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Sammanfattning  
 

Denna studie utgår från Bourdieus begrepp kulturellt kapital och undersöker hur socioekonomisk 

bakgrund, kön och fritidsaktiviteter påverkar högstadieelevers förhållande till läsande och 

skrivande. Materialet är baserat på två källor, en enkätundersökning och en kvantitativ 

elevtextanalys där 102 elever i årskurs 9 har deltagit. Syftet med studien är att studera relationen 

och sambandet mellan elevernas kulturella kapital och läs- och skrivvanor, samt kulturellt kapital 

och en avgränsad skrivuppgift. Resultatet visar att kulturellt kapital står som en förklarande faktor 

för skillnader mellan elevers läs- och skrivvanor samt deras sätt att förhålla sig till och utföra en 

icke betygsgrundande skrivuppgift. Det framkommer också att kön kan komplettera det kulturella 

kapitalet. Flickor har i materialet ett högt kulturellt kapital jämfört med pojkar, något som 

stämmer med tidigare forskning. Det visar sig att flickor läser och skriver mer än pojkar samt att 

de mer utförligt tar sig an den skrivuppgift som ligger till grund för denna studie. Elever med lågt 

kulturellt kapital anger i högre utsträckning att de inte läser och skriver på fritiden samt väljer i 

högre grad att inte delta i skrivuppgiften alternativt skriva kort. Ett samband går att urskilja 

mellan kulturellt kapital och högstadieelevers inställning till den enskilda skrivuppgiften i 

undersökningen.  

 

Nyckelord: Kulturellt kapital, Bourdieu, Kön, Läs- och skrivvanor, Skrivande, högstadieelever 
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1. Inledning  

Som svensklärarstudenter är vi särskilt intresserade av elevers läsande och skrivande. En 

fundering som väcktes till liv i början av detta arbete var huruvida elevers läs- och skrivvanor 

hänger samman med deras skrivna texter. Elever möter skolan med olika förutsättningar och vi 

ville undersöka hur dessa förutsättningar ser ut och verkar.  

Då vi (Gina Collin och Klara Olofsson) har skrivit detta arbete tillsammans redovisas 

arbetsfördelningen nedan. I kapitlet tidigare forskning ansvarar Collin för delkapitlet kulturellt 

kapital och skolprestationer, och Olofsson för kulturellt kapital och motivation. I kapitlet teoretisk 

utgångspunkt ansvarar Collin för delkapitlet kulturellt kapital och Olofsson för delkapitlet kulturellt 

kapital i skolsystemet. I metodkapitlet ansvarar Collin för delkapitlen metod för datainsamling, urval och 

etiska aspekter. Olofsson ansvarar för delkapitlen metod för bearbetning och analys, genomförande och 

tillförlitlighet. Resultat- och analysdelen är uppdelat i två delkapitel där Collin ansvarar för Del 1 – 

Resultat och analys av elevers läs- och skrivvanor, samt tillhörande bilaga. Olofsson ansvarar för Del 2- 

Resultat och analys av skrivuppgiftens samband med kulturellt kapital, samt tillhörande bilaga. I 

bakgrunden ansvarar Collin för de två första styckena och Olofsson för stycke tre och fyra. I 

diskussion ansvarar Collin för de första sju första styckena och Olofsson för de tre följande. 

Konklusion, sammanfattning, inledning och litteraturförteckning samt bilaga 3 är gemensamma 

produkter.  
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2. Bakgrund 

I Skolverkets rapport Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen (2012a) behandlar 

författarna elevers motivation och skolprestationer. En faktor som var utmärkande för de 

högpresterande eleverna i rapporten var att de hade föräldrar med en högre socioekonomisk 

status, högre utbildningsnivå och ett högt så kallat kulturellt kapital. Vi kommer att undersöka om 

detta förhållande går att identifiera på en faktisk elevgrupp i årskurs 9 och då vad gäller elevers 

läsande och skrivande. En uppsats som behandlar elevers läs- och skrivvanor är lärarstudent Lill 

Perssons uppsats om läsintresse och skrivande på gymnasiet. Perssons uppsats heter För att jag 

kan och vill - Hur elever använder beskrivningar i egenproducerade texter samt sambandet mellan elevernas texter 

och läsintresse (2011). Perssons resultat visar inte något samband mellan förmågan att skriva 

beskrivande text och läsintresse. Persson nämner att hemförhållanden kan vara en faktor för 

språket men har inte undersökt denna faktor.  

I en nederländsk studie från 2009 har det undersökts huruvida det finns ett samband mellan 

litteraturläsning och skrivande (Broekkamp, Janssen, Van Den Bergh, 2009). Författarna menar 

att det finns många indikationer på att ett samband mellan läsning och skrivande finns men att 

det gjorts ett fåtal bekräftande studier kring ämnet. De som gjorts har framför allt behandlat 

yngre barn och deras läs- och skrivutveckling i relation till sagor och berättande, vilket motiverat 

författarna att genomföra en undersökning med äldre elever. Resultatet visar att det finns ett klart 

samband mellan läsande och skrivande (Broekkamp, Janssen, Van Den Bergh, 2009:290). Kent 

Larssons avhandling Skrivförmåga (1984) behandlar bland annat elevers skrivprestation och sociala 

status. Resultatet visar att skillnader finns mellan de tre socialgrupperna (överklass, medelklass 

och arbetarklass) som eleverna är indelade i Larssons avhandling. Skillnaderna är dock beräknade 

på betyg och inte på texternas innehåll och kvalitet.  

I Szu-Yin Chus artikel Perspectives in Understanding the Schooling and Achievement of Students from 

Culturally and Linguistically Diverse Backgrounds (2011) diskuterar Chu de viktigaste orsakerna till att 

elever med en bakgrund som avviker språkligt och kulturellt från majoriteten presterar sämre i 

skolan. Chu tar upp forskning som har visat att elever som har minoritetsbakgrund och/eller 

kommer från hem med låg inkomst har svårt att anpassa sig till den diskurs som råder i skolan. 

En del av denna diskurs utgörs av det faktum att lärarna kommer från medelklass och har svårt 

att se och förstå minoritetsbarnens erfarenheter. Detta är ett problem då det visat sig att för att 

lära sig krävs ofta att man kan koppla den nya kunskapen till tidigare erfarenheter. 

Minoritetsbarnen får problem då de möter en medelklassdiskurs i den institution som skolan 

utgör. Utöver det faktum att socioekonomisk bakgrund kan påverka elevers prestationer i skolan 

finns det en mängd studier som utgått från den franska sociologen Pierre Bourdieus begrepp 

kulturellt kapital (för en fullständig definition se avsnitt 2.2.1 Kulturellt kapital nedan) vilket i hög 

grad utgörs av föräldrars utbildningsnivå, och således också är kopplat till socioekonomisk 
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tillhörighet (Skolverket, 2012a:7). Exempelvis har den danske professorn Mads Meier Jæger utgått 

från begreppet kulturellt kapital och tittat på variabler som elevens deltagande i kulturella 

aktiviteter, läsmiljö, läsvanor, fritidsaktiviteter, museibesök och teaterbesök samt medlemskap i 

organisation. Han har sedan undersökt läsförståelse, ordförståelse, uttalsförmåga av ord samt 

matematikkunskaper bland elever i åldrarna 6-14 år vilket visat att det finns ett orsakssamband 

mellan kulturellt kapital och elevers prestationer inom dessa discipliner (Jaeger, 2011:286).  

Med avstamp i detta kommer vi att undersöka hur elevers bakgrund påverkar deras 

skolprestationer och med ett utbildningssociologiskt perspektiv med fokus på Bourdieus begrepp 

kulturellt kapital kommer vår studie att handla om huruvida det går att se ett samband mellan det 

kulturella kapitalet och elevers läs- och skrivvanor samt skrivande i en begränsad uppgift. 

De faktorer som Jaeger har identifierat som kulturellt kapital är samtliga förknippade med 

”kulturtanten”. Enligt en artikel i DN (Röshammar, 2012) är den typiska kulturkonsumenten i 

Sverige en kvinna. Det är i hög utsträckning kvinnor som går på teater, dans, museer och 

bibliotek. För att nämna ett exempel är Dramatens besökare till 72 procent kvinnor. Detta gjorde 

oss även nyfikna på att undersöka det kulturella kapitalet i förhållande till kön. 
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3. Litteraturöversikt  

I detta avsnitt kommer tidigare forskning och uppsatsens teoretiska utgångspunkt att behandlas 

närmare.  

  3.1 Tidigare forskning  

I de studier som vi har bekantat oss med är det ett känt faktum att socioekonomisk bakgrund har 

betydelse för elevers prestationer i skolan. Skilda författare har dock olika angreppssätt och 

närmar sig Bourdieus begrepp kulturellt kapital på olika sätt.  

3.1.1 Kulture l l t  kapital  och skolpres tat ioner 

Paul DiMaggio har undersökt samband mellan finkultur och betyg i USA på motsvarande 

högstadienivå i Sverige (DiMaggio, 1982:189). Han fann att elever av kvinnligt kön oftare deltog i 

finkulturaktiviteter än elever av manligt kön. Undersökningen visade också ett svagt samband 

mellan föräldrars utbildningsnivå och elevens kulturella kapital. Däremot fann DiMaggio att 

högutbildade föräldrar för sitt kulturella försprång vidare med 30 procent till sina söner och 60 

procent till sina döttrar. Döttrarna tycks alltså vara mer mottagliga för det kulturella kapitalet än 

sönerna. Sambandet mellan betyg och kulturellt kapital är tydliga i DiMaggios analys. DiMaggio 

efterlyser dock en rad faktorer som bör undersökas närmare där en faktor är elevens språkliga 

kommunikation (DiMaggio, 1982:198). Susan A Dumais har också undersökt kulturellt kapital 

och habitus (för en fullständig definition av habitus se avsnitt 2.2 Teoretisk utgångspunkt) i 

förhållande till genus (Dumais, 2002:44ff). Hon menar att kulturellt kapital påverkar en elevs 

skolprestationer till viss del men säger också att det finns andra faktorer, så som elevers egna 

förväntningar som spelar en mer avgörande roll. I Dumais studie har det framkommit att flickor i 

högre grad än pojkar presterar bättre i skolan och Dumais kopplar detta till habitus till skillnad 

från Dimaggio som framhåller det kulturella kapitalet. Däremot har Dumais, likt Dimaggio, 

jämfört hur flickor och pojkar deltar i olika kulturella aktiviteter som att gå på utställningar, vara 

med i olika kulturella föreningar och dansgrupper och sett att flickor mer frekvent än pojkar tar 

del av sådana aktiviteter (Dumais, 2002:50 ff). Enligt Dumais finns det ett tydligt samband mellan 

elevers förväntningar på skolan och skolprestationer. Denna faktor, som Dumais liknar habitus, 

påverkar både flickor och pojkar i en hög grad. Hon fann också i sin studie en tydlig koppling 

mellan höga förväntningar, att delta i olika kulturella aktiviteter och betyg i skolan. I de fall som 

pojkar deltog i kulturella aktiviteter gick det dock inte att se att det berörde deras betyg nämnvärt, 

varpå Dumais menar att kulturellt kapital tydligare påverkar flickor än pojkar (Dumais, 2002:59).  

Mads Meier Jæger har beskrivit sambandet mellan kulturellt kapital och skolprestationer. 

Jaeger har i sin undersökning undersökt läsförståelse, ordförståelse, uttalsförmåga av ord samt 
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matematikkunskaper bland elever i åldrarna 6-14 år. Jaeger har använt sig av ett stort 

undersökningsmaterial som fanns sedan tidigare från en stor nationell undersökning. (Jaeger, 

2011:285, 286). Jaegers resultat visar att det finns ett orsakssamband mellan kulturellt kapital och 

elevers läsförståelse, ordförståelse och matematikkunskaper. Jaeger visar i sin artikel att aktiviteter 

som musei- och teaterbesök samt elevens läsvanor har en större betydelse i högre 

socioekonomiska klasser, medan mer praktiska aspekter på kulturellt kapital som elevens 

medlemskap i en organisation samt elevens fritidsaktiviteter har en större betydelse i arbetar- och 

medelklass. Orsaken till detta är att praktiska delar av det kulturella kapitalet ger större genomslag 

i klasser där föräldrar i normalfallet inte investerar i kulturellt kapital. I detta resultat menar Jaeger 

att det kulturella kapitalet gäller för att förklara skolframgång medan det säger lite om ojämlikhet i 

utbildningen (Jaeger, 2011:295).  

Gary N. Marks, John Cresswell & John Ainley har precis som Jaeger undersökt olika faktorer 

som påverkar elevers skolprestationer. I Explaining socioeconomic inequalities in student achievement: The 

role of home and school factors har författarna undersökt såväl faktorer i hemmet som i skolan som 

kan påverka eleven skolprestationer. De förmågor som testats är läsning, matematik och 

naturkunskap. Marks, Cresswell och Ainley har undersökt 15-åringar i 30 olika länder (Marks, 

Cresswell, Ainley, 2006:105). Författarna har, till skillnad från Jaeger, tagit fasta på det kulturella 

kapitalet som en faktor som kan vara både något förkroppsligat och något som finns som objekt 

utanför eleven. Kulturellt kapital kan därför bestå av kulturella faktorer som böcker eller till 

exempel kulturella artefakter som klassisk litteratur, poesiböcker samt konst (Marks, Cresswell, 

Ainley, 2006:113).  De har funnit att kulturella faktorer har större påverkan än materiella resurser 

som till exempel dator, mobiltelefon och internet. De har dock inte funnit att kulturellt kapital 

har en större effekt på läsning än på matematik och naturkunskap vilket borde ha varit fallet 

enligt författarnas tolkning av Bourdieus teori. Detta eftersom Bourdieus teori går ut på att det är 

finkulturen som formar skolprestationerna. Marks, Cresswell och Ainley har dock funnit att 

antalet böcker i hemmet har en större påverkan på elevers skolprestationer än kulturella artefakter 

i hemmet. Antalet böcker var alltså viktigare för skolprestationen än huruvida dessa böcker kunde 

tillskrivas finkulturen. Författarna påpekar också vikten av det kulturella kapitalet för elevernas 

skolprestationer i såväl läsning som matematik och naturkunskap (Marks, Cresswell, Ainley, 

2006:125). 

Tramont och Willms har till skillnad från Jaeger och Marks, Cresswell och Ainley delat upp 

det kulturella kapitalet i två begrepp som båda utgår från elevens familjeförhållanden. Tramont 

och Willms försöker i sin rapport beskriva skillnader i influenser av familjens påverkan på 

skolframgång på nationell nivå. Författarna har därför skiljt på statiskt kulturellt kapital och 

relationellt kulturellt kapital. Det statiska kapitalet beskrivs som finkulturaktiviteter vilket ger ett 

mått på familjens socioekonomiska status. Det relationella kulturella kapitalet rör sig om 

interaktion och kommunikation mellan föräldrar och barn som ger barnet olika förutsättningar 

att ta sig fram i samhället och nå sina mål (Tramont & Willms, 2010:203). Tramont & Willms 
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resultat visar att det relationella kapitalet har en större betydelse än det statiska kulturella kapitalet. 

Det relationella kapitalet som rör hur eleverna kommunicerar med sina föräldrar har en större 

betydelse för elevens läsförståelse, känsla av tillhörighet i skolan samt framtida yrkesambitioner 

(Tramont & Willms, 2010:210).  

Emil Bertilsson har till skillnad från ovanstående författare utgått från socioekonomisk 

bakgrund och undersökt hur denna påverkar elevers språkval i skolan och därigenom funnit ett 

samband med kulturellt kapital. Bertilsson har i sin forskningsrapport (2010:31) konstaterat att 

olika sociala grupper har olika språkval i skolan. I undersökningar från såväl 1998 som 2005 ser 

fördelningen av de som går ut grundskolan med slutbetyg i B-språk olika ut beroende på vilken 

socialgrupp eleven tillhör. 2005 hade 83 procent av eleverna med bakgrund högre klass ett 

slutbetyg i B-språk. Motsvarande siffra för elever med bakgrund i lägre arbetarklass var 49 

procent. Bertilsson finner att val av språk i skolan påverkas av faktorer som kön, social bakgrund 

och studiemeriter. Första uppdelningen sker mellan de som väljer att läsa ett B-språk i 

grundskolan och de som inte gör det och effekten stärks sedan på gymnasial nivå. (Bertilsson, 

2010:39). 

3.1.2 Kulture l l t  kapital  och motivat ion  

Chiu och Chow talar om en inre och yttre påverkan gällande skolmotivation.  En elev som 

värderar läsning som värdefull för sig själv och som finner det intressant att läsa presterar bättre i 

skolan än elever som ser läsningen som ett nödvändigt ont och som snarare ser läsning som ett 

verktyg för att kunna få ett jobb eller liknande (Chiu & Chow, 2010:581). Detta är även något 

som Skolverket tar upp i sin rapport Högpresterande elever, höga presentationer och undervisningen, där de 

skriver att de högpresterande eleverna är mer motiverade till att lära sig det ämne de är 

högpresterande i, både utifrån inre (intresse för ämnet) och yttre motivation (nyttan med ämnet).  

De visar också större självförtroende vad gäller sin förmåga att lära (Skolverket, 2012a:7). En inre 

motivation kan alltså likställas med en inre drivkraft medan en yttre motivation, även om den ger 

eleven ett mål, är något som bestäms av andra. Lärare och föräldrar kan kanske använda detta 

som argument för att sporra en elev men även om eleven köper argumentet handlar det om en 

indirekt motivation. Föräldrar som engagerar sina barn i kulturella aktiviteter som att gå på teater, 

konserter och utställningar tillsammans och/eller som uppmuntrar sina barn att spela instrument 

kan motivera dem att utveckla kulturell och akademisk kännedom. Det har också visat sig att 

estetiska ämnen i skolan kan förbättra elevers kulturella kapital, varpå dessa ämnen är viktiga och 

än mer för elever som inte har med sig det kulturella kapitalet hemifrån (Chiu & Chow, 

2010:586).  

 Colette Van Laar och Jim Sidanius påpekar vikten av en ökad förståelse för de bakomliggande 

mekanismer som gör att barn från lägre socioekonomiska grupper har sämre resultat i skolan. En 

sådan faktor som författarna identifierat och vill undersöka är de stereotyper som barn från låg 
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socioekonomisk bakgrund möter och hur dessa påverkar elevernas motivation och i 

förlängningen deras prestationer (Van Laar & Sidanius, 2001:236).  

Van Laar och Sidanius kommer fram till att orsakerna till att elever från grupper med lägre 

socioekonomisk status presterar sämre i skolan är dels på grund av lägre kulturellt, socialt och 

ekonomiskt kapital, dels på grund av lägre motivation. Van Laar och Sidanius föreslår att en orsak 

till lägre motivation bottnar i försök att skydda självkänslan genom att avlägsna sig från höga 

skolprestationer då eleven känner sig i underläge. Med lärarens och föräldrarnas lägre 

förväntningar hamnar eleven i underläge jämfört med en elev som identifierar sig med höga 

skolprestationer samt får detta förstärkt av lärare och föräldrars förväntningar. Författarna 

efterlyser dock fortsatt forskning kring motivation (Van Laar & Sidanius, 2001:238, 239 & 251). 
 

3.1.3 Kulture l l t  kapital  och läs-  och skrivvanor 

 

Eva Myrberg och Monica Rosén har undersökt elevers läsande i lågstadiet. De konstaterar att 

klasskillnader sedan länge är ett känt faktum för skillnader i elevers prestationer och att kulturellt 

kapital är ett begrepp som används för att ringa in de kulturella skillnaderna i klasspåverkan. I 

många länder har föräldrars utbildningsnivå identifierats som den viktigaste faktorn till kulturellt 

kapital (Myrberg & Rosén, 2009:695-696). Myrberg och Rosén finner att föräldrarnas 

utbildningsnivå har en stor betydelse för elevernas läsprestationer. Antalet böcker i hemmet 

visade sig inte ha en större påverkan än föräldrarnas utbildningsnivå vilket Myrberg och Rosén 

tolkar som att elevernas grad av läsförståelse snarare är en indikator på föräldrarnas förväntningar 

och ambitioner för sitt barn (Myrberg & Rosén, 2009:707-708). 

 Jackie Marsh har gjort en undersökning bland lärarstudenter som visar att de känner motvilja 

mot att använda sig av populärlitteratur i undervisningen. Marsh menar att lärarstudenternas 

habitus påverkar planeringen av undervisningen. Marsh utfärdar också en varning för denna 

motvilja då hon menar att det krävs en ökad förståelse för elevers fritidsläsande. Marsh menar 

också att det finns en risk att läsningen i skolan inte kommer möta de krav som ställs för att fånga 

intresset hos de elever som idag är påverkade av populärkultur, media och nya teknologier i en 

stor utsträckning och där populärlitteraturen kan vara ett sätt att nå dem (Marsh, 2006:173).  

Chris Street har till skillnad från Marsh undersökt elevers attityder till skrivande (Street, 

2005:22). Street har funnit att elever ofta saknar intresse för att skriva om ämnen som inte 

intresserar dem på ett personligt plan. Elever med ett lågt kulturellt kapital isolerar ofta sig själva 

då de uppfattar att de inte klarar av att skriva. Street pekar på problemet att dessa elever inte ser 

sig som en del av en skrivkultur och upplever sig själva utan skrivartalang. Street har därför 

utvecklat metoder där eleverna får välja fritt och skriva om ämnen de själva valt. På så vis ökar 
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lärarens förståelse för andra kulturer och eleverna kommer över hinder i sitt skrivande (Street, 

2005:23). 

3.1.4 Sammanfattning av t id igare forskning 

I den tidigare forskning som beskrivits ovan är det flera författare som efterlyser forskning om 

elevers kommunikation. Skrivande har undersökts i förhållande till betyg på uppsatser i första 

hand och inte i förhållande till sitt innehåll. Marsh efterlyser en större förståelse för elevers 

fritidsläsande. Läsande i förhållande till kulturellt kapital och skolprestationer har undersökts men 

i högre utsträckning har man då tittat på faktorer som antalet böcker i hemmet. Flera av 

författarna beskriver förväntningar och motivation i förhållande till kulturellt kapital. Den tidigare 

forskningen pekar på att elever från hem med en lägre socioekonomisk status har ett lägre 

kulturellt kapital vilket återspeglas i skolprestationer som till exempel betyg. Flera av författarna 

har funnit att flickor ärver kulturellt kapital i högre utsträckning än pojkar. Vad detta beror på har 

inte undersökts. Luckor i forskningen utgörs av elevers läs- och skrivvanor på fritiden i 

förhållande till tid och andra aktiviteter. Luckor i forskningen finns också i texters innehåll i 

förhållande till kulturellt kapital. 
 

3.2 Teoretisk utgångspunkt   

Kapitlet redogör för uppsatsens teoretiska ramverk samt de aktuella perspektiv och begrepp som 

används i de empiriska avsnitten. Vi har utgått från Bourdieus utbildningssociologi och använder 

framför allt begreppet kulturellt kapital som verktyg i denna studie.  

Bourdieu delar in samhället i ett antal kapitalformer som han menar reproduceras genom 

samhällets grundläggande enhet, familjen (Bourdieu, 1999:160). Broady förklarar dessa kapital 

som symboliska och materiella tillgångar. Kulturellt kapital som är en underkategori till 

symboliskt kapital, innefattar ett bildat språk och en förtrogenhet med finkulturen medan 

ekonomiskt kapital handlar om materiella tillgångar och ekonomiska förutsättningar (Broady, 

1998:3). Socialt kapital utgår från familjen och släktrelationer varpå just socialt kapital i större 

utsträckning än de andra kapitalformerna (som kan utvecklas senare i livet) formas i familjen 

(Bourdieu, 1999:160).  

Olika typer av kapital är det som Bourdieu menar strukturerar upp det sociala rummet vilket är 

den arena där olika aktörer agerar. Det är alltså inte ett fysiskt rum utan det skapas genom 

interaktion med andra, ett exempel på ett socialt rum är utbildningsväsendet. Genom att avskilja 

områden i det sociala rummet menar Bourdieu att man kan konstruera klasser av individer, av 

Bourdieu kallade agenter, som är så homogena som möjligt utifrån aspekter som exempelvis 

levnadsvillkor, kulturella aktiviteter, politiska åsikter och konsumtion (Bourdieu, 1999:26). 
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Bourdieu har definierat något som han benämner som reproduktionsmekanismer. Studenter 

och elever har när de kommer till skolan med sig något som Bourdieu kallar för ett totalt kapital.  

Bourdieu menar att detta kapital styr studenterna att välja en viss skola eller studieinriktning. Han 

har analyserat den relativa vikten av ekonomiskt- respektive kulturellt kapital genom att 

synliggöra huruvida dessa studenter föredrar konst framför pengar och kultur framför makt i vad 

han kallar för ett referenssystem. Detta synsätt påverkar dem också senare i livet i form av 

politiska åsikter, yrkesval, kulturkonsumtion etc. (Bourdieu, 1999:38).  

De studenter, sociala agenter, som väljer ett visst ämnesområde gör inte det för att de på något 

sätt är tvingade till det. De agerar efter vad Bourdieu kallar för praktiskt sinne. Han menar att 

studenter har ett system av preferenser och principer som denne handlar utifrån (något som i 

vardagligt tal kallas för smak) samt ett handlingsschema som styr hur denne uppfattar en situation 

och vilken reaktion som är mest ändamålsenlig. Detta praktiska sinne är något som Bourdieu 

också kallar för habitus, vilket han liknar med det ”bollsinne” som man talar om inom idrott och 

bollsport (Bourdieu, 1999:19). Habitus finns alltså inne i individens ”huvud och kropp” och 

existerar i och genom olika individers interaktion med varandra och den omgivande miljön. 

Habitus visas genom alldagliga handlingar så som hur man pratar med varandra, hur man rör sig 

och hur man hanterar olika situationer osv. På så sätt blir habitus en del av individens 

uppförande, såväl medvetet som omedvetet (Trumberg, 2011:94).  

 3.2.1 Kulture l l t  kapital      

De kapitalformer som är vanligast i Bourdieus teori är det sociala- ekonomiska- och kulturella 

kapitalet. I denna studie ligger fokus på det sistnämnda vilket förklaras närmare i detta avsnitt. 

Det kulturella kapitalet som begrepp härstammar från Pierre Bourdieus teori om kulturell 

reproduktion. Med det kulturella kapitalet menas de dominerande normativa koderna i kulturen. 

Det betyder i förlängningen att elever från familjer med kunskap om institutionaliserade kulturella 

signaler med hög status har bättre möjligheter att utesluta andra från högre positioner. Exempel 

på dessa kulturella signaler kan vara attityder, preferenser, formell kunskap, beteenden, varor, 

referenser och betyg (Lamont & Lareau, 1988:155). 

Att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, att ha en examen från respekterade universitet och 

att ha en förtrogenhet med klassisk musik och litteratur kan vara kännetecken på kulturellt kapital 

(Broady, 1998:7). Det överförs från generation till generation men kan också förvärvas genom 

utbildning. I en familj med stort kulturellt kapital påbörjas samlandet av detta redan i tidig ålder. 

Denna bildning tar tid, kulturellt kapital är inget en individ tillägnar sig snabbt och enkelt utan är 

en utdragen process (Skawonius, 2005:41). Det är heller inte en statisk kapitalform utan måste 

underhållas och är något som en individ kan tillägna sig senare i livet och på eget initiativ. Även 

om det ofta är förknippat med socialisering och arv kan alltså en aktör som växt upp i ett hem 

med ett lågt kulturellt kapital själv utveckla detta (Broady, 1998:8).  
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Enligt Broady kan ett kulturellt kapital också benämnas som ett informationsskapital >capital 

informationel < vilket pekar på en central betydelse av begreppet, nämligen att vara välinformerad. 

Elever som har fostrats i en miljö med ett starkt kulturellt kapital har ofta förmågan att värdera de 

olika möjligheter som samhället har att erbjuda när det kommer till utbildning och senare yrkesval 

(Broady, 1998:8). De är också oftare motiverade i skolan och har lättare än andra elever att 

uppfatta och agera efter skolans normer (Chiu & Chow, 2005:585). Bourdieu har i sina teorier om 

kapital studerat samhällsstrukturer i Frankrike. Det som anses vara kulturellt kapital i Frankrike 

behöver dock inte tvunget vara kulturellt kapital i Sverige (Börjesson, 1996:67,68). Börjesson har i 

sin studie Det naturliga valet. En studie i studenters utbildningsval och livsstilar, delat in det kulturella 

kapitalet i ytterligare tre kategorier: finkultur eller den legitima kulturen, avantgardistiskt kulturellt 

kapital som utmanar den etablerade finkulturen och folkligt kulturellt kapital som populärmusik, 

bestsellers och kommersiella filmer (Börjesson, 1996:67ff). Denna indelning har Börjesson gjort 

för att anpassa begreppet kulturellt kapital till det svenska samhället där det inte finns samma 

vördnad för finkulturen som i Bourdieus franska samhälle. 

Ida Lidegran framhåller att det kulturella kapitalet är svårfångat. Det är ett vitt begrepp som 

hon menar innehåller olika specifika områden, exempelvis utbildningskapital, litterärt kapital, 

konstnärligt kapital och så vidare (Lidegran, 2009:38).  

3.2.2 Kulture l l t  kapital  i  utbi ldningssystemet  

Det kulturella kapitalet vilar på andras erkännande vilket innebär att kulturellt kapital är ett 

relationellt begrepp (Skawonius, 2005:41). Det värderas genom andra, den som äger en egenskap 

eller kunskap som är eftersträvansvärd eller beundransvärd äger därigenom också auktoritet. För 

att ett kulturellt kapital ska existera, förutsätts detta erkännande (Palme, 2008:18). Bourdieu 

menar att utbildningssystemet och skolan gör just detta genom att skilja ut de elever som har ett 

ärvt kulturellt kapital från dem som inte har det genom att uppmuntra en viss typ av uppförande, 

språkbruk mm. Därigenom hjälper skolsystemet också till att upprätthålla de sociala skillnaderna 

(Bourdieu 1994, Trumberg 2011:97).  

Mads Meier Jaeger har använt sig av Bourdieus teori om det kulturella kapitalet och menar att 

barnet i hemmet utrustas med kulturella referenser och förmågor att visa upp dessa referenser 

med. Skolan i sin tur känner igen dessa kulturella referenser och belönar elever som visar upp 

dessa. Belöningen består enligt Jaeger både av en aura av akademisk briljans och högre 

prestationer i skolan eftersom skolan ger dessa elever fler ingångar i undervisningen till exempel i 

form av mer uppmärksamhet eller högre förväntningar från läraren (Jaeger, 2011:283). För elever 

från lägre socioekonomiska grupper blir det däremot svårare att känna igen sig i de mönster som 

gäller i skolan varför de lättare upplever skolan som en förminskande plats, något som Lucia 

Tramonte och Douglas Wills diskuterar i sin artikel Cultural capital and its effects on education outcomes 

(Tramont & Willms, 2010:201). De menar också att föräldrar som tillhör lägre socioekonomiska 
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grupper oftare saknar kunskap, förmåga och vanor till att ge sina barn ett effektivt stöd i 

skolsammanhang (Tramont & Willms, 2010:201). 

Bourdieu betonar språkets makt och menar att det språk som vi tillägnar oss i hemmet genom 

familjen är det som sedan bedöms i skolan (Bourdieu, 2008:120). Detta blir extra tydligt i 

förskolan och grundskolans yngre år där barnen mer eller mindre kommer till skolan direkt från 

sin hemmiljö utan direkt påverkan från skola eller andra institutioner. Det har även visat sig att 

familjer med ett stort kulturellt kapital ofta har en större förståelse för skolan och därför också 

har bättre relationer till sina barns skolor än familjer med ett lågt kulturellt kapital. Barnen i 

familjer med högt kulturellt kapital förstår i sin tur de normer och regler som gäller i skolan, 

agerar efter det och förstärks i sitt beteende (Lareau 1989, Chiu & Chow, 2010).   
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4. Syfte och frågeställningar  

4.1 Syfte  

Det valda temat är elevers läs- och skrivvanor i årskurs 9 samt skrivande kopplat till kulturellt 

kapital. Syftet med studien är således att studera relationen och sambandet mellan elevernas 

kulturella kapital och läs- och skrivvanor, samt kulturellt kapital och en avgränsad skrivuppgift.  

 

4.2 Frågeställningar 

• Hur ser sambandet ut mellan kulturellt kapital och elevens läs- och skrivvanor vad gäller 

tidfördelning, preferenser och skolans inverkan på läsning?  

• Hur ser sambandet ut mellan kulturellt kapital och elevers lösning av en begränsad 

skrivuppgift utifrån olika kvalitétsdrag? 

• Hur kan variabeln kön komplettera förståelsen för sambandet mellan kulturellt kapital 

och läs- och skrivvanor samt skrivande?  
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5. Metod 

Det är vår avsikt att i detta kapitel beskriva de olika delar som ingår i arbetsprocessen – det vill säga 

planering, urval, genomförande och etiska ställningstaganden.  Vi har utgått från två olika källor för 

att kunna besvara ställda frågeställningar, dels en enkätundersökning och dels en kvantitativ 

elevtextanalys.  

5.1 Metod för datainsamling  

Syftet med enkäten var att den skulle belysa indikatorer på elevers kulturella kapital. 

Enkätundersökningen bestod av fyra temadelar. I den första delen fick eleverna besvara frågor om 

deras bakgrund, den andra delen tog upp frågor om deras fritidsintressen, den tredje hur deras 

relation till läsning och skönlitteratur ser ut och den fjärde ställde frågor om elevernas skrivande. 

Denna enkät presenteras som bilaga 3. Enkätens resultat jämfördes med en kortare berättande text 

som eleverna skrivit på temat ”fem ord jag inte skulle klara mig utan”. Uppgiften valdes utifrån 

en pedagogisk metodbok (Ljunggren, 2008:12). Text och enkät satt ihop varpå eleverna är 

anonyma i båda delarna. Instruktionen för texten gavs både muntligt och skriftligt. Eleverna fick 

40 minuter på sig att svara på enkäten och lösa skrivuppgiften. Elevtexten och svaren från 

enkätundersökningen utgjorde följaktligen tillsammans material och källa för denna 

undersökning.  

5.2 Metod för bearbetning och analys 

Enkätsvaren matades manuellt in enkät för enkät i statistikprogrammet SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions) som är ett statistikprogram som främst används inom 

samhällsvetenskapliga studier. Utifrån enkäten sammanställde vi faktorer som indikerar på 

kulturellt kapital. Därefter har olika variabler ställts mot varandra för att belysa olika delar av det 

insamlande materialet. Den text som eleverna fick i uppgift att skriva har legat till grund för en 

kvantitativ innehållsanalys som genomfördes utifrån Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängneruds modell i Metodpraktikan (2012:197). Fokus i analysen låg dels på ett antal språkdrag 

som Eva Östlund-Stjärnegård tittar på i sin avhandling Godkänd i svenska? (2002), dels på 

elevernas val av ord och det utrymme som eleverna tog till att förklara och berätta om de ord 

som de valt. Gällande de språkdrag som Östlund-Stjärnegård använder i sin avhandling har vi valt 

att utgå från två av dessa: hur många ord texten har och längd på orden. Studier har visat att det 

finns ett samband mellan betyg och textens längd vilket gör det till en relevant variabel att 

undersöka (Östlund-Stjärnegård, 2002:75,76). Östlund-Stjärnegård menar också att ordlängd som 

språkligt drag kan säga något om innehållets komplexitet. Dessutom anger hon att ord med fler 

än sex bokstäver ger ett mått på den språkliga förmågan (Östlund-Stjärnegård, 2002:87). Dessa 



 18 

mått är därmed intressant att titta närmare på i denna undersökning Samtliga delar matchades 

sedan med enkätsvaren för att upptäcka eventuella samband.  

Gällande vilket utrymme eleverna gett till att förklara eller berätta om sina ordval har vi delat 

detta utrymme i fyra nivåer: ej förklarat, förklarat kort, förklarat och förklarat utförligt. Elever 

som förklarat ett ord kort har förklarat ordet med högst en mening. Elever som förklarat sitt/sina 

ord har förklarat sina ord med två meningar. Elever som utförligt förklarat sitt/sina ord har 

beskrivit eller berättat om orden med mer än två meningar och också förklarat vad ordet betyder 

för dem och varför de har valt just dem. 

Utöver utrymme har vi också tittat på vilka ord som eleverna väljer och valt att ställa dessa 

mot Svenska Akademiens Ordlista för att urskilja ord som inte är officiellt etablerade i det 

svenska språket, (för exempel, se 5.3.2.c Ord som ej är med i SAOL).  

 

5.3 Urval  

Målgruppen är elever i årskurs 9 eftersom dessa elever har tillbringat längst tid i grundskolan men 

ännu inte gjort ett val till gymnasiet. I gymnasiet kan eleverna genom sitt val av program ha delats 

upp utifrån intressen och andra faktorer som kön, socialt ursprung och betyg från grundskolan. 

Grundskoleklasserna är således mer heterogena och av den anledningen intressantare att titta på 

än klasser på gymnasiet. Urvalet för denna studie har skett slumpmässigt och rör två olika 

högstadieskolor i två olika kommuner i mellansverige. I grundskolan har de elever som bor i 

skolans upptagningsområde förtur till skolan. Detta utgör en påverkansfaktor varför urvalet 

måste ske med hänsyn till upptagningsområdet. Vi har jämfört skolornas meritvärde i SALSA och 

valda skolor ligger strax över rikssnittet som har ett meritvärde på 211. SALSA är en statistisk 

webbtjänst där skolors genomsnittliga meritvärde i årskurs nio redovisas justerade efter 

elevunderlagets sociala sammansättning. Resultat räknas fram genom att skolornas betygsresultat 

sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer så som föräldrars utbildningsnivå, andel elever 

födda i Sverige med utländsk bakgrund och elever födda utomlands samt fördelningen av pojkar 

och flickor.  De underlag som används vid bearbetningarna är dels hämtade från SCB:s 

skolregister, dels från sambearbetningar med registret över totalbefolkningen (RTB) och SCB:s 

utbildningsregister (Skolverket 2012b). 

5.4 Genomförande 

För att kunna bearbeta materialet utgick vi från frågor i enkäten som indikerar på kulturellt 

kapital och fick på så sätt fram ett jämförbart värde. Vi delade upp materialet och beräknade det i 

nedärvt, förvärvat och totalt kulturellt kapital. Denna uppdelning i nedärvt och förvärvat kapital 

har vi lånat från Ida Lidegran som gör samma indelning i sin avhandling, Utbildningskapital, hur det 

alstras, fördelas och förmedlas (Lidegran, 2009:13). 
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   Det första som har beräknats är det kulturella kapital som man fått med sig hemifrån. Detta 

kapital har vi valt att kalla nedärvt kapital och i det ingår faktorer som är kopplade till föräldrarna 

på ett eller annat sätt.  De faktorer som beräknats är antal språk föräldrarna talar förutom svenska 

och engelska, huruvida man gör museibesök med sina föräldrar, går på konstutställningar med 

sina föräldrar, går på teater eller dansföreställningar med sina föräldrar, går på konsert med sina 

föräldrar samt huruvida man gör biblioteksbesök med sina föräldrar. Ytterligare faktorer som 

räknats in i det nedärvda kapitalet är huruvida man läser DN eller SVD, om man blivit läst för 

som barn, om man är med i en förening eller organisation samt om man väljer litteratur genom 

tips från föräldrarna. Samtliga av dessa faktorer menar vi är indikatorer på ett kulturellt kapital 

man fått med sig hemifrån. Vi har lånat en del av dessa faktorer från Jaegers definition av 

kulturellt kapital (se bakgrundsavsnittet s.5). 

Föräldrars utbildningsnivå är en stark indikator på kulturellt kapital. Detta var också en fråga i 

enkäten, men då ett stort antal elever inte kunnat redogöra för sina föräldrars utbildningsnivå där 

de antingen kryssat i ”vet ej” eller märkt en nivå som skiljer sig starkt från föräldrarnas yrke valde 

vi att titta närmare på övriga indikatorer. 

Den andra delen som beräknats av det kulturella kapitalet har vi valt att kalla förvärvat kapital. 

Det förvärvade kapitalet har att göra med delar av det kulturella kapitalet som eleven själv 

förvärvat i skolan eller på andra sätt. Det förvärvade kapitalet består av en rad faktorer. En faktor 

är huruvida eleven har ett språkval i skolan. Bertilsson har funnit att huruvida man har ett 

slutbetyg i ett B-språk när man lämnar grundskolan har ett samband med social klass och 

studiemeriter varför vi valt att räkna språkval som en indikator på kulturellt kapital (2010:31). 

Ytterligare faktorer vi valt att räkna till det förvärvande kulturella kapitalet är kulturella 

aktiviteter på fritiden, hur ofta eleven går på kulturella evenemang, är med i någon kulturellt 

kopplad förening (t.ex. en dansgrupp), läser, skriver på fritiden samt om de på fritiden spelar ett 

instrument. Fritidsintressen som shopping, data, tv och sport räknas inte som indikationer på 

kulturellt kapital. Börjesson skriver att det snarare kan vara en merit att vara mindre bevandrad 

inom sportkulturen när det kommer till kulturellt kapital (Börjesson, 1996:68).  

Faktorer som också räknas till kulturellt kapital är huruvida man läser en dagstidning och 

huruvida man läser skönlitteratur. Läsning ger inte automatiskt ett stort kulturellt kapital, utan det 

beror på vad man läser (Börjesson, 1996:75). Därför har vi tittat närmare på vilka genrer eleverna 

läser, där genren klassiker också har räknats som en faktor tillhörande kulturellt kapital eftersom 

det är stark förknippat med finkulturen. Vi har även noterat om eleven har angett en favoritbok 

vilket tyder på att eleven identifierar sig som en läsare och tillhör en läsarkultur, på ett likande sätt 

som Chris Street menar att elever identifierar sig med en skrivkultur (Street, 2005:22).  

Slutligen har det nedärvda kulturella kapitalet och det förvärvade kulturella kapitalet slagits 

ihop till det totala kulturella kapitalet, även kallat bara kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet 

har sedan delats in i följande grader: lågt, medel, och högt kulturellt kapital. Maxvärde i både 
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nedärvt och förvärvat kapital är 12. Dessa båda indelningar bildar tillsammans det totala kulturella 

kapitalet och har ett maxvärde på 24. 

5.5 Tillförlitlighet 

Materialet i denna undersökning är i det stora hela litet och de resultat som framkommit bör ses 

som indikationer på olika förhållanden. Resultatet är inte att betrakta som generaliserbart. 

Geografisk placering, sociala förhållanden, elevens egen personlighet, relation till forskare och 

antalet deltagande elever är alla faktorer som påverkar utgången för undersökningen. Den 

skrivuppgift som ligger till grund för denna undersökning delades ut till elever med vetskapen om 

att texten inte skulle påverka deras betyg och att det var frivilligt att delta. Huruvida eleven valde 

att delta eller inte, och till vilken grad, är helt och hållet bestämt av elevens vilja eller motvilja att 

genomföra uppgiften. Det finns alltså en möjlighet att elever som annars, vid en betygsgrundande 

situation, skulle ha deltagit nu valde att stå utanför uppgiften. Vår indelning i kulturellt kapital kan 

också påverka resultatet. Då vi inte har kunnat räkna med föräldrarnas utbildningsnivå, vilket 

annars är en viktig faktor för identifierandet av kulturellt kapital, överensstämmer kanske vår 

beräkning på kulturellt kapital inte helt med andra forskares definition. Vi har dock använt oss av 

andra indikationer på kulturellt kapital varpå vi anser att vi ändå fått fram en variabel stabil nog 

att studera. Både läsning och skrivande på fritiden ingår i vad vi betecknat som förvärvat 

kulturellt kapital. Då kulturellt kapital delats upp i nedärvt och förvärvat kapital går det dock att 

undvika att ställa det förvärvande kapitalet mot frågor som rör dessa faktorer.  

5.6 Bakgrundsbeskrivning av det insamlade materialet 

Materialet består av 102 elever. I materialet finns en uppdelning på 54 flickor, 47 pojkar samt en 

elev som ej angett kön (denne elev har heller inte svarat på några andra frågor och räknas som 

bortfall). Socioekonomisk bakgrund är beräknat på föräldrarnas yrke och sammanslaget på 

hushållets högsta socioekonomiska grupptillhörighet. Den socioekonomiska bakgrunden har 

beräknats genom att de yrkeskategorier eleverna angett i enkäten har delats in enligt Börjesson 

och Broadys 32 sociala grupper. Därpå har vi följt Börjesson och Broadys indelning av dessa 

sociala grupper till fem grupper där de 32 är underordnade högre klass, medelklass, lägre 

medelklass, högre arbetarklass och lägre arbetarklass. Ett exempel är om eleven angett att fars 

yrke är snickare så har denne räknats som kvalificerad arbetare vilket enligt indelningen är högre 

arbetarklass. (Börjesson, 2006:257) Sedan har föräldrarnas respektive klass slagits samman till den 

högre av de två. Sammanslagningen innebär att föräldrarna jämnar ut och höjer sin familjs 

socioekonomiska tillhörighet. Detta blir tydligt då vi tittar på moderns, eller faderns enskilda 

grupptillhörighet. Tillsammans hör 41,2 procent till medelklassen, enskilt hör 34,3 procent av 

mödrarna och 28,4 procent av fäderna till just nämnda grupp. Vårt undersökningsmaterial har 

inte en direkt överensstämmelse mellan kulturellt kapital och socioekonomisk bakgrund. Det 
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visar sig genom att individer med högt kulturellt kapital går att finna i både högre och lägre klass 

(se Tabell 1.) 

 
Tabell.1 Tabellen visar socioekonomisk bakgrund ställt mot olika grader av totalt kulturellt kapital.  

 
 Högre 

klass 
Medelklass Lägre 

medelklass 
Högre 
arbetarklass 

Lägre 
arbetarklass 

Ej svar Totalt 

Lågt 
kulturellt 
kapital 

5 9 6 10 2 1 33 

 15,2% 27,3% 18,2% 30,3% 6,1% 3% 100% 
Medel 
kulturellt 
kapital 

7 19 4 4 4 1 39 

 17,9% 48,7% 10,3% 10,3% 10,3% 2,6% 100% 
Högt 
kulturellt 
kapital 

7 14 1 2 4 0 28 

 25% 50% 3,6% 7,1% 14,3% 0% 100% 
Bortfall 0 0 0 0 0 2 2 
 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
Total 19 42 11 16 10 4 102 
 18,6% 41,2% 10,8% 15,7% 9,8% 3,9% 100% 
I vår indelning i socioekonomiska grupper har vi utgått från Mikael Börjesson och Donalds Broadys 
indelning i 32 sociala grupper (Börjesson, 2006:257). De kulturella kapitalen fördelade på klasstillhörighet 
går att läsa av på den vågräta axeln. Totalt antal per klass går att läsa av i den nedersta raden, kallad total.  
 

I det nedärvda kapitalet är vissa aktiviteter man gör med sina föräldrar inräknat medan andra 

aktiviteter inte har räknats till det kulturella kapitalet. Det är till exempel vanligt förekommande i 

undersökningen att eleverna svarat att de tittar på tv tillsammans med sina föräldrar, 72,5 procent 

av det totala materialet har svarat att de gör det. Av de som svarat på frågan som tillhör 

arbetarklassen är det 80 procent som angett att de tittar på tv med sina föräldrar, att jämföra med 

medelklassens 73, 8 procent och den högre klassens 68,4 procent. Det är följaktligen i det 

undersökta materialet något vanligare att titta på tv med sina föräldrar ju lägre klass man tillhör. 

En annan vanligt förekommande aktivitet med föräldrar är resor och utflykter. 72,5 procent av 

eleverna i undersökningen svarar att de åker på resor och eller utflykter med sina föräldrar.  Av de 

72,5 procent av eleverna som har svarat att de åker på resor eller utflykter med sina föräldrar 

utgör 71,7 procent medel, eller högre klass. Det är följaktligen vanligare att man reser i de högre 

klasstillhörigheterna. 

Ytterligare två aktiviteter vi valt att ta med för att skapa en bild av materialet är shopping och 

bio. Inte heller dessa aktiviteter har räknats till kulturellt kapital. 45,1 procent av eleverna har 

svarat att de shoppar med sina föräldrar. Av den grupp elever som shoppar med sina föräldrar 

tillhör 79, 6 procent medel- och högre klass. Att gå på bio med sina föräldrar är nästan lika vanligt 

som shopping. 43,1 procent svarar att de går på bio med sina föräldrar. 70 av den lägre 

arbetarklassen svarar att de går på bio med sina föräldrar, medan motsvarande siffra för den 
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högre klassen är 31,6 procent. Det är följaktligen vanligare att man går på bio med sina föräldrar 

om man tillhör de lägre klasserna medan det är vanligare att man shoppar med sina föräldrar om 

man tillhör de högre klasserna.  

Vi ska nu beskriva de faktorer som räknats med i det nedärvda kapitalet i vår undersökning i 

förhållande till klasstillhörighet. Att gå på museum, konstutställningar, teater, konsert samt 

bibliotek med sina föräldrar har räknats in i det nedärvda kulturella kapitalet i undersökningen i 

enlighet med Jaegers definition (2011:286). 17,6 procent av eleverna i undersökningen har angett 

att de går på museum tillsammans med sina föräldrar. 83,3 procent av de 17 som svarat på frågan 

tillhör medel eller högre klass. 8,8 procent har svarat att de går på konstutställningar med sina 

föräldrar, varav 88, 9 procent hör till högre, eller medelklass. 19,6 procent av eleverna har angett 

att de går på teater med sina föräldrar, varav 70 procent av dem som svarat på frågan tillhör 

medel- eller högre klass. 21, 6 procent går på konsert med sina föräldrar varav 68,2 procent tillhör 

medelklassen och högre klass. 3,9 procent av eleverna har svarat att de går på bibliotek med sina 

föräldrar. 100 procent av dem ingår i högre eller medelklass. Delar av det nedärvda kulturella 

kapitalet i vår undersökning har följaktligen ett samband med socioekonomisk tillhörighet. 

Som vi kan se i tabell 2 nedan har den största andelen av eleverna ett medel nedärvt kulturellt 

kapital (45 elever, 44 procent). Utöver denna grupp är det ungefär lika stora delar av materialet 

som tillhör grupperna lågt-, och högt nedärvt kapital. Det finns ett tydligt samband mellan 

nedärvt och förvärvat kapital där det är 68 procent av eleverna med ett lågt nedärvt kapital som 

också har ett lågt förvärvat kapital, liksom det visar sig att 63 procent av eleverna med ett högt 

nedärvt kapital också har ett högt förvärvat kapital.  
 
Tabell.2 Nedärvt kapital i förhållande till förvärvat kapital.  
 Lågt förvärvat 

kapital 
Medel förvärvat 
kapital 

Högt förvärvat 
kapital 

total 

Lågt nedärvt 
kapital 

18 7 3 28 

 64,3% 25% 10,7% 100% 
Medel nedärvt 
kapital 

14 12 19 45 

 31,1% 26,7% 42,2% 100% 
Högt nedärvt 
kapital 

2 8 17 27 

 7,4% 29,6% 63% 100% 

5.7 Materialbeskrivning av de skrivna texterna 

De texter som eleverna har skrivit är mellan 0 och 270 ord långa. I instruktionen för uppgiften 

stod det att eleverna skulle berätta om sina ord. Det var dock ingen av eleverna som skrev om 

sina ord i en berättande text, texterna är istället av en förklarande karaktär. Flera av eleverna har 

radat upp de ord som de har valt och sedan skrivit en förtydligande mening t.ex. Hej- en hälsning 

som jag använder när jag träffar en person jag känner (enkät N51). Hungrig! – så att man kan få mat (enkät 

N56) De som skrivit mer utförligt om ett ord är fortfarande av förklarande, ofta värderande, 
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karaktär t.ex. Ordet familj är viktigt för mig. När jag hör ordet familj blir jag glad och känner lycka. Det finns 

inte något annat ord som kan motsvara ordet familj, inget låter lika fridfullt och trygg (enkät N102). Eleverna 

förtydligar i sina texter ordens språkliga funktion och syfte samt symboliska värde (se exempel 

ovan).  

5.8 Etiska aspekter 

Vi har hämtat våra forskningsetiska riktlinjer från Vetenskapsrådet (Gustafsson, Hermerén, 

Petterson, 2011). Ett informativt och förklarande följebrev skickades ut till elever och föräldrar 

där studiens syfte och övergripande struktur var formulerat. Enligt nyttjandekravet talade vi om 

var och när uppsatsen kommer att finnas om de skulle vilja ta del av studien. Vi tydliggjorde även 

att studiens deltagare har rätt att bestämma över sin medverkan och att det var frivilligt att delta. 

Då det i enkäten fanns frågor som kan uppfattas som känsliga var det viktigt att poängtera att 

studien står under konfidentialitetskravet och att både enkäten och den text som eleverna skulle 

komma att skriva var helt anonyma och att de kodas till oigenkännlighet samt att materialet 

endast används till denna studie. Detta kan vi garantera eftersom att vi inte använt elevtexter i sin 

helhet i analys utan ord och meningar klassificerats i olika tabeller. Det ingår i vår uppgift att 

kunna säkerställa att den information som samlats in inte kommer att kunna härledas tillbaka till 

den enskilde individen eller att informationen inte kommer att användas i kommersiellt bruk eller 

för andra syften.  
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6. Resultat och Analys  

Del 1 behandlar läs- och skrivvanor utifrån enkäten, och Del 2 behandlar den text som de 

undersökta eleverna i årskurs 9 har skrivit samt hur de har hanterat denna begränsade 

skrivuppgift. Båda delar ställer materialet mot Bourdieus begrepp det kulturella kapitalet.  I slutet 

av del ett och två presenteras en sammanfattande analys. Först ska vi dock redogöra för 

sambandet mellan kulturellt kapital och kön. 

 

6.1 Kulturellt kapital och kön 

När det kommer till det nedärvda kulturella kapitalet är det jämt fördelat på kön som visas i tabell 

3. Det är lika många flickor som pojkar som har ett lågt-, respektive högt nedärvt kapital.  

 

Tabell. 3 Nedärvt kapital i förhållande till kön. 

Kapital/kön Lågt nedärvt Medelnedärvt Högt nedärvt  Bortfall Totalt 

Pojkar 14 19 13 1 47 

 29,8% 40,4% 27,7% 2,1% 100% 

Flickor 14 26 14 0 54 

 25,9% 48,1% 25,9% 0% 100% 

 

Däremot är skillnaderna stora när det gäller förvärvat kulturellt kapital då flickorna har en större 

andel än pojkarna. Det är 48 procent av flickorna som har ett högt förvärvat kapital, att jämföra 

med pojkarna i samma kapitalgrupp 27,7 procent. Det är 44,7 procent av pojkarna som har ett 

lågt förvärvat kulturellt kapital, att jämföra med flickorna som i samma kapitalgrupp har 24 

procent (jämför tabell 3 & 4).  Flickor och pojkar skiftar alltså position när det kommer till det 

förvärvda kulturella kapitalet.  
 
Tabell. 4 Förvärvat kapital i förhållande till kön.  
Kapital/kön Lågt förvärvat Medelförvärvat Högt förvärvat Bortfall Totalt 
Pojkar 21 12 13 1 47 
 44,7% 25,5% 27,7% 2,1% 100% 
Flickor 13 15 26 0 54 
 24,1% 27,8% 48,1% 0% 100% 
 

Ser vi till det totala kulturella kapitalet väger dessa upp varandra men det är fortfarande tydligt att 

flickor i allmänhet har ett högre kulturellt kapital än pojkar. Sambandet mellan kulturellt kapital 

och kön där både nedärvt och förvärvat vävts samman finns sammanställt i tabell 5. 
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Tabell. 5 Totalt kapital i förhållande till kön.  
Kapital/Kön Lågt kulturellt Medelkulturellt Högt kulturellt Bortfall Totalt 
Pojkar 20 17 9 1 47 
 42,6% 36,2% 19,1% 2,1% 100% 
Flickor 13 22 19 0 54 
 24,1% 40,7% 35,2% 0% 100% 

 
 

6.2 Del 1 - Resultat och analys av elevernas läs- och skrivvanor 

I denna del har vi undersökt sambandet mellan läs- och skrivvanor och elevernas kulturella 

kapital. Då stora delar av det förvärvade kapitalet ingår i frågorna kring läsning och skrivande har 

vi i detta kapitel mest fokus på elevernas nedärvda kapital, det vill säga det kapital som de har 

med sig hemifrån. Som en jämförande variabel har kön undersökts för varje del. Som tidigare 

konstaterat är könsfördelningen jämt fördelat över det förvärvade kapitalet. Därav kan det vara 

av intresse att se om variabeln kön kan komplettera det kulturella kapitalet vad gäller skillnader i 

materialet. I denna del har de läs- och skrivvanor som framkommit i enkäten redovisats i tre olika 

teman. Det första temat rör den tid som eleverna angett att de lägger ner på att läsa och skriva. 

Som en jämförande variabel kommer även tid för att titta på tv att redovisas.  

Det andra temat rör elevernas preferenser vad gäller läsande och skrivande.  Det tredje och 

sista temat kommer att beröra skolans roll i fråga om elevernas val av litteratur, senast lästa bok 

samt var de uppgett att de läser.  

6.2.1 Elevernas förde lning av t id t i l l  at t  läsa,  skriva och t i t ta på tv 

Eleverna har fått svara på huruvida de läser och skriver på fritiden vilket i de fall de gör detta har 

räknats till det förvärvade kulturella kapitalet i fråga om fritidsintressen. Vad gäller hur mycket tid 

eleverna ägnar åt dessa aktiviteter är dock inte medräknat i det kulturella kapitalet. Vi vill med 

tidsaspekten se huruvida det finns ett samband mellan frekvens av läsande och nedärvt kulturellt 

kapital. Resultatet visar två tydliga trender vad gäller det mest frekventa läsandet samt det minst 

frekventa läsandet och finns redovisat i figur 1. 
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 Figur 1. Diagrammet visar andel i procent fördelat på grupper med olika grad av nedärvt kulturellt kapital. 
Två tydliga trender är markerade med trendlinjer. Den stigande linjen visar på de grupper som svarat att 
de läser mer än en gång i veckan. Den fallande linjen visar på de grupper som svarat att de läser en gång 
per år eller mindre. 
 

Vad gäller det minst frekventa läsandet som motsvarar en gång per år eller mindre ser vi att det 

svaret är vanligast hos de elever som har ett lågt kulturellt kapital. Det motsatta förhållandet gäller 

för det mest frekventa läsandet som motsvarar mer än en gång i veckan. Över 60 procent av 

eleverna med högt kulturellt kapital har angett att de läser mer än en gång i veckan. För samma 

kategori har elever med lågt nedärvt kapital en andel på lite över tio procent. Det tydliga linjära 

sambandet gör att vi kan säga att resultatet i denna fråga visar att ju högre kulturellt kapital hos 

eleven, desto mer frekvent läsande. 

Vi jämför nu med läsningen fördelat på kön. Vi kan konstatera att, som visas i figur 2, flickor 

läser mer frekvent än pojkar. Vi kan också konstatera att det är vanligare att pojkar svarar att de 

läser enligt det minst frekventa svaret, en gång per år eller mindre. 

 
Figur 2. Diagrammet visar andel i procent fördelat på kön. Det mest frekventa läsandet är staplarna längst 
till vänster inom varje grupp. Frekvensen minskar åt höger.  

Vad gäller elevernas läsning har enkäten även bestått av frågor som rör elevernas tidningsläsning. 

I de fall där eleverna angett att det finns en morgontidning som de läser har det räknats till det 

nedärvda kulturella kapitalet. Huruvida det finns ett samband mellan hur frekvent eleverna läser 
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tidningen, oavsett morgontidning eller dagstidning, och deras nedärvda kulturella kapital har här 

undersökts. Resultatet visas i figur 3.  

 

 
Figur 3. Diagrammet visar andel i procent fördelat på grupper med olika grad av nedärvt kulturellt kapital. 
Två tydliga trender är markerade med trendlinjer. Den stigande linjen visar på de grupper som svarat att 
de läser tidningen 1-2 timmar per dag. Den fallande linjen visar på de grupper som svarat att de inte ägnar 
någon tid alls till tidningsläsning. 

Respondenter som har en låg grad av nedärvt kulturellt kapital har i större andel angett att de inte 

ägnar någon tid alls till tidningsläsning på en daglig basis vilket är den lägsta frekvensen av 

tidningsläsande i frågan. Den högsta frekvensen av tidningsläsande i frågan är 1-2 timmar per 

dag. De respondenter som har en hög grad av nedärvt kulturellt kapital har i större andel angett 

att de läser tidningen 1-2 timmar per dag. Dessa utgörs dock av en andel på under fem procent 

vilket betyder att denna grupp är liten och att det även i gruppen med medelgrad av nedärvt 

kulturellt kapital återfinns de som läser tidningen i störst omfattning. I gruppen med låg grad av 

nedärvt kulturellt kapital återfinns inte någon respondent som angett tidningsläsning i störst 

omfattning. Vad gäller de lägre frekvenserna finns det i gruppen med en hög grad av nedärvt 

kulturellt kapital en stor andel som angett att de läser tidningen mindre än 30 minuter per dag. 

Denna frekvens är vanligast i alla grupperna och mer vanlig ju högre nedärvt kulturellt kapital 

vilket kan tänkas hänga samman med att det i denna grupp i större utsträckning finns en 

morgontidning i hemmet. Vi har även undersökt denna fråga med variabeln kön som redovisas i  

figur 4. 

 
Figur 4. Diagrammet visar frekvens av tidningsläsning fördelat på kön. 
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Vad gäller det minst frekventa tidningsläsandet, ingen tid alls, så är det en dubbelt så stor andel 

flickor än pojkar som angett att de inte läser tidningen alls. Vad gäller de båda frekvenserna 

mindre än 30 min och 30min – 60 min har pojkarna större andelar. Av detta kan vi dra slutsatsen 

att pojkar läser tidningen i större utsträckning än flickor. Ett undantag är dock den högsta 

frekvensen av tidningsläsande där samtliga är flickor. Denna grupp är dock väldigt liten med en 

andel på under fem procent. 

För att kunna jämföra tidsfördelningen av läsningen med en annan aktivitet har vi också valt 

att undersöka frekvensen av tv-tittande med nedärvt kulturellt kapital. Resultatet redovisas i figur 

5. 

 

 
Figur 5. Diagrammet visar andel i procent fördelat på grupper med olika grad av nedärvt kulturellt kapital. 
Två trender är markerade med trendlinjer. Den stigande linjen visar på de grupper som svarat att de inte 
ägnar någon tid alls till att titta på tv. Den fallande linjen visar på de grupper som svarat att de ägnar 1-2 
timmar per dag till att titta på tv.  

Som vi kan se i diagrammet ovan har grupperna med låg och medelgrad av nedärvt kulturellt 

kapital en större andel elever som anger att de ägnar 1-2 timmar per dag till tv-tittande än den 

grupp som har en högre grad av nedärvt kulturellt kapital. Vi kan även urskilja en liknande trend 

för de elever som angett att de ägnar mer än två timmar till tv-tittande. 

 Vad gäller att inte ägna någon tid alls till tv-tittande så har elever med högt nedärvt kapital i 

högre grad angett att de inte tittar på tv alls än grupperna med medel och högt förvärvat kulturellt 

kapital.  De elever som inte ägnar någon tid alls till tv-tittande återfinns även i grupperna låg och 

medel nedärvt kulturellt kapital, dock i mindre omfattning. 

Vad gäller tv-tittande fördelat på könen visas resultatet i figur 6. Här kan vi se att pojkar i 

högre utsträckning angett att de tittar på tv 1-2 timmar om dagen, men att när det gäller den 

högsta frekvensen, mer än 2 timmar om dagen, är det jämnt fördelat mellan könen. Det är en 

större andel flickor som angett att de tittar på tv 30min-60min om dagen. Pojkarna tycks alltså se 

på tv i en större omfattning än flickor. 
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Figur 6. Frekvens av tv-tittande fördelat på könen. Stapeln längst till vänster motsvarar den lägsta 
frekvensen. 

I det förvärvade kulturella kapitalet är inräknat om eleven angett att denne skriver på fritiden. 

Frekvensen av skrivandet är inte medräknat i det kulturella kapitalet. Därför vill vi nu undersöka 

huruvida det finns ett samband mellan det nedärvda kapitalet, där skrivandet inte är medräknat, 

och frekvensen av skrivande. Resultatet visar att vad gäller det mest frekventa skrivandet, mer än 

en gång per vecka, finns inget samband med nedärvt kulturellt kapital då det är utspritt och jämnt 

fördelat på samtliga kapitalgrupper. Resultatet visas i figur 7. 

 

 
 
Figur 7. Diagrammet visar hur de olika grupperna med olika grad av kulturellt kapital fördelar sig inom 
kategorierna för skrivande. Den svagt stigande trendlinjen visar på de som angett att de skriver mer än en 
gång i månaden men mindre än en gång i veckan. Den svagt fallande trendlinjen markerar de som angett 
att de skriver en gång per år eller mindre. 

I det näst mest frekventa skrivandet, mer än en gång i månaden men mindre än en gång i veckan, 

kan vi se att svaret är mindre förekommande i gruppen med lågt nedärvt kapital jämfört med 

medel och högt nedärvt kapital. Det minst frekventa skrivandet, en gång per år eller mindre, har 

en större andel i gruppen lågt kapital jämfört med medel och högt nedärvt kapital. Sambandet 

mellan kulturellt kapital och frekvens av skrivande är dock svagt vad gäller det mest frekventa 

skrivandet.  Det blir därför intressant att jämföra med kön för att se huruvida denna variabel kan 

ge en bättre förklaring. Resultatet för tid till skrivande fördelat på kön återfinns i figur 8. 
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Figur 8. Tid till skrivande fördelat på kön. Stapeln längst till vänster motsvarar den högsta frekvensen. 

Vi kan se att flickor angett att de skriver mer frekvent än pojkar. Detta kan vi se både på den 

mest frekventa och det näst mest frekventa skrivandet. Kategorin att skriva en gång per år eller 

mindre har en betydligt större andel pojkar än flickor. Just vad gäller frekvens av skrivande kan vi 

se att kön ger en tydligare förklaring än nedärvt kulturellt kapital.  

Eftersom det mest frekventa skrivandet är så utspritt i grupperna för nedärvt kulturellt kapital, 

samt relativt jämnt fördelat mellan pojkar och flickor, blir det intressant att se vad det är för genre 

som respondenterna skriver på fritiden. Skrivgenre för oss in på nästa tema: preferenser inom läs- 

och skrivvanor.  

6.2.2. Elevernas pre ferenser  vad gäl l er  läsning och skrivande 

Eleverna har fått svara på frågan vad de skriver när de skriver på fritiden. Frågan var ett 

flervalsalternativ. Gruppen med lågt kulturellt kapital har en svarsfrekvens på 100 procent vilket 

betyder att gruppen i snitt valt en genre var för skrivande. Gruppen med medel nedärvt kulturellt 

kapital har en svarsfrekvens på 146,6 procent och gruppen med högt nedärvt kulturellt kapital 

151,8 procent. Detta betyder att grupperna med medel och högt nedärvt kulturellt kapital i snitt 

valt flera skrivgenrer. Resultatet visas i tabell 6. 

 
Tabell.6 Tabellen visar vad de olika grupperna med oliks grad av kulturellt kapital angett att de skriver 
samt om de angett att de inte skriver alls på fritiden.  
Genre/kapital Dagbok Berättelser Brev/mail Blogg Dikter Skriver ej 
Lågt nedärvt 1 5 6 5 2 9 
 3,6% 17,9% 21,4% 17,9% 7,1% 32,1% 
Medelnedärvt 11 11 21 14 6 3 
 24,4% 24,4% 46,7% 31,1% 13,3% 6,7% 
Högt nedärvt 7 10 15 2 5 2 
 25,9% 37% 55,6% 7,4% 18,5% 7,4% 
Totalt 19 26 42 21 13 14 
 53,9% 79,3% 123,7% 56,4% 38,9% 46,2% 
Procenten anger hur stor andel av gruppen som antalet utgör. Frågan var i enkäten ett flervalsalternativ 
varför procenten kan över- eller understiga 100 procent. 
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Det finns en kategori där gruppen med lågt nedärvt kulturellt kapital har en högre andel än 

gruppen med hög grad av kulturellt kapital. Denna kategori är att skriva blogg. I övrigt kan vi 

sluta oss till att gruppen med högt nedärvt kulturellt kapital i större andel angett att de skriver i 

samtliga kategorier förutom blogg. Gruppen med medel nedärvt kulturellt kapital befinner sig 

mellan lågt och högt till sin andel. Vad gäller att ange att man inte skriver alls på fritiden har högst 

andel i gruppen lågt nedärvt kulturellt kapital.  

I en jämförelse med kön kan vi konstatera att flickor i högre utsträckning skriver mer i 

samtliga genrer utom brev/mail. Mail och brevskrivning är någonting som både flickor och 

pojkar angett att de skriver i nästan lika hög grad. Pojkarna har i högre grad angett att de inte 

skriver på fritiden. Detta resultat redovisas i bilaga 1, tabell a1. 

Vad gäller preferenser vill vi också se till respondenternas val av läsning. Då kulturellt kapital 

ofta kopplas till ”finkulturen” i den tidigare forskningen är det intressant att se vilka genrer 

respondenterna angett att de läser. Att ange fyra genrer eller fler har tillskrivits förvärvat kulturellt 

kapital i undersökningen liksom att välja genren klassiker som i högre grad är förknippad med 

finkultur. I det nedärvda kapitalet är dock ingen utav dessa faktorer medräknade. Resultatet hur 

de olika grupperna av nedärvt kulturellt kapital fördelar sig på genrer visas i tabell 7. 

 
Tabell 7. Tabellen visar vilka genrer de olika grupperna av nedärvt kulturellt kapital angett att de läser.  
Genre/kapital Biografier Klassiker Tecknat Romantik Fantasy/scifi Deckare Äventyr 
Lågt nedärvt 8 2 4 7 5 13 12 
 28,6% 7,1% 14,3% 25% 17,9% 46,4% 42,9% 
Medelnedärvt 14 2 4 15 17 24 19 
 31,1% 4,4% 8,9% 33,3% 37,8% 53,3% 42,2% 
Högt nedärvt 10 6 6 8 13 13 15 
 37% 22,2% 22,2% 29,6% 48,1% 48,1% 55,6% 
Totalt 32 10 14 30 45 50 46 
 96,7% 33,7% 45,4% 84,9% 103,8% 147,8% 288,5% 
Procenten anger hur stor andel av gruppen som antalet utgör. Frågan var ett flervalsalternativ varför den 
totala procenten kan över- eller understiga 100 procent. 
 

Gruppen med hög grad av nedärvt kulturellt kapital har i större andel än övriga grupper angett att 

de läser biografier, klassiker, tecknade serier, fantasy/science fiction och äventyr/historia.  

Vad gäller genren klassiker så återfinns de som angett att de läser denna genre även i 

grupperna låg och medel nedärvt kulturellt kapital, om än till lägre andel. I genren 

deckare/spänning har nära hälften av samtliga grupper angett att de läser denna genre. Genren 

äventyr/historia är näst intill lika populär som deckare/spänning i samtliga grupper. Skillnaden är 

som störst mellan grupperna lågt och högt nedärvt kulturellt kapital vad gäller genrerna 

fantasy/science fiction och klassiker där gruppen med högt kapital har störst andel i båda. 

Om vi tittar på fördelningen mellan flickor och pojkar vad gäller genrer kan vi se att såväl 

flickor som pojkar i stort sett till lika hög andel har angett att de läser biografier, fantasy/science 

fiction, deckare/spänning och äventyr/historia. Där det skiljer sig stort mellan könen i andel 

procent är tecknade serier och romantik. Pojkarna har i högre andel angett att de läser tecknade 
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serier medan flickorna i högre andel angett att de läser romantik. Fördelningen mellan könen 

anges i tabell a2 i bilaga 1. 

Att kunna ange en favoritbok har tillskrivits förvärvat kulturellt kapital i vår undersökning. Att 

undersöka dessa favoritböcker i förhållande till nedärvt kulturellt kapital blir därför intressant. 

Tabell 8 visar elevernas angivna favoritbok indelad i kategorier med hjälp av bibliotekets söktjänst 

Libris (http://www.libris.kb.se) Huruvida boken är en klassiker eller ej har stämts av med 

internetbokhandeln Adlibris (http://www.adlibris.se) klassificering. Om eleven exempelvis har 

angett True Blood av C. Harris som favoritbok har denna först eftersökts i Libris. Där kan vi 

genom Libris kategorisering konstatera att det är en ungdomsbok. Sedan har den sökts på i 

Adlibris där den är kategoriserad som en tonårsbok men inte som en klassiker. True Blood har då 

placerats i kategorin tonårsböcker. 

 
Tabell 8. Tabellen visar inom vilken kategori den av eleven angivna favoritboken befinner sig inom 
fördelat på grupperna av olika grad av kulturellt kapital.  
Genre/kapital Klassiker Vuxen Tonår Biografi Barn ”Många” ”Ingen” Ej svar 
Lågt nedärvt 1 1 11 0 2 0 5 8 
 3,6% 3,6% 39,3% 0% 7,1% 0% 17,9% 28,6% 
Medelnedärvt 3 4 17 5 2 2 6 6 
 6,7% 8,9% 37,8% 11,1% 4,4% 4,4% 13,3% 13,3% 
Högt nedärvt 6 7 4 1 1 2 1 5 
 22,2% 25,9% 14,8% 3,7% 3,7% 7,4% 3,7% 18,5% 
Totalt/genre 10 12 32 6 5 4 12 19 
 32,5% 38,4% 91,9% 14,8% 15,2% 11,8% 34,9% 60,4% 
 

Nära en tredjedel av de elever som har ett lågt nedärvt kulturellt kapital har angett att de inte vet 

eller har inte svarat på frågan om favoritbok. Inom samma grupp har 17,9 procent angett att de 

inte har någon favoritbok. De inom gruppen lågt nedärvt kulturellt kapital som angett en 

favoritbok har till 7,1 procent angett en barnbok och till 39,3 procent angett en tonårsbok. Ingen 

i gruppen har angett att de läser biografier. Ingen av eleverna i gruppen lågt nedärvt kulturellt 

kapital har angett att de har många favoritböcker.  

Vad gäller gruppen med mycket högt nedärvt kulturellt kapital är det där störst andel som 

angett att de har flera favoritböcker jämfört med grupperna medel och lågt nedärvt kapital. 

Gruppen högt nedärvt kulturellt kapital har högst andel som läser klassiker och vuxen 

skönlitteratur. Nästan var femte elev, 18,5 procent, med högt nedärvt kulturellt kapital har angett 

att de inte vet vilken som är deras favoritbok. Samma siffra för gruppen medel nedärvt kulturellt 

kapital är 13,3 procent. Gruppen medel nedärvt kulturellt kapital befinner sig i regel mellan 

grupperna med lågt och högt. Gruppen med medel nedärvt kulturellt kapital utmärker sig dock i 

kategorin biografier där de har den största andelen jämfört med grupperna lågt och högt.  

För favoritböcker indelade i kategorier har även fördelning mellan könen undersökts. 

Resultatet finns i bilaga1, tabell a3. De största skillnaderna mellan flickor och pojkars val av 

favoritböcker är att pojkar i högre grad än flickor angett att de läser klassiker, biografier/fakta 

och barnböcker. Anmärkningsvärt är att pojkar angett klassiker i högre grad än flickor trots att de 
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generellt sett har ett något lägre kulturellt kapital. Pojkar har i långt större utsträckning än flickor 

svarat att de inte har någon favoritbok. Flickor har i större utsträckning än pojkar angett att de 

har flera eller många favoritböcker. Flickor har i högre grad än pojkar angett en favoritbok som 

kategoriserats som vuxen skönlitteratur och i långt större utsträckning angett en favoritbok som 

kategoriserats som tonårsbok.  

För att närmare undersöka vilka böcker som eleverna läser har eleverna fått svara på vilken 

som är deras senast lästa bok. Böckerna har sedan kategoriserats på samma sätt som 

favoritböckerna. Kategorin barnböcker har åtgått eftersom ingen hade angett en senast lästa bok 

inom den kategorin. Resultatet går att utläsa i tabell 9. 
 
Tabell 9. Tabellen visar inom vilken kategori den bok befinner sig som av respondenten är angiven som 
senast läst. 
Genre/kapital Klassiker Vuxen Tonår Biografi Ej svar 
Lågt nedärvt 2 5 10 5 6 
 7,1% 17,9% 35,7% 17,9% 21,4% 
Medelnedärvt 7 9 19 4 6 
 15,6% 20% 42,2% 8,9% 13,3% 
Högt nedärvt 4 7 13 2 1 
 14,8% 25,9% 48,1% 7,4% 3,7% 
Totalt antal 13 21 42 11 13 
 

Gruppen med högt nedärvt kulturellt kapital har störst andel som angett en senast lästa bok inom 

kategorin vuxen skönlitteratur och tonårsböcker. I gruppen med ett högt nedärvt kulturellt 

kapital har 48,1 procent angett en senast lästa bok i kategorin tonårsbok. Gruppen med högt 

nedärvt kulturellt kapital har jämfört med de andra grupperna den lägsta andelen av biografier. 

Samma grupp har även den lägsta andelen som inte vet vilken som var den senaste lästa boken. 

Inom gruppen med en medelgrad av kulturellt kapital fördelas den angivet senast lästa boken 

relativt jämnt på kategorierna med en majoritet på kategorin tonårsbok. Inom denna grupp 

återfinns den största andelen som läst en klassiker som senaste bok, 15, 6 procent.  

Även inom gruppen med ett lågt nedärvt kulturellt kapital återfinns den största andelen inom 

kategorin tonårsbok. Inom denna grupp återfinns den största andelen, jämfört med de andra 

grupperna, som angett en biografi eller faktabok som sin senaste lästa bok. Inom denna grupp 

finns också den största andelen, jämfört med de andra grupperna, som inte vet vilken som var 

den senast lästa boken. Denna andel utgör 21,4 procent av gruppen med lågt nedärvt kulturellt 

kapital. 

Även senast lästa bok har undersökts utifrån aspekten kön. Resultatet finns presenterat i 

bilaga1, tabell a4. Vi kan här se att pojkar har i något högre grad än flickor angett en senast lästa 

bok som kategoriserats som en klassiker och i betydligt större grad angett en bok som 

kategoriseras som biografi eller faktabok. Pojkar har i större utsträckning angett att de inte vet 

vilken som var deras senast lästa bok. Flickor har i något större grad än pojkar angett en senast 

lästa bok som kategoriserats som vuxen skönlitteratur samt har i långt större utsträckning angett 

en senast lästa bok som kategoriserats som tonårsbok. 
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Intressant att notera vad gäller senast lästa bok är att det är en högre andel inom grupperna lågt 

och medel nedärvt kulturellt kapital som angett en klassiker som senast lästa bok än som 

favoritbok. Här kan inte uteslutas att skolan haft en påverkan vilket vi kommer komma in på i 

nästa avsnitt som handlar om skolans eventuella inflytande. 

 6.2.3 Skolans inf ly tande över e l evernas läsvanor  

För att ta reda på huruvida den senast lästa boken var en bok som var vald av skolan, antingen av 

en lärare eller av klassen eller en undervisningsgrupp tillsammans, jämfördes elevernas svar med 

en lista som samlats in genom samtal med undervisande lärare. De böcker som därmed i 

undersökningen betraktas som skolböcker är följande titlar: Le, Smilja av Torben Poulsen, Möss 

och människor av John Steinbeck, Ondskan av Jan Guillou, På västfronten intet nytt av Erich Maria 

Remarque och The Witches av Roald Dahl. De kapitalgrupper som angivit en skolbok som senast 

lästa bok redovisas i figur 9. 

 

 
Figur 9. Diagrammet visar de elever inom varje grupp av nedärvt kapital som angett den senast lästa 
boken som en bok som varit klassbok eller gruppbok i något ämne i skolan. Valet av bok är följaktligen 
skolrelaterat. 

För gruppen lågt nedärvt kulturellt kapital är det en större andel som angett att deras senast lästa 

bok var en skolbok. Gruppen med medel nedärvt kulturellt kapital har en något mindre andel 

vars senast lästa bok var en skolbok medan gruppen med högt nedärvt kulturellt kapital har den 

minsta andelen. På motsvarande sätt är det en större andel i gruppen högt nedärvt kulturellt 

kapital var senaste bok inte var en skolbok, en andel som sjunker per grad av kapital. Att inte veta 

sin senaste bok är angivet till högre andel i gruppen lågt nedärvt kapital, något mindre andel i 

gruppen medel och minst andel i gruppen högt nedärvt kulturellt kapital. 

Eftersom detta inte är en kategori som är inräknad i det förvärvade kapitalet blir det också 

intressant att jämföra med elevernas förvärvade kapital och huruvida deras senast lästa bok är en 

skolbok eller en individuellt vald skolbok. Resultatet visas i figur 10. 
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Figur 10. Diagrammet visar de elever inom varje grupp av förvärvat kapital som angett den senast lästa 
boken som en bok som varit klassbok eller gruppbok i något ämne i skolan. Valet av bok är följaktligen 
skolrelaterat. 

Sambandet mellan de som inte har en bok som är en skolbok som senast lästa finns kvar och har 

blivit tydligare när man tittar på det förvärvade kapitalet. Gruppen med lågt kulturellt kapital får 

genom sitt förvärvade kapital en större andel som inte vet vilken som var deras senaste bok. 

Variabeln kön har undersökts i frågan om skolbok men där är pojkar och flickor jämnt 

fördelade på kategorierna. Det finns följaktligen ett samband mellan senast lästa bok som skolbok 

och kulturellt kapital. För elevgrupperna med låg och medel grad av kulturellt kapital är det en 

större andel vars senast lästa bok var en skolrelaterad sådan. En större andel av gruppen högt 

kulturellt kapital har inte en senast lästa bok som är skolrelaterad. Detta leder oss in på frågan 

kring hur eleverna går till väga för att välja sin litteratur samt om tillvägagångssättet har ett 

samband med kulturellt kapital. 

Eftersom att få tips från föräldrar är medräknat i det nedärvda kapitalet mäter vi här mot 

elevens förvärvade kapital. Resultatet visar att eleverna har olika tillvägagångssätt att välja 

litteratur och redovisas i tabell 10. 

 
Tabell 10. I tabellen ser vi hur eleverna i respektive grupp av förvärvat kulturellt kapital har svarat att de 
väljer sin litteratur.  
Sätt/kapital Skolan Recensioner Reklam/media Vänner Biblioteket Föräldrar 
Lågt förvärvat 16 1 3 16 3 4 
 47,1% 2,9% 8,8% 47,1% 8,8% 11,8% 
Medelförvärvat 14 2 7 12 4 6 
 51,9% 7,4% 25,9% 44,4% 14,8% 22,2% 
Högt förvärvat 12 14 8 24 20 12 
 30,8% 35,9% 20,5% 61,5% 51,3% 30,8% 
Totalt 42 17 18 52 27 22 
Denna fråga var i enkäten en flervalsfråga varför procenten svar från varje grupp över- eller understiger 
100 procent. 
 

Sett till de två mest valda alternativen i varje grupp kan vi se att elever med ett lågt eller medel 

förvärvat kulturellt kapital i stor utsträckning angett att de väljer litteratur genom skolan eller 

genom tips från vänner. Gruppen med högt förvärvat kulturellt kapital väljer i större utsträckning 
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litteratur genom tips från vänner eller genom biblioteket. Tips från vänner är det sätt som är det 

mest valda genom alla grupper av kulturellt kapital. Att välja litteratur genom skolan är ett 

betydligt mer valt alternativ än genom biblioteket för grupperna lågt och medel förvärvat 

kulturellt kapital. Det minst valda alternativet för grupperna med lågt och medel förvärvat 

kulturellt kapital är att välja sin litteratur genom recensioner. Den grupp som i högst utsträckning 

valt detta alternativ är gruppen med hög grad av förvärvat kulturellt kapital. Att få litteraturtips 

från föräldrar har angetts som mer vanligt i grupperna medel och hög grad av förvärvat kulturellt 

kapital jämfört med gruppen låg grad av förvärvat kulturellt kapital. 

När vi jämför frågan hur elever väljer sin litteratur med det nedärvda kapitalet (bilaga 1, tabell 

a6) ser vi samma mönster som i det förvärvade med två undantag. Att välja sin litteratur genom 

skolan är en kategori som har större andel för högt och lågt nedärvt kapital men mindre andel för 

medel grad av nedärvt kapital jämfört med förvärvat för samma grupper. Skolans inverkan på 

elevens val av litteratur har alltså större betydelse för det nedärvda kapitalet än det förvärvade. En 

annan skillnad gäller kategorin att välja sin litteratur genom recensioner som när man tittar på det 

nedärvda kapitalet blir vanligare för grupperna lågt och medel nedärvt kapital. Att välja sin 

litteratur genom recensioner blir följaktligen viktigare för det höga förvärvade kapitalet än det 

höga nedärvda kapitalet. 

Även denna fråga har jämförts med variabeln kön där resultatet är redovisat i tabell a5, bilaga 

1. Vi kan här se att pojkar till större andel angett att de väljer litteratur genom skolan och genom 

föräldrar. Flickor har i större utsträckning angett att de väljer litteratur genom recensioner, tips 

från vänner, biblioteket samt reklam och media. Hela 70,4 procent av flickorna har angett att de 

väljer litteratur genom tips från vänner. Motsvarande andel för pojkarna är 29,8 procent. 

För att ytterligare undersöka huruvida eleverna tillbringar tid att läsa i hemmet, i skolan eller 

både och har de fått svara på frågan var de läser någonstans. Resultatet framgår av figur 11. 

 

 
Figur 11. Diagrammet visar andel i procent fördelat på grupper med olika grad av kulturellt kapital. Två 
tydliga trender är markerade med trendlinjer. Den stigande linjen visar på de grupper som svarat att de 
läser både i skolan och på fritiden. Den fallande linjen visar på de grupper som svarat att de endast läser i 
skolan. 
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Precis som i den först redovisade frågan i detta kapitel, som handlade om tid till läsning, ser vi 

här ett tydligt samband mellan plats för läsning och nedärvt kulturellt kapital. Att läsa både i 

skolan och på fritiden är det mest frekventa svaret för gruppen med högt nedärvt kulturellt 

kapital. Att endast läsa i skolan är det mest frekventa svaret i grupperna med lågt och medel 

nedärvt kulturellt kapital. De respondenter som svarat att de inte läser alls återfinns i grupperna 

med låg och medel grad av nedärvt kulturellt kapital. De respondenter som angett att de endast 

läser på fritiden återfinns i samtliga grupper till liknande andel. 

Även denna fråga har mätts mot variabeln kön. Pojkar har i något högre utsträckning angett 

att de läser i skolan medan flickor i något högre utsträckning angett att de läser både i skolan och 

på fritiden. Resultatet finns redovisat i tabell a7, bilaga 1. 

6.2.4 Sammanfattande analys  

Elever med högt kulturellt kapital har i högre utsträckning angett svar som tyder på en mer 

positiv inställning till läsning och skrivande på fritiden. Elever med högt nedärvt kapital ägnar sig 

mer frekvent åt bokläsning och ägnar mer tid till tidningsläsning jämfört med tv-tittande. Denna 

grupp skriver i högre utsträckning inom många olika genrer samt läser fler genrer till högre andel 

än övriga kapitalgrupper. Gruppen med högt kulturellt kapital har till högre andel angett flera 

favoritböcker eller favoritböcker inom de något mer krävande genrerna klassiker eller vuxen 

skönlitteratur. Senast lästa bok ingår i högre utsträckning i vuxen skönlitteratur eller tonårsbok 

jämfört med de övriga kapitalgrupperna. Även valet av litteratur präglas i denna grupp i högre 

grad av frivillighet. Den senaste bok eleverna i denna grupp läst är i stor utsträckning en bok de 

valt själva och inte en skolbok. Istället har man i hög grad valt en bok genom recensioner, tips 

från vänner eller föräldrar samt genom biblioteket. Elever med högt kulturellt kapital har i högre 

utsträckning angett att de läser både i fritiden och i skolan jämfört med de andra grupperna. 

Elever med lågt nedärvt kapital ägnar mindre frekvens av tid till bok och tidningsläsning 

jämfört med tv-tittande. Elever med lågt kulturellt kapital har i högre utsträckning angett att de 

inte skriver alls på fritiden. Av de som angett att de skriver är blogg det som gruppen angett i 

högre grad jämfört med de andra kapitalgrupperna. Elever med lågt kulturellt kapital läser i störst 

utsträckning deckare/spänning av valda genrer och har i störst utsträckning angett att de inte har 

eller inte vet någon favoritbok. När denna grupp elever angett en favoritbok har boken i stor 

utsträckning kategoriserats som de något mindre krävande kategorierna tonårsbok eller barnbok. 

Alternativet att inte ange en senast lästa bok är betydligt vanligare i gruppen med lågt förvärvat 

kapital än i övriga kapitalgrupper. De elever inom gruppen som valt att svara på frågan har i 

större utsträckning än andra kapitalgrupper valt en bok som kategoriserats som en biografi eller 

faktabok.  

Elever med lågt kulturellt kapital har i störst utsträckning angett en senast lästa bok som var 

vald i skolsammanhang. Elever med lågt förvärvat kapital har angett skolan och tips från vänner 

som de vanligaste sätten att välja litteratur.  
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Flickor läser något mer frekvent än pojkar och ägnar en högre frekvens av tid till skrivande. 

Flickor skriver i högre utsträckning inom samtliga kategorier utom brev/mail som pojkar och 

flickor angett att de skriver i lika hög utsträckning. Flickor har i större utsträckning än pojkar 

angett en favoritbok eller angett att de har flera favoritböcker. De favoritböcker flickor angett 

tillhör i störst utsträckning kategorin tonårsböcker. Flickor har i något större utsträckning än 

pojkar angett att de läser både i skolan och på fritiden. 

Pojkar har en något större andel än flickor svarat att de läser en gång per år eller mindre och 

till en betydligt större andel än flickor svarat att de skriver en gång per år eller mindre samt i 

högre andel angett att de inte skriver alls på fritiden.  Pojkar har i högre utsträckning än flickor 

angett att de inte har någon favoritbok alternativt valt att inte svara på frågan. Av de pojkar som 

valt att svara har den största andelen valt en bok som kategoriseras som tonårsbok. Pojkar har i 

högre grad än flickor angett en favoritbok som kategoriseras som klassiker. Pojkar har i något 

högre utsträckning angett att de endast läser i skolan. 

6.3 Del 2 - Resultat och analys av skrivuppgiftens samband med kulturellt kapital 

I denna del kommer en kvantitativ innehållsanalys av den skrivuppgift som eleverna gjort att 

redovisas. Resultatdelen är indelad i två teman. Det första temat behandlar jämförbara språkdrag i 

texterna. Det andra temat behandlar hur mycket utrymme eleverna gett till förklarande och 

berättande kring de ord som de valt samt huruvida de valt att använda ord som ej finns 

dokumenterade i Svenska Akademiens ordlista vilket innefattar slang, egenpåhittade ord och 

lokala språkvarianter. Till varje del finns också en kort analys kring kön i förhållande till kulturellt 

kapital. Resultatdelen avslutas med en sammanfattande analys.  

6.3.1 Språkdrag  

Här presenteras två olika språkdrag som enligt Östlund-Stjärnegård kan säga något om en texts 

språkliga kvalité (Östlund-Stjärnegård, 2002:75,76). 

6.3.1.a Textlängd 

Det är 31 elever (30,4 procent) av materialet som har skrivit en text på mellan 15-40 ord, vilket 

utgör den största gruppen i materialet. Den näst största gruppen är elever som skrivit 41-80 ord 

vilket är 24 elever (23,5 procent) av materialet. Medellängden på de skrivna texterna är 63,7 ord. 

Det är 4,9 procent av eleverna som inte har skrivit något alls på skrivuppgiften. Av dem som inte 

har skrivit ett enda ord tillhör 60 procent av eleverna gruppen lågt totalt kulturellt kapital (se 

bilaga del 2, fig.1b).  
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Fig.12 Det totala materialet grupperat baserat på antal ord (textlängd).    

 

Av eleverna med lågt totalt kulturellt kapital är det 51,8 procent som skrivit under 41 ord och 6 

procent som har skrivit över 81 ord i sin text. Av eleverna med medelhögt totalt kulturellt kapital 

är det 47,7 procent som skrivit under 41 ord och 20,6 procent som har skrivit över 81 ord och i 

gruppen med högt kulturellt kapital är det 25 procent som skrivit under 41 ord och 46,4 procent 

som har skrivit mer än 81 ord på skrivuppgiften. Det är totalt sex elever som har skrivit texter 

som sträcker sig över 200 ord varav samtliga tillhör grupperna med medelhögt och högt totalt 

kapital (se fig.13). Det är totalt fyra elever som inte deltagit i uppgiften vilka tillhör grupperna 

lågt-, och medel totalt kapital. Det är möjligt att se ett mönster där längden på elevtexten tenderar 

att öka tillsammans med kulturellt kapital. Framför allt är det tydligt att elever med lågt totalt 

kulturellt kapital skriver kortare texter. De är överrepresenterade i gruppen 15-40 ord (se fig.13). 

Resultatet pekar mot att det finns ett samband mellan det kulturella kapitalet och produktionen 

av text.  

 
Fig. 13 Textlängd räknat i ord visas på den horisontala axeln medan den vertikala axeln visar 
grupptillhörighet baserat på totalt kulturellt kapital. Trendlinjerna visar lågt- och högt totalt kulturellt 
kapital där den fallande linjen beskriver lågt kapital och den stigande högt kulturellt kapital.  

 

I en jämförelse mellan det totala kulturella kapitalet, det nedärvda, och förvärvade kulturella 

kapitalet går det är att se skillnader. Elever med lågt nedärvt kapital finns representerat i alla 
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grupper utom i gruppen innehållandes texter som överstiger 200 ord. 71 procent av eleverna med 

ett lågt nedärvt kapital har skrivit under 41 ord per text. 11 procent av elever med ett lågt nedärvt 

kapital har skrivit över 81 ord per text. Om vi istället tittar på högt nedärvt kapital visar materialet 

att 33 procent av dessa elever har skrivit under 41 ord per text och 33 procent av dessa elever har 

skrivit över 81 ord per text.  

 

 
Fig.14 Textlängd räknat i ord visas i den horisontala axeln medan den vertikala axeln visar 
grupptillhörighet baserat på nedärvt kulturellt kapital. Trendlinjerna visar lågt-, och högt nedärvt kulturellt 
kapital där den fallande linjen beskriver lågt kapital och den stigande högt kulturellt kapital.  

 

Då vi tittar närmare på förvärvat kapital visar det sig att 82,5 procent eleverna med lågt förvärvat 

kulturellt kapital skrivit texter under 41 ord och 3 procent har skrivit längre än 81 ord. 13 procent 

av eleverna med högt förvärvat kulturellt kapital har skrivit under 41 ord och 41 procent av 

eleverna med högt förvärvat kulturellt kapital har skrivit längre än 81 ord per text. Vid en 

jämförelse mellan nedärvt och förvärvat kulturellt kapital är det alltså möjligt att se indikationer 

på att ett lågt förvärvat kulturellt kapital påverkar elever mer än ett lågt nedärvt kulturellt kapital, 

de skriver alltså kortare eller inte alls i större utsträckning då de har ett lågt förvärvat kulturellt 

kapital jämfört med ett lågt nedärvt kulturellt kapital. Likaså skriver elever med ett högt förvärvat 

kulturellt kapital längre än vad de med högt nedärvt kulturellt kapital gör (jämför fig.14 och 

fig.15).  
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Fig.15 Textlängd räknat i ord visas i den horisontala axeln medan den vertikala axeln visar 
grupptillhörighet räknat på förvärvat kulturellt kapital. Trendlinjerna visar lågt-, och högt förvärvat 
kulturellt kapital där den fallande linjen beskriver lågt kulturellt kapital och den stigande högt kulturellt 
kapital.  

I gruppen 41-80 ord, finns det lika många flickor som pojkar vilket utgör 22,2 procent av 

flickorna och 25,5 procent av pojkarna. Av pojkarna har 61,7 procent skrivit en text med under 

41 ord och 12,8 procent skrivit en text som är längre än 81 ord. Av flickorna är det 46,3 procent 

som skrivit en text med under 41 ord och 31,5 procent skrivit en text som är längre än över 81 

ord (se bilaga 2 fig.2b). Det framkommer alltså att flickor skriver längre än pojkar. Detta blir 

särskilt påtagligt när det kommer till materialets extremer, alltså de kortaste och längsta texterna, 

där könen dominerar i varsin ände. Av de sex elever som skrivit över 200 ord är samtliga flickor. 

Av de fyra elever som inte skrivit ett enda ord är tre pojkar (se fig.16).  

 
Fig.16 Textlängd räknat i ord visas i den horisontala axeln medan den vertikala axeln visar 
grupptillhörighet utifrån kön. Den fallande trendlinjen beskriver pojkars förhållande till textlängd och den 
vågräta linjen visar flickors förhållande till textlängd.  

6.3.1.b. Textdrag - ordlängd  

När det kommer till ordlängd och användningen av långa ord är det tydligt att den största delen 

av det totala materialet ligger under 5 långa ord, vilket enligt Östlund-Stjärnegårds definition är 

ord på sex bokstäver eller längre. Medeltalet på långa ord i materialet ligger på 5,5 ord. Eleverna 
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som tillhör gruppen lågt totalt kapital finns framför allt representerade i gruppen 1-2 långa ord då 

45,5 procent av kapitalgruppen befinner sig där. I grupperna mellan 11-15 långa ord och uppåt 

finns endast elever med medel-, och högt totalt kulturellt kapital representerade (se fig. 17) 

 
Fig.17 Antal långa ord visas i den horisontala axeln medan den vertikala axeln visar grupptillhörighet 
baserat på totalt kulturellt kapital. Trendlinjerna visar lågt-, och högt förvärvat kulturellt kapital där den 
fallande linjen beskriver lågt kulturellt kapital och den vågräta högt kulturellt kapital. 
 

För att kunna säga mer om de enskilda texterna är det intressant att titta på dessa variabler ställda 

mot varandra, alltså antal ord och antal långa ord per text. Genom att dividera antal ord i den 

totala texten med texternas antal långa ord har vi fått fram ett mått som kan användas för att 

jämföra materialet. Det visar sig att elever med lågt kulturellt kapital, i förhållande till andra 

kapitalgrupper, finns överrepresenterade i den grupp som inte använt några långa ord i sina 

texter. Av de tretton elever som inte använt långa ord tillhör 24,2 procent (åtta elever) gruppen 

lågt kapital, att jämföra med noll elever från gruppen med högt totalt kulturellt kapital. Eleverna 

med lågt kulturellt kapital är jämnt fördelade på 24,2 procent i tre svarsgrupper, nämligen att de 

aldrig, mycket sällan och sällan använder långa ord i sina texter. Det är 15,4 procent i samma 

grupp som ofta skriver långa ord och 12 procent som mycket ofta skriver långa ord. Jämför vi 

denna grupp med elever som har högt totalt kulturellt kapital finns ett tydligt samband mellan 

kulturellt kapital och användningen av långa ord. 39 procent av materialet med högt totalt 

kulturellt kapital har använt långa ord mer frekvent i sina texter än elever ur både lägre- och 

medel totalt kulturellt kapital. I denna uträkning synliggörs alltså ett samband mellan kulturellt 

kapital och hur frekvent eleverna använder långa ord (se fig.18).  
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Fig.18 Hur frekvent eleverna använder långa ord i sin text visas i den horisontala axeln medan den 
vertikala axeln visar grupptillhörighet räknat på totalt kulturellt kapital. Trendlinjerna visar lågt- och högt 
totalt kulturellt kapital där den fallande linjen beskriver lågt kulturellt kapital och den stigande visar högt 
kulturellt kapital. 

 

I en jämförelse mellan könen visar det sig att flickor i något högre grad än pojkarna tenderar att 

använda fler långa ord per text, det är dock inga stora skillnader (se bilaga del 2, tabell 3b). 

Kulturellt kapital ger i detta fall större utslag än kön.  

6.3.2 Innehål l   

I detta avsnitt presenteras hur mycket utrymme eleverna gett till ett förklarande och berättande 

kring de ord som de valt samt huruvida de valt att använda ord som ej finns dokumenterade i 

Svenska Akademiens ordlista. 

6.3.2.a Val av ord 

Eleverna fick i uppgift att skriva om ”fem ord de inte skulle klara sig utan” (se metodavsnitt). Det 

var många elever som skrev om färre ord än fem men det fanns också elever som valde att skriva 

om fler ord. I en jämförelse med hur många ord de valde att skriva om är det tydligt att de flesta 

elever valt att skriva om fem ord och därmed följt instruktionen för uppgiften. Utifrån materialet 

är det också möjligt att säga att elever med högt totalt kulturellt kapital i större utsträckning än 

andra kapitalgrupper har angett fem ord (se fig.19).  

Denna statistik säger dock inget om huruvida eleverna har skrivit och berättat om sina ord 

vilket inte ger en helt klar bild av materialet. Att ha angett fem ord säger inte så mycket om texten 

i sig då det är flera elever som radat upp ord utan att förklara dem vilket vi går vidare in på under 

nästa rubrik.  
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Fig.19 Antal ord visas i den horisontala axeln medan den vertikala axeln visar grupptillhörighet baserat på 
totalt kulturellt kapital. Trendlinjerna visar lågt- och högt totalt kulturellt kapital där den vågräta linjen 
beskriver lågt kulturellt kapital och den svagt stigande linjen visar högt kulturellt kapital.  

6.3.2.b Utrymme för förklarande   

Det ingick i uppgiften att skriva en förklarande eller berättande text om de ord man valde. Om vi 

tittar på totalt kulturellt kapital är det tydligt att en stor del av materialet endast kort förklarat sina 

ord, vilket betyder att orden är förklarade med högst en mening. Det är 6,2 procent (två elever) 

med lågt kapital som har förklarat sitt/sina ord med mer än en mening men det är ingen ur denna 

grupp som har beskrivit eller utförligt berättat om orden och varför de har valt just dem. 

Gruppen mycket lågt kulturellt kapital befinner sig till största del i gruppen som förklarat sina ord 

kort, inte alls eller som överhuvudtaget inte deltagit i skrivuppgiften. Högt kapital finns relativt 

jämnt representerat i samtliga grupper (se fig.20).  
 

 
Fig.20 Huruvida eleverna har förklarat sina ord närmare visas i den horisontala axeln medan den vertikala 
axeln visar grupptillhörighet baserat på totalt kulturellt kapital. Trendlinjerna visar lågt- och högt totalt 
kapital där den fallande linjen visar lågt totalt kulturellt kapital och den svagt fallande linjen visar högt 
totalt kulturellt kapital.  

 

I en jämförelse mellan förvärvat kapital och nedärvt kapital (se fig. 21 och 22) är det möjligt att se 

skillnader. 84,6 procent av eleverna med lågt nedärvt kulturellt kapital har antingen inte deltagit, 
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inte förklarat sina ord, eller endast gjort det i en mening. Detta att jämföra med elever med lågt 

förvärvat kapital där samma grupperingar utgörs av 96,8 procent av eleverna. Ytterligare 

skillnader, om än mindre, är att 25 procent av eleverna med högt nedärvt kapital har förklarat sina 

ord med mer än en mening eller utförligt, att jämföra med 30,5 procent av eleverna med högt 

förvärvat kapital som har förklarat sina ord med mer än en mening eller utförligt.  

 

  
Fig.21 Huruvida eleverna har förklarat sina ord visas på den horisontala axeln medan den vertikala axeln 
visar grupptillhörighet baserat på nedärvt kulturellt kapital. Trendlinjerna visar lågt-, och högt nedärvt 
kulturellt kapital där den mer fallande linjen beskriver lågt kulturellt kapital och mindre fallande linjen visar 
högt kulturellt kapital.  
 

Utifrån detta, om än lilla material, är det möjligt att påstå att det finns tendenser som visar på att 

ett samband mellan förvärvat kulturellt kapital och skrivande finns. Då vi tittar närmare på det 

förvärvande kapitalet går det också att se att trendlinjerna är brantare och det blir tydligt att ett 

lågt förvärvat kapital påverkar mer än ett lågt nedärvt förvärvat kapital gör (se fig.22). 
 

 
Fig.22 Huruvida eleverna har förklarat sina ord visas på den horisontala axeln medan den vertikala axeln 
visar grupptillhörighet baserat på förvärvat kulturellt kapital. Trendlinjerna visar lågt- och högt förvärvat 
kulturellt kapital där den fallande linjen beskriver lågt förvärvat kulturellt kapital och den vågräta linjen 
visar högt förvärvat kulturellt kapital.  
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Då vi tittar på kön syns det tydligt att flickor i högre grad än pojkar förklarar och beskriver sina 

ord mer utförligt (se fig. 23). Detta samstämmer också med resultatet att flickor skriver längre 

texter än pojkar som framkommit i studien. 
 

 
Fig.23 Huruvida eleverna har förklarat sina ord visas på den horisontala axeln medan den vertikala axeln 
visar grupptillhörighet räknat på kön. Den fallande trendlinjen beskriver pojkars deltagande och den 
vågräta linjen visar flickors deltagande.  

6.3.2.c Ord som ej är med i SAOL  

Vi har också valt att titta närmare på det språk eleverna har använt i sina texter. Således har vi 

räknat ord som inte finns dokumenterade i det svenska språket, där vi använt Svenska Akademins 

ordlista som norm. Bland dessa ord återfinns slang, egenpåhittande ord och lokala språkvarianter 

som till exempel asså, alle och venne.  Det är en elev som i sin text har använt sex ord som inte 

finns med Svenska Akademiens ordlista, likaså är det en elev vardera som använt fyra respektive 

fem obekanta ord. Dessa elever tillhör samtliga grupperna medel-, och lågt kulturellt kapital. Det 

är 22,6 procent (sex individer) av det totala materialet som använt mer än två ord som inte finns 

dokumenterade i Svenska Akademiens ordlista. 78,6 procent av eleverna med högt kulturellt 

kapital har inte använt några ord som inte går att finna i Svenska Akademins ordlista.  

Indikationer, om än mycket små, kan urskiljas där detta innehåll pekar mot att elever med lågt 

kulturellt kapital i större utsträckning än grupper med högre kulturellt kapital använder ord som 

inte finns med i Svenska Akademiens ordlista i sina texter.   
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Fig.24 Huruvida eleverna har angett ord som ej står med i SAOL visas på den horisontala axeln medan 
den vertikala axeln visar grupptillhörighet räknat på totalt kulturellt kapital.  
 

Om vi tittar på hur eleverna har använt slang, egenpåhittade ord och lokala språkvarianter i 

förhållande till kön är diagrammen för kön och kulturellt kapital slående lika (jämför fig.12 och 

fig.13). Det är 72,2 procent av flickorna som inte använder ett enda främmande ord i sin text, att 

jämföra med pojkarnas värde på 55,3 procent. Pojkar använder alltså i större utsträckning än 

flickor ord som inte finns dokumenterade i Svenska Akademiens ordlista (se fig.25).   

 

 
Fig.25 Huruvida eleverna har angett ord som ej står med i SAOL visas på den horisontala axeln medan 
den vertikala axeln visar grupptillhörighet räknat på kön.  

6.3.3 Sammanfattande analys  

De som har löst skrivuppgiften på ett fördelaktigt sätt, vilket innebär att de har följt 

instruktionen, skrivit om ett antal ord och gjort detta på ett förklarande och berättande sätt samt 

använt ett språk med flera inslag av långa ord, -tillhör främst elever med högt kulturellt kapital. 

Denna trend är tydlig både då vi tittar på språkdrag och innehåll. Tydligast utslag ger dock de 

elever med lågt kulturellt kapital som tenderar att ifrågasätta uppgiften (ej genomföra den) eller 

genomföra den knapphändigt. I samtliga delar som vi tittat närmare på uppfattas många elever 

från dessa grupper ha en bristande motivation inför uppgiften. Elever med ett högt kulturellt 
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kapital rör sig över hela spannet och elever från dessa grupper går att finna både i låg- och 

högpresterande sammanhang. Det är dock framför allt dessa grupper som påträffas i vad vi i 

denna undersökning markerat som indikationer på högpresterande, eller kanske snarare, -att dessa 

elever uppfattas ha en motivation inför uppgiften.   

Dessa tendenser, att benägenheten, eller motivationen att genomföra uppgiften påverkas av 

kulturellt kapital är också synliga då vi tittar på totalt-, nedärvt och förvärvat kapital där materialet 

visar att det finns tendenser att förvärvat kapital har en större betydelse för en elevs text än det 

nedärvda kapitalet. Samtidigt är det nedärvda kulturella kapitalet viktigt för att eleven själv ska 

utveckla ett eget, förvärvat kulturellt kapital. Utifrån detta material finns det indikationer på att ett 

samband finns mellan kulturellt kapital och hur de elever som deltog i undersökningen löste och 

arbetade med denna begränsade skrivuppgift. Tydligast är dessa indikationer vid lågt kulturellt 

kapital. Då vi tittar närmare på hur eleverna tagit sig an uppgiften och särskilt tittat på flickor och 

pojkar är det tydligt att flickor skriver längre än pojkarna, att de skriver mer utförliga 

ordförklaringar i förhållande till pojkarna samt att de använder färre ord som inte finns 

dokumenterade i Svenska Akademiens ordlista. Dessa resultat ligger till viss del i linje med de 

samband vi har kunnat se mellan högt kulturellt kapital och skrivande men huruvida det har 

någon verklig betydelse står osagt.  
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7. Diskussion  

I vår undersökning har det framkommit att flickor i större utsträckning än pojkar i årskurs 9 har 

ett högt totalt kulturellt kapital vilket stämmer överens med tidigare forskning (Dumais och 

DiMaggio). Det nedärvda kapitalet har en jämn fördelning mellan flickor och pojkar medan 

elever med ett högt förvärvat kapital till större del är flickor (jämför fig. 3,4 & 5 s.20). I det 

förvärvande kapitalet ingår finkulturaktiviteter som läsning, - och då gärna klassiker, skrivande på 

fritiden, instrument, språk, dans, kulturellt förknippade föreningar och andra kulturevenemang. 

Detta kan möjligen vara en förklaring till att flickor i högre utsträckning fångar upp det kulturella 

kapitalet. Man kan tänka sig att de faktorer som vi valt att räkna till förvärvat kulturellt kapital 

traditionellt sätt betraktas som mer kvinnliga och att det påverkar utfallet. Dumais påpekar att 

pojkar inte tar till sig det kulturella kapitalet på samma sätt som flickor och att de inte deltar i 

kulturella aktiviteter i samma utsträckning.  

De faktorer som räknas till det kulturella kapitalets förvärvade del skulle kunna vara en 

stereotypisk beskrivning av en så kallad kulturtant som nämns i bakgrundsdelen. Med många 

kvinnor inom läraryrket kan det hända att pojkar inte har samma möjligheter att identifiera sig 

med kulturella aktiviteter. Att kulturbäraren i hemmet, enligt Röshammar, statistiskt sett mer 

troligt är en kvinna kan bidra till att pojkar inte har några ”kulturella” manliga förebilder att 

identifiera sig med. Precis som Van Laar och Sidanius finner i sin undersökning att barn från hem 

med låg socioekonomisk grupptillhörighet omges med stereotyper som inte förknippas med 

utbildning, kan de pojkar som varit med i vår undersökning tänkas omges med manliga förebilder 

som inte förknippas med kultur och kulturella aktiviteter. Det finns enligt vår kännedom inte 

heller någon manlig motsvarighet till stereotypen kulturtanten i det svenska samhället. 

När vi tittat på kulturellt kapital och identifierat skillnader mellan de olika kapitalgrupperna 

stämmer dessa i vissa fall överens med fördelningen av kön. Kan kön vara en bättre 

förklaringsfaktor än kulturellt kapital i vår undersökning? Sambandet mellan kulturellt kapital och 

kön är inte alltid gällande varpå vi anser att kulturellt kapital är en betydande och självständig 

bakomliggande faktor till de resultat som framkommit i vår studie. Vi har i vår undersökning 

funnit att kulturellt kapital och kön snarare kompletterar varandra som förklaringsfaktorer. 

En faktor som framkommit i vår studie är att elever som har ett högt kulturellt kapital läser 

mer frekvent än övriga kapitalgrupper. När det kommer till läsning har vi även kunnat se ett 

mönster mellan högt kulturellt kapital och bredd på läsning, ett resultat som stämmer överens 

med Marks, Cresswell och Ainleys studie där det framkommit att antalet böcker i hemmet var 

viktigare för skolframgången än huruvida böckerna kunde tillskrivas finkulturen. Elever med högt 

kulturellt kapital läser i vår undersökning alltså fler genrer och därmed bredare än elever med ett 

lågt kulturellt kapital. Detta går däremot emot det som Börjesson antagit i sitt kulturella kapital 

där han menar att läsning i sig inte är en indikator på kulturellt kapital utan att det är vad man 
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läser som är av vikt för det kulturella kapitalet. Vi kan dock inte utesluta att vårt resultat beror på 

att våra elever fortfarande är väldigt unga och därmed befinner sig i en läsutveckling där kvantitet 

premieras.   

Vi kan också se i vårt resultat att flickor läser mer frekvent än pojkar och bredare men att 

flickor i mycket högre grad angett en favoritbok samt en senast lästa bok som kategoriseras som 

tonårsbok. Pojkar har i högre grad än flickor angett en favoritbok samt en senast lästa bok som 

kategoriseras som klassiker. Pojkarna visar följaktligen preferenser som ligger närmare det vi 

förknippar med finkulturen. Precis som Marks, Cresswell och Ainley har konstaterat att mängden 

av böcker är viktigare än finkultur, kvantitet före kvalité, kan vi se att pojkar trots sin mer 

”finkulturella” val av favoritbok läser mindre frekvent samt att en större andel av pojkarna endast 

läser i skolan och inte på fritiden.  

Ett samband mellan hög frekvens av läsande och hög frekvens av skrivande finns det inga 

belägg för i vår undersökning. Om vi tittar närmare på skrivande kan vi dock se att elever med 

högt nedärvt kapital till större andel har angett att de skriver dagbok, berättelser, brev, mejl och 

dikter än elever med lågt kulturellt kapital. Elever med lågt kulturellt kapital skriver däremot 

blogg i mycket högre utsträckning än de med högt nedärvt kapital gör. Det kan tänkas att en elev 

i ett skolsammanhang har större behållning av att på sin fritid skriva olika genrer med den 

anpassning av språk som tillkommer snarare än att endast skriva en typ av text.  

Språket är enligt Bourdieu en viktig del av det kulturella kapitalet och det framkommer i 

resultatet att elever med högt kulturellt kapital i lägre utsträckning än elever med lågt kulturellt 

kapital använder slang och liknande i sina texter. Detta stämmer också överens med Broadys 

definition av kulturellt kapital som menar att man kan föra sig väl i tal och skrift. Att elever med 

ett lågt kulturellt kapital använder sig av en högre utsträckning av slang skulle kunna tyda på att 

elever med ett lägre kulturellt kapital inte har samma förmåga att variera sitt språk beroende på 

genre som det kan tänkas att elever med högt kulturellt kapital har.  

Den språkliga kommunikationen är en faktor som DiMaggio har efterlyst forskning kring. 

Den språkliga kommunikation som vi har valt att titta på i denna underökning är skriven text. 

Även om underlaget i vår undersökning är litet är det möjligt att se ett samband mellan 

elevtexternas kvalité och en elevs kulturella kapital. Om vi tittar på hur elever med högt nedärvt 

kapital behandlar skrivuppgiften är det synligt att de i regel skriver längre texter och att de oftare 

än elever med lågt kulturellt kapital använder långa ord. Att en text är lång behöver inte 

nödvändigtvis betyda att den är bra skriven. ”Hur långt ska jag skriva” är en typisk elevfråga som 

de flesta lärare stött på och som inte alltid är så lätt att svara på. Kvalité går framför kvantitet, 

men längden på texten kan säga något om vanan att skriva, viljan att göra bra ifrån sig och 

motivationen inför uppgiften.  

Det är möjligt att se att viljan att delta, vilket vi väljer att kalla motivationen, tenderar att öka 

tillsammans med kulturellt kapital och i synnerhet med förvärvat kapital. Det förvärvande 

kapitalet har större betydelse för hur elever tar sig skrivuppgiften och det påverkar i högre grad 
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hur elever väljer sin litteratur. Elever med lågt förvärvat kulturellt kapital har svårare att ange en 

senast läst bok, läser i högre grad en bok som skolan valt samt skriver mycket kort om alls på 

skrivuppgiften. Elever med högt förvärvat kulturellt kapital kan däremot samtliga ange senast 

lästa bok, som är vald på annat sätt än genom skolan samt skriver längre och mer utförligt på 

skrivuppgiften. Detta resultat stämmer även väl överens med Chiu och Chows studier om 

elevprestationer kopplat till inre och yttre motivation. Man skulle kunna anta att de elever som i 

vårt material har ett högt förvärvat kulturellt kapital har en större skolmotivation än elever med 

ett lågt förvärvat kulturellt kapital. Det är de eleverna som tagit enkäten och skrivuppgiften på 

allvar och genomfört uppgiften trots att inga måsten fanns. Då det för eleven inte fanns någon 

personlig vinning med uppgiften – annat än att hjälpa en lärarkandidat som de inte kände, ligger 

det nära till hands att identifiera detta agerande som ett tecken på att dessa elever har en egen 

drivkraft och inre motivation snarare än en yttre. I skolverkets rapport från 2012 står det också 

att goda prestationer ökar motivationen i ett ämne, således skapas en uppåtgående trend där 

eleven får gynnsam feedback, känner sig duktig och kompetent, presterar bättre, får mer positiv 

kritik och växer mer i sitt skolarbete. Motsatt blir det en enkel ekvation, en elev som likt Chris 

Street beskriver, upplever sig vara utan skrivartalang och som anser sig vara totalt ointresserad av 

skolans bildningsaktiviteter i stället lätt kan hamna i en nedåtgående spiral där eleven inte ser 

någon poäng med att delta i skolaktiviteter. I vårt material har vi kunnat se att elever med lågt 

kulturellt kapital i högre grad har angett att de inte läser och skriver på fritiden, att de inte har 

någon favoritbok samt att de inte vet vilken som var deras senast lästa bok. Denna grupp har i 

högre utsträckning svarat att de endast läser i skolan och att deras senast lästa bok var en bok 

som valts i skolsammanhang. När det kommer till skrivuppgiften är det många i gruppen lågt 

kulturellt kapital som väljer att inte genomföra uppgiften alls eller svarar fåordigt.  

Gruppen med lågt kulturellt kapital har ett förhållningssätt till läsande och skrivande som i 

större grad anses vara präglat av tvång och mindre av frivillighet jämfört med övriga grupper. Van 

Laar och Sidanius diskuterar bristande motivation som en stor anledning till att elever med ett 

lägre kulturellt kapital gör sämre ifrån sig i skolsammanhang. Frågan är hur vi ska nå och 

motivera dessa elever? Vi sluter oss till Jackie Marsh och hennes tilltro till populärlitteraturen som 

ett sätt att fånga elevers intresse. Marsh efterlyser en ökad förståelse för elevers fritidsläsande. I 

vår undersökning ser vi att elevers fritidsläsande har en högre frekvens när eleven läser bredare 

vilket vi ser som ett tecken på en inre motivation och eget läsintresse. Som i så mycket annat 

gäller det att individanpassa undervisningen till elevens nivå där populärlitteraturen kan vara ett 

sätt att få elever att läsa överhuvudtaget. Elever som läser mycket och framför allt tonårsböcker 

och som redan har en läsglädje bör kunna utmanas med mer krävande litteratur. Allt för att tillåta 

eleven att finna sin egen inre motivation. På likande sätt när det kommer till skrivandet sluter vi 

oss till Chris Streets metod att låta elever skriva om ämnen som intresserar dem på ett personligt 

plan. Bloggen som är den genre som flest inom gruppen lågt kapital angett att de skriver på 

fritiden kan i detta sammanhang användas för att göra eleven delaktig i den skrivkultur som Street 
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menar att eleverna känner sig utanför. För att fånga eleven är det viktigt att som lärare 

elevanpassa undervisningen och våga möta deras kultur trots att man som lärare eventuellt tillhör 

en annan kulturell sfär.  
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8. Konklusion  

I vårt material har vi funnit att kulturellt kapital står som en förklarande faktor för skillnader 

mellan högstadieelevers läs- och skrivvanor samt deras sätt att förhålla sig till och utföra en icke 

betygsgrundande skrivuppgift. Vi har också funnit att kön kan komplettera det kulturella kapitalet 

som en förklarande faktor men att kön ofta hänger samman med att flickor har en högre grad av 

kulturellt kapital. Vårt tydligaste resultat är att elever med lågt kulturellt kapital i högre grad anger 

att de inte läser och skriver på fritiden, har färre preferenser när det kommer till läsning och 

skrivande samt oftare läser enbart i skolan och då litteratur vald av skolan. Detta förhållningssätt 

visar sig i skrivuppgiften genom att elever med lågt kulturellt kapital till större andel skriver 

kortare texter eller ingen text alls. Det visar sig när man tittar på könsfördelningen av kulturellt 

kapital att flickor till större del har högt kulturellt kapital jämfört med pojkar. När man ser till 

enskilda faktorer i undersökningen visar det sig också att flickor till högre andel angett att de läser 

och skriver på fritiden. I skrivuppgiften har flickor i högre grad än pojkar skrivit längre texter. 

Att identifiera olika bakomliggande faktorer till elevers olika förhållningssätt till läs- och 

skrivande på fritiden samt skrivande i skolan kan ge lärare en större förståelse för elevers 

motivation gällande läsande och skrivande. Denna uppsats kan ge en fingervisning om hur 

högstadieelevers liv utanför skolan påverkar de förutsättningar de har att verka inom skolans 

ramar. För framtida forskning vore det intressant att utgå från ett större material och även att 

undersöka hur pojkar och flickors olika kulturella kapital formas såväl på fritiden som i skolans 

värld. Om vanor på fritiden har en direkt påverkan på det kulturella kapitalet inverkar det på 

skolans möjligheter att skapa en likvärdig utbildning och blir ytterligare en faktor att ta hänsyn till 

i skolans strävan efter jämlikhet. Fritiden ligger dock utanför skolans direkta påverkan. Frågan 

blir då, vem ansvarar för vanan och kapitalet? 
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Bilaga 1 

Tabell a1. Fördelning av flickor och pojkar på genrerna skrivande på fritiden. 

 
Tabell a2. Fördelning av flickor och pojkar på genrer inom läsning. 

 
Tabell a3. Fördelning mellan flickor och pojkar på kategorier för favoritbok. 

 
Tabell a4. Fördelning mellan flickor och pojkar på kategorier för senast lästa bok. 

 
Tabell a5. Fördelning av flickor och pojkar på hur man väljer litteratur. 

 
Tabell a6. Fördelning på kapitalgrupperna av nedärvt kapital på kategorierna hur man väljer sin litteratur. 

 
Tabell a7. Fördelning av flickor och pojkar på var man läser någonstans. 
 
 I skolan På fritiden Både skola och 

fritid 
Läser ej 

Pojkar 23 6 16 1 
 48,9% 12,8% 34% 2,1% 
Flickor 15 8 29 2 
 27,8% 14,8% 53,7% 3,7% 
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Bilaga 2 

Tabell.1b Fördelning av kulturellt kapital på textlängd.  

 
Tabell. 2b Fördelning av kön på textlängd.  

 

Tabell. 3b Fördelning av kulturellt kapital på andel långa ord per text.  

   

   
 



 58 

Bilaga 3. 

Uppgift 1.  

 

Enkäten fylls i helt anonymt, alltså vet ingen vem du är.  Svara så ärligt du kan.  
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Uppgift 2.  

 

När du har besvarat enkäten ska du gå vidare till en skrivuppgift.  

 

	  
 

Skriv en berättande text om fem ord som du inte klarar dig utan. Det kan vara ord som du 

använder dig av ofta, eller ord som du gillar. Förklara varför de är viktiga för dig.  

(Har du svårt att skriva om just fem ord är det ok att skriva om fler eller färre)  

       

TACK för din medverkan!  

                       

 

 
                      
  
 

 

 

 

 

 

 


