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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att med hjälp av intervjuer studera och analysera hur elever med 

olika sociala bakgrunder och på olika gymnasieprogram förhåller sig till populär- och finkultur, till 

utbildning och skola och syn på framtid. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med åtta 

stycken elever som går på en gymnasieskola i en stad i Mellansverige. De resultat som har 

framkommit har tolkats och analyserats med hjälp av begrepp och teoretiskt perspektiv som är 

inspirerat av Pierre Bourdieus kultursociologi.   

Studien påvisar strukturella likheter och skillnader i elevers kulturella praktiker, det vill säga 

hur och vad de tar del av när det gäller musik, litteratur, filmer, moden, tv-serier med mera. Det 

framgår att eleverna tar del av kultur i en väldigt hög utsträckning men att det sker på olika sätt. 

Vissa ger uttryck för att vara någorlunda bevandrade i vad som ofta kallas för finkultur i fråga om 

litteratur och teaterbesök, samtidigt som andra elever helt saknar kännedom om detta utbud eller 

dessa genrer. Några elever ser sig som allätare av kulturuttryck medan andra istället beskriver sig 

som renodlade stilkonsumenter.  

Det går även att se strukturella likheter och skillnader när det gäller elevers förhållningssätt till 

utbildning. För somliga är skolan en plats där kulturella och symboliska tillgångar förvärvas och 

där högskole- eller universitetsstudiers ses som något självklart. Andra går istället i skolan för att 

förvärva en yrkeskompetens som kan möjliggöra en egen försörjning. Oavsett om det gäller 

hållningar till kultur eller utbildningsstrategier går det här att se samband mellan elevernas 

förhållningssätt och deras sociala bakgrund. 

 

Nyckelord: Ungdomar, intervju, kulturvanor, utbildningsstrategi  



 

2 

 

Innehållsförteckning 

 
Sammanfattning................................................................................................................... 1 
1. Bakgrund .......................................................................................................................... 3 
2 Litteraturöversikt ............................................................................................................. 5 

2.1 Kulturbegreppet .............................................................................................. 5 
2.1.1 Populärkultur och finkultur ......................................................... 5 

2.2 Kulturstudier och ungdomskultur ............................................................... 6 
2.2.1 Den brittiska modellen ................................................................. 7 
2.2.2 Kulturstudier i Sverige .................................................................. 7 

2.3 Ungdomsstilar ................................................................................................. 7 
2.4 Populärkultur och skola ................................................................................. 8 

3. Teoretiska utgångspunkter .......................................................................................... 10 
3.1 Dispositioner, erkännanden och tillgångar ............................................... 10 

4. Syfte och frågeställningar............................................................................................. 12 
5. Metod .............................................................................................................................. 13 

5.1 Metod för datainsamling.............................................................................. 13 
5.2 Urval ................................................................................................................ 13 
5.3 Genomförande .............................................................................................. 14 
5.4 Material ........................................................................................................... 15 
5.5 Databearbetning och analysmetod............................................................. 15 
5.6 Reflektion över metoden ............................................................................. 16 

6. Resultat och analys ....................................................................................................... 18 
6.1 Elevers kulturkonsumtion ........................................................................... 18 

6.1.1. Förhållningssätt till kultur och stilar ........................................ 18 
6.1.2 Stilskapande och kulturyttringar ................................................ 21 

6.2 Elevernas syn på skola och utbildning ...................................................... 24 
6.3 Elevernas bakgrund ...................................................................................... 26 

6.3.1 Tillgångar i hemmen .................................................................... 26 
6.3.2 Synen på skola och utbildning ................................................... 27 

6.4 Dispositioner ................................................................................................. 29 
7. Diskussion ...................................................................................................................... 31 

7.1 Relation till tidigare forskning .................................................................... 31 
7.2 Teoretiska perspektiv och fortsatta studier .............................................. 32 
7.3 Betydelse för skolan ..................................................................................... 33 

8. Konklusion .................................................................................................................... 34 
9. Referenslista ................................................................................................................... 35 
Bilaga 1 – Intervjuguide ................................................................................................... 36 
 
 



 

3 

 

1. Bakgrund 

Skolan som organisation är en förmedlare av både normer och värderingar, vilka uttalas i 

läroplan, kursplaner, läromedel med mera och manifesteras genom lärare i deras yrkespraktik. 

Elever förväntas ta till sig dessa och göra dem till sina, för att sedan reproducera dem. Man kan 

även anta att det finns normer och värden, eller en kultur, som lärare och elever omfattar och 

som mer eller mindre starkt präglar skolan, men som det inte är skolans uppdrag att förmedla 

eller något som elever förväntas lära etcetera. Enligt Skolverket (2013) är 71 procent av lärarna 

inom skola och vuxenutbildning kvinnor och detta påverkar rimligtvis både skol- och 

klassrumsmiljöer.1 Även om lärares socioekonomiska bakgrund förmodligen är mer skiftande 

idag jämfört med tidigare, kan det tänkas att medelklassbakgrunden utgör en tydlig majoritet. 

Normer, värderingar och föreställningar om den sociala verkligheten som kvinnor i medelklassen 

kan tänkas representera, ligger nog många gånger långt ifrån elevers egen syn på hur livet och 

verkligheten ser ut. Ett resultat av detta kan nog många gånger bli att ett flertal elever finner stora 

svårigheter i att identifiera sig med både lärare, undervisningsinnehållet, och skolan som helhet. 

Detta ser förmodligen väldigt olika ut beroende på skolor, klasser, lärare, vilka elever som går i 

klasserna med mera.   

Enligt en undersökning som publicerades av Kulturrådet (2008) framgick det att ungdomar 

blir allt mindre intresserade av det som kulturlivet har att erbjuda. Detta när det gäller 

konsumtion av olika kulturformer och framför allt när det handlar om eget utövandet. För äldre 

människor i samhället verkar förhållandena istället vara de motsatta, då det går att se ökningar när 

det gäller både deltagande och utövande.2 I slutet av 2009 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av 

regeringen att granska ungdomars kulturvanor och kulturutövande i syfte att öka förståelsen för 

de betydelser och konsekvenser som detta har för dem i deras liv.3 Studien fokuserade på 

ungdomars eget kulturutövande på fritiden, det vill säga om de ägnade sig åt bildskapande, 

musicerande skrivande med mera, och alltså inte på deras egen konsumtion av kultur. I rapporten 

fastslår Ungdomsstyrelsen att många ungdomar faktiskt ägnar sig åt kulturskapande på sin fritid, 

och att det sker i en betydligt större utsträckning än vad många politiker, medborgare och 

forskare tror idag. Många uppmuntras till att hålla på med kulturella uttryck i hemmen, samtidigt 

                                                 
1 Skolverket (2013), www.skolverket.se (2013-05-20). 
2 Kulturrådet (2008), s. 13.  
3 Ungdomsstyrelsen (2011), s. 3. 

http://www.skolverket.se/
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som andra inte får denna uppmuntran, och för de sistnämnda riskerar tillgången till kultur att bli 

obefintlig.4 

 Vad menas egentligen med att ungdomar tar allt mindre del av det rådande kulturutbudet? 

Eller att vissa ungdomar helt enkelt saknar tillgång till kultur? Svaren hänger rimligtvis ihop med 

hur begreppet definieras, eller vad för slags kulturella praktiker man avser. Idag är utbudet 

enormt när det gäller musik, mode, dataspel, film etcetera. Antalet sociala medier tilltar även de, 

och det ställs stora krav på hur vi människor förväntas vara, eller hur vi vill framställa oss själva 

inför omvärlden. Ulf Boëthius (1994) skriver att ungdomar sedan länge har ansetts vara mer 

formbara än äldre och att ungdomar samtidigt är de som i störst utsträckning tar till sig nya 

medier och det utbud som sprids via dem. Möjligheterna att ta del av kultur i det privata livet ser 

idag annorlunda ut än förr genom att de flesta ungdomar har tillgång till datorer och Internet. 

Många gånger utmanar ungdomars kulturvanor de normer och värderingar som uttrycks av både 

föräldrar och skola, i en strävan efter att förse dem med moral och bildning som gör dem till 

aktiva och rättänkande samhällsmedborgare.5 Samtidigt ger många uttryck för att gränserna blir 

allt suddigare mellan populärkultur och det som ofta tillskrivs erkännandet av högre kultur, eller 

finkultur, som skolan ofta ses som en förmedlare av.   

 

                                                 
4 Ibid., s. 5. 
5 Boëthius (1994), s. 269. 
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2 Litteraturöversikt 

Syftet med det här avsnittet är att ge läsaren en inblick i de fenomen som det här arbetet kretsar 

kring. Här redovisas relevanta begrepp, tidigare forskning och den forskningstradition som 

uppsatsen skrivs om.  

2.1 Kulturbegreppet 

Kultur som begrepp är inte alldeles enkelt att definiera och det kan avse väldigt många olika saker 

beroende på vilket sammanhang som det används i.6 Begreppet kan dels avse estetisk kultur vilket 

rymmer olika typer av konstarter och uttrycksformer som är nya eller sedan länge mer eller 

mindre etablerade och erkända. Det är inom detta område vanligt att tala om exempelvis 

finkultur, folklig kultur, populärkultur, subkultur eller mainstreamkultur.7 Det antropologiska 

kulturbegreppet avser istället den allmänna samhällsutvecklingen och likställs ibland med 

begreppet civilisation. Det innefattar hur vi människor lever och refererar till saker som materiell 

grund och intellektuellt liv.8 Den estetiska kulturen finner vi i olika former av bildkonst, musik, 

litteratur, film, teater m.m. och det är något som existerar avskilt från oss och något vi 

konsumerar efter smak och tillgång. Den antropologiska kulturen och de fenomen som är 

kopplade till detta, är dock svårare att upptäcka då dessa finns inneboende i våra sätt att tänka 

och leva som människor.9 I det här arbetet kommer den estetiska avsikten med begreppet att vara 

centralt, och nedan presenteras en vanligt förekommande distinktion mellan olika kulturella 

uttryck. 

2.1.1 Populärkultur och finkultur 

Beroende på vilket sammanhang begreppet populärkultur används i, vem som använder det, eller 

till vad det ställs i relation till, kan begreppet komma att uppfattas olika. Detsamma gäller 

tillskrivelsen av positiva eller negativa egenskaper och kvalitéer.10 Ur ett kultursociologiskt 

perspektiv används populärkultur ofta som en motsats till högre kultur eller så kallad finkultur.11 

Simon Lindgren (2009) skriver att begreppet populärkultur vanligtvis brukar avse en estetisk 

kultur som är kommersiell och lättillgänglig, då den bygger på ett vardagligt och lättolkat innehåll. 

Den är något som en mängd människor kan ta till sig eftersom den inte är intellektuellt krävande, 

                                                 
6 Miegel, Johansson (2002), s. 101. 
7 Andersson, Persson, Thavenius (1999), s.15. 
8 Andersson, Persson, Thavenius (1999), s. 15-16; Miegel, Johansson (2002), s. 101. 
9 Andersson, Persson, Thavenius (1999), s. 16. 
10 Lindgren (2009), s. 25; Persson (2000), s. 22-23. 
11 Nationalencyklopedin (2013), www.ne.se (2013-02-22). 

http://www.ne.se/
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och den kan beskrivas som folklig i den meningen att människor får det de vill ha. Enligt 

Lindgren (2009) är det möjligt att säga att populärkulturen återspeglar publikens drömmar och 

behov.12 Det förefaller vara ett väldigt enkelt förhållningssätt till en oerhört komplicerad fråga. 

Någon som exempelvis vill titta på tv kan inte välja att se något annat program än de som visas. 

Tittaren kanske blir tillräckligt stimulerad för att stanna kvar framför tv:n, samtidigt som andra 

program kanske bättre skulle kunna tillgodose hennes behov. Genom sitt deltagande bidrar hon 

dock till de tittarsiffror som ofta framhävs för att påvisa ett programs popularitet, vilket i sin tur 

kan leda till att fler program utvecklas av liknande karaktär i tron om att det är vad publiken vill 

ha.  

Som det tidigare har nämnts brukar populärkulturens motsats ofta benämnas som högkultur 

eller finkultur, vilken ofta har fungerat som en referenspunkt mot vilka andra kulturuttryck blir 

definierade. Med finkultur avses enligt Nationalencyklopedin (2013): 

Kulturen hos bildade eller borgerliga samhällsskikt. Termen, ursprungligen med enbart ironisk 

innebörd, introducerades av sociologen Harald Swedner 1965 i samband med en utredning av 

kulturella institutioner i sex större städer (Nationalencyklopedin 2013).  

Även om opera eller Shakespeare kanske kan ses som typexempel för begreppets innebörd, 

skriver Persson (1999) att även dessa tidigare har uppfattats som populärkultur. När folkliga eller 

populära inslag inom högkulturen städades bort under 1800-talet, kom det att uppstå en tydligare 

gräns mellan dessa båda estetiska kulturformer.13 Vad som räknas som fin- respektive 

populärkultur förändras ständigt. Några vill göra gällande att unga idag inte drar någon gräns och 

att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att skilja finkultur från populärkultur.  

2.2 Kulturstudier och ungdomskultur 

Kulturstudier, eller Cultural Studies som de vanligtvis kallas internationellt, utvecklades framförallt 

i Storbritannien under 1950-1960-talen. Vad som egentligen ska räknas som kulturstudier har lett 

till diskussioner och kontroverser, och det existerar inom detta fält både en teoretisk och 

ämnesmässig mångfald. Vissa hävdar att det är relationen mellan kultur/individ/samhälle som 

ska räknas som kulturstudier, medan andra syftar till tanketraditioner som har rötter i den 

brittiska forskningstraditionen.14 Under 1950-talet studerade amerikanska forskare framväxten av 

vad de ansåg var en gemensam homogen kultur som producerades av ungdomar, och som 

upplevdes vara fritidscentrerad och präglad av konsumtion. Denna analys av ”ungdomskulturen” 

kom att tillbakavisas av engelska forskare under 1970-talet, vilka hörde hemma inom den så 

kallade Birminghamskolan. som senare skulle komma att ligga till grund för ungdomsforskningen i 

                                                 
12 Lindgren (2009), s. 32-34, 46, 51. 
13 Persson (1999), s. 24. 
14 Miegel, Johansson (2002), s. 44. 
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Skandinavien. Dessa forskare menade istället att det fanns en mängd olika ungdomskulturer och 

att utformningen av dessa var starkt knuten till klass.15  

2.2.1 Den brittiska modellen 

Under 1960-1970-talen utvecklades den brittiska kulturforskningen och forskare samlades vid 

Centre of Contemporary Studies (CCCS) i Birmingham för att försöka studera och förstå 

förändringsprocesser och konflikter i det samtida brittiska samhället. Tydliga klassmönster som 

dittills hade existerat började nu lösas upp liksom den homogenitet som tidigare hade kopplats till 

just dessa särskilda klasser, exempelvis arbetarklasskulturen.16 Vissa ungdomar försökte 

återupprätta traditionella klasskulturer genom olika typer av stilar och symbolanvändning, medan 

andra istället strävade efter att förstå och utmana det samhälleliga etablissemanget med hjälp av 

andra och nya stilar. De sistnämnda ungdomarna tillhörde ofta medelklassen och kom att stå för 

det som forskare kallade för motkulturer, medan de tidigare kom att tillskrivas subkulturer vilka 

ansågs präglas av en mer defensiv inställning. I samband med framväxten av ett mer jämlikt 

välfärdssamhälle kom klassdimensionen att förlora sin betydelse som en viktig faktor till 

differentieringen av ungdomskulturer. Fokus kom istället att förskjutas till kön och etnicitet som 

tillsammans med klass ansågs utforma ungdomsstilar på mer komplexa sätt. Idag har 

klassdimensionen åter aktualiserats och blivit en betydande faktor i den här typen av studier.17  

2.2.2 Kulturstudier i Sverige 

I Sverige har man i mångt och mycket följt utvecklingen som skett i Storbritannien och USA, och 

det har sedan 1980-talet funnits en stark koppling mellan de brittiska och svenska 

kulturforskarna. Ytterligare influenser har hämtats från Tyskland och den tyske pedagogen 

Thomas Ziehe har haft en stor betydelse för ungdomskulturforskningen i Sverige.18 Under 1990-

talet växte det fram en mångfacetterad forskning om ungdomar och ungdomskultur i Sverige, 

men den kom sedan att minska i slutet av 1990-talet och början på 2000-talet. Forskningsfältet 

har kommit att bli allt mer spritt och det saknas gemensamt fokus gällande teori och metod.19  

2.3 Ungdomsstilar 

Punk, flower-power, jazz och rave är stilar som alla har orsakat moralisk panik då de vuxit fram 

eftersom de har kolliderat med äldre generationers föreställningar om hur samhället ser ut, eller 

                                                 
15 Lalander, Johansson (2007), s. 79. 
16 Ibid., s. 79. 
17 Ibid., s. 22-24, 81). 
18 Fornäs, Lindberg, Sernhede (1989), s.  
19 Lalander, Johansson (2007), s. 87.  
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hur det borde vara.20 Moralisk panik är något som ofta har förknippats med ungdomskulturer 

och anledningen till att paniken har brutit ut, och att dessa stilar eller kulturer har uppfattats som 

ett hot, är att det har saknats en förståelse för hur de ska tolkas eller uppfattas. När de sedan 

successivt accepteras som en del av samhället har reaktionerna ofta minska.21 Ulf Boëthius (1994) 

skriver att populärkulturen ofta har uppfattats som ett hot mot ungdomen. Den är något som har 

förknippats med ungdomars fritid och något som konsumeras i ett gränsland där fostrare som 

familj och skola saknar insyn.22 Persson (2000) skriver att populärkulturen samtidigt spelar en 

väldigt viktig roll för ungdomar, och att vissa ser den som den enda tillgängliga kulturen. Genom 

musik, filmer, moden, serier m.m. finner de redskap för det egna identitetsskapandet och verktyg 

för att förstå både sig själva och omvärlden.23  

Under antiken ansågs teater och idrott med mera vara något som hindrade människor från 

allvarligare eller värdefullare aktiviteter, och i 1500-1600-talens Europa var folkliga nöjen något 

som kom att utsättas för förföljelser.24 Under 1800-talet bedrevs det i USA intensiva kampanjer 

mot populärkulturen och då i synnerhet mot s.k. ”dime novels”, vilka kan ses som föregångarna till 

våra populärpocketböcker med standardiserade format och spännande omslagsbilder. Kritiken 

vändes mot bilder och fotografier som ansågs utgöra ett hot mot ungdomars moraliska hälsa. 

Den här typen av kampanjer började även bedrivas i Sverige under 1900-talet och det nya 

filmmediet utsattes exempelvis länge för censur.25 När videofilmen och det omtalade videovåldet 

kom under 1980-talet så utlöstes moralisk panik, och utlösande faktorer har många gånger varit 

just uppkomsten av nya massmedium och att dessa på ett eller annat sätt har ansetts vara skadliga 

för ungdomar. Populärkulturen, som ofta kopplas samman med ungdomar, har enligt Boëthius 

(1994) betraktats som både moraliskt söndrande och sexuellt upphetsande:  

Den är farlig men på samma gång förförisk och lockande; den erbjuder lustfyllda njutningar som 

är jämförbara med dem som man förknippar med kvinnor, narkotika eller sprit. Den vädjar till 

känslan och de primitiva instinkterna och ställs i skarp motsats till den intellektuella, behärskade 

och distanserade finkulturen (Boëthius 1994, s. 265). 

2.4 Populärkultur och skola 

Samtidigt som populärkulturen många gånger har betraktats som skadlig för ungdomar, finns det 

de som menar att populärkulturella texter bland annat kan hjälpa elever i deras läsutveckling.26 

Det sätt på vilka elever kommer i kontakt med undervisningsinnehåll och behandlar det i skolan, 

skiljer sig på många sätt från hur de konsumerar, eller använder, populärkultur på sin fritid. Hall 

                                                 
20 Lalander, Johansson (2007), s. 41; Boëthius (1994), s. 265. 
21 Lalander, Johansson (2007), s. 43. 
22 Boëthius (1994), s. 257-258; Lindgren (2009), s. 43. 
23 Persson (2000), s. 16.   
24 Boëthius (1994), s. 257-258. 
25 Ibid. s. 258-260. 
26 Hall (2011), s. 296-297. 
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(2011) beskriver hur detta får många elever att uppleva skolan som tråkig och något som står i 

kontrast till deras eget liv och egna synsätt.  

Ett problem som Hall (2011) framhäver med populärkulturen är att till exempel påståenden 

som har en grund i denna kultur vanligtvis accepteras som faktiska sanningar av många elever. 

Ett annat problem är att exempelvis filmer fungerar som verktyg och argument för att legitimera 

saker som kvinnors marginaliserade roll i historian med mera. Populärkulturen, anser Hall (2011), 

befäster stereotypa föreställningar som kan vara hämmande och begränsande i mötet med nya 

tankar, samtidigt som den kan förse individer med ett ökat intresse och en ökad förståelse för den 

undervisning som bedrivs i skolan. 27 

 

                                                 
27 Hall (2011), s. 296-297. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet presenteras de teoretiska begrepp och perspektiv som ligger till grund för 

analysen och för att precisera uppsatsens huvudfrågor. Dessa har hämtats från kultursociologen 

Pierre Bourdieu. 

3.1 Dispositioner, erkännanden och tillgångar 

Ett nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus utbildnings- och kultursociologi är habitus, vilket väldigt 

förenklat kan sägas vara en uppsättning för individen inneboende dispositioner, som ger upphov 

till ett sätt att se på världen och den sociala verkligheten. Habitus är något som förvärvas av 

människan i dennes socialisation genom att den omgivande sociala situationen internaliseras av 

individen. Beroende på de kollektiva grupper som verkar inom ett socialt sammanhang upprättas 

en förståelse eller en känsla för hur individen ska uppträda eller agera, något som även blir 

förkroppsligat. 28 Vissa sätt att vara och handla ges alltså större erkännande och införlivas som 

något eftersträvansvärt då det förefaller som ett naturligt sätt att vara i en viss omgivning. Av 

detta kan man säga att habitus, formeringen av dispositioner, ser olika ut i olika sammanhang (i 

olika fält) det vill säga att det är olika saker som erkänns i olika sammanhang och därmed ”blir” 

till kapital eller tillgångar. På så sätt hänger habitus, kapital och fält ihop.  

Människan ställs med sin habitus inför olika hierarkiskt systematiserade positioner som 

existerar i det omgivande samhället. Vilka positioner vi kommer att inta i detta system, eller på 

vilken nivå vi kommer att befinna oss i livet, styrs i många avseenden av de grundförutsättningar 

som vår habitus erbjuder. Även om habitus inte är något konstant, präglar den ändå en individs 

tankar, val och handlingar. Sannolikheten att exempelvis börja studera vid universitet är större för 

någon som har akademiker till föräldrar, än för någon som är barn till två fabriksarbetare.29 

Habitus är alltså något relativt och något som blir synligt först när den ställs i relation till andra, 

och framför allt fält och kapital.    

Samhället som vi lever i beskriver Bourdieu som ett socialt rum. De positioner som vi intar i 

detta rum sker inom olika typer av sociala fält, vilka kan sägas utgöra ” system av relationer mellan 

positioner besatta av specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem 

gemensamt”.30 Detta tolkar jag som att det finns en rad olika områden där fastställda aktiviteter 

äger rum och utövas i enlighet med fastställda regler, inom vilka det råder stridigheter mellan de 

involverade när det gäller erkännande, status, makt och positioner. Det kan handla om ett 

                                                 
28 Bourdieu (1993), s. 258. 
29 Bourdieu (1994), s. 264, 266. 
30 Broady (1990), s. 27. 
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vetenskapligt fält, ett litterärt eller musikaliskt fält etc. Dessa kan i sin tur gå in i varandra och 

utgöra delar av mer övergripande fält.  

I uppsatsens analysavsnitt kommer begreppet tillgångar, inspirerat av Bourdieus begrepp 

kapital, att tillämpas för att tolka och analysera olika faktorer i elevernas sociala bakgrund, samt 

deras intresse för olika stilar och kulturformer. Med tillgång avses här dels resurser av materiell 

eller ekonomisk karaktär som individen har att disponera över, dvs. ekonomiskt kapital, men även 

andra former av tillgångar som Bourdieu benämner som symboliskt kapital. När något erhåller ett 

värde genom andra individers erkännande, är värdet av symbolisk natur. Det kan vara en 

gemensam föreställning om att exempelvis vissa typer av kunskaper, specifika egenskaper etc. är 

något eftersträvansvärt då dessa tillgångar anses ge den som har tillträde till dem en viss ställning 

eller position. För att ett symboliskt kapital i överhuvud taget ska kunna existera, krävs ett 

gemensamt erkännande.31 Det som benämns kulturellt kapital är av denna symboliska natur, och 

avser i den här texten ett behärskande av kulturella kunskaper och färdigheter som tillskrivs ett 

socialt erkännande, vilket exempelvis kan utgöras av en stor kännedom om litteratur eller andra 

konstformer, akademisk examen med mera.32 Knutet till denna kapitalform är det som Bourdieu 

nämner för utbildningskapital, vilket syftar till just betyg, examina, doktorsgrader etcetera. Av stor 

betydelse är även det som benämns socialt kapital, vilket avser vänskapsförbindelser, 

familjerelationer och andra typer av sociala kontaktnät som en individ upprättar i tillvaron, och 

som är av betydelse för den individuella positionen.33 Dessa typer av tillgångar förvärvar 

människor under livets gång men de är inte alltid enkelt att peka ut det erkännande som tillskriver 

det symboliska kapitalet eller tillgångarna dess värde.34  

Vilken social position som en individ innehar eller intar avgörs alltså inte enbart av det 

ekonomiska kapital som hon förfogar över, utan även det kulturella kapitalet har stor betydelse i 

vårt samhälle.  Vissa har nått hög status genom att de har pengar, att de äger något, eller att de 

besitter en sådan position att de har kontroll eller makt. Andra har istället nått hög status genom 

exempelvis en professorstjänst eller ett konstnärligt erkännande. På samma sätt som habitus 

uppfattas som något relativt, är även kapitalbegreppet något som kan variera i betydelse beroende 

på de situationer som det används i. Vad som erkänns och tillskrivs ett värde är alltså inget 

essentiellt utan beror på maktförhållanden i samhället och vad detta skapar för typ av 

erkännanden.35  

Det som för min studie blir avgränsande analytiska redskap är då inte fält eller habitus (det 

krävs en annan och mer omfattande empiri) men väl dispositioner och jag tar utgångspunkt i 

tidigare forskning för att hävda att något förefaller vara en tillgång i exempelvis en medelklass 

eller i ett utbildningsfält eller rum.   

                                                 
31 Palme (2008), s.18. 
32 Ibid., s. 45. 
33 Bourdieu (1994), s. 265. 
34 Palme (2008), s. 19. 
35 Ibid., s. 46. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att med hjälp av intervjuer studera och analysera hur elever med 

olika sociala bakgrunder och på olika gymnasieprogram förhåller sig till populär- och finkultur, till 

utbildning och skola och syn på framtid. De frågeställningar som jag arbetar efter är följande: 

 

- Vilken populär- och finkultur konsumerar elever som går på olika gymnasieprogram? 

 

- Hur ser de på sin egen skolgång idag och i framtiden? 

 

- Vad har eleverna för social bakgrund? 

 

- Hur hänger elevernas kulturella praktiker och syn på skolgång idag och i framtiden ihop 

med deras utbildningspositioner? 
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5. Metod 

Mot bakgrund av uppsatsens syfte ämnar jag studera elevers kulturella praktiker. Vilka populär- 

och finkulturer ägnar de sig åt? Vad värdesätter de? Vilken musik lyssnar de på? Vilka böcker 

läser de? Vilka filmer ser de? När och hur går de på teater? Hur ser de på sin egen skolgång nu 

och i framtiden? Vad har de för social bakgrund?  

5.1 Metod för datainsamling 

För att söka svar på ovanstående frågeställningar genomförs semistrukturerade samtalsintervjuer 

med elever som går på ett gymnasium i en stad i Mellansverige.36 Intervjuerna kommer att 

genomföras enskilt med dem och de kommer att vara åtta stycken till antalet. De personer som 

intervjuas går i årskurs två och tre, och de läser på program med olika inriktning.  

Mitt metodval grundar sig i en önskan att få tillgång till utförliga svar om elevernas 

uppfattningar och upplevelser, vilket inte en kvantitativ undersökning i enkätform tillåter på 

samma sätt. Tillgången till utförliga svar som inte begränsas av färdigformulerade svarsalternativ 

är av stor betydelse för att kunna upptäcka saker som exempelvis ungdomars sätt att se på 

populärkultur, samt se till vad de själva upplever som populärt och inte. Att arbeta med kvalitativ 

intervju gör det möjligt att följa upp intressanta svar med hjälp av följdfrågor och genom 

metoden kan även frågor omformuleras vid behov. Metoden medför en flexibilitet som är 

eftersträvansvärd i det här arbetet och den kan även erbjuda intervjupersonerna en frihet att 

uttrycka sig.37  

5.2 Urval 

De elever som ingår i den här studien har jag kommit i kontakt med tidigare genom 

verksamhetsförlagd utbildning under mina studier vid Lärarprogrammet. Tre timmar i veckan 

under en månads tid ansvarade jag för deras undervisning i ämnet Bild, vilket de läste som 

individuellt val. Under den tiden upprättade vi en viss relation, om än en ytlig sådan. Min 

bedömning är att dessa elevkontakter som jag redan hade etablerat inför arbetet, vägde tyngre än 

eventuella svar som skulle kunna framgå i intervjuer med elever på någon av Uppsalas 

gymnasieskolor. Den elevgrupp som presenteras i det här arbetet kan därför sägas ha valts av 

praktiska skäl och av bekvämlighet.38 Samtidigt upplever jag att elevgruppen medför attraktiva 

fördelar för mig i mitt arbete, då eleverna läser på olika program och därmed representerar en 

                                                 
36 Esaiasson (2003), s.251-252. 
37 Ibid., s. 251-253, 259.     
38 Esaiasson (2012), s. 188. 
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inriktningsmässig mångfald. Sex av respondenterna är tjejer och två av dem killar. De två 

sistnämnda är de enda killar som läser Bild som individuellt val, men det hade varit 

eftersträvansvärt att få en jämnare könsfördelning bland eleverna. 

5.3 Genomförande 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen informerade jag eleverna om arbetet med den här 

studien, och jag redogjorde för att jag var intresserad av att intervjua några av dem. Min förfrågan 

möttes till en början av nervositet, men då jag tydligt poängterade att deras eventuella deltagande 

var fullständigt frivilligt, kom istället en nyfikenhet att växa fram kring vad det var jag egentligen 

höll på med. Några av eleverna tog kontakt med mig och påvisade ett intresse att vilja delta i 

studien, och med tiden blev de fler. De fick då ytterligare information om vad deras roll skulle 

komma att vara, samt en mer uttömmande beskrivning av vad det är jag är intresserad av att 

studera. Det poängterades tydligt att de när som helst fick avbryta sitt deltagande utan att det 

skulle leda till några negativa konsekvenser för dem, vilket bland annat avser eventuella 

skuldkänslor.  Det var därför viktigt att tänka på de maktförhållanden som lätt kan bli påtagliga i 

en sådan situation och därmed försöka undvika att upprätta känslan av ett beroendeförhållande, 

då detta kan försvåra eventuella avhopp.39 

Intervjuerna genomfördes enskilt för att skapa förutsättningar för att eleverna inte skulle 

påverka varandra eller känna sig blyga. Syftet är att relatera elevernas egna uppfattningar, 

upplevelser och värderingar eller förhållningssätt till deras bakgrunder, det program de går på och 

den syn de har på sin framtid. I den bemärkelsen är det enskilda elevers egna utsagor som står i 

fokus och inte grupper av elever och deras i någon mening gemensamma syn. Intervjuerna 

genomfördes i två av skolans lokaler som låg i nära anslutning till den bildsal som var bekant för 

både mig och eleverna. I dessa kunde vi arbeta ostört och vi hade dessutom möjligheten att 

disponera dem vid de tider som passade eleverna bäst.  

Den generella upplevelsen är att det var lätt att kommunicera med flertalet av eleverna. De var 

positiva till att prata med mig, och även om några inledningsvis gav uttryck för en viss nervositet, 

uppfattar jag det som att den kom att släppa under intervjuernas gång. Samtalen togs upp med 

hjälp av en diktafon som placerades på bordet mellan oss efter en noggrann kontroll av 

utrustningen, och ett godkännande från eleverna. Även om samtalet spelades in kom jag att skriva 

ned anteckningar för att påminna mig om vilka frågor jag hade ställt, samt för att notera stödord 

som jag senare skulle kunna orientera mig efter. Anteckningsboken syftade även till att avlasta 

intervjupersonerna från en känsla av intensiv iakttagelse.  

Även om jag hade förberett en mängd frågor i en intervjuguide, kom delar av samtalet att 

kretsa kring spontana följdfrågor. Min strävan var att samtalen skulle upplevas som naturliga både 

av mig och av eleverna, och i slutet av varje intervju återknöt jag därför till tidigare frågor för att 

                                                 
39 Vetenskapsrådet (2002), s.7, 10. 
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komplettera saker som jag upplevde att jag hade missat, eller för att se om eleverna helt enkelt 

hade kommit på något mer att säga om detta.  

5.4 Material  

Det material som jag samlade in under dessa intervjuer utgörs av cirka åtta timmars 

ljudinspelning, vilket ger varje intervju en genomsnittlig längd på en timme. Ett urval av det 

inspelade ljudmaterialet har transkriberats baserat på dess representativitet och relevans för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Personerna som har deltagit i intervjuerna är 17-18 år gamla 

och går på en gymnasieskola med 1350 elever som är fördelade på 15 olika program. I texten 

kommer intervjupersonerna att omnämnas med fingerade namn istället för att bli kallade för 

Person 1, 2 etcetera. Deras konfidentialitet var något som togs upp med dem och de var 

införstådda i att de själva och de uppgifter som de lämnade inte skulle kunna identifieras av 

utomstående.40 Här nedan presenteras eleverna kortfattat med bland annat namn och 

programtillhörighet, och en närmare beskrivning ges senare i uppsatsens resultat- och analysdel.  

Elias är sjutton år och läser andra året på Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Han har 

bott större delen av sitt liv i staden. Jenny, liksom Shirin och Ada, är sjutton år och läser andra året 

på Naturvetenskapsprogrammet. Medan Jenny är född och uppvuxen i staden, har Shirin och 

Ada kommit till Sverige som flyktingar från olika länder. De har bott i staden i fem, respektive tre 

år, men har tidigare bott på andra orter i landet. Kristin och Therese har däremot bott i, eller 

utanför staden sedan födseln. Båda är sjutton år och de läser andra året på Estetiska programmet 

med inriktning mot musik. Sofia är arton år och går i årskurs tre på Vård- och 

omsorgsprogrammet. Hon säger sig ha bott i ett mindre samhälle utanför den aktuella staden i 

hela sitt liv. Josef har till skillnad från de övriga flyttat runt i Sverige ett par gånger beroende på att 

föräldrarna har arbetat på olika orter. Han är arton år och läser andra året på 

Samhällsvetenskapsprogrammet.     

5.5 Databearbetning och analysmetod 

Samtliga intervjuer med eleverna transkriberas, men dock inte i sin helhet då jag har gjort 

bedömningen att det skulle ta alldeles för lång tid, samt att allt material inte heller är relevant för 

de frågeställningar som jag arbetar efter. Intervjupersonernas svar kommer att inordnas i 

kategorier efter de teman som uppsatsen fokuserar på. Den metod som används i analysen bygger 

på textkoncentrering vilket betyder att jag kommer att försöka koncentrera intervjupersonernas 

svar till korta formuleringar och fokusera på den innebörd som yttrycks i dessa, och därmed 

vaska fram skilda hållningar som sedan redovisas med intervjucitat. Min analys kommer att vara 

tolkande och det finns ingen chans för mig att fullständigt komma åt elevernas verklighet som 

                                                 
40 Vetenskapsrådet (2002), s. 9, 12.  
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den ser ut för dem. Jag kan enbart skapa mig en uppfattning om deras tankar och upplevelser 

efter de svar som presenteras för mig. Jag är även medveten om att jag har en egen förförståelse 

och egna förutfattade meningar om de teman som intervjuerna kretsar kring, samt att jag 

förhåller mig till elevernas svar ur ett perspektiv som nog kan sägas vara teoretiskt färgat av de 

perspektiv som tidigare redovisats.41  

Med utgångspunkt i de frågeställningar som presenterats tidigare i texten utformades tre 

huvudområden i en intervjuguide.42 Dessa berör uppfattningar om vad som är god kultur, vilka 

böcker man gillar, artister och musik som uppskattas med mera och huvudområdena är: skola och 

utbildning, populär- och finkulturer, samt social bakgrund. Dessa är avsedda att representera olika delar 

av det forskningsområde som syfte och frågeställningar ger uttryck för att undersöka. Varje 

huvudområde har i sin tur underkategorier, vilka avser att belysa olika aspekter av de 

övergripande områdena. Till några av dessa underkategorier har tänkbara intervjufrågor 

formulerats och dessa redovisas som en del av intervjuguiden i Bilaga 1. 

Det första huvudområdet, med rubriken skola och utbildning, är tänkt att ge en allmän 

uppfattning om vilket värde och vilka funktioner som skolan fyller för eleverna, samt hur de ser 

på utbildning i framtiden. Det andra området är populär- och filkulturer och det avser att ge en bild 

av elevers konsumtion av populär- och finkultur, samt vilka funktioner och behov dessa kan 

tänkas fylla. Det tredje området är social bakgrund. Detta område avser att belysa saker som 

elevernas uppfattning om föräldrars attityd till utbildning och vilka typer av kulturer de bär med 

sig hemifrån med mera. 

5.6 Reflektion över metoden 

Jag har strävat efter att genomföra intervjuer som mer har haft karaktären av ett samtal, snarare 

än att präglas av kontroll och styrning. I det sistnämnda fallet tror jag att risken är stor att 

intervjupersonerna kan uppleva en brist på utrymme när det gäller att redogöra för sina tankar 

och upplevelser, att de känner sig pressade, eller att de helt enkelt tappar lusten att delta. Jag har 

därmed försökt vara öppen för spontana reaktioner eller uttryck från respondenterna och jag har 

försökt ta mig tid att lyssna till det som de har varit villiga att berätta. Vid ett flertal tillfällen blev 

det tyst under samtalens gång, men jag tror att det var viktigt att ge eleverna den tiden, eftersom 

de då ofta kom att utveckla sina svar. Antingen för att de fick betänketid, eller för att de trodde 

att jag ville veta mera. Vid några tillfällen hade de helt enkelt inget mer att säga, medan jag andra 

gånger gick över till nya frågor alldeles för fort. Det är möjligt att jag vid dessa tillfällen hade 

kunnat få mer information som jag nu kanske missade genom bristande kunskaper och 

erfarenheter av att genomföra intervjuer.  

                                                 
41 Thurén (1991), s. 53. 
42 Kvale (1997), s. 121-123. 
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I arbetet med intervjuerna är jag medveten om att det är möjligt att vissa svar kan vara 

överdrivna av olika anledningar, kanske rent av fabricerade. Det är tänkbart att svar har 

formulerats på ett visst sätt i tron om de ska passa mig bättre, eller för att de helt enkelt ska 

framstå som mer intressanta. Oavsett fallet anser jag att det är elevernas uppfattningar och 

upplevelser av de fenomen som vi har diskuterat som är det intressanta, eftersom även detta 

berättar något om intervjupersonernas tankar och upplevelsevärld.  
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6. Resultat och analys 

I det här avsnittet följer en resultatredovisning som bygger på arbetets i huvudsakliga frågor, 

nämligen hur elever med olika bakgrunder förhåller sig till kulturella praktiker samt skola och 

utbildning. Inledningsvis ges en beskrivning av skilda hållningar till kultur (populär- och finkultur) 

och kulturella praktiker. Finns det några skillnader i elevernas hållningar till populär- och 

finkultur och i så fall vilka slags skillnader? Är det skillnader i vad man konsumerar, det vill säga 

den musik man väljer att lyssna på, artister eller stilar man föredrar, det man väljer att läsa, filmer 

man väljer att se, medier man väljer att bruka? Eller är det skillnader i sättet att konsumera kultur? 

Efter detta kommer mönster av likheter och skillnader att analyseras samt relateras till elevernas 

bakgrund och skolerfarenheter i den mån det nu är möjligt. Analysen kommer att bygga på 

meningskoncentrering, vilket betyder att fastställda meningsenheter i respondenternas svar är det 

som kommer att framhävas och på olika ställen illustreras med korta citat.43  

6.1 Elevers kulturkonsumtion 

Under den här rubriken kommer de svar tas upp som kretsar kring elevernas förhållningssätt till 

kultur och stilar, på vilka sätt som detta tar sig uttryck, samt vilka funktioner som detta fyller för 

dem.  

6.1.1. Förhållningssätt till kultur och stilar  

Det går att urskilja olika typer av förhållningssätt till populär- och finkultur. Förhållningssätt som 

kan sägas komma till uttryck i olika praktiker och stilar. Dessa har gett upphov till olika former av 

kategorier som eleverna har placerats in i efter likheter och skillnader i kulturella konsumtions- 

och praktikmönster. Dels har vi Josef som kan säga präglas av en öppen och ”allätande” 

inställning, vilket innebär att musik, filmer, serier, litteratur etcetera inte konsumeras efter någon 

specifik stil- eller genretillhörighet. Tvärtom är det sättet att blanda musikstilar som är tydligt. 

Hiphop, rock och pop konsumeras exempelvis tillsammans med metal och klassisk musik. 

Josef: När det gäller musik så gillar jag allt möjligt… Det låter kanske tråkigt och klyschigt, men 

det varierar beroende på hur jag mår . Ibland är det rock och en annan gång är det jazz eller r&b 

så… Det varierar helt enkelt. (Pojke, NA, år 2).     

Jenny, Shirin och Ada gav även de uttryck för detta och eleverna beskrev en liknande stil- och 

genreöverskridande konsumtion när det gäller serier, filmer och litteratur. Man läste exempelvis 

Selma Lagerlöf, August Strindberg jämte J.K. Rowling, som har skrivit böckerna om Harry 

                                                 
43 Kvale (1997), s. 175-177. 
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Potter. Inom denna kategori gavs det uttryck för en medvetenhet om att vissa författare tillskrivs 

ett högre kulturellt värde i samhället och ett annat slags erkännande än andra. Det som framgår 

här är att eleverna visar sig vara kulturellt bevandrade till en viss grad, eller att de har en strävan 

efter att bli det, då kultur i det här fallet uppfattas som utbildningskapital. Detta är något som är 

utmärkande för dessa elever.   

Intresset för kultur i olika former tog sig framförallt uttryck genom musiklyssnande och 

tittande på serier. Det fanns generellt sett endast litet intresse för att ta del av det offentliga 

kulturlivet som att exempelvis gå på konserter, bio etcetera. Samtidigt beskrev flera elever att 

tillgången till kultur var enormt och något de dagligen exponerades inför genom kontakten med 

Internet och andra medier. Det kulturella utbudet uppfattades och uppskattades 

sammanfattningsvis som en helhet, ur vilken enskilda delar plockades ut och sattes ihop till 

individuella konstellationer utformade efter personliga smaker och behov.44 Kulturkonsumtionen 

tycktes fylla andra funktioner än stimulerandet av ett intresse för en specifik stil eller 

uttrycksform. Texter, rytmer med mera uppskattades främst för deras förmåga att återspegla, eller 

låna röst till, tankar och känslor som kunde vara svåra att hantera eller förstå sig på. 

Kulturformerna fungerade alltså som medel för att uppnå andra mål.45  För flera av dessa elever 

fanns vissa svårigheter att tala eller uttrycka sig om kultur i olika former, då det helt enkelt inte 

fanns begrepp eller perspektiv att ta till som skulle kunna möjliggöra något sådant.46 Detta kan 

sammanfattningsvis ses som en oförmåga hos eleverna att särskilja kulturella praktiker. De elever 

som gav uttryck för dessa förhållningssätt och tankar, gick samtliga på studieförberedande linjer 

som Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.  

Kristin och Therese, som båda går på Estetiska programmet, kan beskrivas som 

stilkonsumenter då de till skillnad från de första eleverna gav uttryck för en medveten 

konsumtion av kultur och enhetliga stilar. Musik, filmer, serier, bildkonst, litteratur etcetera som 

konsumerades gick till stor del att koppla till en specifik stil, samtidigt som en öppenhet visades 

gentemot andra former och uttryck än det som vanligtvis konsumerades. Therese och Kristin 

investerar båda en betydande del av sina liv i stilen och de känner också ett mått av erkännande 

då den är något de delar med andra. Stilen förser dem med ett uttalat fäste i livet som även tycks 

forma deras livsval. För dessa elever tillskrevs kulturformer som musik och bild ett stort värde i 

sig eftersom det är genom dessa som stilarna manifesteras.  

Kristin: Jag lyssnade runt på flera band och då fastnade jag för det musikaliska och tyckte att det 

lät bra och intressant. Alltså även om jag inte fattar vad dom sjunger, för dom sjunger på japanska, 

så gillade jag hur stilen uttrycktes med bilder och musikvideos och sånt. (Flicka, ES, år 2). 

                                                 
44 Lindgren (2009), s. 42. 
45 Ibid., s. 56. 
46 Palme (2008), s. 49. 
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Det kulturella intresset och kännedomen om olika kulturformer kan alltså sägas skilja dessa elever 

från den tidigare nämnda gruppen som präglades av en allätande inställning, och där vissa 

kulturformer och genrer konsumerades efter exempelvis socialt erkännande.   

De utpräglade stilar som intervjupersonerna gav uttryck för är de som kallas för J-pop och J-

rock, vilka väldigt enkelt kan beskrivas som japansk pop- och rockmusik. Till dessa stilar knöts 

även något som kallas för Visual Kei, vilket kan beskrivas som ett musikrelaterat mode inom den 

japanska musikvärlden, där det exempelvis är vanligt att manliga artister försöker likna kvinnor. 

Ett exempel kan utgöras av den svenska artisten Yohio som deltog i årets version av 

Melodifestivalen. Dessa stilar inkluderar musik, klädmoden, bildstilar, litteratur med mera vilket 

till stor del tillfredsställde konsumenternas estetiska behov.   

I dessa fall uppfattades stilen som en stabil grund att stå på i sökandet efter estetiska uttryck, 

och det fanns inget, eller ett väldigt litet, intresse för att söka sig till andra typer av stilar. Den 

egna stilen ställdes däremot aktivt i relation till andra och jämfördes med dem på ett sätt som 

påvisade en medvetenhet om den egna uppskattningen och konsumtionen. De sade sig även 

regelbundet ta del av offentlig kultur i form av konserter, biobesök, konvent och även opera och 

teater. Till dessa elever går det att se tydliga kopplingar till egen produktion och utövande av olika 

typer av kulturella uttryck, vilket även skiljer dem från de andra eleverna. 

Elias och Sofia som båda går yrkesförberedande program gav uttryck för skilda 

förhållningssätt till kultur, samtidigt som ändå förenas genom grundläggande likheter. Det som 

förenar dem är att de visade ett intresse för specifika stilar och att de inte gav uttryck för att vara 

kulturellt bevandrade. Det fanns inte heller något intresse bland dessa elever, liksom för Josef och 

de andra på de studieförberedande programmen, att ägna sig åt eget kulturutövande. Det som 

skiljer Elias och Sofia åt är deras förhållningssätt gentemot annat än det som de själva tycker om, 

samt graden av deras engagemang för kultur, vilket uttrycks genom deras uttalade konsumtion.  

Elias: Jag skulle inte kunna leva utan musik. Jag lyssnar ju på musik hela tiden. Det har blivit… en 

del av mitt liv liksom. Tar man bort det så vet jag inte hur det skulle bli. Det är liksom känslor, 

tankar, allting som hör samman med det. Allt går att koppla till musiken. Den ger inspiration för 

livet. (Pojke, RL, år 2) 

Sofia: Jag lyssnar typ aldrig på musik nu när du frågar… Eller ibland, ja, nån gång så där. Nej, ja 

kollar inte så mycket på tv heller. Jag snackar mest med kompisar på mobilen! (skrattar).(Flicka, 

VO, år 2).  

Elias uttryckte öppenhet inför andra stilar än den eller de som han själv bekänner sig till och 

tyckte var särskilt eftersträvansvärda. Engagemanget och stilintresset kan beskrivas som stort, och 

det uttrycktes exempelvis genom aktivt lyssnande till specifika musikartister, ett intresse för 

modebloggar, klädstilar, serier magasin m.m. som på ett eller annat sätt kan sägas vara knutna till 

populärkultur. Det offentliga kulturlivet var något som han sällan tog del av, och om det skedde 

var det i form av biobesök eller konserter/festivaler. Intresset för den så kallade finkultur var 

obefintlig. Kulturkonsumtionen beskrevs i det här fallet som ett medel eller verktyg att tillämpa 

vid exempelvis identitetsskapande eller som en markör för grupptillhörighet.  
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Sofia gav i motsats till Elias uttryck för en exkluderande inställning till kulturformer och stilar 

som inte föll i den egna smaken. I relation till ovanstående konsumtionsinställning går det även 

att se en skillnad gällande engagemanget för det som uppskattades, då det i det här fallet var 

relativt lågt. Musik, serier med mera var något som konsumerades i vardagens periferi då dessa 

uttryck inte fyllde några aktiva funktioner på det sätt som dessa har beskrivits i de övriga 

kategorierna. Att ta del av det kulturella utbudet sågs mer som ett tidsfördriv, ett medel för 

avslappning eller som en extra krydda i tillvaron. Biobesök eller konserter var något som hon tog 

del av någon gång, men då främst för att umgås med kompisar.   

6.1.2 Stilskapande och kulturyttringar 

Den första kategorin dominerades som sagt inte av ett intresse för någon specifik stil, utan 

förhållningssättet beskrevs istället som präglat av eklekticism. Musik var den kulturform som 

konsumerades i störst utsträckning och som eleverna beskrev som mest lättillgänglig, följt av 

filmer och serier. Detta var å andra sidan en uppfattning och ett förhållningssätt som förenade 

samtliga intervjupersoner och alltså inget specifikt för just dessa elever. För Josef och de andra 

eleverna inom kategorin var kultur generellt något som konsumerades inom den privata sfären 

medan deltagandet i det offentliga kulturlivet kan beskrivas som lågt.  

Litteratur av exempelvis Jonathan Swift och Shakespeare var tillsammans med teater och 

museer något som för flertalet av eleverna hade introducerats genom skola och utbildning. För 

några av dem har det även varit den enda kontakten med denna typ av kultur, vilket antyder att 

skola och utbildning spelar en viktig roll när det gäller den här typen av förmedlande. Detta 

oavsett vilket program som eleverna läser på. Åsikterna och förhållningssätten bland eleverna 

gällande den här typen av kultur skiljer sig dock åt.  

Ada: Jag tycker att det är spännande när dom visar böcker eller författare som för mig inte är känd, 

eller som jag inte läst. För då man lär sig nått nytt. Samma studiebesök och museum Det är bra 

från skolan. För jag gör aldrig sånt annars. Man åker till en annan stad. (Flicka, NA, år 2). 

Josef: Det är klart att man ofta tar del av det där bara för att det förväntas… Eller det är sånt som 

man förväntas kunna prata om, det har ju med bildningen att göra. Sen beror det ju på vem man 

pratar med. För vissa har det ju ingen betydelse, men för andra är det väl en sån grej som man 

förväntas kunna efter att ha gått i skolan. Att man har kännedom om vissa författare och sånt. 

(Pojke, NA, år 2). 

Generellt beskrevs kontakten med olika typer av musik, filmer, serier med mera ske genom att de 

introduceras av vänner eller andra människor i den sociala närheten. Låttips delades bland 

kompisar, samtidigt som filmer kunde vara något som upptäcktes tillsammans inom familjerna då 

det ibland var något som de tog del av i gemensamma hemmakvällar. De sociala dimensionerna i 

det kulturella deltagandet framstår alltså som något viktigt vilket antyder att de estetiska uttrycken 

går att se som ett medel för att uppnå andra syften.  
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Shirin: Ofta så tittar jag med kompisar, men ibland tittar jag själv också. Det är roligt om man är 

fler, för då man kan prata samtidigt om det som händer. Det är kanske också så man kan träffa 

folk som man inte känner så bra. (Flicka, NA, år 2). 

Mötet med kulturformer beskrevs många gånger ske individuellt med hjälp av Internet och sajter 

som Youtube, eller olika tjänster som Spotify. Dessa resurser skapar möjligheter för individerna 

att lyssna direkt till artister, att titta på serier och filmer med mera som vänner har inlagda i 

spelningslistor etcetera. Kultur i form av musik, litteratur, film etcetera spelade inom denna 

kategori generellt ingen central roll i hemmen eller i kontakten med vänner och andra. Det var 

med andra ord inga nödvändiga komponenter i upprättandet av en gemenskap, inte heller var 

kulturella smaker och intressen något som sades splittra eller skapa gränser för utformningen av 

umgängen. 

För Kristin och Therese, där det fanns ett utpräglat intresse för kultur och stilar, har kontakten 

eller introducerandet av musik, filmer, litteratur, serier etcetera, skett på liknande vis som för den 

första kategorin. I det här fallet har dock kontakten även uppstått genom eget utövande av olika 

kulturformer på fritiden och genom undervisning i skolan. Bildstilar som exempelvis Manga har 

introducerats genom tidningar eller böcker som eleverna har kommit i kontakt med och sedan 

upptagits i den egna bildproduktionsrepertoaren, vilket har lett till ett intresse att utforska stilen 

vidare. I det här fallet har det kommit att resultera i ett intresse för både musik och mode som 

tydligt går att koppla till detta och det har i sin tur resulterat i en växelverkan av konsumtion och 

produktion i olika former. Bland dessa elever var det betydligt vanligare att ta del av det offentliga 

kulturlivet, och det fanns en vana att åka på konserter, konvent och andra tillställningar som går 

att koppla till stilen. Det fanns även intresse för att gå på konstutställningar, balett och opera 

vilket kan tillskrivas finkulturella attribut och som eleverna sade sig ha kommit i kontakt med 

genom kommunal musikskola, deltagande i kammarorkester, undervisning i skolan, men även 

genom populärkulturella stilar. Det sätt på vilket dessa elever förhöll sig till kultur skiljer sig med 

från de andra när det gäller eget utövande, delaktighet i det offentliga kulturlivet och framför allt 

uppskattningen och intresset för de olika kulturformerna. 

För dessa elever kan stilen sägas ha en mer uttalad betydelse för den enskilde elevens identitet. 

Dessa stilar förenade individer i grupperingar på skolan, i Facebook-grupper med mera, och de 

uttryckte intresset för stilarna tillsammans genom att åka på konvent och andra typer av 

tillställningar som direkt går att koppla till det gemensamma stilistiska och kulturella intresset.  

Kristin: Vi är flera här på skolan som delar samma stil. Eller som är inne på samma saker som jag. 

Fler i klassen till och med. Vi har ett litet gäng och en grupp på Facebook. Om man hör nått om 

ett konvent, spelningar eller så så hör jag av mig till vår lilla grupp, och så sprids det vidare. Det är 

väl så som jag får reda på mycket själv. Antingen på Facebook eller när vi träffas på riktigt. (Flicka, 

ES, år 2). 

Samtidigt som stilen hade ett egenvärde som uppskattades, fyllde även den gemensamma smaken 

för de stilistiska uttrycksformerna den funktionen att stilen binder samman gruppen. Stilen var 

utkristalliserad och tydliga gränser upprättades mellan olika grupperingar som gav upphov till en 
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föreställning om ett vi och ett dem.47 Med en tydlig medvetenhet om vart dessa gränser går, vad 

som utgör dem och varför de finns, gav informanterna uttryck för ett högre reflekterande kring 

kulturformer och stilar än vad som framgick inom de andra kategorierna. En förståelse fanns 

även för de estetiska uttrycken som gjorde det möjligt till en reflekterande konsumtion inom både 

den populärkulturell och den finkulturella sfären. Genom intresset för exempelvis anime 

(tecknade) serier uppstod ökade intressen för opera och balett hos Therese, vilket i sin tur 

resulterade i att även andra familjemedlemmar utvecklade ett intresse för dessa finkulturella 

former. Familjen kan alltså sägas förvärva ett ökat kulturellt kapital genom konsumtion av 

populärkultur.   

Therese: Jag har kommit i kontakt med baletten genom en Anime. När jag var liten tyckte jag 

mycket om det, men det kom tillbaka efter att jag hade sett den. En anime serie som handlade om 

balett. Min mamma har förstått att jag är jätte intresserad av klassisk musik, och det var så jag fick 

gå på Nötknäpparen. Det var en julklapp. (Flicka, ES, år 2). 

Även för Elias och Sofia har kontakten med de olika kulturformerna gått till på samma sätt som 

för de övriga eleverna, och generellt kan Internet sägas vara den stora kanalen till det kulturella 

utbudet. Elias uttryckte att han hängav sig åt schablonartade stiluttryck, och den egna stilen 

uppfattades inte som den enda ”sanningen”, vilket därmed gav upphov till en öppen attityd 

gentemot andra stilar och uttryck. Stilen kunde därmed sägas vara utbytbar, liksom identiteten 

som är knuten till den.48 Detta förhållningssätt har skillnader och likheter med de båda 

ovanstående kategorierna. Stilarna konsumeras och uppskattas enskilt av individer för dess värde, 

samtidigt som de gärna delas med andra för att på så sätt få tillgång till saker som sociala 

tillgångar och andra symboliska värden, eller för att helt enkelt fylla andra typer av individuella 

behov. 

Det går avslutningsvis att säga att musik var något som eleverna vanligtvis tog del av i sin 

ensamhet genom att de lyssnade på den i hörlurar. Foton, bilder, musikvideos, modebloggar med 

mera var samtliga uttryck som de sade sig ta del av själva framför datorn eller i mobiltelefonen. 

Även filmer och serier var något som de oftast tittade på själva, samtidigt som det även var något 

som de uppskattade att ta del av tillsammans med vänner och familj. Detsamma gällde vissa 

program som exempelvis Idol eller Melodifestivalen. Filmer och program av det här slaget kunde 

exempelvis fungera som ett medel för umgänge inom familjerna på en fredag eller lördag kväll. 

När det gällde att ta del av det offentliga kulturlivet i form av bio, konserter eller andra typer av 

tillställningar, var detta något som de uteslutande gjordes tillsammans med vänner, familj eller 

andra. Detsamma gällde besök på museer eller konstutställningar etcetera, vilket var praktiker 

som i de allra flesta fallen gick att koppla till skolan. Generellt går det att säga att elevernas 

intresse för den litterära kulturen var väldigt lågt. Av åtta elever var det egentligen bara Josef som 

sade sig läsa böcker regelbundet som inte var knutna till skoluppgifter av något slag. Litteratur var 

                                                 
47 Lalander, Johansson (2007), s. 32. 
48 Andersson, Persson, Thavenius (1999), s. 29. 
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heller ingenting som diskuterades eller på annat sätt delades inom familjerna. För eleverna tycktes 

läsandet ha ersatts av en konsumtion och en smak för mediekulturer.49  

6.2 Elevernas syn på skola och utbildning 

Som det har framgått ovan skiljer sig eleverna åt när det gäller hållning till kultur och vilka 

gymnasieprogram som de går på. Fyra av dem läser på studieförberedande program, två går på 

Estetiska programmet, och två stycken läser yrkesförberedande program. Samtliga elever beskrev 

generellt skolan i positiva ordalag. De var nöjda med de program som de läser och de ansåg sig få 

tillgång till kunskaper och färdigheter som de tror sig ha nytta av i framtiden. Även om skola och 

utbildning beskrevs som något väldigt viktig, gav eleverna uttryck för den stora betydelsen av att 

ha vänner där. Om dessa inte fanns skulle det förmodligen inte kännas motiverande att gå till 

skolan i överhuvudtaget, oavsett hur viktig den än må uppfattas. Den sociala dimensionen har 

alltså en avgörande betydelse för hur respondenterna ser på sin situation i skolan. Samtidigt 

uttryckte de att vänner inte hade någon betydelse för hur de själva tänkte när de skulle välja 

program till gymnasiet. Bortsett från att vara en social mötesplats, hade eleverna olika 

uppfattningar om vad skolan hade att erbjuda dem, samt vad det är de är ute efter. 

När Elias gick på högstadiet bestämde han sig för att läsa på ett gymnasieprogram som kunde 

leda till ett yrke efter studenten, och han valde därför att läsa Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet som är ett yrkesförberedande program.  

Elias: Jag valde Restaurang för att jag ville ha en utbildning som kunde ge mig jobb direkt efter 

gymnasiet. Och sen så har jag alltid tyckt… att restaurangbranschen är rolig, eller intressant. Man 

träffar nya människor hela tiden och så. För mig var det ganska givet när jag skulle välja program. 

Jag vill jobba som servitör, helst runt om i världen. (Pojke, RL, år 2).  

I det här fallet upplevdes skolan kunna erbjuda möjligheter att förvärva en utbildning som kan 

leda till ett yrke och möjliggöra en egen försörjning. För Elias var det inte aktuellt med fortsatta 

studier eftersom han nu förvärvar de kompetenser som han behöver för att jobba med det han 

vill. Saker som allmänbildning eller att behärska en erkänd eller särskild kultur var i det här fallet 

inte något som spelade en central roll för hans tankar om utbildning. Sofia resonerade på liknande 

sätt när hon sökte till Vård- och omsorgsprogrammet, men för henne var siktet inställt på att i 

framtiden fortsätta studera för att bygga på den utbildning som hon nu förvärvar, i strävan efter 

ökade ekonomiska tillgångar i form av mer välbetalda yrken. För Sofia var det själklart att läsa ett 

program som kunde leda till någon form av arbete efter studenten, och hon upplevde att 

omvårdnad kändes som ett naturligt val.  

Sofia: Det är nått som passar mig, för jag är bra på att ta hand om människor. Eller jag bryr mig 

om dom. Sen är morsan undersköterska och hon har vart inom vården jämt. (Flicka, VO, år 3). 

                                                 
49 Andersson, Persson, Thavenius (1999), s. 30. 
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För Jenny, Shirin och Ada bottnade valet att gå Naturvetenskapsprogrammet i ett intresse för 

ämnen som kemi, biologi och matematik. Programmet ansågs dessutom kunna öppna många 

dörrar när det gäller framtida studier och yrkesval, vilket gjorde programmet attraktivt. På 

liknande sätt resonerade Josef som valde att gå Samhällsvetenskapsprogrammet då han var 

intresserad av samhällsorienterade ämnen. Även för honom var det viktigt att fatta beslut som i 

framtiden inte skulle lägga hinder i vägen för honom att göra vissa val. Detta är något som Palme 

(2008) beskriver i sina studier som en vanligt förekommande inställning bland elever som går på 

så kallade elitutbildningar.50 För de som gick på dessa program var det för alla utan Ada en 

självklarhet att studera vidare på högskola eller universitet.  

Josef: Nu läser jag ju ett program som gör att jag måste studera vidare, för att utbildningen ska 

kunna sägas ge nått. Visserligen finns det värden i det jag förvärvar under tiden, men jag utvecklar 

ju inte kunskaper som leder till nån speciell yrkeskompetens. (Pojke, NA, år 2). 

Utbildningarna ansågs ge tillgång till kunskaper och färdigheter som värdesätts i samhället för sitt 

symboliska eller kulturella värde, och vad som tillskrivs detta erkännande avgörs bland annat i 

skolan.51 Eleverna uppfattade sig exempelvis förvärva förmågor att uttrycka sig skriftligt eller 

muntligt på ett sätt som tillskrivs kvalité och värde både i skolan och i samhället, eller ett 

behärskande av andra kulturella former som värdesätts och som förenat med ett visst 

erkännande. För dessa elever var utbildningen ett långsiktigt projekt som uppfattades leda till ett 

ökade ekonomiska, symboliska och kulturella tillgångar i form av välbetalda yrken och en 

förvärvad allmänbildning.  

Shirin: Alltså, jag tycker att det är viktigt att lära sig saker som man gör i skolan och mina föräldrar 

tycker också att jag ska studera när jag har en sån chans att göra det. Nu lär jag mig saker som är 

viktigt sen i mitt liv, saker som man måste veta. Alltså om världen och så. Hur saker fungerar. Och 

för att få jobb måste jag ha utbildning som är bra. (Flicka, NA, år 2). 

Att se utbildningen som ett långsiktigt projekt eller en investering är en inställning som Palme 

(2008) beskriver som förekommande bland medelklassfamiljer där detta är något som värderas 

högt genom det informationsövertag som dessa har i förhållande till familjer med lägre kulturella 

tillgångar.52 Shirin beskrev att hon inledningsvis tyckte att det var svårt att hänga med i skolan. 

Det var mycket som var nytt när det gällde att planera och ta ansvar för sina egna studier och 

liknande, men att det var förmågor som hon lärde sig med tiden. Detta antyder att det inte var ett 

förhållningssätt till studier som hon bar med sig hemifrån 53 

Kristin och Therese som läser på Estetiska programmet var båda intresserade av musik och bild 

när de gick i grundskolan. De hade från början sökt andra program som hade en inriktning mot 

bildkonst eller animation, men de hade tvingats till andra val då dessa program lades ned på de 

                                                 
50 Palme (2008), 51. 
51 Ibid., s. 52. 
52 Ibid., 45-46. 
53 Ibid., s. 48. 
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skolor som de hade ansökt till. Intresset för musik var däremot stort, vilket gjorde att valet ändå 

kändes naturligt och stimulerande.  

Therese: Ja på högstadiet gick jag i musikklass under alla år. Det är… Egentligen samma sak som 

att gå vanligt högstadium, men de är plus fyra timmar musik i veckan. Två timmar ensemble i 

veckan och två timmar kör, förutom den vanliga musikundervisningen som alla andra har. (Flicka, 

ES, år 2).  

Kristin sade sig vilja fortsätta studera musik på högskola eller universitet, medan Therese istället 

önskade få studera animation för att förhoppningsvis kunna arbeta med film i framtiden. Ett 

intresse som var tydligt förenat med den kulturella stil som hon hängav sig åt. Hon hade med 

andra ord planer på att fortsätta studera, men mot en annan inriktning än den hon nu utbildar sig 

inom.  

6.3 Elevernas bakgrund 

Jag har hittills presenterat olikheter i elevernas förhållningssätt till kultur och kulturella praktiker 

och visat att det finns strukturellt skilda hållningar. Den här strukturen för skillnader och 

olikheter följer en struktur i utbildningspositioner, det vill säga att det förefaller vara så att elever 

på olika program har olika kulturella dispositioner eller hållningar. Frågan är nu om det är möjligt 

att relatera detta till olika slags tillgångar som finns inom deras familjer, uppväxt och bakgrund. I 

detta utgår jag från redan vedertagen forskning som visat att det finns en strukturell likhet mellan 

det sätt som smakyttringar, fritidspraktiker, sätt att förhålla sig till kulturella praktiker, deltagande 

och engagemang i politik, skiljer sig åt och det sätt som sociala grupper förhåller sig till utbildning 

och val av exempelvis gymnasieprogram. Ett sätt att förstå att och hur dessa elever förhåller sig 

till populärkultur och finkultur som de gör är att förstå det i ljuset mot deras uppväxter, sociala 

tillgångar med mera. 

6.3.1 Tillgångar i hemmen 

Om en väldigt generaliserad jämförelse görs av elevernas bakgrund går det att peka ut några 

grundläggande likheter och skillnader när det gäller samlade ekonomiska och utbildningsmässiga 

tillgångar i hemmen.54 Fem av eleverna, Elias, Josef, Jenny, Kristin och Therese redogör för en 

grundläggande likhet när de beskriver sina hemförhållanden, nämligen att de har två föräldrar 

som förvärvsarbetar. Sofias pappa arbetar, medan hennes mamma är långtidssjukskriven. Detta 

ger rimligtvis upphov till en position av lägre ekonomisk nivå än i ovanstående fall, även om det 

förmodligen skulle gå att se stora skillnader även inom denna grupp. I Shirins fall är båda 

föräldrarna arbetslösa, och för Ada är det oklart om hennes faster som är den enda 

vårdnadshavaren, arbetar eller tillgodogör sig ekonomisk ersättning på annat sätt.  
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Ada: Jag tror att hon jobbar, men jag vet inte (skrattar). Det kanske inte är jobb så här utan annat. 

Alltså, hon har inte gått i skolan eller så. Jag vet faktiskt inte, vad hon gör. (Flicka, NA, år 2). 

Oavsett situationen känns det rimligt att anta att de sistnämnda hushållens ekonomiska tillgångar 

är betydligt lägre än i de hem där det finns två förvärvsarbetande föräldrar. Elias pappa är 

exempelvis utbildad ekonom och arbetar på en bank och Therese mamma är tandläkare. Josefs 

båda föräldrar har akademiska utbildningar och arbetar åt statliga myndigheter som till exempel 

Migrationsverket. De ekonomiska och symboliska tillgångar som dessa typer av arbeten medför 

resulterar i att familjerna positionerar sig olika efter samhälleliga hierarkier.55  

När det gäller totala utbildningstillgångar i elevernas hem går det att se likheter och skillnader. 

De fem elever som beskrevs först har samtliga föräldrar som har förvärvat en akademisk 

utbildning eller en yrkesutbildning. Två av dessa elever har valt att läsa på studieförberedande 

program, två av dem går på Estetiska programmet och Elias har valt ett yrkesförberedande 

program. Shirin saknar kännedom om föräldrarnas tidigare sysselsättningar och 

utbildningsmässiga bakgrund. Vad hon däremot redogör för är att hennes mamma för tillfället 

studerar för att förvärva en undersköterskeutbildning. Sofias mamma är undersköterska vilket 

även hon själv utbildar sig till. Hon tror att pappan har gått på Fordonsprogrammet, men vet inte 

säkert. Ada berättar att hennes faster helt saknar erfarenheter av skola och utbildning, men att 

hennes äldre syster som inte bor med dem, gick omvårdnadsprogrammet och idag arbetar som 

undersköterska. Även hon uttrycker att hon kan tänka sig att arbeta inom vården i framtiden.  

6.3.2 Synen på skola och utbildning 

Det framgick tydligt i samtalen med eleverna att utbildning är något som värderas högt av både 

dem själva och deras vårdnadshavare/föräldrar. Detta oavsett familjernas ekonomiska och 

utbildningsmässiga tillgångar. Det känns dock viktigt att poängtera att eleverna beskrev att 

utbildning var något som av samtliga vårdnadshavare gavs en sekundär betydelse i förhållande till 

deras eget välbefinnande. Respondenterna gav därför uttryck för en upplevd frihet när det gäller 

beslut att gå i skolan, eller att bedriva fortsatta studier i framtiden.  

Vårdnadshavarna betraktade skolan som ett fält där kulturella tillgångar och 

utbildningstillgångar kan förvärvas i form av bildning, utbildning eller framtida examina. 

Uppfattningarna av vad som ansågs som viktigast med skolan gick däremot isär. Vissa av eleverna 

gav uttryck för att deras föräldrar upplevde skolan som nödvändig för att få en utbildning, som i 

sin tur kan leda till ett yrke och förvärvande av ekonomiska tillgångar. Andra föräldrar tycktes 

istället värdera bildandet och förvärvandet av kulturella tillgångar betydligt högre och det ansågs 

vara skolans uppgift att förse eleverna med detta.56  
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56 Palme (2008), 48. 



 

28 

 

Sofia och Josef kan i det här fallet ställas i relation till varandra för att exemplifiera motsatser i 

förhållningssätt. För Sofia och hennes föräldrar var det av betydelse att hon förvärvar en 

utbildning så att hon kan försörja sig själv. Att hon utbildar sig till undersköterska är något som 

sammanfaller med moderns yrkesval och livserfarenheter. Det är med andra ord ett yrke som har 

funnits i hennes omgivning tillsammans med ett förhållningssätt till utbildning, vilket kan sägas 

ha format en habitus där valet att arbeta inom exempelvis vården upplevs som naturligt.57 Josef 

beskrev istället hur hans föräldrar, som båda är akademiker, förväntar sig att han ska ägna sig åt 

universitetsstudier i framtiden. Kunskaper och behärskandet av vissa förmågor som att skriva och 

tala på ett sätt som tillskrivs ett värde i samhället, beskrevs som något väldigt viktigt inom 

familjen. I Josefs fall verkar det finnas en benägenhet att investera i ett kulturellt kapital framför 

ett ekonomiskt sådant, medan det för Sofia istället såg ut på motsatt vis.58  

Det går här att se att elevernas egna åsikter om studier och deras val av program i stort sätt 

sammanfaller med de attityder som föräldrarna uttrycker.  

Elias: Dom (föräldrarna) tycker att jag ska göra det som jag mår bra av. Eller det som jag blir glad 

över. Och nu läser jag nått som dom tycker är bra eftersom jag får en utbildning som jag kan söka 

jobb med, så man kan väl säga att dom gläds över mitt val. (Pojke, RL, år 2). 

Att det i hemmen finns en förståelse för elevernas val känns begripligt när elevernas utbildningar 

så tydligt sammanfaller med föräldrarnas. Det är även tänkbart att eleverna har valt utbildning 

efter föräldrarnas yrken, och att den sociala bakgrunden med andra ord spelade en aktiv roll i hur 

eleverna tänker kring studier. I Therese fall uttryckte pappan en explicit glädje över att dottern 

har valt att studera musik och estetiska ämnen: 

Therese: Det var ju min pappa som… När han var ung så spelade han i band med sina 

klasskompisar och han har alltid varit musikalisk. Det var bland annat han som lärde mig att spela 

piano som var mitt första instrument. Och han tycker att det är kul att jag har gått den väg jag har 

gjort. Han har alltid uppmuntrat mig att gå den vägen liksom… (Flicka, ES, år 2). 

Några av eleverna som går studieförberedande program gav uttryck för att deras föräldrar 

förväntar sig att de ska förvärva en akademisk examen genom studier på högskola eller 

universitet:  

Jenny: Ja… Det kan man nog säga. Eller, det gör dom. För dom tror jag att det är viktigt att jag får 

kämpa och bli nånting, och det är ju liksom att plugga vidare. Som jag uppfattar det. (Flicka, NA, 

år 2)   

Josef: Ja, det finns en tydlig förväntan eller föreställning från mina föräldrar att jag ska studera 

vidare. Det har väl alltid känts som en självklarhet från deras sida att jag ska göra det. För dom är 

det viktigt att jag går på universitet och skaffar mig en akademisk utbildning, och det handlar väl 

inte bara om nån slags ekonomisk trygghet, utan dom tycker att det är viktigt att man har en viss 

bildning. (Pojke, NA, år 2). 
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I de två sista fallen går eleverna på studieförberedande program, och de beskrev det symboliska 

erkännandet av en akademisk examen som mest betydelsefullt för föräldrarna. Samtidigt framgick 

det att en utbildning även kan leda till ökade ekonomiska tillgångar genom framtida välbetalda 

tjänster inom yrkeslivet.  

En av eleverna, Ada, gav uttryck för en mer självständig position vilket skiljer henne från de 

andra. Hon beskrev att det är upp till henne själv att tänka kring, och fatta beslut om, framtida 

studier eller andra val i livet. De ekonomiska och de kulturella tillgångarna i hemmet påverkar 

rimligtvis hennes utbildningsstrategi, liksom det sociala kapitalet som kan ses som en tillgång i 

form av stöd och råd om framtida val av utbildning eller alternativa möjligheter.59 Resultatet av 

detta beskrevs som en upplevd ”frihet” att få välja själv, samtidigt som denna frihet i det här fallet 

även kan uppfattas som tvingad.   

Ekonomisk situation i hemmet, föräldrars utbildningskapital och åsikter om utbildning är 

några faktorer i elevernas sociala bakgrund som på olika sätt verkar påverka hur eleverna själva 

ser på utbildning och skola. I relation till dessa förutsättningar eller attityder från hemmen, 

upplever jag det som att Adas situation ser annorlunda ut. I hennes hem är utbildningskapitalet, 

och kanske även det ekonomiska kapitalet begränsat, och hon vet själv inte om hon ska börja 

jobba eller studera vidare efter studenten. Det är möjligt att anta att tankar kring fortsatta studier 

även har att göra saker som sociala tillgångar i form av kontakter på geografiska orter, stöd 

hemifrån i form av ekonomiska eller kulturella tillgångar. Kristin ger uttryck för detta på följande 

vis:  

Kristin: Mitt andra val skulle kunna vara att gå på högskolan i Arvika för vi har några kompisar till 

familjen som bor 500 meter från den skolan. Och dom har sagt att jag skulle kunna få bo hos dom 

ett tag. Tills jag hittar en lägenhet. I Göteborg har jag till exempel inte samma kontakter. (Flicka, 

ES, år 2). 

6.4 Dispositioner 

Genom att framhäva elevernas bakgrund och sätta dem i relation till deras kulturkonsumtion och 

deras inställning till skola och utbildning, är det möjligt att notera vissa mönster. När det gäller 

utbildning går det att se tydliga samband mellan hur eleverna tänker kring detta, samt vad 

föräldrarna har för förhållningssätt. Några av eleverna valde att skaffa sig likvärdiga 

yrkesutbildningar som de föräldrarna har, medan andra istället valde att gå studieförberedande 

program, vilket var något som värderades högt i dessa hem. Det verkar alltså vara så att eleverna 

har tagit till sig tankar och föreställningar som har funnits i deras omgivning under uppväxten, 

och gjort dem till sina. Man kan tänka sig att det rör sig om en slags habitusformering som har en 

påverkan eller inverkan på hur eleverna ser på en sådan sak som utbildning och att deras 

grundläggande dispositioner därmed ser olika ut. 
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När det gäller kultur verkar skillnaden vara stor mellan vad eleverna konsumerar i förhållande 

till deras föräldrar. Däremot går det att se tydliga likheter mellan hur de förhåller sig till kultur i 

olika former. För några elever, däribland Josef, fanns exempelvis en tydlig medvetenhet om att 

vissa genrer med mera tillskrivs ett större erkännande än andra i det omgivande samhället, och att 

dessa typer av kulturella uttryck därför med fördel borde konsumeras. Genom att läsa vissa 

författare kunde eleverna med andra ord förvärva symboliska eller kulturella tillgångar som 

stärker en exklusivitet och urskiljer dem från andra.60 Detta var något som tydligt går att koppla 

till förväntningar och inställningar som uttrycktes finnas i hemmen. Detta även om föräldrarna 

själva i vissa fall tycktes sakna dessa kulturella tillgångar i form av utbildningskapital eller 

kännedom om erkända kulturer. Den här typen av kulturella hållningar går i det här arbetet att 

tydligt relatera till eleverna som går på studieförberedande program.  

Therese och Kristin kom båda från hem där olika kulturformer hade haft aktiva roller i deras 

uppväxt genom att föräldrarna själva var utövare av musik etcetera. Dessa elever gav även uttryck 

för att vara mer aktiva och medvetna i sitt förhållningssätt till utbud och konsumtion. Andra 

elever som Elias och Sofia gav istället uttryck för en avsaknad av kulturellt utövande och 

deltagande i hemmen, och dessa elever påvisade begränsningar i förmågan att tala om saker som 

innehåll, stilar och uttrycksformer. Det fanns helt enkelt inte erfarenheter av detta, vilket antyder 

att förutsättningarna för något sådant inte hade givits eleverna i deras hem eller omgivning. För 

dessa fanns det inte heller något symboliskt värde i att exempelvis läsa finkulturella böcker med 

mera, och konsumtionen bland elever och föräldrar kan beskrivas som begränsad eller bunden till 

vissa former och uttryckssätt.  

Vid en sådan här jämförelse positionerar familjerna sig olika efter ekonomiska, kulturella och 

utbildningsmässiga tillgångar, vilket tycks återspegla sig i elevernas olika förhållningssätt till de 

frågeställningar som uppsatsen berör.61 Det framgår här att elevernas dispositioner ser väldigt 

olika ut beroende på deras sociala bakgrund.  
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7. Diskussion  

Det här arbetet har genomförts i syfte att beskriva och försöka förstå elevers förhållningssätt till 

populär- och finkultur, samt hur de ser på skola och utbildning. Elevernas förhållningssätt har 

satts i relation till deras bakgrund, så som de själva har beskrivit den, för att se om det går att se 

några eventuella samband till denna. Jämförelsen bygger på tidigare forskning och den tradition 

som finns inom utbildnings- och kultursociologi.62 I den ovanstående resultat- och analysdelen 

har några generella förhållningssätt framhävts och ställts i relation till varandra, vilket ger en 

fingervisning om några grundläggande positioneringar. Det empiriska materialet som har samlats 

ihop under det här arbetet är samtidigt väldigt begränsat, vilket gör det svårt att göra några 

uttalanden om hur detta skulle kunna se ut om en större studie genomförs. Det är möjligt att det 

skulle gå att peka ut liknande mönster som här har beskrivits, samtidigt som det är mycket möjligt 

att förhållandena skulle se annorlunda ut. Faktorer som geografisk plats, olika typer av skolor, 

klasser och elever har förmodligen stor inverkan på vilka svar eller resultat som framkommer.      

7.1 Relation till tidigare forskning 

Något som framgår med all tydlighet är att ungdomar tar del av kultur i en väldigt hög 

utsträckning, men att detta kan uppfattas olika beroende på hur begreppet definieras, om det 

gäller fin- eller populärkultur, kultur i det offentliga eller privata livet, eget utövande etcetera. Det 

är tänkbart att ungdomar idag tar allt större del av olika typer av kulturer, samtidigt som det sker 

inom den privata sfären och med hjälp av olika medier, vilket kan förklara nedgångar när det 

gäller offentligt deltagande. 63 För flertalet av de elever som har beskrivits här går det inte att tala 

om några enhetliga stilar som styr de kulturella praktikerna, men det går samtidigt att se tydliga 

kopplingar till en konsumtion av populärkultur. Som Boëthius (1994) skriver är populärkulturen 

något som ofta relateras till just ungdomar, samtidigt som intresset för exempelvis tv-program 

med en tydlig sådan koppling tycks tendera att även tilltala äldre människor.64 Jag upplever att det 

känns mer relevant att tala om förhållningssätt till kultur och förvärvade kulturella tillgångar 

istället för att relatera ungdomarna till ett specifikt utbud eller särskilda stilar och genrer.   

   Finkultur som teater, vissa litterära genrer med mera tycks vara något som många elever 

kommer i kontakt med i skolan, vilket tydligt framhäver skolans roll och betydelse när det gäller 

förmedlandet av detta. Medan viss forskning antyder att de sociala skillnaderna i fråga om 

kulturella praktiker minskar eller försvinner, det vill säga att alla konsumerar lite av varje, går det 

att finna exempel i intervjuerna som pekar på skillnader i sätt att förhålla sig till exempelvis 

                                                 
62 Broady, Andersson, Börjesson, Gustafsson, Hultqvist, Palme (2000), s. v-xi;  Palme (2008), s. 34, 38, 40. 
63 Ungdomsstyrelsen (2011), s. 3; Kulturrådet (2008), s. 13. Persson (1999), s. 62. 
64 Boëthius (1994), s. 257-258.   
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finkultur. Vissa elever gav uttryck för att vara hyfsat bevandrade i någon slags finkultur i fråga om 

litteratur och teaterbesök. Även om dessa typer av praktiker blandas med andra som exempelvis 

lyssnande på popmusik, finns det elever som helt saknar kännedom om detta utbud eller genrer i 

kulturen och som aldrig går på exempelvis teater. Här går det förmodligen att se större skillnader 

mellan elever på olika gymnasieprogram och skolor än vad som har framkommit i den här korta 

studien. Palme (2008) redogör för att gymnasieskolans struktur kan liknas vid en triangel, där 

naturvetenskapligt program utgör toppen och praktiska linjer som omvårdnad och fordon 

befinner sig längst ned. Detsamma gäller elevernas positioneringar där det i toppen går att finna 

de med höga betyg och högt socialt ursprung, medan det i botten ser ut på motsatt vis.65 Det är 

nog ingen överdrift att säga att elever i de högre skikten förmodligen är de som oftare är 

bevandrade inom den finkulturella sfären och därmed har lättare för att ta den till sig. 

När det gäller elevers utbildningsstrategier framstår det som att dessa formas eller påverkas av 

ekonomiska, kulturella och utbildningsmässiga tillgångar i hemmet.66 Detsamma gäller sociala 

tillgångar vilka kan ses som resurser i form av stöd och råd om framtida val av utbildning eller 

alternativa möjligheter. I de intervjuer som här har genomförts framgår det att synen på 

utbildning tydligt sammanfaller med attityder i hemmen och olika typer av tillgångar som går att 

relatera till dessa. Det går här att se en tydlig klyfta mellan vissa elever som går på 

yrkesförberedande och studieförberedande program, då tillgångarna som kan relateras till 

hemmen kan beskrivas som vitt skilda, vilket påverkar både hållningar till kultur och utbildning.     

7.2 Teoretiska perspektiv och fortsatta studier 

Det teoretiska perspektiv som här har tillämpats har bistått med begrepp och förhållningssätt 

som har gjort det möjligt att sätta elevernas uppfattningar och praktiker gällande uppsatsens tema 

i relation till deras sociala bakgrund. Det är viktigt att påpeka att det teoretiska perspektivet 

givetvis går att ersätta med andra och att det förmodligen skulle ge andra typer av resultat, eller 

mer differentierade sådana. I analysdelen har olika former av tillgångar eller kapital fokuserats och 

satts i relation till varandra för att positionera eleverna i förhållande till varandra och samhället i 

övrigt. Det är tänkbart att de mönster som här har framhävts skulle se helt annorlunda ut om det 

teoretiska perspektivet istället skulle ta sin utgångspunkt i genusteori eller om etnisk bakgrund 

istället var det som fokuserades, för att bara nämna några exempel. Det teoretiska perspektivet är 

med andra ord inte det enda sättet att se på undersökningsområdet. När det gäller fortsatta 

studier inom kan det vara intressant att även täcka in sådana saker som här har omnämnts, för att 

på så sätt få en bättre uppfattning om faktorer som kan vara av stor betydelse för den här typen 

av studier. Förmodligen ger det upphov till betydligt mer komplexa mönster när det gäller stilar, 

utbildningsstrategier, positioneringar i samhället med mera.  Det kan vara så att en viss typ av 
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kulturutövande som exempelvis skrivande eller bildskapande kanske är vanligare bland tjejer, 

medan fler killar ägnar sig åt musicerande, eller vice versa. Detsamma gäller om man skulle 

fokusera på ungdomars etniska bakgrund vilket förmodligen också skulle leda till andra 

upptäckter än vad som här har presenterats. Palme (2008) skriver exempelvis att: 

Elever med en invandrarbakgrund som också innefattar starka utbildningstillgångar, hade ofta 

kulturellt sett mera gemensamt med svenska elever med liknande bakgrund, än med 

invandrarelever som saknade dessa. (Palme (2008), s. 49). 

Citatet ovan tycker jag tydligt framhäver intressanta föremål för studier. Min studie som här har 

presenterats grundar sig på intervjuer, men när det gäller fortsatta studier inom området skulle 

metoden även med fördel kunna kompletteras med observationer och enkätundersökningar för 

att på så sätt skapa en bättre bild över elevernas situation, deras och familjers tillgångar och 

sociala positioner med mera. Detta skulle kunna kasta ett bättre sken över de frågeställningar som 

jag här har försökt besvara.   

7.3 Betydelse för skolan 

Även om det finns flera som hävdar att gränserna mellan finkultur och populärkultur börjar bli 

allt otydligare, verkar det ändå som att det finns tydliga gränser mellan den kultur som eleverna 

får ta del av i skolan och de som de själva brukar konsumera. Många elever beskriver att deras 

egna stilar med mera är något som lämnas utanför klassrummet, vilket mer eller mindre kan 

betyda att stora delar av den egna identiteten är något som hängs av inför mötet med 

undervisningen.67 För vissa kan det vara svårt att ta till sig ett undervisningsinnehåll som bygger 

på kulturella praktiker som de aldrig har utvecklat någon relation till eftersom det inte har varit 

något som har mött tidigare i sin sociala omgivning. Resultatet tycks bli att många elever 

uppfattar dessa inslag som tråkiga, något svårt eller främmande eftersom de skiljer sig avsevärt 

från de kulturer som de själva tar del av, samt de sätt som de gör det på.68 

För andra elever ses istället utbildningssystemet och de koder som det kan uppfattas bygga på, 

samt den kultur som går att koppla till det som något självklart då de har utvecklat en relation till 

det genom att det finns utbildningsmässiga och kulturella tillgångar i hemmet som skapar sådana 

möjligheter.69 Det är alltså påtagligt att eleverna möter skolan och undervisningen med olika 

förutsättningar, även om man bortser från sådana saker som kognitiva förmågor. Detta är något 

som jag har försökt påvisa i det här arbetet genom att fokusera på elevers bakgrund och deras 

dispositioner.     
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8. Konklusion 

I det här arbetet har det framgått att elever konsumerar kultur i en stor utsträckning och att det i 

det i många avseenden går att koppla till populärkultur, vilket ofta har beskrivits som något 

skadligt för ungdomar eftersom den ofta sägs befästa stereotypa föreställningar om exempelvis 

könsroller etnicitet, klass med mera. Detta vänder jag mig inte emot, men jag tycker samtidigt att 

det gör dessa kulturuttryck till större angelägenheter för skolan att behandla i den undervisning 

som eleverna själva tar del av. Hall (2011) beskriver fördelar som populärkulturen kan medföra 

om den förs in i undervisningen, då den exempelvis kan fungera som ett medel för att öka elevers 

intresse och engagemang för den undervisning som bedrivs, men även när det gäller att förstå det 

undervisningsinnehåll som presenteras.70 Oavsett om det gäller populärkultur eller inte tycker jag 

som blivande lärare att det är viktigt, och även en skyldighet, att försöka ta reda på vad eleverna i 

skolan är intresserade av och vad som faller dem i smaken. Frågan är dock hur musik och 

liknande som ungdomar konsumerar kan beröras utan att man som lärare på något sätt sätter sig 

över eleverna och deras egna upplevelser: Det är nog väldigt enkelt att det uppstår en känsla av vi 

och dem i en sådan här situation och att ge sig ut med någon form av tillgjord ambition att 

försöka förstå deras intressen eller att inta en romantiserad föreställning om deras kulturvärld tror 

jag inte är gynnsam, utan istället upprättar ett större avstånd mellan elever och lärare.  

När det gäller ungdomars inställning till utbildning tycks detta på många sätt höra samman 

med olika tillgångar i deras bakgrund som har gett upphov till olika dispositioner. Jag anser att det 

är viktigt att vara medveten om dessa tillgångar och inte enbart fokusera på elevers egna 

kompetenser eller förmågor. Att ha föräldrar med akademisk utbildning som är engagerade i den 

egna skolgången skapar förutsättningar hos elever som andra saknar. Det kan vara enkelt att peka 

på den enskilde individens brister om exempelvis ett engagemang för skolan saknas, istället för att 

ta hänsyn till att det kan finnas koder och förhållningssätt som eleven kanske aldrig har fått 

möjlighet att ta till sig under sin uppväxt. Även om det egna valet och de egna förmågorna många 

gånger framhävs som avgörande för den egna framgången eller vilken position i samhället som 

man intar, anser jag att det inte går att bortse från de dispositioner som en människa ”ärver” av 

den sociala omgivningen. Saker som ekonomiska och kulturella tillgångarna i hemmet påverkar 

rimligtvis elevers utbildningsstrategier, liksom sociala tillgångar i form av relationer och kontakter 

med andra människor, vilket kan ses som en tillgång i form av stöd och råd när det gäller den 

egna tillvaron, framtida val av utbildning med mera71  

                                                 
70 Hall (2011), s. 296-297.   
71 Palme (2008), s. 34, 36, 40. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Här finns ett fåtal frågor formulerade som kan ge en uppfattning om vad för typ av frågor som 

kommer att ställas under intervjuerna.  

 

Skolans betydelse för eleven 

Detta huvudområde är tänkt att belysa hur och vad elever tänker kring skola och utbildning. 

Avsikten är att få en allmän uppfattning om vilket värde som detta har för dem.  

 

Inställning till utbildning 

- Hur skulle du vilja beskriva din skola? 

- Hur känns det att gå dit? 

- Vad gillar du bäst med skolan? Finns det någonting som du inte trivs med? 

- Hur skulle du vilja beskriva dina egna prestationer i skolan? 

- Vad går du för program? Inriktning?  

- Hur gick det till när du valde program till gymnasiet? 

- Valde du mellan olika alternativ?  

Fortsatta studier 

- Vad skulle du vilja göra när du har gått ut skolan? 

- Hur du några planer på att fortsätta studera i framtiden? 

- Vad är viktigt för dig när/om du väljer utbildning? 

-  

Populär- och finkultur 

Avsikten med huvudområdet är att få en bild av elevers konsumtion av populär- och finkultur, 

samt hur de uppfattar den egna identiteten i förhållande till dessa.  

 

Elevens konsumtion  

- Vad lyssnar du på för musik? Ser för filmer, läser för böcker etc. 

- Hur har du kommit i kontakt med det du lyssnar/tittar på?  

- Vilka medier använder du dig av? Hur ofta gör du det? 

- Är du aktiv i sociala medier, Facebook, forum, bloggar etc.?  

- Hur ofta tar du del av dessa saker?  

Identitetsmarkörer 

- Vilken betydelse har musik, filmer, mode, sociala medier m.m. för hur du ser på dig själv? 

- Har du någon speciell grupptillhörighet, och hur uttrycker du det i så fall? 
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Sociala aspekter 

- Vilken betydelse har saker som musik-, mode- och filmsmak etc. när det gäller umgänge 

med kompisar? Familj? 

- Ser ni på film, lyssnar på musik etc. tillsammans? När och hur gör ni det? 

- Är det viktigt att kompisar delar samma musik-, film- och klädstil etc.?  

 

Social bakgrund 

Detta område avser att belysa elevers sociala bakgrunder, hur deras föräldrar tänker kring 

utbildning, vad de arbetar med och har för utbildning m.m.  

 

Föräldrars inställning till utbildning 

- Vad har dina föräldrar för inställning till dina studier? 

- Har de förväntningar på dig när det gäller studier? 

- Hur ser man på utbildning inom din familj? Bland vänner? 

- Har deras åsikter någon betydelse för hur du ser på utbildning?   

Inställning till kultur i hemmet 

- Delar dina föräldrar något av din kultursmak?  

- Är de intresserade av museer, utställningar m.m.? 

- Pratar ni om böcker, filmer, musik m.m. i hemmet? 

- Ser ni filmer och sånt tillsammans? 

 

 
 


