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Sammanfattning 

Detta arbete presenterar en attitydundersökning där elever från en stad jämförs med elever 

från landsbygd i fråga om attityder till utbildning. Arbetet är en komparativ 

attitydundersökning där stad och landsbygd ställs mot varandra. Analysen, om vad 

skillnaderna beror på, utgår från Pierre Bourdieus teori angående kapital och habitus. 

Metoden är kvantitativ och en enkät har använts för att på bästa sätt uppfylla arbetets syfte 

och frågeställningar. Totalt har 127 elever från årskurs nio deltagit varav 67 är pojkar och 60 

är flickor. 36 elever kommer från Uppsala kommun (stad) och 91 elever kommer från Heby 

kommun (landsbygd). 

 

Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap angående elevers attityder till skolgång, 

betyg och önskan om högre utbildning och hur dessa attityder skiljer sig åt i stad respektive 

landsbygd. Syftet är också att förstå hur dessa skillnader mellan eleverna kan förklaras med 

hjälp av Bourdieus begrepp kapital och habitus mot bakgrund av utbildningsnivån i respektive 

kommun. 

 

Resultatet visar att det finns tydliga skillnader i attityderna till högskolestudier mellan 

eleverna i Heby och Uppsala. Eleverna i Uppsala uppvisar mer positiva attityder till 

högskolestudier jämfört med eleverna i Heby. Med hjälp av Bourdieus resonemang om olika 

tillgång till kapital går det att koppla elevernas attityder till utbildningsnivån i respektive 

kommun. Eleverna i Uppsala känner högre förväntningar på framtida högskolestudier än vad 

eleverna i Heby gör. Det kan också konstateras att eleverna från Uppsala känner högre 

förväntningar, främst från föräldrar/vårdnadshavare, på framtida högskolestudier än eleverna i 

Heby. 

 

Nyckelord: utbildningssociologi, attityder, stad, landsbygd, Pierre Bourdieu  
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1 Inledning 

 

”Biblioteket i Morgongåva läggs ned” 

 

Detta var rubriken på den artikel som inspirerat mig till att skriva detta arbete. Artikeln är 

publicerad i UNT och skriven efter att Heby kommun satt upp mål om att minska 

kulturbudgeten med en miljon kronor (Lundgren 2011).  Jag är född och uppvuxen i orten 

Morgongåva. Orten hade, under den tiden, ca 1400 invånare, för- och grundskola (årskurs 1-

9), bibliotek och en nedlagd biograf som användes av elever i årskurs nio för vårshow. Idag 

har Morgongåva fortfarande ca 1400 invånare men högstadiet är flyttat till annan ort, därför 

används inte biografen av årskurs nio och biblioteket riskerar nedläggning. Den kulturella 

satsningen och satsningen på bildning är inte idealisk. Det finns självklart anledningar till 

varför dessa beslut har tagits men dessa kommer inte att behandlas i denna uppsats.  

 

När jag under hösten 2012 undersökte utbildningsnivåerna i Heby kommun och jämförde 

dessa med Uppsala kommun såg jag att det fanns skillnader där Uppsala kommun hade högre 

utbildningsnivåer jämfört med Heby kommun (se tabell och vidare redovisning i avsnitt 2.2). 

Detta tillsammans med aktuell forskning, rapporter och artiklar från bland annat SCB med 

namnet Barn till lågutbildade föräldrar hamnar efter i skolan (Larheden 2012) väckte frågan 

om det finns samband mellan attityderna till eftergymnasial utbildning och 

utbildningsnivåerna i landsbygdskommuner och stadskommuner. 

 

I en rapport från Skolverket (Skolverket 2012b:6) presenteras resultat som visar att 

skolresultaten varierar mellan olika kommuner och att denna variation blivit högre på senare 

år. I Ungdomsstyrelsens undersökning kan vi se många olika skillnader mellan ungdomar i 

storstäder och landsbygd, bland annat i attityder till utseende, mobilitet och boende, intresse 

för att resa utomlands och vi kan också se skillnader i hur länge ungdomarna planerat studera 

på högskola. Det som jag ämnar göra är att genomföra en mer specialiserad 

attitydundersökning som liknar den som skolverket gjort men som riktar in sig mer specifikt 

på att undersöka skillnader mellan storstäder och landsbygd. Utöver attitydundersökning så 

kommer jag även diskutera sambandet mellan utbildningsnivåer och attityder och 

sammankoppla detta med Bourdieus teori angående kapital och habitus. 
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2 Bakgrund 

På senare tid har många forskare engagerat sig i skolfrågor ur ett geografiskt perspektiv. 

Denna forskning syftar ofta till att kontrollera och undersöka likvärdigheten i den svenska 

skolan. Myndigheten för skolutveckling har publicerat flera rapporter och skriftserier 

angående utbildningen i landsbygden. Ett exempel är Annika Andræ Thelin och Karl Jan 

Solstads skrift där de kommer fram till att den lokala förankringen, alltså exempel på lokalt 

innehåll i undervisningen och samarbete med lokalsamhället, är viktig både för bygden och 

för elevernas identitet och utveckling (Thelin & Solstad 2005:18–20). De fortsätter skriva att 

även fast många elever fortsätter skolgången med gymnasiestudier är avbrotten många bland 

landsbygdsungdomar och att relativt få väljer att studera på högskola (Thelin & Solstad 

2005:21).  

 

I en doktorsavhandling skriven av Kerstin Johansson visade hon, via intervjuer, på olika 

ungdomsideal. Det rådande ungdomsidealet är att man ska vara högskoleutbildad, bo i en 

storstad och vara berest (Johansson 2003). Detta visar att idealet är en högskoleutbildning och 

ett storstadsliv vilket ofta kopplas samman då de största universiteten och högskolorna i 

Sverige finns i storstäder eller städer.   

 

Likvärdigheten inom skolan är alltså ett ämne som på senare år blivit väl forskat på. Ett annat 

ämne är attityder till skolan. Både Skolverket och Ungdomsstyrelsen genomför 

attitydundersökningar där man mäter elevers och lärares attityder till bland annat skolmiljö, 

betyg, högskolestudier, motivation, inflytande och demokrati. Skolverkets undersökningar 

genomförs vart tredje år för att kunna ställas och jämföras mot varandra. Jämförelser mellan 

pojkar och flickor är många i skolverkets undersökningar och de skillnader och likheter som 

finns kan tydligt skådas genom tabeller och diagram. Skillnader och likheter mellan 

landsbygd och storstad är dock inte lika vanliga i dessa attitydundersökningar. I skolverkets 

rapport 372, Likvärdig utbildning i svensk skola, framkommer det att mellanskolsvariationen, 

det mått som används för att beskriva hur mycket de genomsnittliga betygsresultaten skiljer 

mellan olika skolor, visar på skillnader mellan storstadskommuner och kommuner i 

landsbygden (Skolverket 2012b). I stadskommuner och förortskommuner har ökningen i 

mellanskolsvariation varit hög relaterat till mellanskolsvariationen i landsbygdskommuner. 

Här ligger variationen konstant på en lägre nivå. En förklaring till detta tros vara 

begränsningen på etableringen av nya skolor (exempelvis privatskolor) och därmed en 
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minskad möjlighet att kunna välja annan skola. Detta påverkar i sin tur 

mellanskolsvariationen. Undersökningen visar att vissa skillnader finns mellan stad och 

landsbygdsskolor.  

 

I Ungdomsstyrelsens värderings och attitydundersökning presenteras resultat där skillnader 

mellan landsbygd och storstad kan ses. Undersökningen kartlägger vad ungdomar värderar 

och hur de ser på framtida studier och yrkesval och visar att ungdomars framtidsplaner skiljer 

sig åt beroende på om man bor i landsbygden eller stad. Även detta påvisar att det finns vissa 

sociokulturella skillnader mellan ungdomar uppväxta i stad och land (Ungdomsstyrelsen 

2007). Dessa attitydundersökningar presenteras mer ingående i avsnitten nedan.   

 

2.1 Attitydundersökningar 

Den mest erkända attitydundersökningen i Sverige är troligtvis Skolverkets 

attitydundersökning. Denna undersökning genomförs var tredje år och den senaste, 2012 års 

undersökning, publicerades under 2013. Det är en stor undersökning och den behandlar 

många olika områden men just skillnader mellan stad och landsbygd är omskrivna i mycket 

liten grad. Det som står beskrivet är att fyra av tio föräldrar ”upplever att den svenska skolan 

lyckas ge en likvärdig utbildning till alla oavsett kön, bostadsort, sociala eller ekonomiska 

förhållanden i ganska eller mycket stor utsträckning” (Skolverket 2013:58). Utöver detta är det 

svårt att finna några konkreta attitydskillnader angående geografiska skillnader mellan eleverna.  

Utöver Skolverket genomför även Ungdomsstyrelsen attitydundersökningar kring ungdomars 

syn på deras framtid. Denna undersökning riktar in sig på att undersöka attityder till vidare 

utbildning, arbete, fritid och familj. I Ungdomsstyrelsens attitydundersökning från 2007 

ställdes en fråga där ungdomarna skulle svara på vad de ser som viktigast när de är 35 år. Tre 

olika dimensioner kan identifieras. Det som prioriteras som viktigast är traditionella mål, 

alltså mål som familj, barn, arbete och boende. Det som prioriteras som viktigast efter 

traditionella mål är materiella mål, alltså en god ställning i samhället, eget företag och hög 

levnadsstandard. Postmateriella mål, alltså självförverkligande, resa och fritid, värderas inte 

lika högt (Ungdomsstyrelsen 2007:7). 
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Figur 1, Ungdomsstyrelsen 2007 

 

I tabellen ovan som är hämtat ur Ungdomsstyrelsens undersökning 2007 kan vi se att ca 58 % 

av ungdomarna boende i landsbygd har som plan att studera minst tre år på högskola. Vid en 

jämförelse mellan ungdomarna i storstäder syns en skillnad då ca 77 % av 

storstadsungdomarna svarat att de planerar minst tre års utbildning på högskola. Detta är en 

markant skillnad mellan landsbygd och storstad. Ungdomarna från landsbygden planerar även 

inför en yrkesutbildning eller en kortare högskoleutbildning i högre grad än eleverna från 

storstäder. 

2.2 Utbildningsnivåer i Uppsala och Heby kommun 

I Sverige, som i många andra länder världen över, finns flera städer kända för sina högskolor 

och sitt studentliv. I Sverige är Uppsala och Lund två av landets största studentstäder. I en 

undersökning som SCB har gjort beräknas andelen högutbildade personer i Sverige och dessa 

placeras efter kommun i fallande ordning. Topp tio i denna lista är: Danderyd, Lund, Lomma, 

Lidingö, Täby, Solna, Uppsala, Stockholm, Umeå och Nacka (SCB 2013). Att Stockholm, 

Uppsala, Umeå och Lund alla är universitetsstäder är troligtvis en bidragande faktor till varför 
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just dessa städer med omnejd toppar denna statistik. Detta visar att högskoleutbildningar och 

därmed hög utbildningsnivå hos befolkningen koncentreras till storstäder.  

 

Vid en jämförelse mellan Heby kommun och Uppsala kommun, vilket är de två kommuner 

som undersöks i studien, syns skillnad på utbildningsnivå.  

Diagram 1, Utbildningsnivå i Heby kommun resp. Uppsala kommun i procent. Källa: SCB 

 
I diagrammet ovan syns att den eftergymnasiala utbildningen är högre i Uppsala kommun än i 

Heby kommun. En landsbygd beskrivs enligt SOU (1989:246) som en plats med samlade 

tätorter med mindre än 3000 invånare i, då detta stämmer överens med Heby kommun kallas 

är alltså Heby landsbygd. Uppsala blir således stadskommunen i denna undersökning.  En 

anledning till att denna skillnad är så stor kan vara att många flyttar till den ort man studerar 

på och sedan bor kvar efter utbildningen. En anledning till den stora skillnaden kan också vara 

att de arbeten som finns på landsbygden ofta inte kräver någon högskoleutbildning. Ett 

exempel är inom lantbruk där 177 600 personer arbetade år 2007. Jordbruksverket skriver i ett 

faktablad att de flesta av Sveriges lantbruk är familjeföretag där familjen själva ansvarar för 

jordbruket. Dessa familjer återfinns på landsbygden då det är där marken finns 

(Jordbruksverket 2013:3). Detta arbete kräver ingen eftergymnasial utbildning utan man kan 

börja arbeta efter gymnasiet. Skolverket skriver i sin attitydundersökning från 2010, att barn 

till högskoleutbildade föräldrar läser vidare i större utsträckning än barn till icke 

högskoleutbildade föräldrar (Skolverket 2010:135). Detta, tillsammans med SCB:s 

utbildningsnivålista, visar på vissa sakförhållanden där utbildningsnivån är högre i städer och 
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barn med högskoleutbildade föräldrar tenderar att själva läsa på högskola. Det är tydligt att 

skillnader i utbildningsnivå finns mellan just Heby kommun och Uppsala kommun. Hur dessa 

påverkar ungdomarnas attityder till vidare utbildning är dock inte redovisat. 

 

Att det finns vissa skillnader i attityder och värderingar kan alltså ses som ett faktum. Även 

skillnader i utbildningsnivå mellan Uppsala kommun och Heby kommun har kunnat påvisas. 

Det som detta arbete ska bidra med är att precisera vilka skillnaderna är och hur dessa 

skillnader kan kopplas ihop med utbildningsnivåerna och tillgången av olika kapital som 

socialt kapital och utbildningskapital i de olika kommunerna.  

2.3 Forskningsöversikt 

2.3.1 Klasstillhörighet, klassposition och hur detta påverkar unga 

Ahrne, Roman och Franzén (2008) skriver om människors olika klasstillhörighet och hur 

individer formas av sina föräldrars och familjens klasstillhörighet. Både ekonomiska och 

kulturella kapital överförs mellan familjemedlemmar. Klasstillhörigheten förmedlas alltså till 

viss del via släkt och familjeband. Ahrne, Roman och Franzén menar dock att denna 

klasstillhörighet inte är fast utan kommer att ändras under livet. Föräldrar och familj 

(maka/make) kommer att påverka en individs klasstillhörighet. En familjesituation där båda 

makarna har ett arbetarklassjobb ger en annan familjesituation än om båda makarna har ett 

tjänstemannajobb. De menar även att man kan ha mer eller mindre makt i sin klassposition, 

dvs. vilka arbetsuppgifter man innehar och möjligheten att själv utforma denna position. Detta 

påverkar sedan i sin tur livsvillkoren och handlingsmöjligheterna i de olika klasspositionerna. 

(Ahrne, Roman & Franzén, 2008:78–79).  

 

Ahrne, Roman och Franzén fortsätter med att beskriva skillnader mellan hur unga från olika 

klasser tar vara och ser på sin fritid. För barn i övre medelklassen är fritiden organiserad och 

vuxenledd där barnen tycks utgå från att det är deras rätt att förverkliga sig själva och sina 

intressen. Barnen från arbetarklassen ser fritid som en frizon där man slipper vuxenvärld och 

skola. Detta kopplar författarna sedan ihop med de materiella och kulturella resurser som 

finns i de olika klasstillhörigheterna. Olika livsstilar har ett samband med social klass och 

klasstillhörigheten spelar en stor roll för vanor, intressen och preferenser. (Ahrne, Roman & 

Franzén 2008:154).  
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En forskare som undersökt hur klasstillhörighet påverkar utbildning och framtida studier är 

Lidegran som studerat läkarstudenter och den sociala rekryteringen på läkarprogrammet, 

alltså vilka söker till detta program och varför? Studien är gjord utifrån intervjuer och 

resultatet som framkommer är att en stor del av studenterna har föräldrar med akademisk 

bakgrund. Studenterna själva ansåg att det var en homogen studentgrupp och att de hade 

liknande bakgrund och intressen. Lidegran visade även att samtliga intervjuade studenter hade 

presterat väl i tidigare studier och upplevt att de klarat skolan utan svårigheter. Utöver 

likheterna i betyg och prestationer så hade även en stor del av studenterna studerat det 

naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Valet av detta program behöver inte handla om 

ett intresse utan värdet av utbildningen kopplat till hur svår den är att komma in på. 

Utbildningen kan således liknas vid ett resultat av hur mycket utbildningskapital ungdomen 

förvärvat. (Lidegran 2009:198). Lidegran tillsammans med Ahrne, Roman & Franzén visar på 

att individer påverkas av sin klasstillhörighet i stor grad under uppväxten. Även deras 

fritidsintressen, framtida studier och yrkesval kan påverkas av den samhällsklass man växer 

upp i.  

2.3.2 Regionala skillnader 

Svensson (1996) tar upp begreppet ”rulltrapperegion”. Men detta begrepp menar man att 

regioner som attraherar inflyttare är likt en uppåtgående rulltrappa. Dessa regioner attraherar 

unga människor med karriärpotential, regionerna är rika av expansiva företag och en god 

ekonomisk tillväxt (Svensson 1996:34–35). Ahrne, Roman och Franzén skriver att 

arbetsinkomsterna är högst i de tre storstadsregionerna och lägst på det Sydsvenska höglandet 

och i stora delar av Norrlands inland och Svealands skogsbygder. Detta innebär att en stor 

andel av ungdomarna studerar och bosätter sig i storstäder under studietiden och troligtvis 

söker arbete i städerna där de höga lönerna finns. (Ahrne, Roman & Franzén, 2008:105) 

Svensson skriver även om hur olika regioner kan komma att bli stigmatiserade eller positivt 

laddade. Exempelvis kan en region där inkomsterna och bostadspriserna är höga, 

arbetslösheten är låg och utbildningsnivån är hög anses positivt laddad. Denna stigmatisering 

kan skapa ett visst socialt och symboliskt kapital hos invånarna i regionen där en norm finns. 

Stigmatiserade områden kan ha en negativ effekt på de som inte ”når upp” till denna klass. 

(Svensson 2006). Andersson (1996) är skeptisk till rulltrapperegioner och håller inte med om 

Svenssons syn på stigmatiserade områden, att en region är bättre för alla. Anderssons studie 

har visat att rulltrappeeffekten är positiv för högutbildade individer men inte för lågutbildade. 
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Expansiva regioner är dyrare att leva i, sett till boendekostnaderna och prisläget, relaterat till 

landsbygden som inte är lika expansiv (Andersson 1996).  

 

Forskning visar också på att ungdomar från landsbygden gör fler avbrott i studierna och att 

relativt få väljer att studera på högskola jämfört med ungdomarna från storstäder (Thelin & 

Solstad 2005:21).  

3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Bourdieus begrepp kapital och habitus 

Jag har valt att utgå från den franske sociologen Pierre Bourdieus begrepp om olika kapital 

och habitus. Bourdieu är intresserad av hur det kan komma sig att föräldrarnas 

utbildningsnivå har så stor betydelse för barnens möjligheter. Individer och grupper har olika 

kapital, dvs. olika symboliska kapital, sociala kapital, kulturella kapital och 

utbildningskapital. Dessa kapital bör ses som tillgångar som man antingen ärver eller 

förvärvar under livet. Kapitalen är alltså föränderliga och påverkas och formas under livets 

gång. Det finns flera olika typer av kapital, exempelvis kulturellt kapital och socialt kapital. 

Inom dessa finns ytterligare grupperingar med olika kapital. Beroende vad man undersöker 

används olika kapital, om man undersöker utbildning så använder man sig av ett 

utbildningskapital som ingår i det kulturella kapitalet.  

3.1.1 Symboliskt kapital 

Symboliskt kapital syftar på det som erkänns som värdefullt inom olika sociala grupper. 

Värderingen sker inte på en individnivå utan på en övergripande social nivå. Ett symboliskt 

kapital är alltså socialt betingat. Ett exempel på symboliskt kapital är innehav av olika titlar 

vilka betraktas som eftersträvansvärda. Studier vid vissa högskolor och arbeten inom vissa 

yrkesgrupper kan också generera prestige som gör att en person förvärvar ett högt symboliskt 

kapital (Broady 1989:1–12). I denna undersökning kommer det symboliska kapitalet inte 

behandlas i någon större utsträckning. Dock är detta kapital viktigt att ha vetskap om 

angående denna typ av analys. Detta för att ett högt kulturellt kapital och ett högt 

utbildningskapital kan skapa ett högt symboliskt kapital, flera olika kapital hänger samman 

och påverkar varandra.  
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3.1.2 Kulturellt kapital 

Att ha ett högt kulturellt kapital innebär att man är kunnig inom bland annat musik, konst, 

litteratur och att man är kunnig och har mycket vetskap om exempelvis utbildningssystem och 

samhällsfrågor. Ett högt kulturellt kapital är ofta sammankopplat med den så kallade 

”finkulturen” där opera, teater och klassisk musik ofta ingår i (Broady 1991:14).  

 

Det kulturella kapitalet i sig klassificeras som en underavdelning till det symboliska kapitalet 

(Broady 1991:169). Kulturellt kapital sågs förr som en hypotes där man kunde utreda hur de 

socialt ojämnt fördelade chanserna att nå framgång inom utbildningssystemet visade sig 

(Broady 1985:50). Utbildningskapitalet kan ses som en underunderavdelning till det 

symboliska kapitalet, alltså som en underavdelning av det kulturella kapitalet. Det kulturella 

kapitalet är mycket vitt och svårdefinierbart. Vill man förstå olika specifika områden behöver 

man använda sig av mer specifika kapitalsorter. Inom det kulturella kapitalet kommer jag 

främst beröra utbildningskapitalet. Barn och ungdomar med ett medärvt högt kulturellt kapital 

har bättre chanser att förvärva ett utbildningskapital. Dock ska det nämnas att det kulturella 

kapitalet inte är bundet utan man kan erhålla högre kulturellt kapital genom exempelvis 

studier. Har man ett högt kulturellt kapital har man lättare att tillgodogöra sig utbildning. Det 

krävs alltså ett visst kulturellt kapital för att kunna ha ett högt utbildningskapital (Broady 

1991:174–175). Det är främst via hemmet och i utbildningssystemet som ett kulturellt och ett 

utbildningskapital förvärvas. I det här arbetet kommer fokus vara på att se skillnader mellan 

elevernas utbildningskapital, detta genom enkätsvaren och utbildningsnivåerna i 

kommunerna.  

3.1.3 Socialt kapital 

Det sociala kapitalet är tillgångar och resurser i form av ett nätverk av vänner, bekanta och 

familj. Det sociala kapitalet byggs upp exempelvis genom utbildning och arbete där varje 

individ intar en position där de ökar exempelvis sina kulturella eller ekonomiska kapital 

(Broady 1991:178). Det sociala kapitalet och det ursprung en individ har är en viktig faktor 

för individens attityder till utbildning och hur man hanterar sin utbildning (Broady 1991:220).   

3.1.4 Habitus 

Habitus är ett slags erfarenhetsbaserat system som vi ständigt formas av. Habitus kan 

exempelvis vara erfarenheter, kunskaper och vanor nedärvda från föräldrar (Broady 1998:3-

7). Habitus formas via sociala handlingar under uppväxten och livet och Bourdieu menar att 
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individer influerar varandra beroende på vilka kapital man har tillgång till. På grund av 

tillgången till olika kapital blir individer kategoriserade och habitus styr individernas 

handlingar. Habitus kan ses som någonting man skapar socialt i en grupp, habitus skapar 

gemensamma sätt att se på omvärlden och sig själv. Broady menar att en persons habitus styr 

hur denna person investerar, ökar och utnyttjar sina kapital (Broady 1998:228–2230). Broady 

skriver även om en studie som Bourdieu gjort där studien visar att elevers goda 

utbildningsresultat kan förklaras genom deras förutsättningar som förkunskaper och 

exempelvis de kulturella kapital de förvärvat sig från den samhällsklass de växt upp inom 

(Broady 1998:236).  

 

Det ska påminnas att Bourdieus kapitalbegrepp inte är deterministiska, man kan alltså inte 

enbart genom att granska de olika kapitalen i en familj säga vilken utbildningsnivå barnen i 

familjen kommer få. Kapitalbegreppen, såsom symboliskt, socialt, kulturellt och 

utbildningskapital kan däremot förklara varför vissa individer når framgång inom exempelvis 

den akademiska världen och andra inte. Konkretiserat så har dock elever med höga 

symboliska, sociala och kulturella kapital bättre förutsättningar att nå hög utbildning än elever 

med låga symboliska, sociala och kulturella kapital.  

 

Ett begrepp som har nära koppling, i detta arbete, till Bourdieus teori är utbildningsnivå vilket 

är ett vanligt begrepp inom svensk forskning angående likvärdighet i skolan. I skolverkets 

rapport framställs hur elevernas förväntade studieresultat tenderar att vara högre i en skola där 

andelen elever med högutbildade föräldrar är hög(Skolverket 2012b). På en skola där 

föräldrarnas utbildningsnivå är låg är alltså förväntningarna på elevernas studieresultat lägre. 

Detta kan tydligt förbindas till Bourdieus teori om det sociala kapitalet och habitus där 

eleverna på den skolan med högutbildade föräldrar ”ärver” ett högt habitus med troligtvis 

höga kapital. Ett PM, angående slutbetygen i grundskolan, från skolverket visar att 95 % av 

de elever som har föräldrar med högskoleutbildning kom in på gymnasieskola. Av de elever 

som har gymnasieutbildade och grundskoleutbildade föräldrar är samma andel 86 % 

respektive 64 % (Skolverket 2009).   
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att främst bidra med kunskap om skolelevers attityder till skolgång, 

betyg och önskan om högre utbildning och hur dessa attityder skiljer sig åt mellan stad och 

landsbygd. Skillnaderna i attityder kommer att analyseras med hjälp av Bourdieus begrepp 

kapital och habitus i relation till utbildningsnivån i respektive kommun. Att undersöka om det 

finns samband mellan utbildningsnivån i en kommun och de attityder eleverna har görs främst 

för att kunna främja en likvärdig utbildning men också för att visa skillnader i möjligheter 

beroende på bostadsort. 

 

De frågeställningar som arbetet följer är: 

- Vilka skillnader i attityd till högskolestudier, skola och betyg uppvisar elever 

från Heby gentemot Uppsala?  

- Hur relaterar skillnaderna i elevernas attityder till utbildningsnivåerna i 

kommunerna?  

- Hur kan dessa skillnader förklaras med hjälp av Bourdieus begrepp kapital 

och habitus? 
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5 Metod 

Jag har valt att använda mig av enkät som undersökningsmetod. Mitt val är att göra en 

kvantitativ undersökning där resultat presenteras och jämförs. Syftet är att beskriva hur en 

situation ser ut samt försöka hitta förklaringar till varför det ser ut som det gör genom att 

analysera resultatet utifrån Bourdieus teorier. Jag anser att en kvantitativ metod och då enkät 

bäst svarar mot arbetets syfte – beskriva ett läge och analysera de resultaten utifrån ett 

teoretiskt ramverk. Genom en kvantitativ metod kan man också få ett bredare svarsunderlag 

än vid exempelvis kvalitativa intervjuer. Genom en enkätstudie kan två grupper, i detta fall 

land – stad, eller fler jämföras på ett mer systematiskt sätt.  

 

I detta kapitel kommer jag bland annat beskriva enkätens utformning, metod för bearbetning 

och analys samt genomförande. Metoddelen innehåller även en diskussion om forskningsetik. 

5.1 Enkätens utformning 

Enkäten är utformad med en tydlig struktur och frågor med fasta svarsalternativ. Jag valde att 

utforma enkäten via påståenden, detta för att få konkreta svar. Vid frågor riskerar man att få 

många olika svar som inte går att ställa mot varandra. Påståendena besvaras på en femgradig 

skala som går mellan ytterligheterna mycket dåligt och mycket bra. Enkäten inleds med 

allmänna påståenden exempelvis om eleverna tycker skolan är rolig. Detta främst för att 

eleverna ska få en lättare inledning i enkäten. I enkätens mitt kommer några påståenden som 

är mer inriktade till syftet, exempelvis ”jag vill studera på högskola” och ”Teoretiska ämnen 

är roliga”. Dessa frågor följer ofta upp varandra. Ett exempel på detta är påståendet ”Jag vill 

studera på högskola”. Detta påstående följs upp med påståendet ”det förväntas att jag ska 

studera på högskola”. Genom dessa typer av frågor blir relevansen mot syftet och 

frågeställningarna hög. Mot enkätens slut kommer påståenden där förväntningar behandlas, 

exempelvis om det finns förväntningar på deras betyg och vem som har dem. Även här finns 

följdfrågor angående vem det är som har förväntningar på elevernas betyg eller sökande till 

högskola.  

 

Istället för att fråga eleverna om deras föräldrars utbildningsnivå valde jag att använda mig av 

nationell statistik från SCB. Här är inte bara elevernas föräldrar representerade utan 

befolkningen i hela kommunen (mellan åldrarna 16-74 år). Detta gör att sambandet mellan 

elevernas syn på utbildning och utbildningsnivån i den kommun de bor i kan ses. Jag valde 
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även att använda mig av ett enkelt språk då frågor som uppfattas språkligt utmanande kan leda 

till att de uppfattas felaktigt och enkätsvaret blir missvisande (Trost 2007:67–96).  

5.2 Genomförande 

Enkäten genomförs på tre olika skolor. Dessvärre kommer inte samma typ av 

insamlingsmetod ske på alla skolor. På två av skolorna har jag haft möjlighet att vara 

närvarande vid ifyllningen. Detta är att föredra då det finns möjlighet att motivera eleverna att 

svara på frågorna noggrant samt förtydliga enkäten vid oklarheter (Trost, 2007:10). Den andra 

enkäten har lärarna på skolan gjort och jag har sedan hämtat upp dem på skolan. De som gjort 

enkäten har dock blivit informerade om syftet och frågeställningarna och har vetskap om de 

olika etiska aspekter som gäller (se avsnitt 5.6). De olika insamlingsmetoderna bör dock inte 

påverka resultatet av enkäterna då enkäten i sig är anpassad till elever i denna ålder. De 

oklarheter som uppstått under ifyllningen av enkäten har varit angående förväntningarna där 

flera inte förstått vad förväntningar är. Vid en kort förklaring har dessa elever förstått och 

eventuella missförstånd kunnat förhindras.  

5.3 Metod för bearbetning och analys 

Det insamlade materialet består av ett antal enkätsvar. Då undersökningen går ut på att 

jämföra Heby och Uppsala kommer enkäterna hållas isär i dessa uppdelningar. Då enkäterna 

är handskrivna kommer jag gå igenom enkät för enkät och fylla i varje svar i tabeller där de 

sedan enkelt kan jämföras. I undersökningen analyseras hur frekvent de olika 

svarsalternativen förekommer, detta för att kunna räkna ut statistik och analysera dessa data. 

Analysen är alltså enbart jämförande där resultaten från enkäten i Heby jämförs med 

resultaten från enkäten i Uppsala. Skillnader och likheter presenteras och analyseras utifrån 

Bourdieus teorier om kapital och habitus.  

5.4 Urval 

Det urval jag gjort till enkätundersökningen är att jag först och främst undersökt vilka elever 

som är relevanta att undersöka. Jag valde att genomföra enkätundersökningen i årskurs nio på 

högstadiet. Detta för att de elever som går i årskurs nio gjort sitt första gymnasieval och har 

vissa tankar på framtida studier och arbete. Dock är de fortfarande unga och majoriteten av 

eleverna har troligtvis inte någon bestämd plan inför framtida arbete eller studier. Jag valde 

elever från Uppsala kommun och Heby kommun för att få elever från en stadskommun och en 

landbygdskommun.  
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5.4.1 Beskrivning av elever 

De skolor som undersöks är två skolor från landsbygden (Heby kommun) och en skola från en 

stad (Uppsala kommun). Uppsalaskolan ligger centralt i staden och har av eleverna i årskurs 9 

ett genomsnittligt meritvärde över riksgenomsnittet. De två undersökta skolorna i Heby 

kommun har ett genomsnittligt meritvärde under riksgenomsnittet (SIRIS).  Antal elever som 

ingår i undersökningen på skolan från Uppsala kommun är totalt 36 varav 17 är flickor och 19 

är pojkar. Från den ena skolan i Heby kommun är antalet elever totalt 45 varav 23 är pojkar 

och 22 är flickor. Från den andra skolan i Heby kommun är antalet elever totalt 46 varav 21 är 

flickor och 25 är pojkar. Totalt är det 91 elever från Heby kommun. Kritik kan ställas mot det 

lilla antalet elever från stadsskolor och det markanta större antalet elever från landskolor. Det 

hade varit önskvärt med fler elever från stadsskolor, detta gick dock inte då jag inte fick 

möjligheten att genomföra studien på mer än en skola. Detta på grund av tidsbrist hos 

skolorna, under tiden jag gjorde mina undersökningar var lärarna upptagna med nationella 

prov, omdömesskrivning samt betygsättning. Dock jämförs eleverna genom andel procent och 

inte antal elever, detta innebär att skillnaden mellan antal elever inte bör påverka jämförelsen 

och resultatet. Det totala antalet elever som undersöks är 127 varav 67 är pojkar och 60 är 

flickor.  

5.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär säkerheten med vilken den aktuella egenskapen mäts. I princip innebär 

detta att om man genomför ett test flera gånger och får samma resultat så är reliabiliteten hög. 

Detta innebär i sin tur att en undersökning som ska ha hög reliabilitet ska gå att upprepa. 

Enligt mig har en enkätundersökning, alltså en kvantitativ metod, ofta en högre reliabilitet än 

en kvalitativ metod då inga personliga omständigheter, exempelvis intervjuarens 

sinnesstämning påverkar. Undersökningen i detta arbete anser jag ha en hög reliabilitet då den 

bör kunna göras om flera gånger med samma resultat. Inga yttre faktorer bör påverka 

enkätundersökningen. (Esaiasson 2007:63–72) För att garantera ett säkert resultat har även de 

enkäter som är halvgjorda eller oseriösa tagits bort. 

 

Validitet innebär hur väl mätinstrumentet mäter det som det är avsett att mäta. Hög validitet 

förutsätter en hög reliabilitet. För att få en hög validitet bör frågeställningarna vara klara och 

tydliga så det är klart exakt vad man vill mäta. I den enkätundersökning som genomförs har 

frågeställningarna varit grunden till de frågorna i enkäten vilket gör att validiteten får anses 
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hög. Frågorna i enkäten motsvarar alltså de områden som jag vill undersöka (Esaiasson 

2007:70–72). 

5.6 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet har ställt fyra krav på de som ska bedriva forskning. Detta är för att 

säkerställa en säker och rättvis forskningstradition. Kraven handlar om att de studerande ska 

ta del av forskningen och att man ska behandla personuppgifter konfidentiellt och med 

försiktighet. Här nedan följer dessa fyra viktiga krav med information om vad de handlar om. 

– Informationskravet: Detta kräver att innan undersökningen och studien görs ska man 

informera om vad studien kommer att handla om, och detta skall göras till alla som 

kommer att vara en del av forskningen. Man ska också berätta att deltagandet i 

forskningen är frivilligt.  

– Samtyckeskravet: Detta krav innebär att den som är med i studien när som helst får 

avbryta sin medverkan. Denne har också möjligheten att bestämma hur länge han eller 

hon vill medverka.  

 – Konfidentialitetskravet: Detta krav innebär att alla uppgifter som finns om de som 

medverkade i undersökningen inte blir offentliga om de inte vill detta. Detta är ett skydd 

mot insyn i t.ex. deras livsförhållanden.  

– Nyttjandekravet: Detta innebär att de uppgifter man får in om de medverkande inte får 

användas i annat syfte än för forskningen. (Vetenskapsrådet) 

Samtliga dessa krav kommer självklart att följas. Vid de tillfällen som jag deltagit har jag 

kortfattat berättat om syftet med undersökningen och uppsatsen. Jag har även förtydligat att 

enkätundersökningen är valfri att delta i och att man när som helst kan avbryta. Detta står 

även med på enkäten. Jag har även framfört att enkäten är helt konfidentiell och att enkäterna 

endast kommer användas till detta arbete och ingenting annat. Konfidentialitetskravet uppfylls 

genom anonymitet i enkäten, den enda informationen som eleverna fyller i är kön. Delar av 

dessa krav står även med i enkäten för att säkerställa att samtliga elever har tagit del av främst 

samtyckeskravet men också informationskravet och konfidentialitetskravet.  
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6 Resultat  

I början av detta arbete var ett mål att se om skillnader kan märkas mellan elevers attityder till 

vidareutbildning ur ett geografiskt perspektiv. Här presenteras de resultat som framkommit i 

undersökningen.  

 

Diagram 1, Påstående 4: Jag vill studera på högskola. Heby- och Uppsala kommun. 

 

Det är tydligt att eleverna i Uppsala kommun tenderar att vilja studera på högskola i högre 

grad än eleverna på skolorna i Heby kommun. 80,5 % av eleverna från Uppsala anser att 

påståendet ”jag vill studera på högskola” stämmer mycket bra. I Heby är det enbart 24 % av 

eleverna som svarat att påståendet stämmer mycket bra. En större andel av eleverna i Heby 

har även svarat att påståendet stämmer mycket dåligt eller ganska dåligt än eleverna i 

Uppsala. Det som diagrammet visar är alltså att eleverna i Uppsala visar en större vilja än 

eleverna i Heby att studera på högskola. Denna vilja, eller snarare ovilja, belyses även av att 

eleverna i Heby svarat att påståendet stämmer mycket dåligt eller ganska dåligt i betydligt 

högre grad än eleverna i Uppsala. 

 

Påstående 13, i diagram 2 nedan, kan kopplas samman med diagram 1 ovan. Påståendet är 

”Det förväntas att jag ska studera på högskola”.  
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Diagram 2, påstående 13: Det förväntas att jag ska studera på högskola, Heby- och Uppsala kommun. 

 

I diagrammet syns att eleverna i Uppsala känner att det finns högre förväntningar på att de ska 

studera på högskola än vad eleverna i Heby känner. 61 % av eleverna i Uppsala anser att 

påståendet stämmer mycket bra överens med deras uppfattning, endast 17 % av eleverna i 

Heby känner att påståendet stämmer mycket bra överens med deras uppfattning. 18 % av 

eleverna i Heby känner att påståendet stämmer mycket dåligt och 11 % anser att det stämmer 

ganska dåligt. Av eleverna i Uppsala är det 2,5 % som anser att påståendet stämmer mycket 

dåligt och samma andel anser att det stämmer ganska dåligt. Eleverna i Uppsala känner alltså 

högre förväntningar på att de ska studera på högskola än vad eleverna i Heby känner.  

 

Eleverna i Uppsala känner både en högre vilja och större förväntningar på att de ska studera 

på högskola än vad eleverna i Heby gör. En tydlig majoritet av eleverna i Uppsala vill studera 

på högskola och en tydlig majoritet känner att det finns förväntningar på att de ska studera på 

högskola.  Eleverna i Heby visar mer spridda åsikter. Det är fler av eleverna i Heby som vill 

studera på högskola än de som inte vill, och ett litet överslag visas vad gäller förväntningar på 

att de ska studera på högskola. Vid en jämförelse med eleverna i Uppsala är dock attityderna 

till högskolestudier mindre positiva överlag. Eleverna i Heby känner inte heller lika höga 

förväntningar på att de ska studera på högskola som eleverna i Uppsala känner. 

 

Även i frågan om vem som har högst förväntningar på att de ska studera på högskola kan 

tydliga skillnader ses.  



 22 

Diagram 3, Fråga 13: vem tycker du har högst förväntningar på att du ska studera på högskola? 

 

Här har 58 % av eleverna i Uppsala svarat att de högsta förväntningarna kommer från deras 

föräldrar/vårdnadshavare. 39 % har svarat att de högsta förväntningarna kommer från dem 

själva. Detta kan kopplas till resultatet i diagram 2 där 61 % av eleverna från Uppsala svarat 

att påståendet ”det förväntas att jag ska studera på högskola” stämmer mycket bra. En 

majoritet av eleverna känner att de högsta förväntningarna kommer från deras föräldrar och de 

känner att det finns förväntningar att det ska studera på högskola. I Heby är resultatet omvänt. 

51 % av eleverna känner att de högsta förväntningarna kommer från dem själva och 38 % har 

svarat att förväntningarna kommer från föräldrar/vårdnadshavare. En hög andel elever, i 

jämförelse med Uppsala, anser att påståendet ”det förväntas att jag ska studera på högskola” 

stämmer mycket eller ganska dåligt. I diagram 3 visar det sig också att eleverna i Heby anser 

att det är de själva som har högst förväntningar på att de ska studera på högskola. Merparten 

av eleverna i Heby har således svarat att det är de själva som har högst förväntningar på att de 

ska studera på högskola, de har även svarat att de inte vill studera på högskola i lika hög grad 

som eleverna i Uppsala. De har även svarat att det inte förväntas att de ska studera på 

högskola i lika hög grad som eleverna i Uppsala. Vid en jämförelse mellan eleverna i Heby 

och eleverna i Uppsala så syns tydliga skillnader i dessa tre diagram.  
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Diagram 4, påstående 10: Jag strävar efter höga betyg 

 

I diagram 4 märks att både eleverna från Heby och Uppsala strävar efter höga betyg. De flesta 

av eleverna från Heby anser att påståendet stämmer ganska bra och mycket bra. En majoritet, 

66,5 %, av eleverna i Uppsala har svarat att påståendet stämmer mycket bra. Detta är en tydlig 

skillnad mot eleverna i Heby där 32 % av eleverna tycker att påståendet stämmer mycket bra. 

I diagrammet nedanför märks inga större skillnader utan eleverna från Heby och Uppsala har 

liknande svar. 

Diagram 5, påstående 8: Jag är nöjd med mina betyg 

 

Den större delen av eleverna, både de från Heby och Uppsala, anser sig vara nöjda med sina 

betyg. Det finns dock elever som inte känner sig nöjda med sina betyg. Många elever 

påpekade vid undersökningstillfället att man aldrig riktigt kan bli nöjd med sina betyg. Även 

om man har ett D så kan man alltid få ett C. Dessa elever ansåg sig därför inte helt nöjda och 

kryssade i svarsalternativen mycket dåligt eller ganska dåligt. Trots detta synsätt på betyg så 

syns ändå att en stor del av eleverna känner sig nöjda med sina betyg.  

 

Likt synen på högskolestudier märks även att eleverna känner att det finns förväntningar på 

att de ska prestera väl i skolan.  
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Diagram 6, påstående 11: Det finns förväntningar på att jag ska prestera väl i skolan. 

  

Både eleverna från Heby och eleverna från Uppsala känner att det finns förväntningar på att 

de ska prestera väl i skolan. Eleverna i Uppsala har svarat att påståendet stämmer ganska bra 

eller mycket bra i något högre utsträckning än eleverna i Heby. Dock har fler elever i 

Uppsala, relaterat till Heby, svarat att påståendet stämmer ganska dåligt. Eleverna i Heby 

anser att påståendet stämmer ganska bra eller varken bra eller dåligt. Likt förväntningsfrågan 

angående högskoleutbildning ovan så har eleverna även här redovisat vem de anser har högst 

förväntningar på deras betyg.  

Diagram 7, kryssa i vem som du tycker har högt förväntningar dina betyg. 

 

Här syns, återigen, att eleverna i Heby har högst förväntningar på sig själva medan eleverna i 

Uppsala känner att de högsta förväntningarna kommer från föräldrar/vårdnadshavare. En 

tolkning av resultatet blir att eleverna i Uppsala känner högre förväntningar från sina 

föräldrar/vårdnadshavare på att de ska prestera väl i skolan än eleverna i Heby gör. Eleverna i 

Heby känner dock att det finns förväntningar på att de ska prestera väl i skolan men en stor 

del av eleverna har högst förväntningar på sig själva. 
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I synen på betyg, skolprestationer och högskola kan skillnader mellan elever i Uppsala och 

Heby observeras. I synen på skolan har dock eleverna liknande åsikter.  

Diagram 8, påstående 1: Skolan är rolig. 

 

I dragram 8 är det svårt att utläsa några konkreta skillnader mellan eleverna i Heby och 

eleverna i Uppsala. Det är något fler elever från Heby som anser att påståendet stämmer 

mycket dåligt och något fler elever från Uppsala som anser att påståendet varken stämmer bra 

eller dåligt relaterat till Heby. Dessa skillnader är dock små och varierande i de olika 

svarsalternativen vilket gör att likheterna mellan elevernas svar är stora. Även i påståendena 

”Jag läser böcker på fritiden” och ”det är roligt att göra läxor” finns likheter mellan eleverna i 

Heby och Uppsala (dessa diagram kan ses i bilaga 2). Majoriteten av eleverna har svarat att 

påståendet angående läxor stämmer mycket dåligt eller ganska dåligt. Angående läsningen på 

fritiden har en majoritet av eleverna även här svarat att påståendet stämmer mycket dåligt 

eller ganska dåligt. Dock finns det elever som svarat att påståendet stämmer varken bra eller 

dåligt och ganska bra, fler elever från Heby har svarat att påståendet stämmer mycket bra.  

 

Vid påståendena ”praktiska ämnen är roliga” och ”teoretiska ämnen är roliga” kunde även här 

vissa skillnader observeras.  
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Diagram 9, påstående 5: Teoretiska ämnen är roliga 

 

En stor del av eleverna i Uppsala har svarat att påståendet varken stämmer bra eller dåligt, 

ganska bra eller mycket bra. De är i överlag positiva till teoretiska ämnen. Eleverna från Heby 

är inte lika positiva utan har mer spridda svar. Den positiva inställningen är inte lika hög 

bland eleverna från Heby utan här syns en mer negativ syn på teoretiska ämnen. Synen på 

praktiska ämnen skiljer sig också något.  

Diagram 10, påstående 6: Praktiska ämnen är roliga 

 

Skillnaderna mellan eleverna i Heby och Uppsala är inte lika stora när det gäller synen på 

praktiska ämnen som teoretiska ämnen. Det syns dock att en större andel elever från Heby 

anser att påståendet ”praktiska ämnen är roliga” stämmer ganska bra eller mycket bra, 

relaterat till Uppsala. Eleverna från Uppsala anser alltså att både teoretiska och praktiska 

ämnen är roliga medan eleverna från Heby är spridda i svaren angående teoretiska ämnen. 

Eleverna i Heby verkar anse att praktiska ämnen är roliga i högre grad än eleverna i Uppsala, 

detta är dock små skillnader och bör studeras vidare för att kunna dra korrekta slutsatser. 

Praktiska ämnen verkar eleverna, både från Uppsala och från Heby, anse vara roligt. 
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7 Analys 

Den första frågeställningen, Vilka skillnader i attityd till högskolestudier, skola och betyg 

uppvisar elever från Heby gentemot Uppsala?, har besvarats i resultatdelen. Följande analys 

fokuserar på de senare frågeställningarna, Hur relaterar skillnaderna i elevernas attityder till 

utbildningsnivåerna i kommunerna? och Hur kan dessa skillnader förklaras med hjälp av 

Bourdieus begrepp kapital och habitus?.  Analysen är uppdelad i två delar då resultatet kan 

analyseras och presenteras mycket tydligare vid denna uppdelning. Detta skapar också en 

tydligare koppling mot uppsatsens syfte och de frågeställningar som ska besvaras. Då jag valt 

att dela upp analysen i två delar anpassade efter syftet och frågeställningarna kommer även 

varje del sammanfattas och behandla den frågeställning som delen handlar om.  

7.1 Attityder och utbildningsnivå 

I resultatet märks tydliga skillnader mellan eleverna i Heby och Uppsala i attityder mot 

högskola. Hur relaterar då skillnaderna i elevernas attityder till utbildningsnivåerna i 

kommunerna? Av eleverna i Uppsala har 84,5 % svarat att påståendet ”jag vill studera på 

högskola” stämmer mycket bra. 50,5 % av Uppsala kommuns invånare har en eftergymnasial 

utbildning. Jämfört med eleverna i Heby har endast 24 % svarat att påståendet ”jag vill 

studera på högskola” stämmer mycket bra och av invånarna i Heby kommun har endast 17 % 

en eftergymnasial utbildning. Det som märks är att attityderna till att studera på högskola är 

mer positiva i Uppsala där en högre andel av invånarna är högutbildade. I Heby är attityderna 

till att studera på högskola inte lika positiva. Det märks också att dessa elevers attityder 

hänger ihop med utbildningsnivån i kommunen då utbildningsnivån är låg i jämförelse med 

Uppsala. Ett samband mellan elevernas attityder och utbildningsnivåerna i kommunerna kan 

alltså märkas. 

 

En skillnad som också pekar på att utbildningsnivåerna i kommunerna hänger samman med 

elevernas attityder är i frågan om vem som har högst förväntningar på både betyg och 

framtida högskolestudier. Eleverna i Heby har svarat att de själva har högst förväntningar 

medan eleverna i Uppsala har svarat att det är deras föräldrar som har de högsta 

förväntningarna. Detta samband kan kopplas till att en större del av eleverna i Uppsala har fler 

medärvda kapital än eleverna i Heby. 
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7.2 Attityder kopplat till Bourdieu  

Eleverna i Uppsala bor i en storstad och har positiva attityder till en högskoleutbildning. 

Eleverna i Heby bor inte i en storstad, har inte samma tillgångar inom det kulturella och det 

sociala kapitalen och har inte heller lika positiva attityder till en högskoleutbildning som 

eleverna i Uppsala. Då kulturella kapital och utbildningskapital, i viss mån, går i arv och 

formas utifrån det sociala kapitalet man har, kommer eleverna i Uppsala kommun ha 

möjlighet att förvärva ett högre kulturellt kapital än eleverna i Heby kommun. Dock kommer 

inte alla elever att hämmas av detta, och flera elever i Heby kommer utveckla ett högt 

kulturellt kapital och högt utbildningskapital trots begränsade möjligheter. Hänsyn till 

enskilda individer visas dock inte i denna undersökning.  

 

Av hela undersökningen så är attityderna till högskola det som skiljer eleverna från Heby och 

eleverna från Uppsala åt mest. 84,5 % av eleverna från Uppsala har svarat att påståendet ”Jag 

vill studera på högskola” stämmer mycket bra, jämfört med 24 % av eleverna i Heby. Detta är 

det påstående där störst skillnad kan urskiljas. Eleverna från Heby känner heller inte att det 

förväntas att de ska studera på högskola i lika hög grad som eleverna i Uppsala känner. 61 % 

av eleverna i Uppsala känner att det förväntas att de ska studera på högskola, i Heby är 

andelen 17 %. Detta visar att eleverna i Uppsala känner högre förväntningar på framtida 

högskolestudier än vad eleverna i Heby gör. Detta skulle kunna förklaras med hjälp av 

Bourdieus teorier eftersom ett högre utbildningskapital bör påverka attityderna till 

högskolestudier positivt.  

 

En majoritet av eleverna från Uppsala har svarat att de högsta förväntningarna på att de ska 

studera på högskola kommer från deras föräldrar/vårdnadshavare. Eleverna i Heby känner 

däremot att de högsta förväntningarna på att de ska studera på högskola kommer från dem 

själva. Detta kan också förklaras med hjälp av Bourdieus kapitalbegrepp. Av föräldrarna ärvs 

ett visst kulturellt, utbildnings och socialt kapital, om detta kapital är högt kan även 

förväntningarna från föräldrarna anses vara höga. Om detta medärvda kapital inte är lika högt 

anses förväntningarna från föräldrarna inte vara lika höga. Eleverna i Heby känner dock högre 

förväntningar på sig själva vid frågan om framtida högskolestudier. Detta kan ses som en 

strävan till att, med egna erfarenheter, stärka utbildningskapitalet för att främja en framtida 

yrkeskarriär. Sammanfattningsvis så vill eleverna i Uppsala studera på högskola och de 

känner förväntningar från sina föräldrar/vårdnadshavare att de ska studera på högskola. 
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Eleverna i Heby vill inte studera på högskola i lika hög grad som eleverna i Uppsala och de 

känner inte heller samma förväntningar från sina föräldrar/vårdnadshavare som eleverna i 

Uppsala gör. De känner ändå höga förväntningar på sig själva att de ska lyckas med sina 

studier. 

 

Eleverna från Heby och Uppsala har gemensamt att känna förväntningar på deras betyg och 

skolprestationer. Dock skiljer sig, återigen, elevernas svar om vem som har de största 

förväntningarna. Eleverna från Heby har högst förväntningar på sig själva medan eleverna 

från Uppsala känner högst förväntningar från sina föräldrar/vårdnadshavare. Den koppling till 

att det medärvda utbildningskapitalet påverkar eleverna och de förväntningar som de anser 

finns på dem stärks här. Eleverna från Uppsala känner att deras föräldrar har de högsta 

förväntningarna på goda betyg och skolprestationer medan eleverna från Heby anser att de 

högsta förväntningarna kommer från dem själva. Ännu en likhet mellan eleverna i de olika 

kommunerna är att majoriteten av dem, oavsett kommun, känner sig nöjda med sina betyg.  

Vid påståendet ”Jag strävar efter höga betyg” kan dock relativt stora skillnader ses. Av 

eleverna i Uppsala, är det 66,5 % som svarat att påståendet stämmer mycket bra. Av eleverna 

i Heby är motsvarande andel 32 %. 34 % av eleverna i Heby har svarat att påståendet stämmer 

”ganska bra” och 24 % har svarat ”varken bra eller dåligt”. Här kan dock analysen om att 

eleverna från Heby har en egen strävan att själva stärka utbildningskapitalet ifrågasättas. Om 

eleverna från Heby, utan förväntningar från sina föräldrar, skulle vilja utveckla sina 

utbildningskapital för att sedan studera på högskola skulle stävan efter höga betyg vara högre, 

eller i samma nivå som eleverna i Uppsala. Samtidigt stärks resonemanget av att eleverna i 

Uppsala uppvisar en högre strävan efter goda betyg och därmed ett ökat utbildningskapital. 

Det ska poängteras att en majoritet av eleverna i Heby fortfarande strävar efter höga betyg, 

dock inte i samma grad som eleverna i Uppsala.  

 

Jag skulle vilja understryka att även om undersökningen visar på stora skillnader så är 

fortfarande majoriteten av eleverna, både i Uppsala och Heby, positiva i sina attityder till 

skola, betyg och högskola. Eleverna, oavsett geografisk härkomst har svarat att skolan är 

rolig, att de trivs i skolan och att de lär sig mycket i skolan. Eleverna visar även likheter vad 

gäller litteraturläsning på fritiden och en negativ attityd mot läxor
 1

. De största olikheterna 

mellan eleverna i de olika kommunerna är angående inställning till högskola. Eleverna från 

                                                 
1
 Se bilaga 2 för diagram angående dessa skillnader/likheter, 
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Uppsala visar en tydlig vilja till framtida högskolestudier där 84,5 % av eleverna vill, i 

framtiden, studera på högskola. Övervägande delen av eleverna svarar även att deras 

föräldrar/vårdnadshavare har högst förväntningar på att de ska studera på högskola. Eleverna i 

Heby visar inte samma vilja att studera på högskola som eleverna i Uppsala. Från 

svarsalternativen mycket bra till ganska dåligt ligger andelen svar jämt fördelat runt 20 % 

Detta visar att eleverna från Heby inte anser att högskola är ett lika självklart alternativ som 

eleverna i Uppsala visar. Att andelen elever som vill studera på högskola är högre i Uppsala 

kommun än Heby kommun bör bero på att eleverna i Heby kommun inte har samma kulturellt 

och utbildningskapital som eleverna i Uppsala. Genom ett socialt kapital där det kulturella 

kapitalet inte är lika starkt och utbildningsnivån inte är lika hög (i detta fall jämförelsen Heby 

kontra Uppsala kommun), kommer inte samma habitus formas och en vilja att studera på 

högskola kommer inte utvecklas på samma sätt. Detta kan vara en anledning och 

förklaringsmodell till attitydskillnaderna mellan eleverna. 
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8 Diskussion 

I analysen i detta arbete uppvisades resultat som visade att elevernas attityder går att förstå 

med hjälp av Bourdieus teori om habitus och kapital. Det framkom att eleverna i Uppsala, av 

allt att döma, har högre kulturellt kapital och således ett högre utbildningskapital än eleverna i 

Heby. Thelin och Solstads (2005) publikation uppvisar resultat som går i samma riktning som 

resultaten i denna undersökning. De skriver att ungdomar från landsbygden gjorde fler avbrott 

och relativt få väljer att studera på högskola jämfört med ungdomarna från storstäder (Thelin 

& Solstad 2005:21). Detta kan ses som att eleverna från landsbygden, i detta fall Heby, inte 

har lika högt utbildningskapital som eleverna från Uppsala för att tillgodogöra sig studier på 

högskola. Detta gör sedan att dessa elever hoppar av eller inte studerar på högskola.  Eleverna 

i Heby känner inte lika höga förväntningar på att de ska studera vid högskola jämfört med 

eleverna i Uppsala. De flesta eleverna från Uppsala känner även att förväntningarna kommer 

från deras föräldrar/vårdnadshavare. Utbildningsnivån i Uppsala är högre än i Heby, detta 

medgör att eleverna i Uppsala känner högre förväntningar på att de också ska prestera i skolan 

och studera på högskola. I Heby är inte utbildningsnivån lika hög vilket kan kopplas till att 

eleverna inte känner lika höga förväntningar på högskolestudier som eleverna i Uppsala. Detta 

går hand i hand med tanken att man ärver kapital från sina föräldrar. Om utbildningsnivån är 

högre i Uppsala än i Heby bör även den medärvda utbildningsnivån vara högre i Uppsala än i 

Heby.  

 

Med hjälp av Bourdieus begrepp kapital och habitus har det gått att förstå skillnader mellan 

eleverna från Uppsala kommun och eleverna från Heby kommun. Eleverna i Uppsala tenderar 

ha ett högre kulturellt kapital och ett högre utbildningskapital än eleverna i Heby, detta kan 

innebära framtida bekymmer. Skolan ska arbeta för en likvärdig skolgång oavsett ursprung, 

kön eller bostadsort. Att elevernas attityder till högskoleutbildning skiljer så mycket kan 

innebära ett ännu större problem där människor boende i landsbygden inte tilldelas samma 

chanser att bli utbildade. Detta i sin tur skulle leda till större skillnader i utbildningsnivå, 

skillnader i löner och således klasskillnader mellan stad och landsbygd. Med utgångspunkt i 

den tidigare forskningen tenderar mellanklassen och de högre klasserna bosätta sig i städer 

medan det är vanligare att arbetarklassen bosätter sig på landsbygden. Ahrne, Roman och 

Franzén (2008:78–79) skriver att inkomsterna är högre i städerna och lägre i landsbygden. 

Svensson (1996:34–35) skriver om rulltrapperegioner och hur människor söker sig till städer 

för att göra karriär och höja inkomsten. Andersson visar dock skepticism mot att 
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rulltrapperegionen ska vara lika bra för alla och kopplar den till de lågutbildades minskade 

möjligheter att överleva ekonomiskt inom denna region. Svensson gör även samma koppling 

där stigmatiserade områden endast tillhör en marginaliserad skara människor. Det område i 

Uppsala som undersökningen genomfördes på kan inte anses som särskilt stigmatiserad eller 

positivt laddad. Men om man skulle jämföra eleverna i Heby och eleverna i Uppsala så skulle 

säkerligen eleverna i Uppsala anse att de har en högre ställning än eleverna i Heby och jag 

tror även att eleverna i Heby skulle känna en negativ maktskillnad mot eleverna i Uppsala. 

Detta är enbart spekulationer men med utgångspunkt i den tidigare forskningen anses den 

symboliska statusen med att bo i en stad hög i förhållande med landsbygden. 

 

Den frågeställning som ställdes till detta arbete är angående hur skillnaderna kan förklaras 

med hjälp av Bourdieus begrepp kapital och habitus. Det blir klart att utifrån Bourdieus teori 

så har eleverna i Uppsala sannolikt möjlighet till ett starkare kulturellt kapital än vad eleverna 

i Heby har. Broady pekar på att barn och ungdomar med ett medärvt kulturellt kapital har 

bättre chanser att förvärva ett utbildningskapital (Broady 1991). Genom att tillgången till 

kulturella redskap som teater, museum och konserthus är större i städer jämfört med 

landsbygden finns även större möjlighet att förvärva ett kulturellt kapital i städer. Eftersom 

det (med utgångspunkt i utbildningsnivåerna i kommunerna) verkar finnas ett starkare 

utbildningskapital i Uppsala kommun jämfört med Heby kommun bör även det kulturella 

kapitalet vara högre då ett starkt kulturellt kapital främjar ett starkt utbildningskapital, de går 

hand i hand (Broady 1991). Genom ett socialt kapital där det kulturella kapitalet stärks och 

utbildningsnivån är hög, formas ungdomarnas habitus och en vilja att studera på högskola 

utvecklas.  
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9 Slutsatser 

De resultat som denna undersökning visar är att skillnaderna mellan elever från Uppsala (stad) 

och elever från landsbygd (Heby) är störst i synen på utbildning på högskola. En markant 

skillnad kan ses där eleverna från Uppsala har mer positiva attityder till högskolestudier 

jämfört med eleverna från Heby. Även kan skillnader i förväntningarna på eleverna märkas 

där eleverna från Heby inte känner lika höga förväntningar på att de ska studera på högskola 

jämfört med eleverna från Uppsala. Eleverna från Uppsala känner också högre förväntningar 

från deras föräldrar än eleverna i Heby.  

 

Dessa skillnader tenderar, i detta arbete, bero på de olika kapital som ungdomarna har tillgång 

till och hur dessa kapital formar deras habitus. Skillnad mellan kulturella kapital, 

utbildningskapital och utbildningsnivå är några faktorer som åskådliggör och beskriver de 

skillnader som finns mellan elever i städer och landsbygd. För att kunna skapa en likvärdig 

skolgång och likvärdiga framtida utbildningsmöjligheter bör tillgången på kulturella kapital 

vara lika i städer som i landsbygden. Att lägga ned skolor och bibliotek med tanke på 

ekonomisk förtjänst kan ses som en kortsiktig vinst, på lång sikt förlorar landsbygden mycket 

genom detta, både ekonomiskt, kulturellt och socialt. En satsning på att utveckla kulturella 

kapital på landsbygden kan således leda till ett ökat utbildningskapital och därmed minskade 

skillnader i utbildningsnivå. Detta är självklart någonting som kräver mycket mer forskning 

och syftet med denna uppsats var inte att söka efter lösningar på ett samhälls och 

utbildningsproblem utan snarare uppmärksamma skillnader och visa en förklaringsmodell till 

varför dessa skillnader finns. Elever i städer har mer positiva attityder till högskolestudier 

jämfört med elever från landsbygden. Att det finns bättre förutsättningar (högre 

utbildningsnivåer, tillgången på kulturellt kapital, utbildningskapital och socialt kapital) för 

eleverna i städer har verkan på skillnaderna. 

 

För att undvika den potentiellt ojämlika framtid som kan uppstå på grund av dessa 

geografiska skillnader bör åtgärder sättas in. Ett första steg kan vara att återställa och bevara 

bibliotek, biografer och andra kulturellt bildningsviktiga institutioner i landsbygden och 

utveckla och satsa på ett framtida likvärdigt förhållande mellan stad och landsbygd. 
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9.1 Framtida forskning 

I den framtida forskningen vore det intressant att fortsätta forskningen angående vad 

skillnaderna i attityder mellan elever från städer och landsbygd beror på. Bourdieus teorier är 

en förklaringsmodell till de olika kapitalen som ungdomarna har tillgång till. Andra faktorer, 

såsom socioekonomiska, sociokulturella och pliktkänsla
2
 påverkar säkerligen ungdomarnas 

val.  

 

Det skulle vara intressant att komplettera med kvalitativa djupintervjuer för att höra elevernas 

synpunkter på exempelvis tillgången till olika kapital och elevernas egen version om varför de 

har specifika attityder till skola, högskola och betyg. Detta var dessvärre inte möjligt i detta 

arbete med tanke på tidsramen och omfattningen. 

                                                 
2
 Exempelvis ett familjeföretag, exempelvis en bondgård, som kräver omvårdnad. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkäten 

 

Denna enkät ska skrivas anonymt. Inga personliga uppgifter kommer därför att behandlas.  

 Anledningen till denna enkät är för att kunna kartlägga pojkars och flickors 

attityder till skola och vidare utbildning. 

 

Kön 

Kille  □ Tjej   □   
 

Hur stämmer följande påståenden på dig? (Kryssa i ett av alternativen) 

 

  Mycket       Ganska       Varken bra       Ganska       Mycket  

     dåligt  dåligt           eller dåligt       bra               bra

        

Skolan är rolig     □   □    □     □         □

   

Jag lär mig mycket i skolan     □   □    □     □         □ 

 

Det är roligt att göra läxor       □   □    □     □         □ 

 

Jag vill studera på högskola    □ □    □     □         □ 

 

Teoretiska ämnen är roliga     □   □    □     □         □ 

 

Praktiska ämnen är roliga       □   □    □     □         □ 

 

Jag läser böcker på fritiden    □   □    □     □         □ 

 

Jag är nöjd med mina betyg    □   □    □     □         □ 



 38 

Jag brukar plugga     □   □    □     □         □ 

med mina vänner   

 

Jag strävar efter höga □ □    □     □         □ 

betyg 

Det finns förväntningar □ □    □     □         □ 

på att jag ska prestera väl 

i skolan 

 

Kryssa i vem som du tycker har högst förväntningar på dina betyg 

Mina föräldrar/vårdnadshavare  □ 

Mina vänner   □ 

Jag själv   □ 

Om annan, vem? ___________________________ 

 

Jag trivs i skolan  □ □    □     □         □ 

Det förväntas att jag   □ □    □     □         □ 

ska studera på högskola 

 

Kryssa i vem som du tycker har högst förväntningar på att du ska studera på högskola 

Mina föräldrar/vårdnadshavare  □ 

Mina vänner   □ 

Jag själv   □ 

Om annan, vem? ___________________________  
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Bilaga 2 Diagram 

Påstående 1: Skolan är rolig 
 

 
Påstående 2: Jag lär mig mycket i skolan 

 
 
Påstående 3: Det är roligt att göra läxor 

 
 
Påstående 4: Jag vill studera på högskola 
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Påstående 5: Teoretiska ämnen är roliga 

 
 
 
Påstående 6: Praktiska ämnen är roliga 

 
Påstående 7: Jag läser böcker på fritiden 
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Påstående 8: Jag är nöjd med mina betyg 

 
Påstående 9: Jag brukar plugga med mina vänner 

 
Påstående 10: Jag strävar efter höga betyg 
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Påstående 11: Det finns förväntningar på att jag ska prestera väl i skolan 

 
 
Kryssa i vem som du tycker har högt förväntningar dina betyg 

 
Påstående 12: Jag trivs i skolan 
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Påstående 13: Det förväntas att jag ska studera på högskola 

 
 
 
Kryssa i vem som du tycker har högst förväntningar på att du ska studera på 
högskola 

 
 


