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Abstract 

 

This essay examines students’ choices of upper secondary school and how this choice of 

course is justified in relation to the students themselves. The study refers to the structural 

factors of social class and gender, using a theoretical framework based around the theories of 

Pierre Bourdieu and R.W Connell. The essay examines which strategies and disqualifying 

factors students use in discussions about their choice of upper secondary school courses. The 

strategies are categorised in terms of acculturation, disculturation, identification 

and disidentificaion. The results in this study have been acquired from four focus group 

interviews and discussions with twenty four students.  

These results indicate that both class and gender have an influence on the students’ reasoning 

regarding their future choice of education. In several cases the students express 

both disidentification and disculturation towards various upper secondary school courses 

which are considered either ‘better’ or less desirable to study. What 

can mainly be seen from the results is how the students describe a carefully considered 

balancing act between being seen as feminine or masculine and that it is important to be seen 

as respectable and to fit in with their own gender category. Social status plays more of a role 

when analysing the parents’ background and the ideas and values the students have gained 

from home. In addition, several students describe how dress codes in particular are a clear 

deciding factor when ruling out courses to study. The essay found all the strategies interacting 

with one another and impact on different levels. The important factor is “how” the student is 

using the strategies to counteract preconception on structural levels. The apprehension will be 

if the strategies reproduce and perpetuate unequal power hierarchies and ideals. 
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1. Inledning  

I Harry Potters trollkarlsvärld sorteras eleverna vid 11 års ålder in i olika elevhem med hjälp 

av en sorteringshatt. Sorteringshatten är en mycket gammal hatt och är en viktig tradition på 

trollkarlskolan Hogwarts.  Sorteringshatten tar hänsyn till flera olika faktorer innan den avgör 

vilket elevhem en elev ska placeras. Bland annat sorterar den utifrån elevens föräldrar och 

släkt, men också efter egenskaper och drivkrafter. Till viss del tar sorteringshatten också 

hänsyn till elevernas egen vilja. Eleverna på Hogwarts har olika strategier och anledningar till 

att bli placerade i ett ultimat elevhem. Harry Potter önskar hamna i samma elevhem som sina 

nyfunna vänner och vill inte sorteras ihop med sin nemesis Draco Malfoy.  Malfoy däremot 

vill endast hamna i samma elevhem som sina föräldrar och där hans släkt gått i många 

decennier.  

 

I Sverige och inte heller i något annat land används den magiska sorteringshatten, i alla fall 

inte i sin fysiska form. Men trots det påverkar flera faktorer hur eleverna ”sorteras” till sina 

gymnasieval. Kanske går det att i en metaforisk jämförelse med Hogwarts sorteringshatt att se 

samhällets strukturer som en hatt. Finns det strukturer som tar hänsyn till precis det som den 

gamla sorteringshatten gör? Kanske till och med på grund av att det är just en tradition.  

En struktur blir mer abstrakt än en fysisk gammal hatt, men kanske kan det ses som en talande 

liknelse för faktiskt existerande och självsorterande faktorer. Det går att urskilja från bland 

annat statistik från Skolverket (2016). Ett exempel är den yrkesförberedande inriktningen, 

Fordon-och transportprogrammet där 84.7% av eleverna är män och 27.3 % av elevernas 

föräldrar har eftergymnasial bakgrund. (Skolverket 2016, s.45f) Det finns röster som menar 

att klass inte blir lika aktuellt eller synligt i dagens samhälle. Lena Karlsson (2005) svarar på 

följande genom att beskriva:  

I stället förklaras skillnaderna som resultatet av individernas egna val av livsstilar, val som 

därmed skulle vara fristående och oberoende av klasstillhörigheten. En viktig fråga kvarstår 

dock; om nu livsstilarna är resultatet av individernas fria val varför visar sig då 

klasstillhörigheten fortfarande ha ett nära samband med såväl livsstilar, smaker, intressen, 

vanor som preferenser? (Karlsson 2005, s.5)  
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Den magiska hatten på Hogwarts skola för trolldom finns inte. Men elever väljer 

gymnasieprogram efter strukturella faktorer och valet samverkar med klasstillhörighet och 

könsidentitet.   

1.1 Forskningsproblem och bakgrund  
 

Under början av 1900-talet var bildningsprojektet främst en liberal idé som också härleds till 

samhällsbevarande idétradition. Anne Berg och Samuel Edquist beskriver hur bildningen var 

ett projekt för att ”slipa” arbetarklassen, en klass som under perioden var samhällsgrupp som 

expanderade. Genom utbildningen skulle arbetarklassens revolutionära idéer tunnas ur och 

kontrolleras.  Skolan fungerade som förmedlare av borgerliga värderingar och var främst 

högre klassers egendom. (Berg & Edquist 2002, s. 217) Kvinnor fick inte tillgång till 

realskola och gymnasieskolan förrän år 1927 och utbildningen var då framförallt till för 

kvinnor från höga klasser i samhället. (Backman Prytz, Sara 2014, s. 13f)  

Köns- och klassbundna utbildningsval är ett problem som under flera decennier tagits upp 

inom såväl jämställdhets- som skolpolitiken. Ett exempel är de statliga insatser som under 

1980-talet genomfördes i ett försök att öka flickors teknikintresse. I rapporten SOU 2005:006, 

beskrivs hur regeringen bidrog med insatser för att öka andelen män inom sociala områden. 

Åtgärderna skedde med både arbetsmarknadspolitiska medel och med insatser på kommunala 

lokala nivåer.(SOU 2005:066,s 126)  

I skolans policy finns intention till att motverka begränsningar av elevers gymnasie- och 

yrkesval kopplat till social bakgrund och kön . Som ett exempel finns i Skolans läroplan för 

grundskolan (2011) beskrivet att ”Skolan bidrar till att elevernas studie- och yrkesval inte ska 

begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.” (Lgr 11 kap 2.6, s.17) Skolverkets 

rapport från 2016, visar likväl på hur fördelningen av elever skiljer sig åt mellan olika 

gymnasieprogram och inriktningar, vilket redovisas under tabell 1.1. Diagrammet visar med 

den vågräta axeln, fördelningen mellan män och kvinnor på olika gymnasieprogram och med 

den horisontella axeln andelen procent av elever med föräldrar med eftergymnasial 

utbildning. Tabellen är en egen bearbetning utifrån Skolverkets rapport från 2016 och visar på 

andel elever på spridda program på gymnasieskolan från åk.1-3. Den statuerar främst ett 

exempel på hur social bakgrund och kön påverkar det som skolan har intention att förändra.
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Anna Sandell (2007) har i sin avhandling Utbildningssegregation och självsortering 

undersökt elevers gymnasieval med hjälp av intervjuer med skolpersonal och elever. Sandell 

pekar på att decentraliseringen under 1991 som har förflyttat ansvaret för elevernas 

gymnasieutbildning till kommunal nivå och som att alla elever ska erbjudas en gymnasieplats.  

Sandell citerar Skolverket och beskriver ”den svenska skolan har gått från ”utsortering via 

urval” till ”självsortering via tillval” (Sandell 2007, s. 18).  

Tabell 1.1  
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Sandell beskriver också hur det svenska samhället kan betraktas som individualistiskt och 

förklarar hur anpassningen till ett individualistiskt samhälle är svårare för vissa grupper. Som 

ett exempel förklarar Sandell hur pojkar med arbetarklassbakgrund med bristande studievanor 

i familjen har svårast till anpassningen. Orsaken Sandell framhåller är främst hur elever med 

bristande studieverktyg från hemmet har svårast att hantera den individualistiska skolvärlden 

med fri marknad och individuella valmöjligheter. Det individualistiska samhället skapar 

klyftor mellan de som anpassats och de elever som inte klarat av anpassningen. (Sandell 2007, 

s. 20f) I Sandells slutsats konstateras att gymnasievalen är könsbundna och att kvinnor i högre 

utsträckning än män kräver en högre utbildning för att finna makt i sin yrkesposition. (Sandell 

2007, s.182f) 

Den här uppsatsens utgår från forskningsproblemet och bakgrunden som Sandell beskriver 

men undersöker istället elevernas egna strategier i utbildningsvalet. Det blir relevant både ur 

ett samhällsperspektiv samt ur ett lärarperspektiv då det skapar möjlighet till medvetenhet och 

reflektion kring ungdomarnas strategier och argumentation. Uppsatsen studerar elever i 

årskurs 9, ungdomar som inte ännu hunnit identifiera sig med sitt gymnasieprogram. 

 Det har hänt en del under 100 års tid och nu förtiden är det inte endast de högre klasserna 

som får tillgång till utbildning. Vi har inte heller en magisk hatt som hjälper till vid 

sorteringen av eleverna, vilket vi kanske kan glädjas över. Däremot har vi dålig insyn i hur 

elever motiverar sina studieval. Får vi kunskap om elevers strategier i gymnasieval blir det 

också lättare att som lärare förstå elevers handlande i relation till redan strukturella 

förväntningar. 

 1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elevers gymnasieval begränsas och möjliggörs i 

relation till kön och klass. Ovanstående görs genom att undersöka hur elever uttrycker och 

beskriver valet av framtida gymnasieprogram.  Uppsatsen undersöker också hur eleverna talar 

om program som de anser inte passar dem och vilka strategier de använder när de beskriver 

program som de inte skulle ha valt.   
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Intentionen blir att studera samt analysera elevernas strategier genom att förklara hur elever 

gör sina gymnasieval kopplat till klass och kön och vilka tillgångar och begränsningar som 

kan urskiljas ur elevernas val.  

Frågeställningar 

I. Hur resonerar elever om det kommande gymnasievalet?   

II. Vilka strategier använder sig elever av när de väljer gymnasieprogram?  

III.  Vilka tillgångar och begränsningar kan urskiljas utifrån elevernas svar?  

 

1.3  Disposition  

 

Uppsatsen inleds med forskningsöversikt och teoretisk utgångspunkt samlade under rubriken 

köns- och klassbundna skolval.  Kapitlet är indelat i två akter. Den första akten av 

forskningsöversikten berör teoretiskt och/eller begreppsligt orienterad litteratur och inleds 

med en översiktlig teoretisering gällande utbildningens roll i både görandet, blivandet, 

förutsatta och uteslutande normer för konstruktion och reproduktion av kön och klass.  Akt I 

förhåller sig framförallt till tidigare forskning inom utbildningssociologi och 

utbildningsfilosofi och begreppsredogör för Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passerons 

(1970/2008) teorier. Den andra delen av Akt I, beskriver Beverly Skeggs och Raewyn 

Connells teorier som utvecklar Bourdieus teoretiska ramverk med verktyg för att analysera 

genus.   

Akt II placerar begreppen från Akt I i ett sammanhang och med hjälp av tidigare forskning 

appliceras begreppen på empiriska exempel. Akt II kan ses som en tratt från Akt I, som 

förklarar de teoretiska begreppen utifrån ett svensk forskningssammanhang. Pierre Bourdieus 

forskning från 1970 är inte alltid applicerbar på en kontext i Sverige under 2000-talet; det är 

därför lämpligt att låta forskningsöversikten kontextualisera teorin och begreppen innan 

uppsatsens resultat och analys. Akterna avslutas med en sammankopplad slutsats och där 

förklaras hur begreppen kan ställas i relation till uppsatsens syfte.   
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Vidare följer uppsatsens metoddel som förklarar och beskriver uppsatsens kvalitativa metoder 

och hur materialinsamlingen gått till väga. Under metodkapitlet diskuteras även uppsatsens 

etiska riktlinjer och intervjuernas genomlevelse.  

Under avsnitt Resultat och analys presenteras uppsatsens resultat sammankopplat med analys. 

I kapitlet presenteras citat från fokusgruppsintervjuerna som sedan analyseras i relation till det 

teoretiska ramverket. Under avsnittet Diskussion så kopplas analysen samman till ett bredare 

samhällsperspektiv och sammanfattar uppsatsens resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2. Köns- och klassbundna skolval 

Akt 1: Teoretiska perspektiv.  

1.1 Bourdieu om klass  

Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passerons teoribildning kring social klass och utbildning, är 

uppsatsens viktigaste teoretiska utgångspunkt. Vad som också bör tilläggas är att 

Reproduktionen är utgiven 1970. Donald Broady beskriver i introduktionen till den svenska 

översättningen hur analysen av genus inte så relevant för nutida analys. (Donald Broady 2008, 

s.23) Däremot blir den forskning som Bourdieu framhåller när han diskuterar social klass och 

utbildningens reproduktion tillämpligt för samhället och studien även år 2016 i en svensk 

kontext.  

Bourdieu beskriver social klass genom att dela in och kategorisera social tillhörighet genom 

socialt kapital, kulturellt kapital, ekonomiskt kapital och symboliskt kapital. En av de 

viktigaste faktorerna för uppsatsens karaktär är det som Bourdieu beskriver som det kulturella 

kapitalet, vilket också kan ses som den kategori som främst behöver tolkas in i sin kontext. 

Broady beskriver hur den svenska kontexten för kultiverade ideal inte är det samma som i 

Bourdieus franska 70-talsideal. Det blir till en empirisk fråga utifrån sammanhang då det 

kulturella kapitalet strävar efter att uppnå den dominerande kulturen utifrån tid och plats. Den 

dominerande klassen sätter agendan för den förväntade kulturen och vad som kan beskrivas 

som ”ickekulturen”. De som klarar att anpassa sig i den dominerande kulturen blir därför 

kategoriserade som normala och neutrala. Det kulturella kapitalet är nära sammankopplat med 

språkets betydelse och en av de mest centrala analyserna i Bourdieus verk Reproduktionen 

utgår från dolda elimineringar i språkets karaktär. (Broady 2008, s.23)  

Det ekonomiska kapitalet innefattar precis som det låter de ekonomiska resurserna. Det 

kulturella kapitalet står stundom i motsättning med det ekonomiska kapitalet. Broady 

diskuterar som ett exempel hur individen kan ha ett brett kulturellt kapital med samtidigt ett 

lågt ekonomiskt kapital. (Bourdieu & Passeron 2008/1970, s.12f) Det sociala kapitalet 

kännetecknas av de sociala relationerna, som kan vara bland annat släktskap, familj och 

vänner. Symboliskt kapital kan beskrivas som förmågan att anpassa sig inom social klass, 

vilket kan innebära att lyckas smälta in genom klädval, språk och kulturell medvetenhet.  De 

olika kapitalformerna kan alltså ses som produkten och blir då symboliskt kapital. 
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Omgivningens uppfattning om det sociala, ekonomiska och kulturella kapitalets blir i 

värdering det symboliska. (Bourdieu 1994, s. 96)  

Habitus beskriver Bourdieu som personers miljö, vilket styrs av den dominerade habitus inom 

den grupp en person tillhör, och Bourdieu tar som ett exempel på ”hur” en person med 

arbetarklassbakgrund äter och ”vad” hen äter, vilket kan studeras i relation till hur arbetarideal 

skiljer sig från den dominerande klassens ideal av konsumtion och syssloaktivitet. Det är 

också habitus som värderar. Det blir alltså en gemenskapssträvande modell för att studera 

grupper och klass utifrån skiftande och varierande normativa värden. (Bourdieu 1994, s. 19) 

När Bourdieu beskriver görandeprocessen för klass och huruvida det är nödvändigt att 

diskutera klass i dagens samhälle, där en stor del av befolkningen anser sig tillhöra 

medelklass snarare än arbetarklass, beskriver Bourdieu:  

De sociala klasserna finns inte. Det som finns är ett socialt rum, ett rum av skillnader, i 

vilket klasserna existerar liksom i virtuellt tillstånd, latent, men inte någonting givet, 

utan något som måste skapas. (Bourdieu 1994, s. 23)  

Det som snarare blir viktigare än själva produkten av en fast klasstillhörighet blir snarare att 

studera hur de olika kapitalarterna styr normer och föreställningar. Men också hur 

motsättningar mellan klasserna tar sig till utryck, hur människor agerar för att omförhandla 

samt vidmakthålla positionerna. (Bourdieu 1994, s. 23f)   

1.2 Eliminering  
 

Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passeron beskriver hur skolan blir en plats där reproduktion 

av normer ständigt pågår.  Författarna beskriver också hur skolsystemet inpräglar legitimitet 

som härstammar och är utformade av den dominerande kulturen och förklarar hur skolan 

stänger ute vissa grupper och hur andra räknas som legitima deltagare. Bourdieu och Passeron 

beskriver ovanstående på följande sätt:   

– Genom att underordna dem skolans disciplin och få dem att foga sig i de kulturella 

hierarkierna – en överförbar, generaliserad disposition i förhållande till samhällets 

discipliner och hierarkier (Bourdieu & Passeron 2008/1970, s. 87)  
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Bourdieu beskriver också hur det redan i ett tidigt stadie det bildas eliminering och skapas ett 

sannolikhet och ett osannolikhets -urval för vilka elever som ska få existera och delta vidare i 

skolsystemet. Skolans eliminering kan ske på olika sätt, genom dolda elimineringar eller 

genom examination. Det är inte förutsatt på individnivå hur t.ex. en elev med arbetarbakgrund 

kommer att lyckas i skolsystemet, då eleven kan tvingas till anpassning eller annars välja att 

reagera emot skolkulturen.(Bourdieu & Passeron 2008/1970, s. 88f) 

1.3 Dolda elimineringar 

 

Ett av de tydligaste exempel på hur skolan indoktrinerar medelklassnormer är genom språket. 

I utbildningens miljö hävdar Bourdieu och Passeron att det finns ett tydligt utarbetat, 

korrigerat språk, anpassat efter den dominerande klassen. (Bourdieu & Passeron 2008/1970 

s.167f) När arbetarbarn från landsorten påbörjar en utbildning hävdar Bourdieu hur det ställs 

inför dilemmat; påtvingad ackulturation eller förståelig motackulturation? En elev kan välja 

att utestängas eller att anpassa sig efter den språkliga normen och kopiera lärare och elever 

med högre utarbetat kultiverat språk. Bourdieus andra exempel på hur språket påverkar i 

elimineringsprocessen är hur arbetarbarns språk ofta reduceras av den dominerande normen 

som endast ”jargong, slang eller pladder”. (Bourdieu & Passeron 2008/1970, s.96)  

Vid motackultaration sker också en eliminering, ofta en frivillig eliminering från eleven som 

inte väljer att anpassa sig efter den rådande dominansen som institutionen härskar. Det kan 

ske genom att en elev själv utestänger sig från en undervisningsnivå. Ett mycket talande citat 

för ovanstående teori beskriver Bourdieu på följande sätt: 

Klassens objektiva sannolikhet är så stort att den avskräcker från identifikation, eller till och med 

förstärker accepterandet av utestängningen, ”Det där är inget för sånna som vi.”( Bourdieu & 

Passeron 2008/1970, s. 206) 

 

1.4 Synliga elimineringar  

 

Elimineringen kan också ske synligt, genom examination; då både muntligt och skriftligt. 

Bourdieu förklarar hur det är genom den synliga elimineringen som den dolda kan legitimeras 

och dölja och avleda granskningen av den dolda. De synliga elimineringarna har ofta redan 

innan den faktiska examinationen uteslutit eller förutsatt utgångsläget. Ovanstående sker 
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genom objektiva förväntningar som sedan blir produkten och utfallet av de subjektiva 

förväntningarna. (Bourdieu & Passeron 2008/1970, s.206ff)  

Passeron och Bourdieu förklarar också hur det bör tas i beaktning att samhällsordningen 

vinner på att dölja elimineringen. Ovanstående beskriver författarna genom att förklara hur 

det sker en förlängning och förskjutning, som ett exempel berör de hur arbetarklassens barn 

allt mer söker gymnasial utbildning. Det som då krävs är att studera och ställa statistiken emot 

intagningen till eftergymnasial utbildning men också att gymnasieinrättningarna och de olika 

gymnasielinjerna kan kategoriseras som ”finare” i förhållande till andra. (Bourdieu & 

Passeron 2008/1970, s. 207) 

1.5 Genuskompetens, respektabilitet och passering   

 

Uppsatsen utgår från kön som en social konstruktion och kan förklaras som Jean-Paul Sartre 

uttryckte; som att manlighet och kvinnlighet är ett ”projekt”. Projektet pågår konstant och kan 

ses som en kompetens och en kvalifikation. I uppsatsen kommer det benämnas som 

”genuskompetens”.(Connell 2003, s. 108f) Det Raewyn Connell hävdar är att ungdomar (och 

även vuxna) ständigt anpassas och försöker läsa av och koda genus. En av de mest 

framträdande kompetenserna författaren beskriver är hur ungdomar visar distans till den egna 

genusidentiteten.” För att fullt ut kunna uppfylla ett genusideal beskriver Connell att man ska 

kunna ”skoja” och förhålla sig reserverad till sin egen genusposition och identitet. Drivkraften 

i genuskompetensen är framförallt” uppskattning, elegans, skicklighet, skönhet och 

bedrifter.”(Connell 2003, s.109)  

Den ideala maskuliniteten och femininiteten kan alltså ses som noga utformad och anpassad 

av både samhället och individen själva, som en överlevnadsstrategi för att passera i sin 

genusidentitet. Genusstrategier samverkar och en människa behöver inte endast använda sig 

av en strategi för att ”passera”. Ofta konstrueras projektet utifrån flera olika dimensioner och 

ibland kan strategierna också vara motsägelsefulla. (Connell 2003, s.110f) 

Begreppet ”passera” kommer vidare användas i uppsatsen och är baserat på 

ursprungsbegreppet ”passing”. Det innebär att man ska kunna passera i vissa sammanhang 

genom att bli socialt accepterad och inkluderad av omgivningen. För att passera kan flera 

strategier användas och människor har ofta flera aktiva metoder. Emma Edeberg Holmgren 
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använder sig av begreppet ”passing” i sin avhandling IngeMansLand och refererar till 

Goffman 1990[1963] när hon förklarar hur det viktigaste för genusstrategierna är själva 

mottagarna och hur omgivningen bedömer och kategoriserar en persons genuskompetens. ( 

Edeberg Holmgren 2011, s. 74f) Edeberg Holmgren diskuterar i sin avhandling begreppet 

passing i relation till homosocialitet. Homosocialitet kan förklaras som maskulint umgänge 

och tillhörighetskänsla med andra män, där den maskulina identiteten bekräftas och 

konfirmeras. I manlig homosocialitet utestängs normavvikare som inte lever upp till gruppens 

ideala manlighet. Homosocialiteten kan tolkas i relation till makt och manligheten används i 

ovanstående fall för att positionera och legitimera individen i relation till sin identitet. 

Homosocialitet kan också ses som en strategi och en genuskompetens; här handlar 

kompetensen främst om att föra sig och passera som män i ett sammanhang med andra män. 

(Edeberg Holmgren 2011, s. 91f och Johansson & Kuosmanen 2003, s.240f) 

Lena Sohl förklarar begreppet respektabilitet. Respektabilitet är omgivningens bedömning av 

hur en individ använder sina kapital och sin kvinnlighet/manlighet och skapar en gräns mellan 

vad som ska anses passera. I processen särskiljs människor med avvikande ideal, som då inte 

når upp till den förväntade respektabiliteten . (Sohl 2007, s.27) Genom en persons t.ex. 

fysiska kropp, sexualitet, etnicitet, klass och beteende passerar vissa som respektabla och 

andra som inte. Som ett exempel tar Sohl; Beverly Skeggs forskning som visade på hur fattiga 

kvinnor från arbetarklass ansågs vara för sexuellt frisläppta och lösaktiga. De kunde därför 

inte anses som respektabla av högre klasser. I Skeggs exempel kunde de studerade av 

arbetarklasskvinnorna aldrig passera som respektabla i andra sammanhang än just den ”lokala 

regimen” de befann och verkade i. (Sohl 2007, s.131)  

 

 

 

 

 

 



15 
 

Akt 2: Empiriska perspektiv 

2.1 Skolan som medelklassens egendom  

 

Det finns flera avhandlingar som behandlar social klass och genus i elevers utbildningsval.  

Det avhandlingarna analyserar är främst elevernas ekonomiska och kulturella kapital i 

förhållande till vidareutbildning och utbildningsval. I flera av avhandlingarna diskuteras 

också elevers självsortering ur ett samhällsperspektiv, där gymnasievalet kan ses som en 

tydlig markör och påverkande faktor. (Skolverket 2012, s. 7) Anna Sandell har också studerat 

elevers syn på gymnasievalet och hävdar att gymnasievalet till högsta grad är en strukturell 

fråga, alltså klass- och könsbunden. Gymnasievalet är oftast kopplat till elevens sociala 

bakgrund. Som ett exempel förklarar hon hur arbetarklasselever inte väljer högstatusyrken 

eller program förrän hen uppnår de allra högsta betygen och då passar in i normen för 

studieförberedande program. Sandell förklarar hur det naturvetenskapliga programmet främst 

dominerades av elever med högutbildade föräldrar. Det var vid ytterst få tillfällen i Sandells 

undersökning där elever med arbetarklassbakgrund anpassade och självsorterade sig till ett 

socialt rum där ett flertal elever kom från högre klasser.  (Sandell 2007, s.18f) 

 Ronny Högberg (2009) studerar i sin avhandling Motstånd och konformitet manliga 

yrkeselever och hur deras identitetskapande sker i relation till utbildningen. I Högbergs 

avhandling fokuseras främst på identitet framför klassbegreppet; dock kan nästan alla delar av 

identitetsbegreppet tolkas samspela med identitet utformat av klass. Högberg fokuserar på hur 

identiteter ”görs” och hur informanterna refererar och ”gör” klass som något relevant för 

jaget. (Högberg 2009, s.162) Informanterna är elever på byggprogrammet och metoden är 

kvalitativ utförd med hjälp av intervjuer och observationer.   

Avhandlingen refererar till Bourdieus reproduktionsteori och beskriver hur elever inom 

yrkesförberedande program inte har samma förväntningar som hos de studieförberedande 

programmen. Här sågs de ”goda eleverna” som de som kunde behärska kommunikation, språk 

och att de klarade att anpassa sig till studiemiljön. Skolan beskrivs här som ett system som 

utfärdar belöning till elever som lyckas i anpassning genom synliga elimineringar i form av 

examinationer och i nästa steg ett yrke. För att lyckas i examinationerna kan det tolkas som att 

Högberg förklarar hur eleven även måste behärska de dolda elimineringarna och 

ackulturation. I Högbergs avhandling diskuteras begreppet motackulturation istället som 
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motkultur. Som ett exempel på motkultur beskriver Högberg en fokusgruppdiskussion där 

några elever på Bygg och Anläggningsprogrammet talade om fusk. Eleverna framhöll fusk 

som något nästan spännande och som var roligt när läraren inte märkte av. Ett flertal av 

eleverna motiverade också fusket med att de endast fuskade i kärnämnena, på grund av att det 

inte var lika viktigt för deras framtida yrke. Högberg gör analysen att motkulturen här sker i 

att eleverna tar avstånd och anser sig ”vinna” över institutionen. (Högberg 2009, s.154) 

Högberg diskuterar i avhandlingen också maskulinitetens betydelse kopplat till arbetarideal 

och förklarar hur unga män konstruerar sin identitet som negativ och kritisk till skolan som 

institution. Det kan alltså beskrivas som att studiemotivation inte skattades som manligt eller 

var eftersträvbart för att nå hög social status.  En medelväg många av eleverna använde sig av 

var att delta i undervisning, men samtidigt inte utrycka eller delta med vidare entusiasm eller 

hängivelse.  Högberg beskriver hur ovanstående kan ses som en utarbetad strategi hos 

manliga elever med arbetarideal och förklarar hur det innebär att elever på yrkesprogram inte 

vill prestera toppbetyg, men inte heller vill framstå som dumma och ointelligenta. (Högberg 

2009, s. 154)  

Som slutsats beskriver Högberg hur skolan som medelklassprojekt blir motiveringen till den 

motkultur som flera av eleverna som studerats beskriver och att de inte ser kärnämnena som 

viktigt, för att det inte har en framtida yrkesrelevans. De avfärdar ämnena med hänvisning till 

sin upplevda klasstillhörighet och ser kärnämnenas relevans som främst till för medelkassen 

och för vidare studier eller för yrken med högre status. (Högberg 2009, s.163)  

 

2.2 Kvinnlighet som medelklassens egendom  

 

Fanny Ambjörnsson (2003) är socialantropolog och har i En klass för sig med hjälp av 

kvalitativ metod genom observationer på olika gymnasieprogram undersökt hur kön görs och 

skapas i skolmiljö. I analysen inkluderar hon social klass, som en samspelande variabel.  

Ambjörnsson diskuterar även hur sexualitet blir en viktig variabel för analysen och förklarar 

hur det finns en heteronormativ ordning som ständigt bidrar till hur genus konstrueras. 

Heterosexualitet och tvåsamhet; blir en norm som sedan reproducerar föreställningar om det 

som Ambjörnsson beskriver som den ”heterosexuella matrisen”. (Ambjörnsson, 2003, s.15) 



17 
 

Hon utvecklar genom att förklara att ”en viss sorts heterosexuellt liv framstår som det enda 

åtråvärda och lyckade sätt att leva.”( Ambjörnsson 2003, s. 15)   

Ambjörnsson diskuterar i avhandlingen hur meningskapandet i görandet av kön, klass och 

sexualitet. Hon uppmärksammar hur ovanstående faktorer i många fall bygger identitet och 

tillhörighet. I observationerna studerar Ambjörnsson en Samhällsvetenskaplig gymnasieklass 

och en Barn och Fritids- klass.  Hon beskriver hur hon reducerat de båda klasserna till BF-

klassen som arbetarklass och S-klassen som medelklass.
*
  Anledningen är framförallt med 

hänvisning från Skeggs (1997) som gör en ”politisk poäng” av att undersöka två klassers 

motsättning, för att där analysera och studera de mest framträdande makt- och 

normalitetsidealen. (Ambjörnsson 2003, s. 27ff) 

I båda skolklasserna upplevde hon olika normaliseringsprocesser och ideal. En BF-tjej 

beskriver under en fältdiskussion att S-klasserna, är till för de mer studiemotiverade och att 

till och med klädstilar och uppförande yttrar sig väldigt olika. Ambjörnsson kopplar 

diskussionen till Bourdieu och beskriver hur det kan handla om det kulturella och sociala 

kapitalet som upplevs högre i den samhällsvetenskapliga klassen. När Ambjörnsson beskriver 

hur tjejerna i Samhällsklassen och Barn- och fritidsklassen talar om varandra finns ett tydligt 

”vi mot dom-tänkande”, det kan tolkas som att tjejerna både beskriver det som klass- och 

könsbundet. Till en början beskriver tjejerna i S-klassen hur tjejerna i BF-klassen inte haft 

samma uppväxt som de själva och att ”de inte har någon trygghet hemifrån”. BF-tjejerna 

beskriver också hur S-tjejerna är ”förnäma” och antagligen fått en sådan uppfostran, att deras 

föräldrar kan betraktas som ”finare” medans de själva är mer av arbetarhärkomst. När 

Ambjörnsson diskuterar Barn- och fritidsklassen uppmärksammas även där begreppet 

”motkultur”, men då med hänvisning till Paul Willis (1997) Learing to Labour. Willis 

beskriver hur ungdomar med arbetarbakgrund strävar efter identifikation till arbetarideal som 

också samverkar med ideal kring maskulinitet.  Identiteten reproduceras och utvecklas då i 

relation till de ideal som skolan framhåller och som Willis tolkar som feminint kodade. Men 

också att det finns en underordning i skolans medelklassideal i relation till 

arbetarungdomarna. Willis tolkning av begreppet motkultur är mycket snarlikt det som 

Bourdieu beskriver som motackulturation. (Ambjörnsson 2003, s.90)  

                                                           
*
 BF-klassen står för Barn och Fritidsklassen och S-klassen för den Samhällsvetenskapliga studieförberedande 

gymnasieklassen.  
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Istället för att endast göra motreaktion mot skolsystemets förväntningar på medelklassnormer, 

kan det också tolkas som att tjejerna i BF-klassen gör uppror mot genusförväntningar och 

genusnormer. De använde sig i observationerna av ett grovt språk, som i analysen tolkas som 

en del i motkulturen av hur kvinnor ska bete och uttrycka sig. (Ambjörnsson 2003, s.91) Flera 

gånger uttrycker även tjejerna att de inte identifierar sig som särskilt kvinnliga och istället 

strävar efter arbetarideal genom uppror mot skolkulturen. Ambjörnsson beskriver hur 

motkultur mot femininet kan härledas till att det är medelklassnormer som skapat och 

reproducerat den normativa femininiteten. Hon beskriver hur skolan och utbildningens kultur 

blir till ”medelklassens egendom.”(Ambjörnsson 2003, s. 92)  

I avhandlingen beskriver hon hur tjejerna i Barn och fritidsklassen använder sig av 

disidentifiering, alltså en antonym till identifiering. Tjejerna ville inte identifiera sig med 

medelklassens egendom vilket i ovanstående fall blir både kvinnligheten och skolan som 

institution..Samhällstjejerna anser att barn- och fritidstjejerna är lössläppta och beskriver hur 

de bryter mot den normativa femininiteten. Barn- och fritidstjejerna utrycker istället att 

samhällstjejerna är tillknäppta och det kan tolkas som att de är noga med att följa den 

normativa femininiteten. Ambjörnsson tolkar det som att S-tjejerna ses som normativt 

feminina och ”vanliga” till skillnad från BF-tjejerna som ser sig själva som en avvikande 

grupp som inte vill/når upp till de feminina idealen. (Ambjörnsson 2003, s. 55ff)  

En annan observation Ambjörnsson analyserar är hur eleverna på Barn- och 

fritidsprogrammet förväntas vara omhändertagande, empatiska och omvårdande. I flera fall 

disidentifierar tjejerna sig från dessa egenskaper och hävdar som ett talande exempel hur en 

av tjejerna under ett seminarium startar en diskussion om hur man ”kan slå barnen” och 

uttrycker flera disidentifierade kommentarer om förväntningar lärarna och samhället har på 

dem. Utomstående betraktade ofta tjejerna i Barn- och fritidsklassen som ”hopplösa fall” 

vilket också var en del av görandeprocessen i identitetskapandet. I flera fall var valet av 

gymnasieprogram inte frivilligt för tjejerna, det var framförallt för att de inte hade bättre 

betyg. Ambjörnsson förklarar:  
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Att sköta sig på lektionen och således identifiera sig och vara stolt över ett program 

med så pass låg status skulle kunna ses som ett tecken på att man inte har några direkta 

ambitioner i livet. (Ambjörnsson 2003, s.95)  

Här blir skolans synliga eliminering i form av examination och betyg, en tydlig påverkande 

faktor för elevernas motkultur och disidentifiering. Men den dolda elimineringen kan studeras 

som redan utförd.  

 

2.4 Begreppsligt orienterad slutsats för forskningsfrågorna   

 
I uppsatsen kommer begreppet disidentifikation användas för att förklara elevers strategi i att 

inte identifiera sig med förutbestämda förväntningar, främst i relation till genustillhörighet.  

Identifikation ses som motsatsstrategin, där eleverna istället strävar efter att anpassa sig till 

genusidentiteten.  Respektabilitet kommer att förklaras som en strävan efter att tillhöra och 

passera inom den egna könskategorin.  I uppsatsen tolkas begreppet respektabilitet som att det 

har en liknande innebörd som det symboliska kapitalet har, när klass studeras med Bourdieus 

teoretisering. Det symboliska kapitalet är beroende av omgivningens bedömning, precis som 

genuskompetensen och huruvida en person kan ”passera” i sin manlighet eller kvinnlighet. 

Passera används för att förklara just strävan efter att av omgivningen ses som 

genuskompetent och att uppnå en ideal manlighet eller kvinnlighet. I undersökningen kan 

distans till ideala genusidentiteter ses som en strategi för att passera.  

 

Motkultur och motackulturation är två begrepp som kan tyckas vara mycket lika och vidare i 

uppsatsen väljer jag att skilja på begreppen genom att låta begreppet motackulturation 

beskriva hur elever inte väljer att anpassa sig till skolkulturens medelklassnormer. 

Ackulturation får stå för motsatsen, när elever istället anpassar sig till medelklassnormer. 

Motkultur kommer i uppsatsen beskriva den aktiva handling som elever utför för att 

disidentifiera sig med de objektiva utsikterna och efter att individen inlett en process av 

motackulturation. Motkulturen förklarar alltså själva strategin som handling och 

motackulturation en process och ett resultat.   
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3. Metod  

3.1 Metodval  

 

Uppsatsens metod är kvalitativ och datainsamlingens metod är gjort med 

fokusgruppsintervjuer.  Det blev genom fokusgruppsintervjuer enklast att studera vilka 

strategier och motkulturer eleverna uttrycker i sina reflektioner av gymnasieval. Eftersom 

uppsatsen i hög grad undersöker ungdomars strategier i former av klass och genus har 

genomfördes intervjuer med elever gruppvis. Anledningen är framförallt att båda kategorier är 

något som görs i relation till andra, vilket då skapar gruppdynamik som också kan komma att 

främja synliggörandet av uttryck i klass och genus. Synneve Dahlin- Ivanoff (2016) beskriver 

just ovanstående när hon beskriver hur fokusgruppsdeltagarna i interaktionen med varandra 

kan synliggöra och avslöja deltagarnas kultur- och vardagsliv (Dahlin-Ivanoff 2016, s.83).  

Alan Bryman (2015) beskriver att om fokusgruppsdeltagarna själva får styra samtalet kan det 

leda till en ökad öppenhet och även ge forskaren bredd i frågor och redan förväntade utsikter 

på samtalet. Det kan också betraktas som att eleverna som deltar i gruppdiskussionen har ett 

större ”ägandeskap” och en ökad kontroll över intervjun än om den genomförts endast mellan 

forskare och respondent (Bryman 2015, s.463)Heterogenitet skapades i fokusgruppen genom 

skillnader i elevernas sociala bakgrund och könsidentitet.  I årskurs 9 sker 

skolklassindelningen till stor del slumpartat, vilket då kan skapa ett blandat urval. 

Homogenitet kommer att uppnås då alla elever står inför samma val; ett gymnasieval som är 

ett av de första aktiva valen i samhällslivet och elever har antagligen liknande frågor och 

tankar kring flera faktorer i valet.   

3.2 Material  

 

I varje grupp intervjuades 5-7 elever att delta under fyra olika tillfällen och intervjuerna 

skedde på deras högstadieskolor, främst av praktiska skäl men också för att eleverna skulle 

känna sig trygga och bekväma med platsen. Urvalet var målinriktat genom att jag sökte 

fokusgruppsdeltagare via Facebookgrupper. Sökningen efterfrågade samhällskunskapslärare 

som undervisade niondeklassare. Anledningen kan framförallt ses som praktiskt, då uppsatsen 

är kopplat till samhällsämnet och berör frågor som också kan ses som en del av 

samhällskunskapsämnets innehåll. Efterlysningen såg ut på följande sätt:  
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Hej! Jag letar efter lärare som undervisar elever i årskurs 9 någonstans i 

angränsning till Örebro län. Jag läser på mitt sista år till ämneslärare på Örebro 

Universitet och skriver mitt självständiga arbete i samhällskunskap. Jag ska 

genomföra fokusgrupps-diskussioner med elever ang. deras gymnasieval 

kopplat till strukturella nivåer . Jag skulle därför bli så otroligt tacksam om jag 

fick låna en timma med 5-6 elever. Vänliga hälsningar Linnea Urberg, 

0768361993, linneaurberg@hotmail.com 

Två lärare hörde av sig efter att jag ansökt via Facebook. En av lärarna förklarade att han hade 

några elever som var mycket intresserade av genusfrågor och frågade om det var intressant att 

intervjua just dessa elever. Jag är i uppsatsen främst ute efter hur elever gör sitt gymnasieval 

respektabelt och vilka hinder och möjligheter eleverna uttrycker i sitt gymnasieval. Jag 

svarade därför att det kanske kan vara en fördel för diskussionen, men att jag inte vill 

begränsa urvalet av elever. Min undersökning strävar efter hur olika elever i årskurs 9 tänker 

kring sitt gymnasieval, utan ytterligare urval. Om eleverna redan till en början varit 

intresserade av genusfrågor hade svaren kanske redan där varit begränsade till en homogen 

grupp. För att öka studiens validitet skedde intervjuerna på två olika skolor belägna på olika 

orter för att testa strategiernas generaliserbarhet. 

På den första skolan samlades tre fokusgruppsdiskussioner med två grupper med sex 

fokusgruppsdeltagare och en med fem elever. På den andra skolan genomfördes en 

fokusgruppsintervju med sju deltagare. Den första skolan där intervjuerna genomfördes ligger 

i en mindre ort i Mellansverige. Den andra skolan var benägen i en småstad också i 

Mellansverige. Uppsatsen får genom sitt urval ett landsbygds-/ småstadsperspektiv. 

 Alla fyra intervjuer var mellan 45-60  minuter och spelades in elektroniskt. eftersom den var 

begränsad av en ekonomisk- och tidsaspekt. Undersökningens insamlande av empiriskt 

material skedde under två veckor med sammanlagt 24 elever.  Syftet med uppsatsen blir inte 

att studera någon ”sanning om hur det alltid är” utan hur elever i årskurs 9 kan reflektera och 

argumentera inför sitt framtida gymnasieval. Det går dock att i fokusgruppsdiskussionerna att 

urskilja mönster av hur eleverna på olika skolor använder sig av liknande strategier, vilket 

ökar uppsatsens generaliserbarhet.  
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3.3 Bearbetning av material  
 

I urvalet av material i analysen satte jag under intervjun en ”not” på inspelningen, alltså ett 

”klistermärke” på relevant material för uppsatsens analys. Noten sattes varje gång en elev 

uttryckte en strategi eller relevant argumentation för utbildningsval i relation till klass och 

kön. Om en kille uttryckte en strategi sattes en ” ♂” och om en tjej uttryckte en strategi ”♀”.  

 Linn Edeberg Holmgren beskriver i sin metod följande: 

 Jag menar att empiri är teoriberoende. Teorin är alltid redan närvarande i själva 

materialet; i intervjuframträdanden och interaktionens konstruerande av situationen. 

Härtill fungerar också intervjupersonernas ”meta-reflektioner” som ett slags 

observerande och teoretiserande (Linn Edeberg Holmgren 2007, s.82)  

Urvalet och noterna i materialet är därför i enlighet med Edeberg Holmgren utformade efter 

teoretiska utgångspunkter och skedde även i relation till elevernas metareflektioner och 

situationsbaserade händelser under fokusgruppsintervjun. 

Intervjuguiden utformades med 

hjälp av Dahlin-Ivanoff studieprotokoll, och var främst en vägledande mall för att skapa 

diskussionsunderlag. (Dahlin-Ivanoff 2016, s.83f).  

 Eleverna fick som första fråga berätta vilka program de helst inte velat studera och vad de 

hade velat gå. Här kategoriseras elevernas svar utifrån yrkesprogram respektive 

studieförberedande. Frågan gällande elevernas föräldrars yrke och utbildning gav också 

information om elevernas klassbakgrund. Ovanstående gjordes för att sedan svara på hur 

eleverna uttryckte strategier mot den andra gruppen. Uppsatsens kategorisering kan tyckas 

simpel och bred, men genom att som första urval se om en elev funderar över att välja ett 

yrkesförberedande program, så finns antagligen anledningar till att hen inte tänker välja ett 

studieförberedande. Om en elev inte bestämt sig eller väljer mellan både studieförberedande 

och yrkesinriktad inriktning blev elevens resonemang kring för- och nackdelar även det 

intressant för uppsatsens problem. 

                                                           
 I bilaga 1, finns intervjuguiden, med frågor och bilder som använder under fokusgruppsdiskussionerna 
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Eleverna fick sedan studera Tabell 1:1 som visar på segregering mellan olika 

gymnasieprogram främst för att skapa diskussionsunderlag och visa på att strukturerna 

påverkar. 

 Efter det fick eleverna reflektera över ”varför” och ”hur” valet sker.  

För att studera strategier blev kategorierna övergripande och de handlade framförallt om hur 

eleverna såg på sig själva i relation till det framtida valet och om de valde att ta avstånd från 

vissa program av olika anledningar. Ovanstående synliggjordes också i hur de identifierade 

eller disidentifierade sig med olika gymnasieprogram som är kvinnodominerande respektive 

mansdominerande. För att studera disidentikationen baseras det främst på elevernas 

kommentarer om framförallt nyckelfrågan ”Skulle du kunna gå ett program som är dominerat 

av det motsatta könet”.  

3.4 Etik 

 

I fokusgruppsdiskussionerna spelades materialet in för att sedan transkriberas. Informanterna 

tilldelades också fiktiva namn. Eleverna var noga informerade om deltagandets innebörd samt 

ev. avbrytande. 

Intervjuerna transkriberas och efter det förstördes inspelningarna av etiska 

skäl. Ämnet som diskuterades kan i anknytning till forskningsproblemet och teorin ses som 

känsligt och därför anonymiserades både ort, skola och elevernas namn. Eleverna är 15-16 år, 

vilket gjorde att ett medgivande och informationsblankett till föräldrarna delades ut och blev 

ifyllda innan gruppintervjuerna.   

Att gruppera och kategorisera individer kan i vissa fall ses som problematiskt genom att det 

kan skapa generaliserade bilder av både grupper och individer i kategoriseringen. Det kan 

också tvinga in elever i förutbestämda och förutfattade förväntningar. Fanny Ambjörnsson 

(2007) beskriver ovanstående problematik i sin avhandling I en klass för sig. Hon belyser 

också fördelarna, vilka jag anser vara övervägande. Den huvudsakliga anledningen till 

jämförande är att det kan skapa ett annat perspektiv som inte varit möjlig utan att gruppera 

och jämföra. Ambjörnsson beskriver hur jämförande gör det lättare att avslöja ”kulturmönster 

och ideal som annars inte varit synliggjorda”. (Ambjörnsson 2007, s. 37)  

                                                           
 Tabell 1:1 finns i bilaga 3.  
 Samtyckesblankett och informationsblad finns i bilaga 2.   
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Det är även viktigt att reflektera över fokusgruppsdiskussionens påverkan för elevens 

gymnasieval. Ungdomarna befinner sig i en valprocess som kan ses som både påverkbar och 

känslig. Synneve Dahlin- Ivanoff (2016) beskriver hur fokusgrupper kan ses som en 

heuristisk process vilket kan förklaras som att både deltagarna och fokusgruppsledaren lär sig 

saker under samtalets gång. Det gör att mentalitet och åsikter kan förändras av samtalets 

utlopp och av dess karaktär. (Dahlin-Ivanoff 2016, s.85). Det kan därför ses som att tillfället 

av gruppdiskussionen kan ha påverkat eleverna positivt, genom att det skapar tid och 

utrymme för reflektion och diskussion med ungdomar i samma ålder.  

Men det går inte att bortse från att samtalet kommer att präglas av mig som intervjuperson, 

vilket därför också bör tas i beaktning. Jag som intervjuperson präglas av en 

medklasstillhörighet och en kvinnlig genusidentitet, vilket kommer påverka både 

gruppdynamik och elevernas svar.  

3.5 Genomlevelse  

 

I den första fokusgruppen deltog sju elever.  Alla deltagare planerade att läsa på 

studieförberedande program och uttryckte tydliga ideal som kan kopplas till medklassen. Alla 

elever hade en eller båda föräldrar med eftergymnasial utbildning. I gruppen deltog fem tjejer 

och två killar. 

 I den andra fokusgruppsdiskussionen deltog sex elever med tre killar och tre tjejer. Gruppen 

var en aning splittrad och hälften av eleverna ville läsa på studieförberedande program och 

hälften på yrkesförberedande. Gruppen uttryckte tydliga motsatser och värderingar gällande 

klassideal.    

 I den tredje gruppen deltog fem elever. Tre tjejer och två killar.  Fyra av eleverna ville här 

välja yrkesförberedande program och en av eleverna skulle välja studieförberedande.  

Eleverna bakgrundsförhållanden är i denna grupp svårkategoriserade eftersom flera hade en 

förälder med eftergymnasial utbildning och en med gymnasial utbildning.  

I den fjärde gruppen deltog fem elever, två killar och tre tjejer.  En av eleverna vill studera på 

yrkesförberedande program, tre på studieförberedande och en på estetiskt program. 
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I intervjuerna valde jag att i flera fall mest bekräfta det eleverna sa med nickar eller ”Jaha 

eller varför?”. I vissa fall frågade jag följdfrågor till elever som uttryckte något som kunde 

vara relevant för studien.”. Jag försökte att som fokusgruppsledare inte lägga ord i munnen, 

eller påverka elevernas svar. Vid ett tillfälle när en elev blev tyst en längre tid och uppenbart 

inte visste var han ville komma med sin diskussion, gjorde jag dock det. Jag gav eleven ett 

begrepp, som han direkt antydde att jag hade missuppfattat. I de vidare 

fokusgruppsdiskussionerna försökte jag därför tänka på det, att inte själv tolka in eller påverka 

eleverna, innan jag analyserade materialet. Vid ett tillfälle upplevde jag också att en elev 

utryckte sig en aning hårt om en annan grupp än sig själv. Vid det här tillfället avbröt jag 

diskussionen och sa ”Man tycker ju olika” och ställde en ny fråga. Det ledde till vidare 

reflektion och kanske hade eleverna behövt ventilera vad som sagts och förklara istället för att 

helt bli avledda från ämnet.   

I några av intervjuerna tycktes jag känna av min påverkan som intervjuperson. Det är inte 

säkert att det var just ”jag”, eller om det snarare var närvaron av en vuxen person som 

studerar till ett yrke som eleverna befinner sig i maktrelation till. De frågade också mig vad 

jag själv läst på gymnasiet. Jag svarade att jag studerat samhällsprogrammet och det kan ha 

påverkat elevernas svar. Vid flera tillfällen uttryckte elever att ”men det här är ju en stereotyp 

”eller det är ju bara fördomar o.s.v.”. Vid några tillfällen inkluderade de mig också i gruppen 

”tjejer”.  Ett exempel är en tjej som ifrågasatte en av killarnas uttalande som helst ville gå i 

samma klass som fler killar. Hon kommenterade att ”vi sitter ju fyra tjejer här då”, vilket jag 

också var inräknat i. Jag upplevde att jag i vissa fall var en del av diskussionerna i just 

egenskap av ”kvinna” och i egenskap av att eleverna ibland inte vill säga något ”fel”.  

 

 

 

 

 

 



26 
 

4. Resultat och analys  

I följande kapitel kommer empirin att presenteras sammanvävt med analys.  Först kommer 

elevers gymnasieval kopplat till strategier gällande kön att studeras i relation till elevernas 

argumentation. Efter det kommer elevernas diskussion att analyseras i relation till klass. 

Under det sista avsnittet studeras elevernas samtal i förhållande till social bakgrund och vilka 

hinder och möjligheter som kan urskiljas ur deras svar.  

 

4.1 Strategier kopplade till kön 

 

Flera av eleverna motiverar och argumenterar tydligt för genuspåverkans betydelse. Det finns 

också en upplevd norm hos framförallt eleverna med upplevda medklassideal att passera som 

medvetna och upplysta. Flera av tjejerna i fokusgrupperna använde ”hen” i tal och förklarade 

djupgående om genus som konstruktion. Under fokusgruppsintervjuerna uttrycker flera av 

eleverna insiktsfulla funderingar över könstereotyper i gymnasievalet, även om flera av dem 

hävdar att de själva inte skulle bry sig eller påverkas. Att bli respektabel som kvinna och man 

uttrycks av Maria på ett mycket målade sätt.  

Maria: Det är väl också så att, jag tycker fortfarande att det finns den här grejen med 

stereotyper i samhället. Det brukar, vad heter det, hålla på att putta in tjejer inom just 

den här inriktningen med handel, barn, vård och t.ex. humanistiska. Det är liksom som 

att kvinnor borde gå inom det. Att man puttar killar mot fordon, teknik och el bara för 

att det är typ en grej för killar. Det är manligt på något sätt. ”det är det vi alltid gjort, vi 

ska fortsätta med det”. ”Om du bryter det här så tycker inte vi att du borde tillexempel 

förtjäna att bli kallad man eller någonting”. Om du som är kvinna skulle välja något 

annat så skulle du tillexempel inte vara en sån här fin feminin kvinna längre. 

Linnea: Jaha, så du tänker så. Så om man väljer… 

Maria: Ja men om man som tjej skulle välja någonting som vore för killar eller om man 

som kille skulle välja något som är för tjejer då. Så blir det liksom ”du är kille men du 

är mer feminin, det tycker inte vi är ok. Eller om du är tjej men du håller på att bete dig 

lite mer som en kille, ”eeh du är då inte lika feminin.” Det tycker vi inte heller om. Det 

är lite den här grejen som finns.  

Maria förklarar hur samhället ”puttar” kvinnor och män i redan färdiga förväntningar och 

stereotyper. Hon beskriver också den tunna linjen för att passera som respektabel, genom att 

förklara vad som händer om man inte klarar att leva upp till sitt kön. Gymnasievalet blir då en 

mycket viktig del i konstruktionen av kön och en markör för maskulinitet och femininitet. 

Hon förklarar hur det finns gymnasieval som kvinnor ”borde gå” och om hon inte gör det kan 
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hon få bestraffningen att inte förtjänas att kallas kvinna. När Maria avslutar sitt resonemang 

nämner hon sexualitetens betydelse för respektabiliteten och konstruktionen av manligt och 

kvinnligt. Hon förklarar hur det kan finnas en rädsla att bli kategoriserad tvärt emot 

heteronormen, hur det vid ”fel gymnasieval” kan bli lätt att falla ur normen för vad som är 

manligt om man intresserar sig för ideal främst kopplade till femininitet.   

Maria: Men tillexempel om en kille skulle välja något som tillexempel skulle vara 

tjejigt, kanske hålla på med just barn, eller kanske något med kläder, då skulle det vara 

(Gör till rösten lite mumligt,) – Han är gay eller någonting. Också den grejen finns ju, 

men så är det ju inte.  

 

Det finns fler exempel på när eleverna använder disidentifikation som strategi. Ett exempel är 

Alexander. Han verkar vilja disidentifiera sig med manlighetsideal. Han vill gå 

samhällsvetenskaplig utbildning, gärna med någon ”spetsinriktning” och efter det är hans mål 

att bli ett av de mest statusfyllda yrkena. Han uttrycker tidigt att han tar avstånd från 

”manlighet” och säger att ”Nej men mest för det känns som att män är allmänt otrevliga att 

arbeta med.”  Tore är snabb med att svara på Alexanders uttalande.  

Tore: Stämmer inte. 

Linnea: Du säger nej, skulle du hellre gå med fler män? 

Tore: Män? 

Linnea: eller killar? 

Tore: Fler män, skulle jag säga. Eftersom jag vet inte..Det är liksom lättare att bli typ 

tajtare då. Det är roligare. Då kan man vara så jäla, typ, mer öppen typ. 

 

Det finns en tydlig spänning i de olika strategierna och förhållningsätten till manlighet. I 

Tores fall leder en homogen grupp män till en ökad chans till ”öppenhet” och det blir roligare. 

Eftersom Tore var snabb med att poängtera Alexanders uttalande inte stämmer ber jag 

Alexander att utveckla vad han menar.   

Det jag menar med ”större andelen män” är att det känns som att det är liksom, om man 

är man. Här och nu. Så har man, dåliga betyg, och så är man allmänt otrevlig… Man 

kanske inte har det helt perfekt hemma. Då väljer man ett program som är mera 

praktiskt. Som inte har så mycket mer… Där man kan få ändå ett jobb liksom. Sådana 

personer är jag inte bekväma att arbeta med. Men det utgår ju också från en stereotyp. 

Men jag kan ju ha helt fel. Men det är ju så jag känner i alla fall.   
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Alexander kopplar dåliga hemförhållanden till praktiska program, att man väljer ett 

arbetaryrke på grund av bristande hemförhållanden och låga kapital. Det Alexander gör i 

uttalandet kan tolkas som att han både disidentifierar sig till manlighetsideal och ackulturerar 

sin identitet till högre klasser. Han uttrycker tydligt att han tar avstånd från praktiska program 

och ”manliga män”, men poängterar sedan att han kanske också utgår från en stereotyp i sitt 

uttalande, ”men att just nu känner han så.” Den här gången svarade inte Tore mer.  

Det som är intressant är hur diskussionen och strategierna mellan eleverna blir kopplat till 

klass och genus. Strukturerna blir nära sammankopplade och samspelande. Alexanders 

strategi i genuskompetensen kan kopplas till det Connell beskriver som ”distans till sin egen 

könskategori” (Connell 2003, s.109) Alexander använder sig av flera samverkande strategier i 

sin i sina argument. Jag upplever att han på vissa sätt identifierar sig med sin genusidentitet, 

men att det samtidigt finns en distans i hans svar, vilket jag uppfattar som en distans som 

strategin för att passera. Edith och Karin diskuterar om de själva hade kunnat välja ett 

program som är dominerat av killar. 

 

Karin: Jag skulle hellre gå själv tjej i en klass som går typ teknik, än själv med typ 

killar från bygg eller fordon. 

Linnea: Varför?  

Karin: Det är väl typ såhär, för man tänker att de är lite rasistiska, och såånt där. 

Sexistiska. Det skulle vara mer: Jag vet inte. Trevligt folk. Skulle man vara såhär ensam 

tjej, då känns det som att man, jag vet inte.  

Edith: Att de skulle kolla konstigt på en om man gör fel?  

Karin: Nej men att man klassas in som en av de, hon som vill vara cool och gå bland 

bara tjejer?  

Linnea: Förlåt att jag avbryter? Hur menar du?  

Karin: För vissa kanske det är så, att vissa kanske andra tänker att hon… Nej, jag vet 

inte. Det är så svårt att förklara.  

Edith: Ja visst är det svårt. 

Karin: Lite såhär; att hon tror hon är så cool, att hon är bland killar. 

Linnea: Är det andra tjejer som tänker så?   

Karin: Jag tror det är mer tjejer som tycker så om andra tjejer. 

 

Det Karin hävdar är att på fordonsprogrammet, tidigare förklarat som ett program med låg 

status och beskrivet som ”underklass”, är killar mer sexistiska och rasistiska. Hon hade därför 

inte velat identifiera sig eller gå som ensam tjej i den gruppen.  Det Karin sen förklarar är hur 

hon inte hade velat bli bedömd och kategoriserad utifrån att vara tjej och som en tjej som 
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”ville” gå ensam med killar. Jag tolkar det som att det också blir en gränsdragning av att 

femininiteten. Man ska inte ”sticka ut”, kanske är diskussionen också kopplat till sexualitet.  

Det finns enligt tjejerna också en balansgång i att gymnasievalet i att passa in hos sin egen 

könskategori, det blir viktigt att inte vilja sticka ut i relation till könsnormer och vilja ”vara 

cool” och vara ensam med motsatt könskategori.  Här blir tjejernas respektabilitet kopplat 

känslan att vilja passera som normal i kategorin ”tjej”.” Edith uttrycker hur det också finns en 

rädsla att bli kategoriserad av andra män, och att hon inte vill representera en hel grupp, alltså 

kvinnor.  

 

Edith: Jag tänker mer att det är såhär, om man gör något fel på typ bygg och 

anläggning, eftersom det inte är så många andra tjejer som väljer just det, så känns det 

som att man representerar hela, alla tjejer liksom. Om jag gör något fel så kommer de 

tro att alla tjejer.  

Tore: Fast eeeh? Det är samma med killar? 

Karin: Vad tror du tjejer känner då? Känner du dig kränkt?  

Det skulle enligt Edith kännas utlämnande och hela kategorin av ”alla tjejer” skulle då komma 

att dömas om hon gjort något fel. Det finns alltså i gymnasievalet enligt Edith också en norm 

som skapar osäkerhet i representation i egenskap av att vara kvinna.  Tore tycker att Edith är 

orättvis och att det inte endast har med kvinnlighet att göra, att han tycker att det finns samma 

norm för män. Att man både som man och kvinna måste representera sitt kön. Tore förklarar 

att han inte skulle vilja gå i en klass med flest personer av motsatt kön.  

Linnea: En av mina frågor är, skulle ni kunna välja ett program som är dominerat av 

motsatt kön?  

Tore: Tror inte jag. 

Karin: Ja det kan ju fortfarande vara otrevliga människor oavsett könet. För mig spelar 

det inte så stor roll, om jag vet vad jag ska välja så gör jag det. Så får de som vill hamna 

i min klass.  

Linnea: Så det spelar inte roll, men du sa ja? (Tittar på Tore) 

Tore: Sa jag? jaha. Ja men typ som att min kusin, han går VVS; och det är en klass med 

bara killar. Eller de har typ en tjej och det verkar så jäkla gött.  

Alla: skratt. 

Tore: Men fyfan vad skönt. Kunna vara såhär helt normal. 

Linnea: Normal?  

Tore: Ja men alltså, man kan ju jag vet inte. Men. Känna sig helt, äh jag vetefasen. 

Men typ en speciell… (lång paus)  

Linnea: Trygghet?  

Tore: Nej inte trygghet, dom är ju inte farliga. 

Alla: Skratt 

Edith: Nu rädda du dig själv. Det sitter ju tre stycken, nej fyra stycken. (syftar på tjejer 
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i gruppen)  

Tore: Jag har inte sagt något illa. 

Edith: Nej jag vet. 

Tore beskriver hur det hade känts lättare att vara helt ”normal” i en klass där det framförallt 

skulle gå män. Det kan tolkas som att Tore tydligt identifierar sig med manliga normer och 

upplever en trygghet i manlig homosocialitet. När jag frågar honom om just tryggheten 

kommenterar han att ”Dom är ju inte farliga”, vilket kan tolkas som att det finns en 

balansgång, att man inte helt kan ta avstånd från gruppen kvinnor. Uttalandet kan kanske 

tolkas i relation till heteronormen som också kräver en noga utarbetad strategi i att inte vara 

allt för romantiserande av manliga normer och den upplevda tryggheten i att främst umgås 

med män. 

I en av fokusgruppsintervjuerna diskuterar eleverna tabell 1.1, som visar på segregering i både 

klass och kön och Alva förklarar hur val pga kön är något som sker undermedvetet.  Hon 

förklarar: 

Alva: Man vill inte göra ett val på grund av vilket kön man har, men att det 

underliggande kanske påverkar. Det beror nog på hur man är som person. Vet man att 

man tror på sig själv då väljer man helt som man vill. Men faller man för grupptryck 

kan man välja som att ”jag är tjej eller kille”. Det är nog lite ”vad en man ska göra och 

vad en kvinna ska göra”. 

Jag tolkar det som att ovanstående också är en ”distans” till sin könsidentitet. Alla i 

fokusgruppsintervjun vill välja studieförberedande program och ger uttryck för värderingar 

som kan kopplas till medeklassideal. De uttrycker att ”om man är självständig och klarar att 

göra ”som man vill”, så påverkas man inte av kön.” Men om man är en person som inte är 

säker i sin genusidentitet och faller för grupptryck finns det risk att välja könsbundet.  

 

4.2 Strategier kopplade till klass   

”För jag ser inte… tillräckligt rik ut… 

Under följande avsnitt kommer elevernas strategier gällande motkultur och motackulturation 

att presenteras och påvisa empiriskt material kopplat till klass. I flera fall samverkar strategier 

kopplade klass- och kön.   
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Vid ett flertal tillfällen uttrycker eleverna att det finns skolor som kan kategoriseras vara 

finare och bättre och att på de skolorna går mest snobbiga elever. Efter att jag frågat om det 

finns program som klassas som ”fina”, säger tre av eleverna i fokusgrupperna att det nog 

framförallt är ekonomiprogrammet. Men också samhällsprogrammet. Ingmar och Linn 

diskuterar ämnet och Ingmar uttrycker en tydlig motkultur mot en friskola som framförallt har 

program med olika former av ekonomiinriktningar. Alla eleverna beskriver den skolan som 

lite ”finare”.  

Ingmar: Ekonomi verkar ju vara det minst finaste programmet. Det är ju…  

Linn: Ekonomi eller typ humanistiskt. Eller något sånt där. 

Ingmar: Ekonomi och humanistiskt, ibland samhällsvetenskaps… programmet. Jag 

tycker... jag ser inte på programmen som snobbiga, utan det är mer.. Hur skolan ser ut.. 

Ser skolan snobbig ut så är programmet sååå jävvla snobbigt. Ja, men som typ när vi 

gick runt på den här gymnasiemässan i Ort. 

Linn: Ekonomi- och handelsgymnasiet?  

Ingmar: Ekonomi eller Handelsprogrammet mest. De är snobbiga som gav ut fina 

bläckpennor och alla hade de här modellfotona.  

Linn: Ja men de gav ut presentpåsar.  

Ingmar: Ja men man gick där, så var det typ Centralgymnasiet och typ Södra 

gymnasiet, där så stod de och det var musik och där var det glada människor. Men så 

går man till andra sidan och där stod det liksom Ekonomi och handelsgymnasiet och 

man ba Ifall jag går förbi kommer det antagligen komma någon och fösa bort mig, för 

jag ser inte… tillräckligt rik ut… 

Alla: Skratt  

 

 

Ingmar använder sig av en strategi där han använder sitt yttre för att vara tydlig med att han 

inte passar in på skolan.  På de skolorna som han tycker verkar bra och trevliga, och där han 

skulle kunna tänka sig att gå förklarar han att det spelades det musik och alla var glada. Men 

på skolan som av eleverna ansågs vara ”snobbig”, uttryckte Ingmar att han inte kunde eller 

ville anpassa sig, och skojar om att han till och med skulle blivit bortföst om han närmade sig 

montern.  Jag fortsatte fråga Ingmar om hur han menar med att han inte ser tillräckligt rik ut. 

Nu deltar också Frida i diskussionen.  

Linnea: Du sa att du känner att du inte passar in, känner du så?  

Ingmar: Ja, jag skulle inte passa in.  

Linnea: Varför? 

Ingmar: Eftersom jag fick en katalog där de gick igenom sina program. Den var typ 

(visar med händerna) såhär tjock. Och den gick igenom fyra program. Det var bilder på 

elever, men det var inte bilder på glada elever. Det var bilder på elever som såg lite..  

Frida: som såg mediokra ut?  

Ingmar: Halvmediokra eller nja, som såg lite ledsna ut och så såg de såhär formella ut. 
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Alla hade i stort sett identiska kostymer och lutade sig mot varandra i ett försök att le. 

och manba: Jag vet att du inte är glad när du ler, men försök åtminstone.  

Linnea: Varför är de inte glada då? 

Ingmar: Jag vet inte. (Skratt) 

Frida: Jag har inte märkt det här. Jag har ganska många kompisar som går där och de 

tycker det är bra. Men ja.  

Ingmar: Men du kommer ju från… du är ju snobbig.  

Frida: Men sluta. Det är jag verkligen inte. Men, sen är det ju såklart att det är mindre 

status att gå fordon eller sådär.  

Ingmar: Ja men visst.  

Frida: Det är ju eparaggare eller typ.  

När Ingmar fortsätter att förklara varför han inte tror att han skulle passa in beskriver han att 

det ”snobbiga programmet” inte är glada. Han kopplar i diskussionen klass till känslor, och 

legitimerar sin position genom att hävda att de snobbiga programmen inte är glada. Det kan i 

den vidare diskussionen tolkas som att han menar på att det inom högre klasser finns striktare 

koder av hur man förväntas bete sig. Han förklarar hur skolor med hög status, har ledsna 

elever, med identiska kostymer och stela foton. Ingmars uttalanden kan tolkas som en tydlig 

strategi för att legitimera sitt eget val och sin egen position. Klädkoder och utseende blir här 

en viktig dold eliminering som sedan leder till motackulturation.  

Frida kommer in i diskussionen och vill försvara skolan och programmet, hon har själv 

reflekterat över att gå någon av de program som Ingmar just förklarat är snobbigt. Ingmar 

säger då ganska skämtsamt, att det är för att Frida är snobbig. Frida säger direkt att Ingmar 

ska sluta och vill disidentifiera sig med det som Ingmar påstår. Hon tillägger också att det är 

mindre status med fordonsprogrammet och återigen tydliggörs balansgången mellan 

”snobbigt” och ”skabbigt” som är de begreppen flera av eleverna själva vid flera tillfällen 

använder. Ingmar svarar snabbt att hon har rätt. Ingmar positionerar sig här tydligt i vad som 

är respektabelt att plugga och inte. Fordon är för låg status, men ekonomiprogrammet på den 

finare skolan är inget för honom. Gymnasievalet kan ses som ett noga spänt rep där det är 

viktigt att ständigt hålla balansen och hålla sig kvar mellan de val, som för både ens klass och 

kön är respektabelt.  

Det som eleverna uttrycker verkar vara det tydligaste exemplet på vad som kategoriseras som 

”fint” och som avgör klass inom olika program och skolor är just klädkoder. Kläder verkar 

vara det som utåt sätt klär och skapar en bild av den upplevda klassidentiteten. Marta, Lovisa 

och Ellen diskuterar också klädkoder som just en eliminerande faktor i en annan av 
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fokusgruppsintervjuerna . De ska själva välja Vård och omsorgslinjen och Frisörlinjen.  När 

det diskuterar använder de begreppen överklass och underklass och förklarar vilka som går på 

olika program. De förklarar den dolda elimineringen på ekonomiprogrammet med meningen 

”det duger liksom inte bara med mjukiskläder”. Däremot finns inte samma eliminering på 

fordonsprogrammet där ”folk tänker mer mjukis, slit och slängkläder”.  

Linnea: Skolor kan ha olika rykten säger ni, men du nämnde överklass? Är vissa 

program det, eller vad menar du?  

Marta: Ja men de klär sig ju finare. 

Gustav: Det måste vara ekonomi då. 

Marta: Men ja att man ska ha ett visst, att man ska klä sig…  

Lovisa: ett visst utseende, man ska ha såhär, kavajer, det här fina. 

Ellen: Det fina i sig, man ska ha det lilla extra. Typ. 

Marta: Det duger liksom inte bara med mjukiskläder. 

Ellen: Nej. 

Marta: Sen finns det ju också… det finns folk som klär sig så. Men man har ju fått den 

bilden.  

Lovisa: Det är ju liksom en tankeställare. 

Ellen: Det behöver ju inte alltid vara så, men det är ju så folk…(Tystnad)  

Linnea: Finns det någon motsats? 

Marta: Ja det är väl fordon. 

Gustav: Ja… 

Ellen: Ja, då tänker ju folk typ mjukis, slit och slängkläder, men det kan ju finnas dom 

som är intresserad av fordon som har skjorta och såhär men det kanske inte är det bästa 

att ha på arbetet, men.  

Jag tolkar det som att Marta kanske disidentifierar sig med det som hon beskriver, hon gör det 

genom att beskriva att de som vill gå ekonomi ska ”ha det lilla extra typ”, och ska ha det här 

”fina”. Det som Martha beskriver är dock inte en helt tydlig motkultur mot 

ekonomiprogrammet när hon säger att man ska ha det lilla extra. Hennes uttalande kan tolkas 

på flera sätt. Kanske ses ”det lilla extra” som något ”märkvärdigt” och som något till för de 

högre klasserna, men det kan också tolkas som en aning eftersträvbart.  

Marta förklarar att det inte duger med mjukiskläder på ekonomiprogrammet, men att 

motsatsen till de finare programmen kan ses som fordonsprogrammet. Ellen beskriver att det 

kan finnas personer med fordonsintresse som har skjorta, men att det inte vore praktiskt. Det 

kan dras en parallell till Bourdieus diskussion gällande arbetarungdomars språk, som 

reduceras till ”pladder och jargong”. Kanske kan också arbetarklassens kläder reduceras till 

”slit och släng” och att det finns en tro på att ”på fordonsprogrammet duger allt.”  Vid ett 
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annat tillfälle uttrycker en elev liknande tankar kring fordonsprogrammets klädkoder, att ”där 

kan man ha vad som helst.”  

 

4.3 Tillgångar och begränsningar utifrån elevernas resonemang     

 

”Föräldrarna påverkar kanske inte vad man ska jobba med, men synen på skolan. Den 

påverkar.” 

 

Under följande avsnitt presenteras elevernas argumentation och diskussion i vilka möjligheter 

och hinder de själva och andra ser i skolans utbildningssystem. 

De kapitalformer som eleverna främst diskuterar gällande social bakgrund och 

klasstillhörighet är det ekonomiska kapitalet. Ovanstående verkar vara det eleverna främst 

tänker på när de hörde att jag studerade klass kopplat till gymnasieval. Vid flera tillfällen 

omnämndes just föräldrarnas ekonomiska situation i förhållande till gymnasievalet. 

 Vid ett tillfälle tog en elev ett exempel på en kamrats föräldrar, som hjälpte kamraten mycket 

med läxor och med studierna.  Jag tolkar det som ett uttryck av det sociala kapitalet 

samverkande med det kulturella kapitalet. För att lyckas i skolan beskriver eleverna hur det 

främst är viktigt med ett högt ekonomiskt kapital, som leder till större möjligheter att vara 

hemma och ”hjälpa sitt barn”. En av eleverna uttrycker att ”Om man tittar på hela familjen 

och inte föräldrar, om föräldrar har gått ut en högskola tror jag också att de har det lite bättre 

hemma… ställt.” Det leder enligt eleven till ökade möjligheter i skolsystemet och på 

arbetsmarknaden. Eleven förklarar sen att ”Inte bättre känslig familj, med kanske lite mer 

ekonomiskt. På sikt.” Hon kopplar då isär det ”känslomässiga” och det ekonomiska, och 

förklarar hur de båda faktorerna inte är beroende av varandra. Det som sedan följer i hennes 

resonemang är att ”man kan i alla fall hjälpa sitt barn att lättare ”ta sig in”. Jag tolkar det som 

att hon menar på arbetsmarknad och gymnasieprogram. Det som också omnämndes var hur 

elever med föräldrar som hade höga förväntningar hade lättare att lyckas och göra ett värderat 

sätt ”bättre” gymnasieval, vilket kan tolkas som det kulturella kapitalets påverkan.  

Vad som framförallt är anmärkningsvärt för studien är att nästan samtliga 

fokusgruppsdeltagare hävdade att deras föräldrars bakgrund inte påverkar deras gymnasieval, 

även om de vid flera tillfällen säger att de aldrig vill syssla med ett yrke som föräldrarna 
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jobbar med eller har studerat. De poängterar och förklarar hur det nog ser ut för andra, men 

det gäller i intervjuerna nästan aldrig eleverna själva.  En av eleverna sa precis som namnet på 

rubriken att ”Föräldrarna påverkar kanske inte vad man ska jobba med, men synen på skolan. 

Den påverkar.”. Citatet kanske antyder att attityden till skolan och utbildningssystemet blir 

det styrande, snarare än vidare anvisningar i vad eleven ska välja eller bli. När eleven som 

uttryckte att synen på skolan påverkar, svarar Tore.  

 

Tore: Det är nog olika, för mig har det nog inte gjort det. Jag vet inte. Dom skiter, jag 

skiter i vad dom säger. Jag gör vad jag vill. Eller vad säger man?  

Olof: Helt rätt. 

Linnea: Varför? Förklara?  

Tore: Jag säger inte att jag inte pluggar eller anstränger mig. Men alltså, jag har 

aldrig… jag vet inte. Nej. Jag tror inte jag. Nej. Jag vet inte. Det känns bara inte som 

att.  

Olof: De påverkar? 

Tore: Nej?  

Olof: Mina föräldrar går ju samma sak som dina föräldrar. Det jag minst skulle vilja 

gå? 

Linnea: Vad är det då?  

Tore: Min mamma jobbar inte nu, men då höll hon på med vård och sånt där. 

Skittråkigt. Och min pappa håller på med sån där jävla industri tror jag. Inte helt säker. 

 

Jag tolkar Tores och Olofs konversation som att de tydligt disidentifierar sig och uttrycker en 

tydlig motkultur mot både föräldrarnas yrke och utbildning. Han poängterar också att ”det inte 

så att jag inte anstränger mig och pluggar”, vilket är en antydan till ett försök till ackulturation 

till skolsystemet, även om han tidigare har uttryckt tydlig motackulturation till skolsystemet. 

Uttalandet kan också ses i relation till det Högberg (2009) beskriver om den upplevda normen 

att inte anstränga sig för mycket och få höga betyg, men inte heller misslyckas helt och ses 

som ointelligent.  

 

Eleverna diskuterar i en av fokusgrupperna elever med arbetarklassbakgrunds hinder och 

möjligheter i utbildningssystemet. I diskussionen deltar främst elever som uttrycker 

medelklassideal. Det uppstår en diskussion mellan elever där resonemangen skiljer sig åt.  

Elena: Ja men då tycker jag att om det är någon elev som har väldigt, väldigt, bra betyg 

men som väljer att gå ett yrke som.. hen inte kommer få… man kanske inte ens får jobb 

eller bra betalt. Då kanske man borde få typ hjälp av lärare och.. SYV och sådär att 

motivera den här eleven till att gå någonting som är bättre... för hen i framtiden 

Jasmin: Det tycker inte jag faktiskt. Jag tycker inte att SYV och lärare ska lägga sig i 
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vad man själv väljer för att.. 

Elena: Nej men om man blir påverkad negativt. 

Alva: Ja men. Det kanske inte är negativt för den personen. 

Jasmin: Bra betyg har inget med intresse att göra. 

Alva: Man kanske kan få lite tips. 

Jasmin: Men det blir ju som att ”Du är smart du ska gå natur och teknik, och ”Du har 

inte så bra betyg du ska gå en yrkesutbildning:  

Astrid: Nej men man kan ju säga ”kan du tänka dig gå ett studieförberedande. 

 

Jag tolkar det som att Elena tycker, att om en elev med föräldrar utan utbildning får bra betyg 

ändå vill välja ett studieförberedande program, så både personal på skolan fånga upp eleven 

och leda in hen på yrkesförberedande program. Jasmin är dock kritisk till ovanstående och 

ifrågasätter resonemanget. Hon tycker inte att personal ska lägga sig och att man inte ska 

sortera in elever i ”smarta program respektive program för dåliga betyg”. Elena kan i sitt 

första uttalande tolkas ”välkomna” den högpresterande arbetarklassen in i medelklassen och 

att lärare och skolpersonal ska kompensera för de som inte ”vet”. Det uppstår en annorlunda 

stämning i fokusgruppen. I Elenas första uttalande tolkade jag det som ett argument som 

också var ett sätt att legitimera sin position och ha ett omhändertagande sätt av arbetarklassen. 

Jasmin ifrågasätter istället hela konceptet med varför vissa utbildningar är mer statusfyllda.  
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5. Diskussion  

I. Hur resonerar elever om det kommande gymnasievalet?   

 

I elevernas sätt att resonera omkring det kommande gymnasievalet framkom framförallt två 

förhållningssätt. Dels uttrycktes värderingar som tyder på distans till den egna klass- och 

könsidentiteten och dels framställdes gymnasievalet som noga motiverat och påverkat av båda 

kategorier.   

Nästan alla elever hävdade att de själva inte skulle välja ett program för att det är till för 

”tjejer” eller ”killar”, men de förklarar hur andra kanske tänker eller tycker. Det är dock sällan 

de själva skulle tänka så, eller låta sig påverkas. Elevernas egen historia står sällan i fokus. 

Jag tolkar även det som en strategi, själva distanseringen. Skulle man låta sig påverkas av 

genusnormer skulle man kanske ha mindre chans att passera, då det också är blottläggande att 

erkänna sin egen plats och sin egen genusidentitet. Flera av eleverna beskriver och motiverar 

föräldrarnas bakgrund på liknande sätt. De skulle själva inte påverkas av föräldrarnas 

bakgrund, men att andra kanske tänker och känner så. De distanserar i många fall sig själva i 

relation till sin bakgrund.  Det en elev beskriver är hur synen på skolan kan påverkas av 

föräldrarna, inte utbildningsvalet i sig.  

 

Flertalet av eleverna motiverar gymnasievalet som ett intresse, men använder strategier för att 

motivera och förklara varför de valt som de gjort. Jag tolkar det som att strategier ofta sker 

omedvetet och att eleverna i många fall tolkar sitt val som just ett intresse, men att 

underliggande faktorer svarar på ”varför det är ett intresse”.  

 

II. Vilka strategier använder sig elever av när de väljer gymnasieprogram?  
 

De strategierna jag fann i analysen var Disidentifikation (A), Identifikation (B), Ackulturation 

(C) och Motackulturation (D) Könsdistans (E) och Klassdistans (F). Strategierna 

kategoriseras med en bokstav för att förenklat kunna koppla ihop processer och samverkande 

faktorer.  
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I diskussionerna från fokusgruppsdiskussionerna samverkade disidentifikation och 

motackulturation. Elevernas vanligaste strategi var att visa distans till den egna könskategorin 

men samtidigt identifiera sig med medeklassideal. Identifikation och motackulturation kan i 

relation till materialet ses som samspelande och samverkande. Klassdistans och genusdistans 

samverkade inte i relation till varandra i materialet, utan samspelade desto mer med 

disidentifikation och motackulturation.   

II. I Disidentifikation och ackulturation AC  

Det finns i fokusgruppsdiskussionerna exempel på hur elever disidentifierar sig till sitt kön, 

vilket i diskussionen också kopplas till klass. Här samspelar klass och kön i respektabilitet 

och ackulturationsprocessen. I ett exempel beskriver en manlig elev hur han inte är bekväm 

med andra manliga elever som studerar på yrkesprogram. Han har höga ambitioner i livet och 

identifierar sig själv inte med arbetarklassideal. Ovanstående kan tolkas som att 

disidentifikationen grundar sig i den symboliska respektabiliteten från andra elever. Det kan 

ses som att det möjliggör disidentikationen; främst på grund av att det symboliska kapitalet 

redan är högt nog för att uttrycka ovanstående.  Eleven uttrycker inte enbart en 

disidentifikation mot manlighet utan det sker i kombination av ackulturation till högre klasser. 

Farhågan med att ackulturation som strategi blir den uteslutande apparat som samverkar i 

maktförhållandet mellan vilka som ackultureras och vilka som elimineras. Strategin kan då 

bilda och reproducera ett hierarkisystem.  

II. II Motackulturation och identifikation DB 

Vid ett tillfälle motiverar en elev sitt val med identifikation till homosocial trygghet och 

beskriver hur man kan vara mer öppen och att det blir roligare tillsammans med fler män. 

Samma elev har vid ett tidigare tillfälle uttryckt att han inte bryr sig så mycket om skolan. På 

gymnasiet vill han gå ett yrkesförberedande program och uttrycker flera tecken på motkultur 

mot skolans ideal. I elevens fall hänger motackulturation ihop med en identifikation till den 

upplevda könskategorin.   

Tillgången i strategierna kan framförallt ses som den trygghet som återfinns i identifieringen 

till den egna könskategorin. Homosocialiteten kan tänkas kompensera för bristande 
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ackulturation till skolan som en egendom främst skapad för medelklassen. När elimineringen 

från en grupp redan skett så kanske det möjliggör för identifiering till en annan.   

Farhågan med motackulturation som strategi blir framförallt när den brukas som utväg efter 

eliminering. Bourdieu beskriver hur strategin oftast är en reaktion av att en elev blivit 

eliminerad ur skolsystemet vilket då leder till en ”förståelig motackulturation.” (Bourdieu 

1994, s.189) Ovanstående kan innebära att strategin blir en lösning för elever som inte 

anpassat sig till skolsystemet.  

II. III Distans som strategi: EA. FD 

Connell beskiver genusdistans och att ”kunna skoja” om sin genuskompetens. Flera elever 

uppvisar distans till sin genusidentitet genom att skämta och förklara hur andra kanske tänker. 

Det kan tolkas som en strategi som höjer elevernas upplevda genuskompetens.  Vid flera 

tillfällen upplevde jag också en liknande strävan efter ”klasskompetens”.  För att kunna 

passera i den egna klasstillhörigheten använde eleverna sig av en distans till den, både genom 

att kunna skoja om högre klasser men också om sin egen. Ett exempel är Ingmar som under 

två minuters monolog fängslar hela rummet när han beskriver hur den fina skolan är och hur 

eleverna beter sig där. Han avslutar sitt uttalande med en tydlig distans och skojar om sig 

själv och att han inte ser tillräckligt rik ut. Alla skrattar.  

En farhåga med distanserande strategier för att passera är att det kan reducera makthierarkier 

genom att de tolkas som lättsamma skämt. Som lärare och även ur ett samhällsperspektiv blir 

det problematiskt då både förtryck och maktrelationer osynliggörs. Tillgången i distans som 

strategi blir själva ”skyddet” för individen. Med hjälp av distans kan det underlätta individens 

kamouflering och passering i respektabiliteten.   

II. IIII Jämförelse och diskussion i relation till teoretiskt ramverk  

Vid ett första utkast när uppsatsen skrevs reflekterade jag över huruvida det krävdes fyra 

begrepp för att beskriva elevers strategier i anpassning/icke anpassning beroende på 

klass/kön.  Begreppen är disidentifikation, identifikation, motackulturation och ackulturation. 

Jag reflekterade över om endast två begrepp på följande strategier hade krävts, eftersom de är 

nära sammankopplade. Eftersom motackulturation och ackulturation beskrev anpassning till 

klass och identifikation och disidentifikation beskrev kön så skiljer sig strategierna åt så valde 
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att studera alla fyra strategier.  I analysen går det att urskilja hur alla fyra begrepp behövs för 

att studera elevernas strategier, för att fullt ut förstå hur processen uppstår, även om de nästan 

alltid samverkar.  

En skillnad mellan motackulturation och disidentifikation framträder i materialet. Det verkar 

främst handla om strategin som följd av eliminering. I de fall där elever uttryckte motkultur 

var det främst för att de på något sätt eliminerats genom synliga eller dolda elimineringar. 

Motackulturation kan då ses som en strategi som ofta sker beroende av skolans bedömning.  

Vilket också Bourdieu och Passerons forskning påvisar. Disidentifiering skedde i de flesta fall 

främst när eleven redan uppnått ackulturation och anpassats till skolans ideal. Båda strategier 

kan ses som ”avvikande” från de objektiva utsikterna, men de skiljer sig åt genom att eleverna 

använder sig av strategierna i olika syften. Som exemplet med Alexander, som disidentifierar 

sig tydligt med manlighetsideal. Samtidigt uttrycker han en tydlig ackulturation till skolans 

ideal och en strävan efter höga klasskapital. Processen skulle i exemplet inte endast kunna 

förklaras med två av begreppen, då processen av klass och kön kopplas samman med både 

disidentifikation och ackulturation. Strategin Alexander använder sig av kan tolkas ske 

parallellt, överlappande och samverkande i både könsidentitet och klassidentitet.  

III.  Vilka tillgångar och begränsningar kan urskiljas utifrån elevernas svar? 
 

Eleverna beskriver flera möjligheter och hinder i relation till gymnasievalet. I flera fall i 

diskussionerna att urskilja en svår balansgång som eleverna uttrycker blandade känslor inför. 

En av tjejerna uttrycker att det är svårt emot normen och välja ett program som är dominerat 

av killar. Anledningen är att ens tillhörda grupp kanske skulle tycka att man ville vara ”cool”; 

något som i elevernas tycke inte är eftersträvbart. Strävan av genuskompetens får i elevernas 

diskussion inte av omgivningen uppfattas som tydlig och utarbetad. Tjejen som beskriver att 

man inte kan välja ett program dominerat av killar förklarar också hur det framförallt är på 

grund av synen från andra tjejer. Att välja fel kan tänkas bryta genusordningen och på så sätt 

bli sedd som en normbrottslig av omgivningen.   

Ett annat exempel på en begränsning i gymnasievalet är det som en tjej uttrycker som en oro 

för att som tjej välja ett program som främst är dominerat av killar. Skulle man göra fel 
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kanske killarna skulle döma alla tjejer och hon skulle då få representera en hel könskategori. 

Att representera det egna könet verkar för eleverna vara en begränsning.  

De tillgångar som främst synliggörs i materialet gällande klass är höga kapitalformer i det 

ekonomiska kapitalet och i det kulturella kapitalet. Eleverna förklarar hur det är lättare för 

elever med föräldrar med höga kapital att både hjälpa sina barn med läxor och ”trygghet” 

ekonomiskt. Diskussionen kopplas oftast till klass som främst en ekonomisk fråga, men vid 

djupare reflektion vägs även kulturella och sociala kapital in i elevernas analyser.  

De elimineringar och begränsningar som eleverna kan tolkas uttrycka i relation till klass är 

framförallt dolda elimineringar som t.ex. klädnormer. Som ett exempel fungerar mjukiskläder 

på fordonsprogrammet, men inte på ekonomiprogrammet. En av eleverna uttrycker att man på 

ekonomiprogrammet måste ”ha det lilla extra och vara lite fina”. Uttalandet kan tolkas i 

relation till Ambjörnsson (2003) som hävdar att kvinnlighet blir målet i genuskompetensen. 

Att inte avvika från genusideal blir det huvudsakliga syftet. . (Ambjörnsson 2003, s. 90f) 

Lyckas man sedan uppnå en ”säkerhet” i sin kompetens kan det bli en ännu större tillgång.  

Att ”ha det lilla extra”, är i elevernas fall en stor fördel för respektabilitet och i att passera som 

kvinna på framförallt ekonomiprogrammet, som av nästan alla elever kategoriseras som det 

finaste programmet att studera på.  

Två av eleverna beskriver två olika förhållningssättet till arbetarklassideal när de diskuterar 

hinder baserat på klass. Den ena eleven tycker skolan och personal behöver hjälpa den 

välpresterande arbetarklassen med råd och stöd inför gymnasie- och yrkesval. Hon tycker att 

om en elev har låga kapital men bra betyg och är smart, så borde eleven få stöd. Den andra 

eleven uttrycker i diskussionen att förhållningssättet skapar en klyfta och en värdering i vad 

som är fint och eftersträvbart. Hon säger att ”intresse har inget med betyg att göra” och 

slutsatsen blir enligt henne att ingen borde lägga sig i vad som är bra och fint. Deras 

konversation kan ses som en representation för åsikter som även återfinns i en 

samhällskontext.  De olika uppfattningarna kan tänkas representera olika förhållningsätt till 

frihet, reglering och huruvida samhället ska tillföra kompensatoriska mekanismer.   
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Sammanfattande slutsats  

Uppsatsen påvisar i materialet hur elever använder sig av strategierna ackulturation, 

motackulturation, disidentifikation, identifikation och distans till klass och kön. Strategierna 

samverkar ofta parallellt och är många gånger beroende av varandra. Det som framförallt kan 

bli en farhåga med strategierna är när de bidrar till reproduktion av makthierarkier och skiljda 

förutsättningar i relation till redan strukturella förväntningar. Som lärare blir det viktigt att 

både uppmärksamma och medvetengörliga elever om strukturella nivåer i förhållande till 

klass och kön och själv vara medveten om positioneringar i relation till ovanstående stukturer.  

I läroplanerna står beskrivet att” Skolan bidrar till att elevernas studie- och yrkesval inte ska 

begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.” (Lgr 11 kap 2.6, s.17)” och att 

”skolan har till ansvar att motverka traditionella könsmönster”(Lgy 11, s.8) Skolan har ett 

tydligt mål i hur utbildningen ska förhålla sig till könsmönster och social bakgrund. Vad som 

inte står klart är hur följande ska ske. Uppsatsens slutsats blir framförallt betoningen av att 

medvetenhetsgöra och reflektera över hur strukturerna verkar och hur strategier uppstår och 

används. Genom att få kunskap och synliggöra ovanstående skapas reflektion och insikter om 

hur strukturer kan förändras och omförhandlas.  
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Bilaga 1: Nyckeldiskussionsfrågor   

Material: Katalog gymnasieprogram  

Har ni funderat något över ert framtida gymnasieval?  

Varför har ni tänkt som ni gjort?  

Vilka program är otänkbara och det sista valet ni skulle ha gjort? Varför?  

Vilket program är det ni helst inte hade valt?  

Hur ser ni på de olika gymnasieprogrammen?  

Finns det program som anses finare och bättre att gå? Varför?  

Spelar det någon roll om man är kille eller tjej när man väljer olika gymnasieval?  

Påverkar föräldrarnas utbildning vilken utbildning man själv väljer tror ni? Vad jobbar era 

föräldrar med t.ex.? Skulle ni kunna gå i deras fotspår.  

Skulle ni kunna välja ett gymnasieprogram som är dominerat av det motsatta könet?  

Visning av tabell 1:1. Diskussionsfrågor till tabellen 

Varför tror ni att det är dominerat av kvinnor på Vård och Omsorgsprogrammet och Barn och 

fritidsprogrammet? Varför tror ni det är dominerat av män på t.ex. Fordonsprogrammet?  

Varför tror ni att det spelar roll vilket kön man har när man väljer gymnasieprogram?  

Skulle ni kunna välja ett program där det går mest personer av motsatt kön? Varför? Varför 

inte?  

Varför tror ni att flest elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning väljer 

naturprogrammet? Och tvärtom 
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Bilaga 2: Samtyckesblankett och informationsblad  

Samtyckesblankett till vårdnadshavare  

 Jag heter Linnea Urberg och studerar till ämneslärare vid Örebro Universitet och börjar nu 

närma mig slutet.  Det är då dags för mitt självständiga arbete i samhällskunskap. I mitt 

examensarbete vill jag studera elevers gymnasieval och hur eleverna resonerar kring det. 

Teoretiskt kommer undersökningen koppla elevernas val till strukturella nivåer och försöka 

bilda en uppfattning av vilka faktorer som påverkar gymnasievalet. Studien kommer att 

innefatta fokusgruppsintervjuer, där jag kommer att intervjua eleverna gruppvis om 

gymnasievalet. Det är såklart frivilligt att delta i min studie och som vårdnadshavare och elev 

kan man när som helst välja att avbryta deltagandet. Intervjuerna kommer att spelas in. Data 

som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete och lärare och annan 

skolpersonal kommer inte att få tillgång till det inspelade materialet. När det inspelade 

materialet bearbetats kommer det att raderas. Alla namn på barn, lärare, skola och kommun 

kommer att avidentifieras i den färdiga versionen.  Har ni några frågor är ni välkomna att 

kontakta mig.  

Jag är tacksam om ni vill fylla i talongen som följer. Tack på förhand, vänliga hälsningar  

Linnea Urberg:  

linurh121@studentmail.oru.se 

0768361993 

Handledare: 
Tobias Axelsson 

tobias.axelsson@oru.se  

019-30 12 69 

 

Jag som vårdnadshavare tillåter att mitt barn deltar i samtal där innehållet dokumenteras  

Ringa in ditt svar:  

                               JA                             NEJ 

Elevens namn:_______________________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift: 

_________________________________________________________________________ 
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Informationsbrev till elev  

Jag heter Linnea Urberg och studerar mitt sista år till ämneslärare vid Örebro Universitet.   

Det är då dags för mitt självständiga arbete i samhällskunskap. I mitt examensarbete vill jag 

studera elevers gymnasieval och hur ungdomar resonerar kring det. Teoretiskt kommer jag 

studera vilka faktorer som påverkar gymnasievalet på strukturell nivå.  

De uppgifter som du lämnar om dig själv under intervjun kommer endast att användas i 

forskningssyfte. Dina uppgifter kommer att anonymiseras och avidentifieras. Diskussionen 

kommer att spelas in och sedan transkriberas. Ingen annan än jag kommer ta del av det 

inspelade materialet och i uppsatsen kommer du tilldelas ett påhittat namn.  

Det är frivilligt att delta i intervjun och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Det gör 

du genom att kontakta mig via e-post, telefon eller brev och mina kontaktuppgifter finns 

längst ner i detta brev. Du kan välja att ta tillbaka vissa delar av det du berättat i intervjun 

eller att dra tillbaka hela ditt deltagande. Om du avbryter ditt deltagande så förstörs ljudfilen 

med din intervju, textfilen med transkriptionen från din intervju samt pappersutskriften av den 

transkriberade intervjun. 

Fokusgruppen kommer att ta ca 40-60 minuter och det kommer ske med ca 5-6 elever i varje 

grupp. Jag kommer att ställa frågor kring hur ni resonerar inför gymnasievalet och sedan 

diskuterar vi utifrån frågorna.  

Ser fram emot att träffa er.  

Vänliga hälsningar Linnea Urberg  

Linnea Urberg:  

linurh121@studentmail.oru.se  

0768361993 

Handledare: 
Tobias Axelsson 

tobias.axelsson@oru.se  

019-30 12 69 
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Bilaga 3: Material till eleverna vid fokusgruppsdiskussion  

Gymnasieprogram 

* Barn- och fritidsprogrammet* Bygg- och anläggningsprogrammet* El- och 

energiprogrammet* Fordons- och transportprogrammet* Handels- och 

administrationsprogrammet * Ekonomiprogrammet* Estetiska programmet* 

Humanistiska programmet* Naturvetenskapsprogrammet* 

Samhällsvetenskapsprogrammet* Teknikprogrammet* Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet* Vård- och omsorgsprogrammet* VVS- och 

fastighetsprogrammet* Naturbruksprogrammet* Hantverksprogrammet* Hotell- 

och turismprogrammet* Industritekniska programmet 

Tabell för fokusgruppsdiskussion (Skolverket 2016) 

 Diagrammet visar på den vågräta axeln antal elever med kvinnligt resp. manligt 

kön i procent, i alla årskurser på programmen år 2015-2016. Den lodräta axeln 

visar procent av antal elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning. F 

med EGU, betyder alltså ”Föräldrar med eftergymnasial utbildning”.  

 


