
transition to prestigious universities, consecration of elite identity, and, additionally, formal and informal education. However, it also comprises the way
that history, successful alumni and other institutional assets foster confidence
and belief.684 Consequently, in the analysis I refer to exchange potential as an
objective institutional asset that appeals to students. In addition, I explore how
students from different social groups and with varying social prospects relate
to the concept of exchange potential and come to integrate it into their own
future educational trajectories.
Chapter 7 examines educational marketization and its effect on the three
schools. Initially I explore how these schools approach the contemporary educational market and who they define as competitors and rivals. Among other
things, this section of the text includes the marketing strategies deployed. One
key feature is that the three schools seem to rely profoundly on being low-key
and trusting to their accumulated symbolic assets. More concretely, by relying
on students as representatives, as well as their long history, prominent alumni,
the idea of Bildung, educational achievements and exchange potential and
concentrating on education as a primary feature, explicit marketing might be
avoided. This is in contrast to most other schools in the Stockholm region.
With regard to the competition, the defined rivals correspond well with the
above-mentioned “circuits of schooling” and therefore include a narrow and
selective group of schools.
In the second part of Chapter 7 I concentrate on how educational marketization
affects everyday school practices. One key element here is the emphasis on
stability and the benefit of being at or near the top of the hierarchy. This section contains three central findings. Firstly, the students and their parents or
guardians are mostly perceived as kind and polite. Nevertheless, there are
684
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elements of consumer behaviour, with teachers scrutinized and sometimes
criticised for not providing good enough education or grades. This means that
there is a need for continuous dialogue between on the one hand parents or
guardians and on the other teachers and principal, so as to minimize potential
hazards. Especially, since the schools rely on word of mouth and rumours to
recruit students.685 Secondly, there is to a certain degree a rotation of students
among the various schools in the elite fraction. In simpler terms, students
sometimes opt out and change schools, either because they were not initially
accepted by their first choice or because they are dissatisfied with the current
school. These rotations usually start to happen at the beginning of each school
year and generally involve changes between schools in the elite segment, i.e.
schools within the above-mentioned circuits of schooling. Rotations might
trigger problems but could also reinforce a school’s established position,
which depends on the influx and outflow of students with certain grades.
Schools might also deploy specific strategies to minimize these rotations. Finally, educational marketization has created more homogenous groups of students as regards grades, particularly in the two municipal schools. With educational merits the main currency for entrance to Swedish upper secondary
schools, many students in the elite segment arrive with very high grades, although this does not necessarily mean that these grades are based on solid
knowledge and skills. Rather, grade inflation, instrumentality and customerlike behaviour have resulted in increasing numbers of top scoring students.686
This means that teachers occasionally discover gaps between students expected and actual knowledge and that top grades in the compulsory school are
not always transferable to the upper secondary school.
Chapter 8 analyses the school environment and formal and informal practices
within the three schools. Focus is primarily on how internationalization, traditional culture (Bildung), social commitment and an emphasis on contemporary social and environmental analysis are acquired through socialization and
work as symbolic assets. In the first part of the chapter I provide a walkthrough
of the physical environment of the schools, showing how pin boards, lockers
and walls are used to inform and spread messages. Additionally, I illustrate
how this sets the norms for what are the recognized areas of interests and also
helps students to keep up to date. However, I acknowledge that there are differences between the schools in regard to their use of pin boards, lockers and
walls.
The second part of Chapter 8 concentrates on how the different schools foster
and socialize their students in global citizenship, something that takes place in
both formal and informal spaces. One example is the evident focus on
685
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communication, exploration and integration of social analysis in several subjects. Finally, I show how social commitment and awareness of contemporary
social and environmental questions are important for the students. These
schools might therefore, in some respects, be regarded as training grounds for
the accumulation of “soft skills” and cosmopolitan cultural capital, i.e. those
skills that have become essential for global careers and transnationally mobile
citizens.687 In relation to this, I also demonstrate how social commitment, and
attention to contemporary social and environmental questions, acts as an indication of difference. It frames how different elite schools are defined politically, and also works as a demarcation within schools and a social marker that
differentiates between students. For instance, students from higher social
strata and with greater cultural assets often dictate the rules of the game and
the principles of discussion. This does not necessarily mean that they dominate the discussion, rather they choose when to participate and which subjects
to discuss.
In the last of the empirical chapters, Chapter 9, I develop the analysis further,
by examining how meritocracy, with its strong focus on grades, affects the
elite upper secondary schools and the work of their students. A fundamental
question is what happens when educationally high-achieving students, fostered in a system where merit is seen as the path to success, are brought together, and likewise how this affects the learning environment. Initially, I
demonstrate how “thinking through merits” has become an integral part of the
students’ educational strategy. Many therefore come to equate their own identity with being high-performing. However, the transformation from being a
high-performing student in the compulsory school to receiving top grades in
upper secondary school is far from a straightforward process, especially for
those students that teachers label “cue-seekers”. By using questions, matrixes,
criticism and pressure these students were successful in pinpointing the route
to high grades in the compulsory school. Yet, in an educational environment
where students are forced to reflect, discuss, debate and elaborate, cue-seeking
and instrumental strategies are not seen as equal to other strategies. Therefore
cue-seeking students are forced to adapt, or risk finding that their grades decline. Similarly, in the new educational setting different competitive situations
arise together with an intensified study pace and increased knowledge requirements. In other words, a new hierarchy between high and low performance
emerges in largely high-performing school environments. In my empirical
data I have identified three broad categories of student, whose strategies are
more or less in line with “the rules of the game” and who therefore thrive in
this competitive situation. I call these categories, the instrumental meritocrats,
the cultured students and the adaptable students. In many ways the adaptable
students seem to have the greatest likelihood of success in the fierce
687
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competition for high grades and educational achievements. These students
typically come from backgrounds with higher levels of cultural capital; they
are articulate, reflecting, organized but also know how to be instrumental
when this is needed. In contrast to the instrumental meritocrats, the adaptable
students are more skilful in their use of instrumental tactics.
In the final part of Chapter 9, I show how educational marketization, meritocracy and the inner hierarchies of these elite schools create an intensely demanding environment. For some students, mostly female, the pressure and
stress level become too much. These students could be said to be victims of
an increasingly competitive society in which education plays a big part and,
to some extent, they illustrate the negative aspects of contemporary meritocracy.

Concluding comments
This thesis shows how several of society’s processes are intertwined – politically, historically, spatially and socially. The schools in the study, to a varying
degree, adapt and adjust to these complexities. They rely on their accumulated
institutional assets, but constantly need to integrate contemporary principles
and at the same time anticipate the future. Otherwise, they would sooner or
later be out of date.688 The same goes for the students. This is also why elite
schools are so interesting and important to study. By studying elite schools we
can for instance see the movement from established to emerging cultural capital, different struggles for legitimacy and the socialization of potential leaders
of society. Furthermore, by studying the elite segment of schools and how they
adjust to educational marketization, we might also grasp the inconsistences
and inequalities of the contemporary educational system. In other words, a
study such as this can provide more nuance and supplement what analyses of
socially vulnerable areas have displayed.

688

See Bourdieu, 1995.
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Appendix

Intervjufrågor
Intervjufrågor elever
Födelseår:
Boendeort:
Meritvärdespoäng från grundskolan:
Grundskolan och tidigare utbildning
1.
Berätta om din grundskola?
2.
Trivdes du bra på skolan?
•
Vilken skola/skolor har du tidigare studerat vid?
Ø Är detta skolan/skolorna som låg/ligger närmast ditt hem dvs. där
ungdomarna från ditt boendeområde går?
Ø Vad har dessa gett dig för redskap i dina gymnasiestudier?
Gymnasieutbildning och gymnasieskola
Valet och valhandlingen:
3.

Kan du berätta lite kring gymnasievalet?
•
Vilka kriterier var viktiga när du skulle välja?
Ø Programinriktning?
•
Varför valde du den här skolan?
Ø Relatera till plats, andra skolor, ämnet…
Ø Kommunal eller friskola, spelade detta någon roll?
Ø Vilka skolalternativ hade du?
Ø Var det ditt första- eller andrahandsval?
Ø Var det viktigt att du kom in på ditt förstahandsval?

4.

Vad visste du om skolan innan du började?
•
Hur fick du kunskap om de olika skolorna och din aktuella gymnasieskola?
•
Internet, gymnasiemässan, öppet hus etc.
•
Beskriv din uppfattning av besöken på gymnasiemässan och öppet hus
Ø Vem var du där med?

5.

Varför valde du bort de skolor som ligger närmare din egen bostad?
•
Ge exempel på skola/skolor och fråga kring dessa.

6.

Att skolan ligger just här, spelade det in?
•
Inverkade den geografiska faktorn innanför/utanför tullarna?
•
Den aktuella stadsdelen?
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7.

När bestämde du dig för skolan?
•
Skulle man kunna säga att du gjorde ett strategiskt val inför framtiden?

8.

Arbetade du på något specifikt sätt i grundskolan för att nå ditt val av gymnasium?

9.

Hur resonerade du och dina föräldrar?
•
Var ni ense?
•
Anser du att dina föräldrar påverkade din valhandling på något sätt och i så
fall hur?

10.

Fanns det andra personer som du diskuterade med och som du känner påverkade dig i valet?

11.

Hur kändes det att välja skola och program?
•

12.

Hur ser du på att man får välja skola?

Om det inte funnits skolvalfrihet, hur hade det påverkat dina möjligheter att få en bra utbildning?

Skolan och skolkulturen
13.

Om du skulle beskriva den här skolan för exempelvis någon som var intresserad av att söka
hit, hur skulle det låta då?
•
Hur är det att studera på denna skola?
•
Vilken tillhörighet känner du till skolan?
•
Vad kände du när du kom hit?

14.

Vad betyder det att studera vid ett innerstadsgymnasium?
•
Hur nyttjar du/ni det centrala läget?

15.

Finns det någon explicit skolkultur och hur tar den sig i uttryck?
•
Vad karaktäriserar eleverna?
Ø Någon stil eller några särskilda drag?

16.

Finns det några traditioner som du uppskattar eller inte på skolan?

17.

Är du engagerad i någon av skolans föreningar eller skolpolitiskt (elevråd etc.)?
Vilken form och varför?
•
Vilken behållning har du av engagemanget?

18.

Hur är det att plugga här?.
•
Är det viktigt att det ställs särskilda krav?
•
Hur påverkar detta studieklimat dig?
•
Finner du någon prestige i detta studieklimat?
•
Hur uppfattar du de krav som du möter?

19.

Om du fick välja en känd person, författare eller musiker som skulle föreläsa på skolan vem
skulle det vara?
Varför?

Du som gymnasieelev:
20.
21.
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Vad är viktigt för dig i din utbildning?
Hur gör du för att lära dig bäst när du pluggar?
I klassrum respektive på din fritid?

22.

Hur mycket tid lägger du ner på skolarbete utanför skolan?

23.

Har du möjlighet att få hjälp med skolarbetet hemifrån?
-

Vad gör dina föräldrar till vardags i sitt yrkesliv?
•
Vad har de för utbildningsbakgrund?
•
Är detta en väg som du skulle kunna tänka dig i framtiden?
•
Är ni lika vad det gäller saker som ni gillar att göra?

-

Har du några syskon och vad gör i så fall dessa till vardags (yrke, studier etc.)?

24.

Läser och inhämtar du information som inte som inte finns med i skolböcker, dvs. tidningar
och böcker?
•
DN, Svenska Dagbladet?
•
Hur håller du dig uppdaterad om samtiden och omvärlden?

25.

Vilka är dina favoritämnen?

26.

Vad har du för förväntningar på skolan och motsvarar den dessa?

27.

Hur skulle du beskriva lärare och skolpersonal?
•
Vad är en bra lärare?

28.

Uppfattar du att du har förändrats som elev sedan du började på gymnasieskolan och i så fall
hur?

Fritid och intressen
29.

Vad har du för fritidsintressen?
•
Hur tar dessa intressen sig i uttryck?
Ø Klädstil
Ø Musik
Ø Kultur
Ø Konst
Ø Har du extraarbete och vad gör du i så fall (vad tillför det)?
Gillar du att resa?
Vilket var ditt senaste resmål?
•
Vilka aktiviteter gör du helst på dina resor och varför?
•
Vad brukar du hitta på när du umgås med dina kompisar?
Kompisar
Har denna umgängeskrets förändrats sedan du börjad på gymnasieskola och i så fall
på vilket sätt?
Ø Stil, intressen etc.
•
Har du förändrats?
Ø På vilket sätt?
•
Uppfattar du det som att de vänner du umgås med i skolan liknar din övriga
umgängeskrets?
Ø På vilket sätt?
•

Finns det några samhällsfrågor som engagerar dig och i så fall på vilket sätt?
Ø Hur har detta intresse uppstått?

Framtiden
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30.
31.
32.

Vad har du för framtidsplaner?
•
Varför och vad vill du åstadkomma?
•
Hur når du dit?
Vem diskuterar du dina framtidsplaner med?
Vilken funktion anser du att din gymnasieutbildning och gymnasieskola har för din framtid
och de mål som du eftersträvar dvs. i form av redskap att nå dit?

Intervjufrågor lärare
1.

Bakgrund och lärarbakgrund
Vad fick dig att börja på lärarutbildningen?
•
Varför denna kombination av ämnen?
Ø Någon utöver din lärarutbildning?
Ø Vilket universitet/högskola?

2.

-

Hur länge har du arbetat här?
•
Hur kom du i kontakt med skola? (rekommenderad etc.)
•
Ämnen/skolformer/arbetsplatser (skolor)?

-

Vad engagerar och intresserar dig utanför skolan?
•
Kultur, nöjen etc.

Lärande
Vad är kärnan i ditt arbete som lärare enligt dig?
•
Finns det utrymme för det och hur förvaltar du det i så fall i arbetet?
-

-

3.

Vad vill du utveckla för lärandemiljö?
•
Har du några förebilder i din syn på lärande och undervisning och hur använder du i så
fall dessa i ditt läraruppdrag?
•
Vad ser du som de mest givande delarna av att arbeta i en skola?
•
Vad vill du att eleverna tar med sig från sin gymnasieutbildning?
Hur håller du dig a jour med den senaste utvecklingen i ditt ämne?
•
Fortbildning

Den aktuella skolan: lärare, elever, föräldrar etc.
-

Vad karaktäriserar den här skolan i förhållande till andra, tror du?
•
Vilka framträdande drag är tydliga i det vardagliga arbetet?
Ø Traditioner?
Ø Krav på studenter?
Ø Styrning och målsättning?
Ø Samverkan mellan personalen?
•
Vad främjar en god utbildningsmiljö och skolkultur?
•
•
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Kan man tala om elever som är typiska för skolan och hur skulle du beskriva dem
i så fall?
Vad symboliserar dem?
Ø Studiemässigt?
Ø Ambitionsmässigt?
Ø Intressemässigt?
Ø Stilmässigt?

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

4.

Hur avgör du vilken nivå som är rimlig att ställa på de elever som studerar på skolan?
Vilken effekt anser du att detta får för lärare respektive elever?
Vad är karaktäristiskt för de studenter som lyckas bäst betygs- och studiemässigt?
Vad innebär det att arbeta med studiestarka elever?
Ø Vilka utmaningar finns i detta avseende?
Hur arbetar du/ni för att uppfylla elevernas förväntningar?
Kan man tala om lärare som är typiska för skolan och hur skulle du beskriva dem
i så fall?
Hur formas lärare av arbetsplatsen och de traditioner som finns?
Ø Synen på utbildning och lärande?
Ø Åskådningen av skolans roll i samhället?
•
Finns det lärare som har slutat på grund av att de inte har känt sig hemma här?
Beskriv din syn på relationen mellan elev och skolpersonal
Vad anser du gör den här skolan särskilt attraktiv?
Vilken är din uppfattning av att eleverna söker sig till skolan?
Ø Återknyt till utbildning, geografiskt läge, lokaler etc.
Hur skulle du beskriva de föräldragrupper som du möter och deras engagemang för barnens utbildning?
Vilken är din uppfattning om föräldragruppernas inverkan på deras barns studie- och
utbildningsval?
Vilken betydelse har skolans externa kontakter (t.ex. inom akademin, NGO:s och näringsliv?
Ø Vad tillför detta skolan?

Konkurrensen med andra skolor
Hur uppfattar du att konkurrensen med andra gymnasieskolor och valfriheten i Stockholm påverkar
skolan?
•
Hur uppmärksammas konkurrensen i ditt dagliga arbete och hur tar detta sig i uttryck?
•
Vad krävs av skolan för att bibehålla söktrycket av de ”starka” eleverna?
Ø Vilka krav ställer detta på dig och dina kollegor?
•
Hur har detta förändrats under din aktiva arbetstid?
•
Vilka är de primära ”konkurrenterna”?
•
Vad är det som särskiljer er från dessa skolor enligt din uppfattning?
•
Vad är din åsikt om en marknadiserad skola med den form av valfrihet som existerar i
dag?
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Tabeller och diagram
Diagram 4a, b och c. Andelen flickor (a), utländskt födda (b) och högutbildade föräldrar (c) 1998–2016 (%
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Tabell 4. Storlek på partipolitiska block 2010 och 2014 (%)

Tabell 5 Största respektive näst största parti efter skola 2010 och 2014 (%)
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Diagram 5. Andelen invånare med inkomst över 500 000 efter stadsdelsområde

Diagram 6a och b. Andelen elever boende i Stockholm efter skola och program
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Tabell 6. Antalet elever som går vidare till prestigeutbildningar i juridik, medicin
och ekonomi 2015–2018 (efter skola)
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