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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att ge fördjupad kunskap om Rosendalsgymnasiets position 

bland Uppsalas gymnasier, vilket konkretiserats genom förhållningssätt till gymnasiet som en 

aktör i fältet, men också som en aktör i elevernas utbildning. Relevansen i att undersöka 

Rosendalsgymnasiet ligger i deras höga position i fältet, som grundar sig i att vara en av de 

skolor som i hög grad rekryterar högpresterande elever från kapitalstarka sociala bakgrunder. För 

att förstå gymnasiefältet i Uppsala behövs först förståelse för de dominerande parterna, där 

Rosendalsgymnasiet sticker ut som en aktör. Till denna studie har Bourdieus teoretiska ramverk 

använts för att analysera materialet, då främst utifrån skolans, och elevernas, kapital och 

strategier. Materialet till studien består av 13 semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med 

skolledning, lärare och elever.  Till våra resultat hör identifierandet av värdetillskrivna aspekter 

av verksamheten och skolans resurser, så som meriterade lärare och skolans pedagogiska arbete, 

vilka utgör kapitalgivande tillgångar. Vi finner också att skolan positionerar sig i fältet genom 

teoretiskt tunga program, genom ett naturvetenskapligt fokus och ett samarbete med Uppsala 

universitet, samt att eleverna främst förhåller sig till skolan som en stabil grund för högre studier 

och en tillåtande plats för studiemotivation.  Vår slutsats av undersökningen är att den 

pedagogiska verksamheten endast är en fraktion i förståelsen för deras position, och att 

förklaringen främst återfinns i den studiekultur som vuxit fram och etablerats. Denna 

studiekultur leder till ett rykte som attraherar högpresterande elever, och som genom en cirkulär 

process underbygger skolans elevrekrytering, antagning och position. 

 

Nyckelord: Rosendalsgymnasiet, Bourdieu, Uppsala 
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1 Inledning 
 

Någon läsare kanske har invändningar mot att vi ägnat så stor uppmärksamhet åt eliterna. 

Skälet är att systemet inte låter sig begripas om man inte tar hänsyn till de dominerande 

positioner som alla berörda tvingas förhålla sig till. Även den som i första hand vill förstå 

förlorarnas situation måste känna till segrarnas insatser och strategier. I detta spel är det 

vinnarna som bestämmer reglerna. - Donald Broady 

     

Citatet är taget ifrån ett resonemang kring användandet av Bourdieu i samband med 

utbildningssociologiska studier, och hur forskningen behöver rikta sitt fokus mot de dominerande 

aktörerna inom ett fält för att kunna förstå dess helhet. Det är hos de dominerande aktörerna vi 

finner svaren för fältets struktur, dess regler och dess belöningar. Inom utbildningskontexten 

finner vi hos de dominerande aktörerna samhällets framtida eliter, kring vilka den framtida 

samhälleliga makten kommer centreras. 

 

År 2005 grundades Rosendalsgymnasiet i Uppsala, en ny kommunal gymnasieskola, ämnad att 

vara en skola nära sammankopplad med universitetet och på samma gång locka fler elever att 

läsa det naturvetenskapliga programmet. Något liknande hade inte skett på över fyrtio år, och 

beslutet om etableringen hade rört upp en storm av kritiska röster från allmänheten, som bland 

annat menade att det bara var ett prestigeprojekt (UNT, 2004). Att det dessutom gjordes under en 

tid när verkningarna av 90-talets utbildningspolitiska reformer hade gjort det möjligt för privata 

aktörer att starta fristående gymnasieskolor gjorde beslutet än mer kontroversiellt, eftersom 

många förväntade sig att den nya skolmarknaden skulle uppfylla alla eventuella behov av nya 

gymnasieskolor (Forsberg, 2008). 

 

Sedan etableringen har dock Rosendalsgymnasiet, trots kritiken, blivit en självklar del av 

Uppsalas dominerande gymnasieskolor. Från att Katedralskolan och Lundellska i stort sett var 

ohotade som de två mest prestigefyllda gymnasieskolorna i Uppsala, har Rosendalsgymnasiet 

idag blivit minst lika populärt, och har nu bland de högsta antagningspoängen till sina program. 

Eleverna som rekryteras har tillsammans med höga betyg, en social bakgrund som placerar dem 



5 

bland de mest kapital- och utbildningsstarka elevgrupper, vilket bidrar till Rosendals särställning 

bland Uppsalas gymnasieskolor (Bertilsson, 2014).  

 

Med utgångspunkt i det inledande citatet blir därför Rosendalsgymnasiet ett uppenbart 

studieobjekt av intresse. Vad är det egentligen som gör den speciell, och varför väljer de 

kapitalstarka eleverna att kontinuerligt fylla dess platser? Rosendalsgymnasiet är en av de mest 

framgångsrika skolorna i Uppsala och har därför blivit en skola som samtliga aktörer tvingas 

förhållas sig till på ett eller annat sätt. För att utöka sin förståelse både för Uppsalas 

gymnasiefält, men också högpresterande elevers strategier för att förvalta sitt utbildningskapital 

utgör Rosendalsgymnasiet ett utmärkt fall att studera närmare. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning är att få en fördjupad kunskap om Rosendalsgymnasiet som en 

aktör bland Uppsalas gymnasieskolor. Det finns en övergripande tanke med studien att ge ett 

aktörsperspektiv som komplement till de statistiska analyser som gjorts om fältet. Genom en 

bredd av informanter ämnar vi undersöka olika förhållningssätt till skolans position och 

verksamhet, på vilka sätt skolan ämnar utmärka sig, och på vilket sätt skolan är en aktör i 

elevernas utbildning. Frågeställningar till studien är:  

 

● Vilka strategier tillämpar skolan för att positionera sig i fältet? 

● Hur kan man förklara Rosendalsgymnasiets höga position i fältet? 

● Hur förhåller sig eleverna till Rosendalsgymnasiet som en del i deras utbildning? 

 

1.2 Disposition 

 
Denna uppsats är indelad i 6 huvudkapitel, med tillhörande underrubriker. I första kapitlet 

beskrivs Rosendalsgymnasiet inledande, samt studiens syfte och frågeställningar. I kapitel 2 

behandlas tidigare forskning om den svenska gymnasieskolan, på nationell och lokal nivå samt 

en avslutande del om Rosendalsgymnasiet. I kapitel 3 presenteras de teoretiska utgångspunkterna 
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och de centrala begrepp hämtade från Bourdieus teoretiska ramverk. I kapitel 4 behandlas 

studiens metodologiska tillvägagångssätt och reflektioner kring dessa, samt processen kring 

analysen och etiska överväganden. I kapitel 5 presenteras resultaten i tre huvuddelar med 

tillhörande analys. I kapitel 6 hålls en sammanfattande diskussion av resultatet och analysen i 

förhållande till tidigare forskning och teori. Denna del avslutas med förslag på framtida 

forskning. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
 

Nedan följer en genomgång av den forskning vi bedömer som relevant för vår undersökning, då 

den dels ger en fältbeskrivning, men också genom att den behandlar faktorer som påverkat fältets 

utformning. Den tidigare forskningen börjar på en generell, nationell nivå och behandlar 

gymnasiereformer, problematik kring dessa, samt en övergripande beskrivning av Sveriges 

gymnasiefält. Den går sedan vidare för att beskriva Uppsalas gymnasiefält, relevanta faktorer 

som påverkat detta, samt de dominerande skolornas positionering i fältet. Den tidigare 

forskningen mynnar sedan ut i Rosendalsgymnasiet, där vår undersökning tar vid.  

 

2.1 Utbildningspolitiska reformer under 90-talet 

 

En av de senaste stora förändringarna som påverkade den svenska gymnasieskolan, och som på 

flera sätt påverkat den utveckling vi ser idag, var 90-talets skolreform (Broady & Börjesson, 

2008). Dessa förändringar ska ses i ljuset av en lång process där det gradvis skett en 

maktförskjutning från ett statligt till ett kommunalt styre av skolan med start redan i 

kommunreformen 1962, där grunden lades för större kommuner som skulle ta ett ökat ansvar för 

sina egna verksamheter (SOU 2000:39). Under de kommande decennierna blev det i och med 

stora demografiska förändringar i Sverige uppenbart att skolväsendet behövde vara mer 

anpassningsbart till de rådande lokala förutsättningarna. I slutet av 80-talet lade regeringen fram 

en proposition vars syfte var att omvandla skolan till en mål- och resultatstyrd verksamhet, där 

kommunerna skulle ansvara för organisation och genomförande av de nationella mål och 

riktlinjer som skulle fastställas på statlig nivå. Decentraliseringen var en av de drivande idéerna 

bakom förändringarna, att kommunerna skulle bestämma mer om sin egen skolverksamhet 

(Broady & Börjesson, 2008). 

 

De förändringar som sedan genomfördes i början av 90-talet, ledde bland annat till ett nytt 

politiskt styrsystem där varje kommun och varje skolenhet själva fick utforma en skolplan på 

kommunal respektive lokal nivå (SOU 2000:39). Det här innebar rent praktiskt att de kommunala 

skolorna gavs möjlighet att införa lokalt anpassade och profilerade utbildningar, samt att 

kommunerna själva fick bestämma över vilket antagningssystem man skulle ha till 
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gymnasieskolorna inom kommunen (Broady, 2001). Till detta förbättrades även möjligheterna 

att driva fristående skolor, vilket lett till att dessa har ökat i antal vid sidan av de redan etablerade 

kommunala skolorna. Genom dessa förändringar ökade utbudet av både gymnasieskolor och 

utbildningsinriktningar, men också konkurrensen mellan gymnasieskolor, både kommunala och 

fristående (Broady & Börjesson, 2008). Ur ett nationellt perspektiv har friskolornas etablering på 

många håll lett till att både kommunala och fristående gymnasium satsat på program med unika 

inriktningar, som ett led i att hävda sig i den hårdnande kampen om eleverna och de intäkter som 

dessa ger upphov till (ibid). 

 

År 1991 genomfördes även en gymnasiereform som syftade till att överbrygga motsättningarna 

och de sociala skillnaderna mellan de dåvarande teoretiska och praktiska linjerna, genom att göra 

alla till högskoleberättigade, treåriga program (SOU 2000:39). 2011 genomfördes dock en ny 

gymnasiereform som bland annat återigen gjorde åtskillnad mellan de två huvudinriktningarnas 

högskolebehörighet. Ett av huvudargumenten för reformen var att man ville ge studietrötta elever 

möjlighet att välja yrkesinriktade program utan att behöva läsa in ämnen för högskolebehörighet 

(SOU 2008:27). En avklarad gymnasieutbildning ger idag efter reformen, beroende på vilket 

program man gått, antingen en högskoleförberedande examen med grundläggande 

högskolebehörighet eller en yrkesförberedande examen med behörighet till yrkeshögskola men 

inte per automatik till högskolan (Skolverket, 2010). Reformen har även inneburit en åtstramning 

i hur stor frihet gymnasieskolorna har i att utforma lokala inriktningar på programmen, då nya 

nationella examensmål ska ligga till grund för utformningarna av alla program, även de med 

lokal inriktning (ibid). 

 

2.2 Val och social snedfördelning 

 

Vissa skolor är idag överrepresenterade av högpresterande elever, och en del av förklaringen till 

detta ligger i det fria skolvalet. Genom det tidiga 90-talets skolreform fick kommunerna 

möjlighet att själva välja vilken typ av antagningssystem de föredrog. År 2000 införde 

Stockholms kommun ett system av fritt skolval, grundat på betygsintagning, med motiveringen 

att det skulle öka effektiviteten i utbildningssystemet. Denna positiva effekt, menade de, skulle 

påverka alla elever, och inte bara de som utnyttjade valfriheten (Söderström & Uusitalo, 2005). 
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Vidare skulle alla elever, oavsett bostadsort, ha möjlighet att söka till de redan då prestigefyllda 

innerstadsgymnasierna, vilket skulle ha en utjämnande effekt på segregationen inom 

utbildningsväsendet (Broady & Börjesson, 2008). Man fann dock att den motsatta utvecklingen 

skedde, dels genom ökad kunskapssegregering, men även att den etniska och socioekonomiska 

segregeringen ökade (Söderström & Uusitalo, 2005). Denna utveckling är dock inte begränsad 

till Stockholm, utan finns återkommande på nationell nivå: elever från resursstarka hem är också 

de som erövrar de högsta betygen, vilket har lett till en ökad social differentiering på populära 

gymnasieskolor, på bekostnad av att elever från resurssvaga hem, med låga betyg, koncentreras 

till vissa skolor med sämre rykte (Broady & Börjesson, 2008). Den snedfördelning av elever som 

uppkommit, som en effekt av det fria skolvalet och betygsintagningen, är en komponent i 

förståelsen för hur Rosendalsgymnasiet uppnått en så hög position i Uppsalas gymnasiefält, 

vilket vi återkommer till.  

  

En förklaringsmodell till snedfördelningen är att den grundar sig i reproduktionen av 

utbildningskapital. Om det fria valet av gymnasieskola kan betecknas som en rationell handling 

är det svårt att förstå varför den sociala snedfördelningen inom gymnasieskolan består. Pierre 

Bourdieu gjorde flertalet empiriska studier av det franska utbildningssystemet, och påvisade 

bland annat hur det används av samhällets elit för att stärka deras positioner. Den eventuella 

reproduktion man kan tala om utifrån Bourdieus fynd är dock inte strikt deterministisk, utan 

gäller i huvudsak en akademisk kultur anpassad efter eliten, som leder till att dessa gynnas 

(Broady, 2008). I The Inheritors beskriver Bourdieu & Passeron hur akademiska meriter förlorar 

sitt värde genom att utbildning blir mer och mer tillgängligt, vilket leder till ett större behov för 

aktörer att differentiera sig och utarbeta strategier för att befästa sina positioner (1979:81). 

Vidare argumenterar de för att framgång inom det akademiska fältet mer beror på hur 

välanpassad en aktör är till rådande kriterier än en naturlig fallenhet (ibid:22). I The State 

Nobility (1996) går Bourdieu vidare i sina studier av det franska utbildningsväsendet, men 

fokuserar då istället på de så kallade elitskolorna. Bourdieu fann att framgång inom dessa skolor 

reflekterade social bakgrund lika mycket som akademisk kompetens, och att skolorna bidrog till 

en reproduktion av samhälleliga strukturer (ibid:32). Bourdieu studerade det franska 

skolsystemet, vilket innebär att hans analyser inte går att översätta till det svenska systemet, men 

forskning har visat liknande resultat också i Sverige. 
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Den sociala snedrekryteringen i Sverige består av flertalet skäl, men interaktionen mellan 

föräldrars och barns utbildningsnivåer är troligtvis av avgörande betydelse. Eriksson & Jonsson 

(2002) fann i sin studie av den sociala snedfördelningen i Sverige att elever med välutbildade 

föräldrar generellt sett presterade bättre i skolan än andra, och att dessa också i högre 

utsträckning valde att fortsätta till högre teoretiska studier. Eriksson & Jonsson förklarar detta 

genom att beskriva hur individer ställs inför olika val i livet, beroende på vilken samhällsklass de 

tillhör. Studier är således, framförallt de av högre karaktär, högre prioriterat och ett tydligare val, 

ju högre samhällsklass en individ tillhör. Vidare har Palme (2008) i sin forskning av de 

symboliska tillgångarna i det svenska utbildningssystemet funnit att snedfördelningen är stabil 

över tid.  Palme undersökte, i enlighet med den Bourdieuska traditionen, elever och deras 

tillgångar mellan 1988 och 2008 och fann, skolpolitiska reformer till trots, att snedfördelning 

bestod, och att man således kunde tala om en social struktur som låg bakom fördelningen. Denna 

reproduktion, tillsammans med den sociala snedfördelningen, ger insikt i hur utbildningskapital 

kan koncentreras till vissa utvalda skolor, exempelvis Rosendalsgymnasiet. 

 

2.3 Gymnasiefältet i Uppsala 

 

För att undersöka olika tendenser inom Uppsalas gymnasieskolor, såväl de kommunala som de 

fristående, kan man betrakta dem som tillhörande ett fält, där olika skolor och utbildningar antar 

olika positioner inom en hierarki baserat på hur mycket tillgångar de har. Lidegran beskriver hur 

Bourdieus fältbegrepp kan appliceras på utbildningsväsendet, om man är medveten om att det 

inte är lika autonomt som andra fält (2009:42). Utbildningsfältet kan studeras som ett fält på 

grund av att det utgörs av ett system av relationer, där man producerar definitioner av olika 

utbildningar och deras värde, en kamp som i grunden handlar om vad som ska räknas som 

värdefull kunskap (Lidegran, 2009:43). De olika utbildningsfälten som utgörs av grundskolan, 

gymnasieskolan och högskolan bör dock separeras på val av att de bland annat lyder under olika 

statliga eller kommunala enheter samt har skilda geografiska rekryteringsbaser och urvalssystem 

(ibid). Gymnasieskolorna i Uppsala kan dock bara analyseras som tillhörande ett fält om det är 

tillräckligt oberoende från påverkan av andra närliggande orter. Det kan dock konstateras att det 

är ytterst få Uppsalaelever som söker sig till gymnasieskolor utanför den egna kommunen. 
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Tvärtom är det i stort sett en enkelriktad ström av elever från grannkommunerna in till Uppsalas 

gymnasieskolor och vi kan därför sluta oss till att det utgör ett autonomt gymnasiefält (Lidegran, 

2006). 

 

2.4 Antagningssystemet till Uppsalas gymnasieskolor 

 

Uppsala kommun valde med start 1998/9 att införa ett antagningssystem baserat på att alla 

behöriga elever skulle erbjudas en plats på sitt förstahandsval till gymnasieutbildning, dock med 

vissa undantag, vilket troligtvis har påverkat gymnasiefältets struktur. För att kompensera för 

varierande söktryck till de olika programmen, valde kommunen att omfördela elever mellan 

skolorna och på sätt undvika att lägga ner program på enskilda skolor. Omfördelningen av elever 

var en del i ett kompensatoriskt tänkande, där man med hjälp av administrativa och ekonomiska 

medel skulle stötta gymnasieskolor med sviktande populäritet. Detta innebar att eleverna 

garanterades en plats på den utbildningsinriktning de valt, men att de i teorin inte kunde välja 

vilken skola de hamnade på (Lidegran, 2006). 

 

I praktiken fanns det ändå flera sätt att påverka processen, genom att välja ett program eller 

inriktning som enbart fanns på en särskild skola (Lidegran, 2006). Flera elever som sökte när 

detta antagningssystem fortfarande var gällande, gjorde ofta den typen av taktikval för att få en 

större chans att hamna på de skolor som de helst ville gå på i Uppsala. Trots att skolval 

egentligen inte existerade, visades det sig ändå att det uppstod en social segregering i Uppsala, 

där studiemotiverade elever, med höga betyg och hög social status sökte sig till vissa 

utbildningar, främst på Katedralskolan och Lundellska (ibid). Detta påverkade 

konkurrenssituationen mellan Uppsalas kommunala gymnasieskolor på flera sätt, inte minst 

genom att det för skolorna varit viktigt att profilera sig antingen genom prestigefyllda program 

eller genom lokal profilering eller inriktning (Forsberg, 2008). I Uppsala är det som redan 

nämnts de kommunala skolorna som dominerar uppsalas gymnasiefält (Broady och Börjesson, 

2008). I och med det dåvarande antagningssystemet med garanterad plats på förstahandsvalet, 

har de lokala profileringarna och inriktningarna drivits fram genom en outtalad konkurrens 

mellan de kommunala skolorna, där den speciella inriktningen har varit ett sätt att garantera att 

eleverna kan söka till just deras skola (Lidegran, 2006). 
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Som tidigare nämnts, fanns det redan vissa program som var undantagna intagningsgarantin, men 

det var först med Rosendalsgymnasiets etablering hösten 2005, som en kommunal skola för 

första gången införde ett antagningssystem baserat på betygsurval på alla sina program 

(Forsberg, 2008). År 2008 infördes dock betygsantagning på alla gymnasieskolor i Uppsala. 

Detta innebär att ett urval av eleverna görs på betygen från grundskolan, där varje betyg tilldelas 

ett poängvärde med som högst 20 poäng för A och som lägst 0 poäng för F. Eftersom den 

forskning vi tagit del av använder data som bara sträcker sig fram till 2008 är det svårt att uttala 

sig om hur gymnasiefältet har förändrats sedan dess. Det man kan konstatera är dock att de tre 

tidigare nämnda kommunala skolorna Katedralskolan, Lundellska skolan och 

Rosendalssgymnasiet, som i den senaste forskningen dominerade gymnasiefältet har högst 

antagningspoäng på samtliga av sina studieförberedande program år 2014 (Uppsala kommun, 

2014). Andelen elever som i första hand väljer kommunala skolor har ökat med några procent 

sedan 2008 och ligger på 82 % av det totala antalet sökande. Detta tillsammans med den relativa 

stabiliteten i fältet som har observerats i tidigare forskning, tyder på att det inte har skett några 

stora förändringar sedan betygsantagning genomfördes, gällande skolornas positionering i 

Uppsalas gymnasiefält.  

 

2.5 Utbildningskapitalets dominans i Uppsala 

 

För att förstå utvecklingen i Uppsala måste man också säga någonting om hur 

kapitalfördelningen ser ut hos eleverna och deras föräldrar. I Stockholm har det länge funnits en 

polarisering mellan ekonomiskt och kulturellt kapital, där elever med en större andel av det 

tidigare samlas på gymnasieskolor norr om staden (Broady & Börjesson, 2008). I Uppsalas 

gymnasiefält finns det ingen lika tydlig uppdelning mellan den akademiska och ekonomiska 

eliten (Lidegran, 2006). Detta kan till viss del förklaras av att den ekonomiska eliten i Uppsala, 

dels inte är en lika stor grupp som i Stockholm och dels inte är en lika exklusiv, i bemärkelsen att 

den inte skiljer sig lika mycket från andra sociala grupperingar i termer av inkomst och 

utbildningsnivå (Lidegran, 2009:182). Det ska dock sägas att det kulturella kapitalet så som 

Bourdieu använder det i sina klassiska studier i Paris där utbildning och kulturellt kapital är 

intimt sammanskopplade, inte är lika tillämpbart på samma sätt i svensk kontext. Problemet 

uppstår i att framgång inom utbildningssystem i Sverige inte alltid omfattar förtrogenhet med 
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den dominerande kulturens uttryckssätt (Lidegran, 2009:35-36). Därför är det bättre att tala om 

utbildningskapital, som de nedärvda och förvärvade utbildningstillgångar som en individ har och 

som ger framgång inom utbildningsfältet.  

 

Uppsala är en stad som till stor del domineras av sitt universitet, vilken inte enbart drar till sig 

studenter från olika ställen i landet utan också fungerar som en av de större arbetsgivarna, vilket 

generarar en ovanligt hög andel av befolkningen med forskarbakgrund. Så många som 23 % 

procent av de elever som sökte till gymnasieskolan i Uppsala mellan åren 2005-2008 hade minst 

en förälder med forskarutbildning vilket är vida högre än det nationella genomsnittet (Lidegran, 

2009:60). Dessutom är grupper som universitetslärare, läkare, tekniker i offentlig sektor, 

civilingenjörer, jurister, högre tjänstemän i offentlig sektor mer än dubbelt så vanligt i Uppsala 

jämfört med övriga riket, grupper som har hög utbildning (Lidegran, 2006). Detta gör att man 

konstatera att det finns stora mängder utbildningskapital bland invånarna i Uppsala. 

 

2.6 Gymnasieskolornas positioner i fältet 

 

Utifrån en analys av elevrekryteringen till gymnasieskolorna i Uppsala kan man synliggöra 

fältets struktur och vilken position skolorna har i förhållande till varandra. Redan innan 

betygasantagningen till Uppsalas gymnasieskolor, fanns det som redan beskrivits, en 

konkurrenssituation mellan de kommunala skolorna men också med friskolorna, om än inte i lika 

hög grad. Efter betygsantagningen ökade troligtvis konkurrenssituationen eftersom eleverna nu 

fritt får välja vilken skola de vill söka till oavsett vilken inriktning de väljer att gå. Genom att 

belysa var någonstans elever ansamlas med stora respektive små tillgångar, i form av skillnader i 

social bakgrund och grundskolebetyg, kan man se tendenser till hur den här 

konkurrenssituationen ger upphov till att vissa skolor drar till sig vissa elevgrupper och genom 

detta intar olika positioner i vad man skulle kunna kalla skolornas sociala struktur (Bertilsson, 

2014:178). Elevernas sociala bakgrund har definierats med hjälp av en rangordning av 42 sociala 

grupper, där man tagit hänsyn till föräldrarnas yrke, utbildningsnivå och inkomst. Man skulle 

kunna sammanfatta elevernas tillgångar i hur mycket utbildningskapital och ekonomiskt kapital 

de har, där det första härstammar från betyg samt föräldrarnas utbildningsnivå och det senare 

från föräldrarnas yrke och inkomst. 
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I den senaste analysen av Uppsalas gymnasiefält med data från elever i årkurs 2 under åren 2005-

2008, är det framförallt de kommunala skolorna Katedralskolan, Lundellska skolan och 

Rosendalsgymnasiet som med en hög andel elever med stora tillgångar, intar en dominerande 

position gentemot de andra skolorna (Bertilsson, 2014:181). De aktörer som befinner sig i den 

andra änden av denna hierarki är dels skolor med yrkesinriktade profiler och dels friskolor, som 

än så länge inte har lyckats bryta den dominans som de kommunala skolorna innehar på de 

studieförberedande programmen. Att inriktningen på programmen har en stor betydelse för 

vilken typ av elever som rekryteras till skolorna, visar den spridning av elevernas tillgångar som 

även finns inom skolorna på de olika inriktningarna, där exempelvis de studieförberedande 

programmen på Katedralskolan har en avsevärt högre rekrytering av elever med stora tillgångar 

än det yrkesinriktade barn och omvårdnadsprogrammet.  

          

2.7 Det naturvetenskapliga programmet 

 

Det naturvetenskapliga programmet har en stark ställning inom det svenska utbildningssystemet. 

Programmet är det i särklass starkaste vad gäller rekryteringen av högpresterande elever med 

kapitalrika sociala bakgrunder (Broady och Börjesson, 2008). Det naturvetenskapliga 

programmet sticker ut från mängden av flertalet skäl, men särskiljer sig tydligast genom vad det 

producerar: det är ifrån det naturvetenskapliga programmet som en stor del av den samhälleliga 

eliten kommer. Dessa elever är i stor utsträckning de som går vidare till högre, prestigefyllda 

studier vid exempelvis ingenjörsutbildningar och läkarutbildningar. Det är också inom det 

naturvetenskapliga programmet som den mer traditionella, teoretiskt tunga pedagogiken 

återfinns, där lärare åtnjuter högre prestige och får en viss särställning inom utbildningsväsendet 

(Bertilsson, 2007). Forskningsprojektet Skolans kungsväg. Det naturvetenskapliga programmets 

plats i utbildningssystemet (Broady, 2005) formulerade följande antagande i samband med deras 

undersökningar: “(...) Det kan tänkas att NV blivit ett reservat där den skolmässiga briljansen 

låter sig definieras på mer traditionellt vis, vilket kan tänkas locka vissa lärare” och fann att 

lärarna har en särställning, bland annat genom att de hade en högre kapitalansamling i form av 

utbildning och social bakgrund, i relation till andra lärare (Bertilsson, 2007). Att det 

naturvetenskapliga programmet intar en särställning inom utbildningsväsendet är något som 

också Broady och Börjesson framhåller i sin forskning “Bland gymnasieutbildningarna intar 
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naturvetenskapliga programmet (NV) och i synnerhet dess naturvetenskapliga gren/inriktning 

(NVNA) platsen i toppen av hierarkin. Detta är den utbildning som favoriseras av de grupper 

som är mest välförsedda med utbildningskapital. Från ingen annan utbildning är vägen längre 

till de program som domineras av arbetsklassbarnen” (2008:3) 

Detta visar hur kapitalgivande det naturvetenskapliga programmet är för en skola, och blir ytterst 

relevant för oss i vår studie, då de tre dominerande skolorna i Uppsala erbjuder det 

naturvetenskapliga programmet. 

          

2.8 Rosendalsgymnasiet 

 

Rosendalsgymnasiet grundades år 2005 och kort därefter genomfördes en undersökning om dess 

etablering. I rapporten En skola i tiden – Rosendalsgymnasiets etablering bland Uppsalas 

gymnasieskolor undersöker Forsberg hur skolan ämnar etablera sig i fältet (2008). Forsberg 

menar i sin rapport om Rosendalsgymnasiet att tanken med etableringen av den nya skolan dels 

var att öka antalet elever på det naturvetenskapliga programmet, dels att möta konkurrensen från 

fristående skolor genom ett nytt pedagogisk tänkande. Forsberg analyserar nyetablering utifrån 

Bourdieus begrepp pretendent, där han menar att skolan utmanar de dominerande aktörerna med 

sina unika pedagogiska tankar och arbetssätt, samt en avsaknad av yrkesprogram. Han menar 

vidare att skolan är ett alternativ för en akademisk elit som söker det som skolan menar att den 

står för, det vill säga, ett nytänkande som informanterna upplever behövs i Uppsalas 

gymnasiefält. Det Forsberg visar på är hur en skola kan grundas och väldigt snabbt etablera en 

position i fältet genom ett starkt koncept. Vi finner dock brister med den studie Forsberg 

genomförde, dels genom att det är en väldigt liten studie med bara 4 intervjuer, men främst 

genom att han utelämnade den, enligt oss, viktigaste aspekten av en undersökning om en skola: 

eleverna. Vi menar att man inte kan uttala sig om kapital utan att undersöka värdetillskrivandet i 

fältet, vilket är en essentiell del av vår studie. Den fråga, utifrån detta, vi ämnar besvara, är hur 

situationen ser ut idag, hur verksamheten ser ut, samt hur informanterna förhåller sig till detta.  
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2.8.1 Rosendalsgymnasiets programutbud 

 

För att förstå våra resultat och vår analys så krävs en kort presentation av Rosendalsgymnasiet 

nuvarande utbildningsverksamhet. På Rosendalsgymnasiets hemsida kan man läsa att de erbjuder 

tre olika teoretisk inriktade program, det naturvetenskapliga programmet (NV), det 

samhällsvetenskapliga programmet med inriktning på Journalistik (JO) och det internationella 

programmet (SMIP), en variant av samhällsvetenskapsprogrammet. Det naturvetenskapliga 

programmet erbjuder dessutom fyra olika profiler som man väljer i årskurs tre 

(Rosendalsgymnasiet, 2014). 

          

2.9 Tillämpning och urval av tidigare forskning 

 

Den tidigare forskning vi presenterat grundar sig i hög utsträckning på metoder och resonemang 

inspirerade av den Bourdieuska traditionen. Detta innebär att man bör bära med sig att när vi 

talar om, exempelvis, höga positioner i fältet så är detta inte en allmängiltig slutsats om 

positioner, utan är endast en slutsats i enlighet med de teoretiska ansatser och analyser som 

traditionen vilar på. I den tidigare forskning som presenterats är faktorn av intresse främst 

position utifrån ansamlandet av elevers kapital, det vill säga, social bakgrund och betyg. 

Eftersom vi använder oss av Bourdieus teoretiska ramverk i denna undersökning blir det 

naturligt att den tidigare forskning vi använder återspeglar den ansatsen. I detta finns både för- 

och nackdelar, där nackdelen är att det finns en risk att endast bekräfta resultaten i den tidigare 

forskningen, men där den övervägande fördelen är att vår undersökning vilar på en stabil grund, 

och att det finns en stringens mellan den tidigare forskningen och vår undersökning. Den tidigare 

forskningen används i vår undersökning dels som en bakgrund till fältet, men också genom de 

statistiska analyser som gjorts som ger oss möjlighet att tillföra ett aktörsperspektiv som 

komplement. 
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3 Teori 
 

I denna del presenterar vi vårt val av teori, teorins implikationer för vår studie samt de begrepp vi 

använder som är centrala för undersökningen. Både studiens teoretiska ansats och dess centrala 

begrepp är hämtade från Bourdieus ramverk. 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

 

Den Bourdieuska traditionen har använts flitigt inom både kultur- och utbildningssociologin. För 

Bourdieu var studierna av utbildningssystemen ett sätt att tydliggöra människans förhållningssätt 

till kulturen i och med dess centrala ställning som en institution som skapar och värderar den 

kunskap människor har om sin omvärld (Broady, 1998). Vidare ägnade han sig åt att studera hur 

det genom sin utformning bidrog till att eliternas dispositioner bättre harmoniserade med det 

rådande systemet, och hur det därmed fungerade som en urskiljningsprocess där individer med 

andra bakgrunder, till synes av naturliga orsaker, inte passade in. För Bourdieu är dock 

utbildningssystemet inte passivt, i det att dess främsta funktion skulle vara att urskilja vilka som 

har de rätta kunskaperna. Det är också en av den effektivaste förmedlaren och legitimeraren av 

den rådande kulturen (Broady, 1998). Ett av hans bidrag till den utbildningssociologiska 

forskningen var tanken om kulturell reproduktion. Med detta avsåg han att beskriva hur 

institutioner som skolan reproducerar sociala och ekonomiska orättvisor över generationerna 

(Bourdieu & Passeron, 2008). Vår tydligaste teoretiska utgångspunkt är således, med grund i den 

Bourdieuska traditionen, att Rosendalsgymnasiet, med dess höga position i fältet, är en 

reproducent av en utbildningskultur, som genom distinktion medlar de sociala klassernas väg, 

och horisonter av valmöjligheter. Genom att studera en av de dominerande aktörerna inom fältet 

får vi således dels kunskap om fältet, men också om systemet den verkar i och kulturen som 

omvärvar den.  

 

Genom sin forskning bidrog Bourdieu med ett antal begrepp som sedan dess har använts av 

utbildningssociologer för att synliggöra utbildningssystemet dolda strukturer. För att tydligöra 

dessa begrepp måste man nämna hans syn på relationer som ett av de viktigare fundamenten i 

den sociala världen. Istället för att enbart studera stukturer eller aktörer menar Bourdieu att man 

måste förstå den sociala världen som bestående av en uppsättning relationer (1992:15). Man kan 
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inom dessa relationer se hur aktörer positionerar sig hierarkiskt gentemot varandra, vilket 

översätts till makt inom fältet, och inom, vad gäller utbildningsväsendet, den samhälleliga 

arenan. Hans nyckelkoncept, varav de vi har använt kommer att presenteras under nästa rubrik, 

är med andra ord ett sätt att beskriva relationella konfigurationer mellan aktörer (Bourdieu & 

Waquant, 1992:17). Svårigheten med begreppen, men också deras styrka, är att de är öppna 

koncept vars huvudsakliga funktion är att användas på ett systematiskt sätt tillsammans med 

empirisk data, och inte i isolation utan förankring i verkligheten (Bourdieu & Waquant, 

1992:96). Detta innebär att en beskrivning av begreppen till stor del måste handla om hur de 

används i relation till varandra och vad de har för metodologisk funktion.  

 

3.2 Centrala begrepp 

 

För att undersöka Rosendalsgymnasiet i vår studie betecknar vi, med grund i Lidegrans 

forskning, Uppsalas gymnasier som ett fält. Broady definierar ett fält, genom en tolkning av 

Bourdieu, som “ett system av relationer mellan positioner besatta av människor och institutioner 

som strider om något för dem gemensamt” (1998:1). Detta kan förklaras genom att beskriva ett 

fält som en social arena, där aktörerna strävar efter att nå toppen, att dominera fältet, och deras 

position bestäms av deras respektive kapitalinnehav, som översätts till makt inom fältet 

(Bourdieu & Wacquant, 1992:97). För att ett område ska kunna betecknas som ett fält måste det 

ha en välutvecklad autonomi, det vill säga, en självständighet ifrån andra fält (Broady, 1998:3), 

vilket Lidegran (2006) påvisade att Uppsalas gymnasier hade, i och med studiet av 

elevströmningarna. Utifrån detta kan man se hur Rosendalsgymnasiet är en aktör inom en 

konkurrerande hierarki, med en position som bestäms av deras kapitalinnehav. Med denna 

utgångspunkt undersöker vi förhållningssätt till Rosendalsgymnasiets position i fältet. 

 

Ytterligare ett centralt begrepp vid användandet av Bourdieu är kapital. Kapital är, kortfattat 

beskrivet, materiella och symboliska tillgångar (Broady, 1998:2). Bourdieu beskriver flertalet 

olika former av kapital (1986); distinktioner som är, om inte irrelevanta, överflödiga för vår 

studie. När vi fortsättningsvis hänvisar till kapital syftar vi på det symboliska kapitalet. Det 

symboliska kapitalet är formen tillgångarna tar när de förstås utifrån ett fälts specifika logik, när 

det får sitt värde genom erkännandet inom fältet (Bourdieu & Wacquant, 1992:119). Eftersom 



19 

kapital får sitt värde i relation till fältet, finns tillgångar som inte räknas som kapital inom fältet. 

Vi kommer dock endast hänvisa till tillgångar vars värde är erkända, vilket innebär att tillgångar 

och kapital används synonymt i studien. Kapital används i studien för att synliggöra de tillgångar 

som bidragit till Rosendalsgymnasiets position i fältet. Med kapital avses således både 

koncentrationen av elevernas höga sociala bakgrund, men också mer konkreta tillgångar, 

exempelvis i form av programutbud eller pedagogisk verksamhet. 

 

Nära knutet till kapital och fält är strategi. Strategier är “individers, gruppers eller institutioners 

försök att värna värdet på sitt kapitalinnehav och att försvara eller förbättra sin position” 

(Broady, 1998:2), och kan finnas både medvetet och omedvetet hos aktören (Bourdieu & 

Wacquant, 1992:129-131). Strategi kan alltså användas för att undersöka hur grupper eller 

individer orienterar sig i fältet, i försök att befästa sin position eller närma sig toppen. Strategi 

används i denna studie för att belysa dels Rosendalsgymnasiets tillvägagångssätt för att öka sitt 

kapitalvärde och särskilja sig från konkurrensen, men också elevernas taktiker, och vilken del 

Rosendalsgymnasiet har i dessa. 
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4 Metod 
 

För att besvara våra frågeställningar har vi valt en kvalitativ ansats, och mer specifikt - 

intervjuer. I denna del presenterar vi våra metodologiska ansatser, vårt tillvägagångsätt för 

insamlandet av material samt hur materialet analyserats. Vi avslutar denna del med en reflektion 

kring uppsatsens trovärdighet och hur de forskningsetiska principerna beaktats.  

 

4.1 Ansats och utgångspunkter 

 

I många teoretiska traditioner finns det ofta en mer eller mindre underförstådd tanke om att vissa 

metoder är mer lämpliga att använda än andra. När man använder sig av Bourdieus begreppsliga 

verktyg finns det dock inga självklara förantaganden. Han argumenterar istället för att man alltid 

ska låta ämnesvalet styra metodval och gärna använda sig av ett flertal olika varianter av sådana i 

sin forskning (Bourdieu & Wacquant, 1992:8-9). Utgångspunkten är att de sociala strategier som 

vi studerar måste ses som en dynamisk helhet där den vanliga motsättningen mellan kvantitativa 

och kvalitativa metoder, mellan strukturer och individer, är en artificiell uppdelning (ibid). Detta 

ställer naturligtvis stora krav på den forskning som ska bedrivas, och att använda sig av både 

kvalitativa och kvantitativa metoder är ett tidsödande projekt. Fördelen med ämnesvalet till den 

här studien var att det redan bedrivits mycket forskning om det fält vi undersökte. Detta innebar 

att vi redan hade tillgång till statistiska kartläggningar rörande gymnasieskolorna i Uppsala, 

eleverna och deras bakgrund. På så sätt kunde vi få en bild av det som Bourdieu beskriver som 

aktörernas objektiva positioner inom fältet (Bourdieu & Waquant, 1992:17). 

 

Kartläggningen var av central betydelse för möjligheten att använda sig av en kvalitativ ansats i 

den här studien, då detta är ett viktigt steg i att förstå de objektiva relationer och positioner som 

varje aktör förhåller sig till i det fält vi undersökte. Med dessa data som utgångspunkt för vår 

studie, hade vi möjlighet att mer specifikt fokusera på enskilda aktörers strategier för att förvalta 

sina tillgångar och positioner inom fältet. En kvantitativ ansats skulle dock skapa problem genom 

svårigheterna att fånga in den stora variationen av strategier som aktörerna kan tänkas använda 

sig av för att förvalta sina tillgångar. För att få en djupare förståelse för dessa processer valde vi 

kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. På så sätt kunde vi detaljerat kartlägga deras 
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tillgångar och praktiker med hjälp av den flexibilitet som den kvalitativa intervjun tillåter 

(Aspers, 2011:139). Vår ansats kan beskrivas hermeneutisk, där förståelsen av de delar som vår 

kvalitativa forskning utgör, görs mot bakgrunden av redan tillgänglig data om gymnasieskolan 

som helhet, men där också förhållandet kan vara det omvända, det vill säga, att vår forskning kan 

bidra till en större förståelse av helheten (Aspers, 2011:41). 

 

Att använda sig av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod med Bourdieus begrepp kan 

vara förenat med vissa svårigheter. Sammanfattningsvis kan man säga att Bourdieu strävar efter 

begreppsliga verktyg som kommer förbi svårigheterna att sammanföra subjektivistiska och 

objektivistiska teorier (Bourdieu & Waquant, 1992:10). Aktörernas mentala kategorier och 

representationer av verkligheten korresponderar enligt Bourdieu med de objektiva strukturerna 

som utgörs av fältet och dess specifika logik, vilket innebär att den sociologiska forskaren måste 

ta hänsyn till båda dessa delar i sin forskning (ibid). I tolkningen av en kvalitativ intervju löper 

man annars risk att bekräfta uppfattningen om den sociala verkligheten som redan existerar hos 

aktörerna, utan att få ökad förståelse för vad som egentligen föreligger dessa föreställningar 

(Bourdieu & Waquant, 1992:236).  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

 

I denna del presenterar vi hur vi gått tillväga för att samla in materialet till vår studie. Detta 

inkluderar urvalsprocessen, hur intervjuerna genomförts, samt resonemang kring dessa. 

 

4.2.1 Urval 

 

I vår undersökning ville vi få flera aktörers perspektiv på skolans verksamhet och deras 

upplevelser av denna, vilket innebar att vi intervjuade informanter med en bredd av roller. Ingen 

urvalsprocess skedde för att få en bredd i kön, bakgrund eller liknande faktorer. Detta för att 

dessa faktorer inte var av uttalad relevans för vår undersökning, men vi vill informera läsaren att 

vi inte utesluter att det kan ha påverkat våra resultat. Sammanlagt till studien intervjuades två 

skolchefer, på lokal respektive kommunal nivå, 3 lärare och 8 elever. 
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Skolcheferna valdes genom att vi bedömde dem som det Aspers kallar nyckelinformanter             

( 2011:77) då dessa är informanter med en övergripande förståelse för verksamheten på skolan. 

Skolchefen på kommunalnivå intervjuades för att få en större förståelse för fältet av 

gymnasieskolor i Uppsala och se Rosendalsgymnasiets plats däri, medan skolchefen på lokal 

nivå, det vill säga rektorn, valdes ut för att denne har det övergripande ansvaret och en djupare 

förståelse för helhetsbilden av verksamheten. Aspers beskriver hur man behöver en inträdespunkt 

till fältet (2011:76), vilket rektorn i vårt fall fick utgöra. Rektorn kunde efter genomförd intervju 

hjälpa oss med kontakten med lärarna, där han förmedlade våra avsikter till dem. 

 

I urvalsprocessen för lärarna var det viktigt för oss att intervjua både lärare från den 

naturvetenskapliga sidan, men också den samhällsvetenskapliga. Då vi efter intervjun med 

rektorn förstod att merparten av eleverna studerade det naturvetenskapliga programmet, 

bedömde vi att detta skulle återspeglas i vårt urval av lärare. Detta resulterade i att två 

naturvetenskapliga lärare och en samhällsvetenskaplig lärare intervjuades. Lärarna intervjuades 

för att få en bild av den handfasta undervisningen, samt för att förstå deras perspektiv utav 

verksamheten. 

 

Eleverna valdes genom en kombination av strategiskt urval och ett slumpmässigt urval. I likhet 

med processen för lärarna ville vi att urvalet av elever skulle återspegla andelen elever i 

respektive program, vilket resulterade i 3 elever som läste samhällsvetenskapliga programmet, 

och 5 elever som läste det naturvetenskapliga. Vi fick kontakt med en del av eleverna genom 

lärarna som frågade deras elever om de ville ställa upp, och resterande del genom att på skolan 

fråga elever vilket program de läste och om de ville ställa upp en intervju. Eleverna intervjuades 

för att få insikt i hur de resonerade kring sitt val av gymnasium och program, men också för hur 

de förhöll sig till verksamheten.  

 

4.2.2 Intervjuer & material 

 

Materialet till vår undersökning består av 13 semistrukturerade, kvalitativa intervjuer á 25-60 

minuter, vilket också kompletterats av information från Rosendalsgymnasiets hemsida. Samtliga 

intervjuer genomfördes april-maj 2014. Då intervjuerna var semistrukturerade innebar detta att 
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en intervjuguide skrevs, men att utrymme lämnades till en fråga-svar-dialog (Aspers, 2011:143), 

vilket var viktigt för att undersöka vilka ämnen som spontant kom till informanterna under 

intervjun. Skillnaderna i tid mellan intervjuerna beror på att informanterna hade olika mycket att 

berätta, där skolcheferna och lärare var måna om att ge långa, utförliga svar, medan eleverna 

fattade sig mycket mer kortfattat. Intervjuerna genomfördes dels av informationsskäl, för att få 

veta mer om verksamheten, men också för att ta reda på deras förhållningssätt och upplevelser av 

denna. 

 

Bourdieu beskriver hur en maktobalans lätt uppstår i en intervjusituation, ett problem som också 

var av relevans för oss. Maktrelationen mellan informanten och den intervjuande forskaren blir 

nästan alltid till den senares fördel, eftersom forskaren är den som bestämmer vilket ämne och 

vilka frågor som ska behandlas, samt har kunskap om studiens övergripande syfte (Bourdieu et 

al, 1999:608). Bourdieu menar även att forskaren ofta besitter mer kapital än den som intervjuas 

vilket bidrar till en dominant relation. För att så långt som möjligt balansera maktbalansen bör 

man reflektera över relationen mellan forskaren och informanten i intervjusituationen (Bourdieu 

et al, 1999:609). I vår studie var maktobalans av varierande storlek, beroende på vem vi 

intervjuade. I intervjun med skolchefen, rektorn och lärarna kan man inte påstå att vi hade ett 

större övertag, förutom det faktum att det var vi som genomförde intervjun, då dessa kan sägas 

ha stora tillgångar och auktoritet inom sitt område. I relation till eleverna var dock maktbalansen 

mer snedvriden, eftersom vi kunde sägas ha högre utbildningskapital än gymnasieleverna. Detta 

beaktades genom att dels vara noggrann med att påpeka de etiska riktlinjer som berörde dem i 

intervjusituationen, men också genom att vi delade upp oss för intervjuerna. I intervjuerna med 

skolcheferna och lärarna var vi således båda närvarande, medan vi separat intervjuade eleverna 

en och en.  

 

4.3 Analys 

 

Analysen av det insamlade materialet skedde genom en kombination av en deduktiv och en 

induktiv kodning (Aspers, 2011:169). Efter att intervjuerna transkriberats kunde 

kodningsprocessen påbörjas och ett kodschema utarbetas, detta för att sortera empirin. Den 

kodning vi genomförde kan beskrivas som en tredelad process, där den första och den andra 
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delen skedde genom en deduktiv ansats, medan den tredje genom en induktiv. Den första delen 

genomfördes genom att koda deduktivt utifrån våra frågeställningar. Detta skedde för att hitta 

hur vi kunde besvara dem, och så tidigt som möjligt klargöra huruvida vi behövde anpassa 

frågeställningarna. Den andra delen, också den deduktiv, kodades utifrån våra teoretiska begrepp 

som subkoder till den första delen. Subkoderna blev därför korrelat till de teoretiska begreppen 

(Aspers, 2011:169).  Även om man har centrala begrepp och frågeställningar som man arbetar 

deduktivt ifrån, finns ett värde i att vara uppmärksam på differentieringar i mening i materialet 

(Aspers, 2011:181). Dessa differentieringar inom koderna kodades därefter, i den tredje delen av 

processen, induktivt till ytterligare en nivå av subkoder. Den deduktiva kodningen korrelerar 

med de tre underrubrikerna i vår resultatdel, medan den induktiva kodningen korrelerar med den 

andra nivån av underrubriker - de som är resultat, och inte analys. Materialet kodades genom 

marginalmetoden (Aspers, 2011:185) där varje grundkod fick en egen färg och subkoderna till 

dessa och differentieringarna gjordes genom olika mönster.  

 

4.4 Förförståelsens roll i forskningen 

 

Ett av Bourdieus bidrag till sociologisk forskning handlar om att som forskare vara medveten om 

relationen till det man studerar. Detta innebär att man behöver både studera sitt objekt och 

samtidigt sitt förhållningssätt till objektet (Bourdieu & Waquant, 1992:236). Eftersom vi är en 

del av det svenska utbildningssystemet och båda har gått i den svenska gymnasieskolan, är det 

självklart att vi bär med oss en förförståelse in i fältet. Desto mer hemtam forskaren är i fältet 

som ska studeras, desto bättre förståelse har man för det som utspelas där, vilket både kan vara 

en fördel och en nackdel i forskningsprocessen (Aspers, 2011:38). Fördelen kan vara att 

kunskapen om det man studerar gör det lättare att navigera och tolka händelser inom fältet. 

Däremot kan det ställa till svårigheter både i det att man ställer frågor och gör tolkningarna av 

svaren i ljuset av förförståelsen, vilket leder till att man missar viktiga pusselbitar och uppfattar 

det som händer som naturligt eller oproblematiskt (Aspers, 2011:39). Ett exempel på detta är att 

vi båda studerar vid universitet, vilket kan ha inneburit att vi missat vissa nyanser av 

informanternas förhållningssätt till universitetsstudier, eftersom vi båda ser det som ganska 

vanligt. Att vara uppmärksam på de här processerna är ett steg i rätt riktning men ofta inte 

tillräckligt. Här var vår tidigare forskning till stor hjälp, eftersom de statistiska analyserna av 
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Uppsalas gymnasiefält ger en bild av de objektiva strukturerna som fältet antar, vilket vi i vår 

forskningsprocess alltid förhållit oss till oavsett om det gäller intervjufrågor eller tolkningar och 

analys. Ytterligare en fördel som troligtvis bidragit till att vi inte har varit allt för hemtama, är att 

ingen av oss har specifik erfarenhet av Uppsala gymnasiefält. Detta kan ha bidragit till att vi 

åtminstone till viss del kunde distansera oss från individernas färdigkonstruerade bild av fältet.  

 

4.5 Trovärdighet  

 

Eftersom vi använder oss av en kvalitativ ansats är diskussionen om validitet och reabilitet 

begrepp som inte är relevanta för den här studien (Repstad, 2007:152). Däremot kan man 

diskutera trovärdigheten i våra metodologiska tillvägagångsätt, vår analys och vår tolkning. 

 

Intervjuer som empirisk forskningsmetod är behäftat med en mängd svårigheter. I vårt 

förhållningsätt till våra informanter hade vi alltid med i beräkningen att de av olika orsaker 

kunde ha anledningar att dölja, överdriva eller förvränga svar för att ge en bättre bild av 

verksamheten (Repstad, 2007:153). I vårt förhållningssätt till alla dessa informanter var vi dock 

väl medvetna om sådana risker, vilket innebar att vi alltid var noga med att, där det var relevant, 

ställa följdfrågor om konkreta exempel och hur ofta och i vilken utsträckning det de beskrev 

praktiserades. Genom att jämföra olika informanters beskrivningar av samma fenomen kunde vi 

också sluta oss till hurivida det fanns avvikande uppfattningar om vissa praktiker. Vi har även 

tagit i beaktning huruvida vissa uttalande kom spontant eller om de följde på en direkt fråga, då 

det spontana ofta äger större trovärdighet (ibid). 

 

I kodningen av vårt material, såg vi till att utnyttja det faktum att vi var två personer som utförde 

studien och kodade därmed först allt material, för att sen jämföra våra resultat. Detta för att, om 

än på en rudimentär nivå, öka trovärdigheten i vår kodning och senare i vår analys. Genom att få 

två skilda perspektiv på vårt material kunde vi se var någonstans vi gjorde samma tolkning och 

var någonstans de skilde sig. Diskussionen kring detta ledde, i vår mening, till trovärdigare 

tolkningar. Den viktigaste komponenten i vår uppsats trovärdighet ligger dock i att uppsatsens 

tillvägagångssätt är genomskinligt, det vill säga, att vår process tydligt beskrivs (Repstad, 

2007:155).  
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4.6 Etiska riktlinjer 

 

Även om vår undersökning inte rörde frågor av känslig karaktär fanns ett värde i att ta de etiska 

riktlinjerna i beaktning. De etiska riktlinjerna som vetenskapsrådet upprättat är 

informationskravet, samstyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet beaktades genom att informera om studiens syfte i 

generella drag innan intervjuns start. Samtyckeskravet blev extra relevant för oss i denna 

undersökning då delar av den grundade sig på intervjuer med barn. Vår bedömning var dock att 

eftersom frågorna inte var av känslig karaktär, och eleverna var över 15 år, behövdes inte 

föräldrarnas samtycke. Konfidentialitetskravet var också av extra relevans för oss, då vissa 

informanter i studien skulle kunna identifieras utifrån titeln de ges i vår undersökning. Detta 

problem åtgärdades genom att tydligt informera om på vilken nivå uppgifterna behandlas 

konfidentiellt, och informera om titlarna de skulle ges i undersökningen, innan intervjun började. 

Informanterna kunde då ta ställning till ifall de ville medverka eller inte. Vi valde dessutom att 

inte inkludera vilka ämnen lärarna undervisar i, i samband med citat, då vi endast har en 

samhällslärare, och citaten skulle kunna spåras till henne (Trost, 2010:127-128). Denna 

information var dock inte heller av relevans för vår undersökning, så samma åtgärd beaktades 

med eleverna. Nyttjandekravet beaktades genom att inte använda någon information vi fick till 

något annat än vår undersökning. Vidare vill vi uppmärksamma läsare på att vi inte har återgivit 

citaten i resultatdelen ordagrant, utan tagit bort utfyllnadsord, i enlighet med Trosts etiska 

riktlinjer (2010:129).  
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5 Resultat & analys 
 

I denna del av uppsatsen presenterar vi resultaten av vår undersökning, samt analyserna av dessa. 

Avsnitten korrelerar med våra frågeställningar, men binds samman i den sista delen av skäl som 

diskuteras i respektive del. Då det övergripande syftet med denna undersökning är att presentera 

ett aktörsperspektiv av Rosendalsgymnasiets position i fältet bör resultaten förstås som en 

dynamisk helhet, snarare än fragment av denna. 

 

5.1 Rosendalsgymnasiets strategier  

 

I denna del presenterar vi de strategier som Rosendalsgymnasiet tillämpar för att positionera sig 

i fältet, samt våra analyser av, och reflektioner kring, dessa. Dessa inkluderar de kommunala 

skolornas gemensamma strategi, skolans teoretiska inriktning, dess fokus på det 

naturvetenskapliga programmet, samt samarbete med universiteten. 

 

5.1.1 De kommunala skolornas gemensamma strategi 

 

Vi har i vårt intervjumaterial hittat ett flertal organisatoriska och verksamhetsmässiga 

tillvägagångssätt som sker både utanför och inom verksamheten på Rosendalsgymnasiet, men 

som vi anser kan ses som strategier vilka skolan använder sig av för att sträva efter att både 

behålla och öka sin position i fältet. En del av strategierna kan kopplas till det faktum att 

Rosendalsgymnasiet idag är en väletablerad kommunal skola. I intervjun med Skolchefen på 

kommunal nivå kom det fram att den kritik som eventuellt fortfarande existerar mot deras 

etablering är en politiskt laddad åsikt som man inte vill torgföra offentligt: 

 

 Nu när vi har för många skolor (…) var det en del som höjde rösten och sa att vi skulle aldrig 

ha byggt Rosendal. För då hade vi haft en skola mindre. Det är inte politiskt korrekt att säga så. 

(…) Nej det finns ingen som ifrågasätter Rosendal idag. 
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Det verkar som att kritiken i Uppsala kommun internt inte helt har tystnat, men att man utåt visar 

upp en enad front, där man vill förmedla bilden av att Rosendalsgymnasiet intar en självklar plats 

bland de andra äldre kommunala gymnasieskolorna. Eftersom den har blivit så framgångsrik när 

det gäller att rekrytera elever med höga betyg och har fått så pass bra rykte, är den numera 

snarare en framgångssaga för Uppsala kommun. I intervjun med rektorn bekräftade han bilden av 

skolan som en aktör kommunen är stolta över: 

 

…det som har hänt är väl att vi är en skola som är väletablerad och som har gott rykte och som 

ingen motarbetar egentligen, utan som även de borgerliga politikerna är stolta över att det finns 

en sån skola i Uppsala kommun. 

 

I intervjun med rektorn poängterar han att den stora etableringen av fler friskolor i Uppsala var 

positivt för Rosendalsgymnasiet i och med att sammanhållningen mellan de kommunala skolorna 

överlag förbättrades, på grund av att det uppstod en ny konkurrenssituation med de nytillkomna 

aktörerna i gymnasiefältet. Han beskriver utvecklingen på följande sätt: 

 

Bara sen 2006 så får vi en rejäl friskoleetablering i Uppsala (…) och det tror jag ledde till att 

man såg Rosendal, inte som ett yttre hot, utan snarare om en inre styrka. Att vi fanns med i den 

kommunala familjen och hade egentligen samma typ av tilltal, samma typ av marknadsvärde som 

friskolorna… 

 

Att Rosendalsgymnasiet har blivit inlemmade i den kommunala familjen har betydelse för 

samarbetet med de andra kommunala skolorna. I intervjun med den kommunala skolchefen 

framkom att de marknadsför sina skolor gemensamt och att de hade velat ha sloganen ”en riktig 

gymnasieskola”, för att poängtera de kommunala skolornas särskilda status. Det framkommer i 

intervjuerna med både rektorn och skolchefen på kommunal nivå att de kommunala skolorna i 

högre grad än tidigare samarbetar med varandra, även om konkurrensen mellan dem till viss del 

fortfarande finns kvar. Den kommunala skolchefen beskriver det på följande sätt: 
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Vi har försökt samanordna marknadsföringen.(…)Vi har i och med våra annonser enats om 

annonser och broschyrer och sådana här saker. Så vi gör mer och mer gemensamt. Jag tror det 

var sämre förr. Och många var nog inte medvetna om de här krafterna heller… 

 

Visserligen har varje kommunal gymnasieskola sin egen marknadsföring för deras specifika 

verksamhet, vilket tyder på att det fortfarande existerar en konkurrenssituation. Organisatoriskt 

har dock rektorerna sedan fem år tillbaka börjat träffas oftare, var 14:e dag, och den lokala 

skolchefen på Rosendalsgymnasiet beskriver mötena som givande och att han inte betraktar sina 

kollegor som konkurrenter, utan snarare som samarbetspartners. Rektorn beskriver det på 

följande sätt: 

 

Det är ju fortfarande så att det är en viss mängd elever som ska välja. 20 procent väljer friskolor 

och där kan vi ha ett gemensamt intresse av den kakan ska bli så liten som möjligt. Men i övrigt 

så väljer dom bland våra skolor också. 

 

Vi tolkar detta som att det finns ett samarbete, som i viss utsträckning präglas av ett gemensamt 

mål, trots att de också konkurrerar om samma elevunderlag, hur mycket de än samarbetar. Det 

verkar dock som att nyetableringen av friskolorna har gjort att man uppmärksammat de fördelar 

man får av att tillhöra en större ”koncern” eller familj av kommunala skolor. Rektorn nämner 

flera positiva aspekter av samarbetet: 

 

Vi försöker hjälpas åt ekonomiskt så man får dela på kostnaderna och sådär. Vi är ändå så pass 

stora att vi har stordriftsfördel (…) vi kan bära en HR-organisation och vi kan hantera 

personalomställningar bättre. 

 

Det finns alltså flera fördelar för de kommunala skolorna att vara en del av denna gemensamma 

familj, där Rosendalsgymnasiet inte utgör något undantag. Den konkurrenssituation som fanns 

mellan de kommunala skolorna och som många var oroliga skulle förvärras i och med 

Rosendalsskolan etablering verkar till stor del ha uteblivit. Upplevelsen är istället att samarbetet 

har förbättrats och att de kommunala skolorna enats mer än tidigare, både på grund av 

friskoletableringen men också för att attityden gentemot Rosendalsgymnasiet blivit mer positiv. 
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Den bild som förmedlas är att den gemensamma marknadsföringen, sammanhållningen mellan 

rektorerna och den till viss del gemensamma personalhanteringen och ekonomin, är en del av ett 

positivt koncept.   

 

5.1.2 Teoretiska inriktningar och profilering som strategi 

 

Det finns en uttalad ambition att eleverna som söker till Rosendal ska vara väl förberedda inför 

framtida högskolestudier när de slutar skolan. På deras hemsida kan man läsa att de 

gemensamma för alla deras utbildningar är att ”de ger en god grund för vidare studier” 

(Rosendalsgymnasiet, 2014).  Det framkommer dessutom i intervjuerna med den kommunala 

skolchefen att de gymnasiala yrkesutbildningarna tappar i mark gentemot de teoretiska och att 

det är svårare att rekrytera elever till de tidigare. Särskilt det teoretiskt inriktade 

samhällsvetenskapliga programmet menar hon har fått ett rejält uppsving de senaste åren. 

Eftersom Rosendal enbart erbjuder teoretiska program, har de inte drabbats av den generella 

nedgången i elevrekryteringen. De är istället ensamma om att uteslutande vara en teoretisk skola 

också bland de som har en hög position i gymnasiefältet, då de två andra dominerande aktörerna, 

Lundellska och Katedralskolan båda har varsitt yrkesförberedande program. 

 

Att enbart ha teoretiska program är således en fördel för en skola som vill rekrytera fler 

högpresterande elever, men det gör även skillnad vilken typ av teoretisk inriktning man har. 

Eftersom det naturvetenskapliga programmet har en särställning inom den svenska 

gymnasieskolan som det program som lockar till sig de mest högpresterande eleverna med 

kapitalrika bakgrunder, är det intressant att konstatera att ungefär två tredjedelar av 

Rosendalsgymnasiets elevplatser utgörs av det naturvetenskapliga programmet, vilket bekräftas i 

våra intervjuer med skolcheferna. Rektorn säger också att det är fler elever som söker till deras 

naturvetenskapliga program och att de hade vunnit på att enbart ha den inriktning, sett till antalet 

sökande elever per plats. 
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5.1.3 Samarbetet med universitetet 

 

Rosendalsgymnasiet var redan från början tänkt att vara en skola med ett nära samarbete med 

universitetsväsendet. På deras hemsida beskriver de sin skola som strategiskt belägen nära två 

universitet och med flera anställda som fortfarande verkar på Uppsala universitet, vilket de 

menar ger en unik möjlighet att samarbeta med universitetet (Rosendalsgymnasiet, 2014). I sin 

senaste marknadsföringsbroschyr framhålls även där att samarbetet med universitetet genom åren 

har utvecklats och att det på skolan ges möjlighet att gå flera kurser på Uppsala universitet 

(Rosendalsgymnasiet, 2013). Att samarbetet är en del av Rosendalsgymnasiets koncept bekräftas 

av rektorn: 

 

Som ni vet var en av idéerna med Rosendal att utveckla samarbetet med SLU och Uppsala 

universitet. På natur är det mer systematiskt samarbete där vi delar på en del personal. (…) Så 

det öppnar en del dörrar till att hitta gästföreläsare och kunna göra en del labbar som vi inte 

har prylar till här. 

 

Ingen av eleverna nämner dock spontant universitetskontakterna som en bidragande faktor till att 

det skulle valt Rosendalsgymnasiet. När vi specifikt frågar dem om hur ofta de har kontakt med 

universitetet blir svaren ofta ganska trevande, de har visserligen haft det, men inte så ofta. En av 

eleverna på det samhällsvetenskapliga programmet bekräftar att samarbetet främst gäller 

naturvetareleverna. Detta är också en bild som bekräftas av flertalet andra informanter, då de 

som beskriver att de besökt universitetet eller haft föreläsare därifrån, är de elever som går det 

naturvenskapliga programmet. Samtidigt som skolan framhåller universitetskontakterna som en 

del av sitt koncept är det ganska få tillfällen då eleverna faktiskt har kontakt med universitet och 

särskilt på de samhällsvetenskapliga linjerna. I skolans egen beskrivning av verksamheten och i 

dess marknadsföring är det dock inget som framgår, då man beskriver samarbetet som gällande 

för alla elever.  
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5.1.4 Analys av Rosendalsgymnasiet som en aktör 

 

Den första fråga som behöver bemötas i vår analys är huruvida man kan beteckna 

Rosendalsgymnasiet som en aktör. Problemet med att beskriva skolan som en aktör ligger i att 

det finns en antydan om intentionalitet, som att skolan i sig positionerar sig efter en egen vilja, 

snarare än att det är en summa av de samlade intentionerna hos individerna i skolledningen. Vi 

resonerar att intentionerna bakom de faktorer som påverkat skolans positionering nästintill är 

irrelevanta för vår studie, och att skälet till att vi beskriver skolan som en aktör främst ligger i att 

belysa relationer inom fältet som annars går förlorade. Detta då det finns problem med utgå ifrån 

intentionalitet, eftersom positionen inte bara grundar sig i skolledningens intentioner, och att man 

kan resonera att flertalet icke-intenderade faktorer har bidragit. Ett aktörperspektiv ger oss därför 

möjligheten att samla faktorer, och förbise dem som produkter av enskilda, eller grupper av, 

individer, och analysera dessa som grundade i samma källa, det vill säga, skolan. Att beteckna 

skolan som en aktör är således inte ett sätt att tillskriva skolan, som en institution, aktörskap, 

utan endast en abstraktion, ett analytiskt redskap, för att belysa hur Rosendalsgymnasiet förhåller 

sig gentemot andra; en position skapas i en kontext av relationer, så det vi belyser bör ses 

indirekt som relationellt mot fältets struktur och andra aktörer. 

 

Till detta hör också att vi bedömer att individerna inom fältet förhåller sig till 

Rosendalsgymnasiet som en aktör. Vår bedömning av att analysera Rosendalsgymnasiet som en 

aktör förstärks av att man kan resonera att Rosendalsgymnasiet existerar som en representation, 

eller en konstruktion, i individernas verklighetsuppfattning, där skolan finns som något utöver en 

summa av individerna. Man kan resonera, vilket vi också bedömer framkommer i våra intervjuer, 

att en elev som ansöker till Rosendalsgymnasiet inte bara ansöker till “skolledningens 

verksamhet”, utan också till en konstruktion som tillskrivs attribut.  

 

5.1.5 Analys av Rosendalsgymnasiets strategier 

 

Utifrån vårt material har vi kunnat urskilja strategier som skolan använder för att förbättra eller 

behålla den höga position som det innehar i gymnasiefältets struktur. Det speciella med Uppsalas 

gymnasiefält, är den starka position som de kommunala skolorna gemensamt innehar gentemot 
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friskolorna. Vi måste här ha i åtanke att Rosendalsgymnasiets nyetablering utgjorde en utmaning 

för de andra kommunala skolorna, eftersom skolan som ny aktör skulle konkurrera med alla 

skolor om något de hade ett gemensamt intresse av: eleverna. Det som framkommit av vårt 

material är dock att Rosendalsgymnasiet och de andra kommunala skolornas, trots dessa faktorer, 

blivit än mer sammansvetsade. Den troligtvis största bidragande faktorn är friskolornas 

etablering i gymnasiefältet. Genom att de utgör aktörer som hotar de kommunala skolornas 

gemensamma dominans, har de i större utsträckning än tidigare enats om strategier för att möta 

hotet. Dessa strategier syftar till att öka positionering i gymnasiefältet för alla aktörer inom den 

kommunala sammanslutningen.  

 

Vi kan därför inte enbart se Rosendalskolan som en helt fristående aktör. Det kommunala 

samarbetet gör att man kan betrakta de kommunala skolorna som tillhörande en större aktör, 

kommunen, med särdraget att det trots detta ändå finns en konkurrens mellan dem, vilket gör att 

man får använda begreppet med försiktighet. Detta hindrar dem dock inte från att dela ett 

gemensamt intresse av att inte låta de nyetablerade aktörerna rekrytera fler elever från vad som 

trots allt är deras gemensamma elevunderlag. Strategierna handlar dels om marknadsföring, att 

framställa de kommunala skolorna tillsammans i annonser, dels om en gemensam organisation 

för att effektivisera hanteringen av ekonomi och personal samt samarbete mellan de lokala 

skolcheferna. Delar av strategierna handlar rent konkret om ekonomiskt kapital, att effektivisera 

de ekonomiska resurserna man har att tillgå, vilket indirekt förbättrar möjligheterna för skolornas 

position i fältet eftersom det ekonomiska kapitalet hänger samman med möjligheten att förvärva 

andra typer av symboliskt kapital. Marknadsföringen är mer direkt riktad mot en strävan efter att 

förbättra sin rekrytering av eleverna, vilket kan ses som ett av de viktigaste symboliska kapitalen 

för en skola som aktör i gymnasiefältet. Denna gemensamma strategi måste dock ställas i 

kontrast till Rosendalsskolan egna strategier, eftersom vi redan konstaterat att de kommunala 

skolorna tillsammans inte kan räknas som en enskild aktör fullt ut. Även om gymnasiefältet till 

viss del är polariserat i kommunala och fria aktörer, så finns det fortfarande tydliga skillnader 

även mellan de kommunala skolorna.  

 

En av de strategier som Rosendalsgymnasiet använder sig av, för att som ensam aktör 

positionera sig i gymnasiefältet, är deras teoretiska inriktning och samarbete med universiteten. 
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Dessa måste förstås mot bakgrunden av hur rekryteringen allmänt sett ut till teoretiska program 

och den struktur vi använder oss av för att beskriva positionerna i Uppsalas gymnasiefält. Att 

som skola rekrytera elever med stora kapitaltillgångar, i Uppsalas kontext främst 

utbildningskapital, leder till ett ökat symboliskt kapital. Detta kan inte enbart förstås ur ett 

aktörsperspektiv på institutionell nivå, utan också ur ett individperspektiv. Det är de kapitalrika 

individerna i fältet, som kommer att söka sig till en skola som har det som i fältet erkänns som 

värdefullt, eller med andra ord det som räknas som kapital. Genom detta förbättras också skolans 

position i fältet i den bemärkelsen att de elever som söker skolan blir en del av skolans 

symboliska kapital. Vidare diskussioner om detta kommer att göras i samband med analysen av 

elevernas strategier.  

 

Vi kan så länge nöja oss med att konstatera att den teoretiska inriktningen som 

Rosendalsgymnasiet har, och som till stor del är unik bland de andra dominerande aktörerna, 

utgör en del av förklaringen till varför rekryteringen av elever med stora tillgångar är så 

framgångsrik. Vår tidigare forskning visar en tydlig uppdelning i fältet mellan de skolor som 

erbjuder teoretiska och yrkesinriktade program sett till vilka elever som väljer att studera där, där 

de tidigare har en mer framgångsrik rekrytering av de med stora tillgångar. Rosendalsgymnasiet 

har även med sin specifika profilering mot det naturvetenskapliga programmet, ytterligare en 

kapitalgenererande strategi då detta program sticker ut bland de teoretiska inriktningarna, som 

det program som rekryterar flest elever med stora tillgångar. Samarbetet med universiteten är ett 

försök att ge ytterligare trovärdighet till skolans teoretiska profil. Genom samarbetet kan 

Rosendalsgymnasiet hävda att man redan nu skapar kontakt med det som de teoretiska 

programmen förbereder elever inför. Sammantaget kan den teoretiska inriktning med profilering 

mot det naturvetenskapliga programmet och samarbetet med universiteten, utifrån vårt teoretiska 

ramverk, betraktas som kapitalgenererande strategier. 

 

5.2 Värdetillskrivna aspekter av verksamheten och skolan 

 

I denna del presenteras de resurser skolan har som informanterna tillskriver värde, vilket också 

kompletteras av information från skolans marknadsföring. Bidraget i denna resultatdel till vår 

analys ligger i att presentera, utifrån vad informanterna tillskriver värde, och vad som därmed 
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kan ses som kapital, en förklaringsmodell till skolans position.   

 

5.2.1 “En bra utbildning” 

 

Vid samtliga intervjuer framgick, icke-förvånande, att informanterna beskriver hur 

Rosendalsgymnasiet erbjuder en “en bra utbildning”, ett svar som dock behöver förtydligas för 

att förstås och ha någon konkret relevans. Skolchefen menade, på samma sätt, att det utmärkande 

i Rosendalsgymnasiet är deras höga kvalitet av utbildning: 

 

Det är en skola som har fått en rektor som vill bygga upp någonting nytt, med stora ambitioner. 

Han har fått möjlighet att välja sin personal. Han har inte övertagit någon personal. Det har 

funnits en pedagogisk idé som han och andra har arbetat fram. (...) de har engagerade lärare 

som bryr sig. Ja... De har bra lärare, och en väldigt bra metodik. 

 

Skolchefen förklarar Rosendals position främst genom de meriterade lärare som handplockats av 

rektorn, och en pedagogisk idé, som uttrycks genom skolans verksamhet, och menar således att 

skolans kapital centreras kring pedagogiken och de anställda. Skolchefens svar måste dock 

förstås i den kontext hon befinner sig i, det vill säga, att hon finns på kommunal nivå, och inte är 

inbegripen i skolans vardagliga arbete, och inte kan precisera exakt hur detta tar sig i uttryck. Det 

är således hos informanterna på skolan som svaret för hur detta tar sig i uttryck måste finnas. 

 

5.2.2 Den pedagogiska verksamheten 

 

Den pedagogiska verksamheten på Rosendalsgymnasiet centreras kring ett koncept av flexibla 

grupper. Under denna del presenteras den pedagogiska verksamheten som blir mest positivt 

uppmärksammad under intervjuerna, och som skolan också marknadsför sig med. På skolans 

hemsida finns en beskrivning av verksamheten, där de flexibla grupperna är bland det första som 

nämns: 

 

På Rosendalsgymnasiet har vi flexibla grupplösningar. Halva undervisningstiden sker i klasser 

om 20 elever. Rent organisatoriskt slås två sådana ihop till en 40-klass. Ungefär 30 procent av 
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undervisningstiden sker i denna storklass. I laborationssituationer delas klasserna ytterligare till 

10-grupper, och ibland arbetar eleverna i sina studiegrupper om ca 5 elever 

 

Trots denna beskrivning, berättar en av lärarna, sker större delen av undervisning främst i 

antingen en 20-grupp eller en 40-grupp, medan de mindre grupperna används mer sparsmakat. 

Rent praktiskt innebär detta att eleverna har en del av sin undervisningstid som en 40-klass, där 

undervisningen sker i form av teoretiska genomgångar eller föreläsningar, och en del som en 20-

klass, där eleverna får mer kontakt med lärarna och kan diskutera, ha seminarier och göra 

gruppövningar. Detta är intressant på flera sätt, däribland hur detta både är kapital för skolan och 

samtidigt en strategi. De flexibla grupperna är kapitalgivande både genom att det är förknippat 

med den modernitet som skolan sammankopplas med, genom att det är en nyetablerad skola som 

menas präglas av ett nytänkande, men också genom att verksamheten tillskrivs en tydlig 

pedagogisk tanke om att effektivisera undervisningen. En av lärarna beskriver de flexibla 

grupperna på följande sätt: 

 

Ja, det var liksom en sådan tanke [att effektivisera undervisningen]. Samtidigt har vi väldigt 

mycket 20-gruppstid, alltså väldigt små klasser, och det gör ju att man hinner mer. (...) Men sen 

så väljer man genom det pedagogiska arbetet att då när man har 20-grupper så har man mer 

individuell handledning, man hinner med bättre, man hinner med elever. Så, det är inte alls 

dumt. 

  

Liksom tidigare nämnt är de flexibla grupperna på samma gång både kapitalgivande och en 

strategi för skolan. Strategin ligger i skolan marknadsför sig genom de flexibla grupperna och att 

en del av denna tanke ligger i likheterna med upplägget på universitet, det vill säga, att på samma 

sätt som universitetet har föreläsningar och seminarier, har skolan det genom dessa grupper. 

Genom att presentera verksamheten som lik universitetet attraherar man elever som siktar på 

högre studier. En elev beskriver de flexibla grupperna på följande sätt: 

 

...så det är universitetstänk kring det. Dels får man egen tid att läsa på om ämnet, och sen när 

man kommer till lektionen så är det liksom mest som en föreläsning i 40-gruppen. Sen så har vi 

ju 20-grupperna också, och där har vi seminarier eller gruppdiskussioner (...) Dom [lärarna] är 
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väldigt noga med att berätta typ 'såhär gör dom på universitetet, så det behöver ni vänja er vid’. 

 

Tanken med att skolan ska vara universitetsförberedande är alltså inte bara underförstådd, utan 

något som skolan öppet förmedlar till sina elever, och lägger tyngdvikt vid. Till konceptet av de 

flexibla grupperna ingår också enskilt arbete, det vill säga att grupperna är flexibla från 40 till 1, 

som de kallar SA-tid (självständigt arbete-tid), vilket framgår på skolans hemsida: “En del av 

tiden arbetar eleverna självständigt, enskilt eller i mindre grupperingar” (Rosendalsgymnasiet, 

2014). Detta är också en del i tanken om att vara universitetsförberedande, som också detta 

förmedlas till eleverna. En av eleverna beskriver hennes upplevelse av det på följande sätt: 

 

Vi har ganska mycket tid enskilt. (...) för mig funkar det jättebra. Jag är ganska strikt av mig. Jag 

klarar av att planera min tid. För många fungerar det inte alls, det märkte man i början. Vissa 

klarar det inte alls.. Liksom, själva upplägget (...) Men vi har en stor fördel eftersom SA-tiden 

kräver att man är strukturerad och disciplinerad. För sen [ på universitetet] blir det väl 

jättemycket föreläsningar, och man får sitta själv och plugga in det. Det är liknande.. 

 

Här kan man ifrågasätta huruvida detta grundar sig i elevens egen ambitionsnivå, där det är 

viktigt för henne att använda SA-tiden utifrån resonemanget om universitetet, men med tanke på 

föregående citat om elevens upplevelse av också skolans förmedlande av det 

universitetsförberedande kring upplägget, utgår vi ifrån att detta är en generaliserbar bild av 

skolans tanke. Vårt resonemang kring detta styrks ytterligare av resultaten i föregående del, om 

skolans kontakt med universitetet, det vill säga, att det universitetsförberedande finns som en 

genomgående tanke. Även om SA-tiden verkar upplevas genomgående positivt hos 

informanterna som är elever, uttrycker en av lärarna viss skepsis gentemot den pedagogiska 

tanken om tiden: 

 

Om man vill vara positiv så kan man ju säga att det finns en pedagogisk tanke bakom det. Att 

man förbereder dem inför nästa lektion, eller att de får tillfälle att göra annat de behöver göra 

för att komma ikapp. Men även om det finns en pedagogisk tanke tycker jag det mest är 

besparingar (...) Skolan finansierar 20-grupperna genom 40-grupperna och SA-tiden. 
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Det finns således en strategi, dock inte nödvändigtvis i Bourdieusk mening, där skolan genom att 

presentera en besparing på ett sätt som att det är en del av en pedagogisk tanke, samtidigt kan 

öka sitt kapital och minska den lärarledda undervisningen för eleverna. Genom att inkludera SA-

tiden i konceptet av de flexibla grupperna undviker man ämnet av besparingar, som har en 

negativ konnotation, och lyckas istället framställa det som en del av ett pedagogiskt koncept. 

Detta är visserligen delvis en strategi i Bourdieusk mening, då desto mer som inkluderas i 

konceptet desto bättre låter det, och ju mer kapitalgivande blir det, men är nog egentligen en 

strategi i dess vardagliga betydelse. Trots de genomgående positiva beskrivningarna av 

upplägget är det först när vi frågar om de flexibla grupperna som svaren ges, det vill säga, de 

kommer inte spontant som ett skäl till skolans popularitet. 

 

5.2.3 Handplockade lärare 

 

I den kommunala skolchefens beskrivning av Rosendalsgymnasiet framkommer att 

nyetableringen öppnade upp för möjligheten att rekrytera helt nya lärare, vilket ledde till att 

dessa kunde handplockas av skolledningen. När Rosendalsgymnasiet startade, tog man över de 

två nuvarande samhällsvetenskapliga programmen från en annan gymnasieskola, vilket innebar 

att de lärare som tidigare jobbat där stod utan anställning. I intervjun med rektorn framkommer 

att det i samband med övertagande av programmen fanns de som argumenterade för att lärarna 

automatiskt skulle få en ny anställning på Rosendal. Rektorn drev dock linjen att lärarna aktivt 

skulle söka sin tjänst, vilket innebar en rekryteringsprocess där de fick komma på arbetsintervju, 

och att vissa inte fick anställning på skolan. Den här bilden bekräftas också av skolchefen på 

kommunal nivå: 

 

De som jobbar på den här skolan är då utvalda (…) Han har inte behövt överta några lärare. 

Han har fått välja i princip de bästa 

 

I intervjuerna med lärarna, som alla har jobbat på Rosendalsgymnasiet sen starten, beskriver de 

samma process, om än de är försiktiga med att värdera sin egen status som utvald. I samband 

med att beskriva Rosendalsgymnasiet lyfter dock flertalet informanter fram lärarkåren som en av 

skolans styrkor. De flesta kommenterar också den goda stämningen mellan kollegorna och att 
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samarbetet mellan dem fungerar utmärkt. Den initiala rekryteringprocessen tillsammans med att 

Rosendalsgymnasiet snabbt fick ett bra rykte har lett till bilden av att lärarna håller en hög nivå. 

Huruvida detta stämmer eller inte är svårt att säga, men känslan av utvaldhet i sig kan nog leda 

till att många anstränger sig för att leva upp till de outtalade krav som det innebär att vara lärare 

på Rosendal. Det verkar finnas en samlad bild på skolan, vilket också elevernas svar om lärarna 

bekräftar, att lärarna ses på väldigt positivt och att de anses göra ett väldigt bra jobb, men ingen 

lyfter fram lärarna spontant som en grund för den höga rekryteringen, och inte heller eleverna 

resonerar kring lärarna i samband med frågor om deras val av gymnasium. Vår slutsats av detta, i 

likhet med slutsatsen om de flexibla grupperna, är att lärarna onekligen är en kapitalgivande 

resurs, men att förklaringen till skolans position främst återfinns i andra tillgångar. 

 

5.2.4 Lärarnas förklaringar till skolans position 

 

Vid frågan om hur de skulle förklara hur Rosendalsgymnasiet har uppnått en så hög position, i 

form av popularitet och rekrytering av högpresterande elever, svarar samtliga lärare tveksamt, 

eller hänvisar till skolans goda stämning. Det kan tyckas ett ointressant resultat att det inte finns 

någon samstämmighet mellan lärarnas förklaringar, och att de inte riktigt kan hänvisa till något 

specifikt i deras verksamhet, men detta är dock indikativt för deras inställning, och för hur man 

kan förklara skolans höga position. Två av lärarna svarar på frågan på följande sätt: 

 

Ja... Jag vet faktiskt inte. Det är svårt att säga. Vi har ju lite saker som sticker ut, kanske. Men 

det är nog mest den goda stämningen vi har på skolan. Mellan elever och lärare, och så. 

 

Jag vet inte. Det jag tänkte på när vi startade med de här klasserna var att de var lite pionjärer. 

De [eleverna] visste ju inte vad de gav sig in på, lika lite som vi lärare gjorde det. Men de var en 

kategori av elever som var sugna på någonting annat. De var villiga på nåt sätt. De kunde ta att 

det var lite skruttigt här till att börja med (...) Det var ju liksom typ som jag brukar säga 'kork- 

och nållabbar'. Vi hade nog mest tur att det blev så bra som det blev. 

 

Att lärarna svarar på det här sättet kan förklaras på två olika sätt: antingen är lärarna så 

inbegripna i det pedagogiska arbetet, och att verksamheten har blivit en sådan vardag för dem, att 
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de inte längre reflekterar över värdet i det, eller så upplevs inte de resurser vi hittills beskrivit 

som en avgörande del i positionen. I det andra citatet hänvisar läraren till eleverna som en resurs, 

vilket är något vi återkommer till, och som vi argumenterar är en stor resurs för skolan, men 

utöver det framkommer främst den goda stämningen som en återkommande förklaring. Detta 

resonemang styrks ytterligare av hur en av lärarna uttryckte sig i samband med en fråga om 

skolans position: 

 

Alltså, vi gör ingenting konstigt här. Det är en vanlig skola som har fått en väldigt bra stämning 

och ett bra rykte. 

 

5.2.5 Den goda stämningen 

 

Stämningen på skolan är ett återkommande tema i alla våra informanters beskrivning av 

Rosendalsgymnasiet. Vid en första kontakt med ämnet kan man resonera att det är en floskel 

utan något större analytiskt värde, men beskrivningen användes så frekvent att det står klart att 

informanterna tillskriver det stort värde. Elevernas bild av skolan är att det finns en bra stämning 

som är särskiljande från andra gymnasieskolor. Det är omöjligt att avgöra huruvida detta 

stämmer eller inte, men är av vikt för informanternas upplevelser. En av eleverna berättar om 

stämningen: 

 

”Det är en väldigt speciell skola på ett sätt. Det är en annan stämning. (…) Det är väldigt öppet. 

Man får vara lite som man är. Det är liksom alla tillsammans hela tiden. Kollektiv känsla. 

Trygghet.” 

 

Stämningen beskrivs av eleverna som gällande på flera olika nivåer. Dels uttrycks den som att 

det finns en skolanda som till stor del verkar handla om en stolthet att vara en del av Rosendal, 

och dels finns det en tillåtande atmosfär mellan eleverna, där interaktionerna beskrivs som 

vänliga, respektfulla och icke-dömande. Den allmänna bilden är att man kan interagera med 

nästan vem som helst utan att det är konstigt och att man får vara sig själv. Eleverna beskriver 

också relationen till lärarna som att det finns ett särskilt gott samspel där man alltid kan ta 

kontakt med dem om man behöver hjälp eller har en fråga, och att de ställer upp om de har 
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möjlighet. Lärarna har i stort sett samma bild av relationen till eleverna. De beskriver dem också 

som artiga, skötsamma och att samarbetet ofta funkar bra. En av lärarna poängterar att deras 

arbetsrum är spridda över skolan och hur detta gör det lättare för eleverna att ta kontakt med 

lärarna: 

 

Vi är tillgängliga, våra arbetsrum är spridda över hela skolan. Det är öppna dörrar. Så har det 

inte varit på mina tidigare skolor, där var det mera avskärmat. 

 

Den övergripande goda stämningen, mellan lärarna och eleverna, och emellan eleverna, verkar 

till stor del upplevas som unik för Rosendalsgymnasiet. En del elever påpekar att stämningen var 

en av faktorerna som fick dem att välja just Rosendal, bland de andra dominerande 

gymnasieskolorna. Man skulle kunna betrakta den goda stämningen på skolan som en del av 

skolans kapital, men vår bedömning är att, även om detta lockar vissa elever, så behövs 

stämningen problematiseras ytterligare genom att förstå vari grunden till denna ligger. En god 

stämning skapas inte av sig själv, och det är därför av vikt att förstå beståndsdelarna av 

stämningen som informanterna beskriver. 

 

5.2.6 Analys av verksamheten i relation till skolans kapital 

 

Vi har hittills presenterat hur, och i vad, informanterna tillskriver värde. Det övergripande syftet 

med att presentera skolans verksamhet ligger i att se om verksamhetens kapital återspeglar 

skolans position. Skolans kapital finns, liksom beskrivits, på två plan: dels genom det symboliska 

kapitalet elevernas kapital medför, som utgör en stor del av grunden för skolans position, men 

också på ett verksamhetsplan, där aspekter av verksamheten tillskrivs värde utifrån fältets 

specifika logik och därmed är kapitalgivande. Dessa två plan av kapital är starkt 

sammankopplade, eftersom verksamhetens kapital kan förstås som en del i vad som attraherar de 

elever med kapitalrika bakgrunder. Genom att resonera kring ett jämförande av dessa två plan av 

kapital kan vi lättare förstå vad som är avgörande för eleverna och därmed hur man kan förklara 

skolans position. 
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Att resonera kring en verksamhets kapital utifrån ett antal informanters åsikter kan vid första 

anblick ses som problematiskt, men man kan då påminna sig om de gemensamheter som finns 

individerna emellan. Bourdieu beskriver, liksom vi nämner i vår metoddel, hur aktörernas 

mentala kategorier och representationer av verkligheten korresponderar med de objektiva 

strukturerna som fältet utgör. Till fältet som Rosendalsgymnasiet tillhör finns en logik som 

aktörerna inom fältet delar, vilket innebär en förståelse för värde inom fältet. Till detta hör inte 

att aktörerna alltid tycker samma sak, eller att det inte finns variation i åsikter kring ämnen, men 

det innefattar en grundläggande förståelse för hur värde tillskrivs, och vad som är kapital. Det är 

således utifrån detta resonemang som vi förstår Rosendalsgymnasiets verksamhet, och hur 

aspekter av skolan och dess verksamhet påverkar skolans position. Detta innebär inte att 

informanternas svar är totalt generaliserbara, men vi resonerar att de är starkt indikativa. 

 

Om man utgår ifrån att det inom fältet som Rosendalsgymnasiet verkar finns en mängd aktörer, i 

form av andra skolor, som alla kämpar efter att dominera fältet genom att deras verksamhet 

värderas högst, så ligger Rosendalsgymnasiets största styrka i dess distinktion. Den pedagogiska 

verksamheten verkar inte vara av avgörande betydelse för elevernas val av gymnasium, däremot 

finns verksamheten som en del av ett koncept som distingerar skolan. Vid en grov uppdelning av 

de gymnasieprogram som erbjuds i Sverige finns de yrkesförberedande och de 

studieförberedande. Rosendalsgymnasiet profilerar och positionerar sig genom dess strategier 

som vi redan nämnt, men också genom dess verksamhet, i form av de flexibla grupperna och 

meriterade lärare, som är en reflektion av dess profil i form av en studieförberedande skola. 

Detta innebär att vi resonerar att verksamheten är kapitalgivande i sig, men främst genom det 

koncept den är en del av som distingerar skolan. Informanterna tillskriver verksamheten värde, 

men menar att den inte är det centrala i elevernas val av gymnasium. Detta leder oss till att 

resonera att den pedagogiska verksamheten endast är en fraktion i förståelsen för skolans 

position, och att förklaringen främst återfinns hos eleverna. 
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5.3 Elevernas förhållningssätt till Rosendalsgymnasiet 

 

I denna del presenterar vi hur eleverna förhåller sig till skolan som en aktör i deras utbildning, 

samt vår analys av hur man kan förklara Rosendalsgymnasiets position. Detta då det till våra 

resultat hör att eleverna och positionen är nära sammankopplade. 

 

5.3.1 En studieförberedande skola 

 

Ett genomgående tema i våra intervjuer med eleverna om Rosendalsgymnasiet är att de alla ser 

sin utbildning som förberedande inför högre studier. Eftersom både det natur- och 

samhällsvetenskapliga programmet är högskoleförberedande program kanske detta inte framstår 

som ett förvånande resultat, men det intressanta ligger i att det är ett av de mest återkommande 

skälen till varför de valde Rosendalsgymnasiet, vilket innebär att det är en del av förklaringen för 

positionen. Tidigare i resultaten har vi också påpekat att de inriktningar som Rosendalsgymnasiet 

erbjuder lockar en viss typ av elever till skolan, en bild som stärks i våra intervjuer med eleverna. 

En av eleverna beskriver sin utbildning: 

 

Ja, alltså. Eftersom det ändå är så pass teoretiskt i jämförelse med typ något man kan få ett jobb 

av direkt efter [syftar på yrkesutbildning] så är det mest förberedande (...) Jag kommer absolut 

plugga på universitet, och det tror jag nästan alla här kommer göra. 

 

I våra intervjuer tolkar vi att detta är ett så självklart val för eleverna, att de rentav inte reflekterar 

över det förrän de får frågan - de beskriver att studierna är “förberedande”, men inte förrän 

frågan ställs nämner de, och förtydligar, universitet eller högskola. Till detta hör också att 

eleverna vill uppnå väldigt höga betyg, och att deras upplevelser av sina kamrater är att dessa är 

likasinnade. Flera elever beskriver i liknande ordalag hur de och de flesta av klasskamraterna ser 

höga betyg som en självklarhet. Allt annat än de högsta betygen beskrivs i många fall som ett 

misslyckande, där ett B eller C inte är tillräckligt bra. Gymnasiebetyg är överlag nästan 

uteslutande meriterande för högskolan, det vill säga, gymnasiebetygen kan främst användas till 

universitet och högskola, vilket tyder på att ambitionen syftar till fortsatta studier. Att man satsar 

på höga betyg implicerar också att det inte är utbildningar med låga antagningspoäng som man 
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främst är intresserad av, utan de som betraktas som attraktiva i bemärkelsen att de är svåra att 

komma in på och ofta är förknippade med yrken som har hög status, som exempelvis läkarlinjen, 

juristlinjen och så vidare. En av eleverna beskriver sin ambition: 

 

Jag har min vänkrets och vi är väldigt lika i studierna. Vi vill liksom uppnå bra mål och betyg. 

Vi är väldigt inriktade på att lyckas i skolan. Och det tror jag de flesta här har som mål. (...) Det 

behövs ju till det man vill plugga 

 

Det finns viss problematik med att belysa intentioner, då dessa kan vara svåranalyserade, men 

det säger mycket om informanternas upplevelser av attityderna gentemot skolan och skolarbetet. 

En av lärarna bekräftar bilden av skolans studiemotiverade och högpresterande elever, genom att 

kontrastera arbetet på Rosendalsgymnasiet mot sin förra arbetsplats: 

 

Det är en annan typ av utmaningar här på Rosendal. På [hennes förra arbetsplats] var det 

mycket att lyfta lågpresterande elever för att de skulle klara kurser. Nu är det mer att lyfta 

eleverna från B till A, vilket är lite annorlunda. 

 

Lärarens upplevelse är således att det finns en skillnad i hur eleverna på Rosendalsgymnasiet 

förhåller sig gentemot sina betyg, och att många elever siktar på de högsta betygen. Vi tolkar 

således denna del av materialet som att eleverna är ambitiösa och att merparten ämnar studera 

vidare på universitet eller högskola. 

 

5.3.2 Elevernas strategi: att omge sig av likasinnade 

 

I denna del presenterar vi den strategi som framgår tydligast hos eleverna, som är att omge sig av 

högpresterande elever för att själva prestera bättre. Att eleverna är högpresterande på 

Rosendalsgymnasiet kan anas utifrån antagningsstatistiken, den tidigare forskning som vi har 

presenterat och föregående resultatdel. Frågan är dock hur detta används av eleverna för att 

själva förbättra sin studiegång. Flertalet elever beskriver hur ett av de största skälen till att de 

sökte till Rosendalsgymnasiet var för att de visste att många duktiga elever gick där, vilket de 

resonerade skulle lyfta dem studiemässigt. En av eleverna beskriver det på följande sätt: 
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Jag ville gå på ett gymnasium där jag visste att det fanns likasinnade, där jag kände att alla 

elever hade samma höga ambitionsnivå. (...) Jag tycker det är skönt att vara i en klass där alla 

har samma mål att lyckas med studierna. (...) På min förra skola var det likadant. Ambitiösa 

elever. Och jag trivdes i den miljön, även om det kan kännas som betygshets, och kännas som att 

man hela tiden måste vara på topp. Man blir triggad av den sortens umgänge om man vistas 

kring elever som har sånt driv. 

 

Eleven hänvisar alltså till en miljö på skolan som hon upplever som en anda av prestation, där 

eleverna har liknande mål med studierna. Detta menar hon att hon också kände till innan hon 

sökte, och att det var ett av de huvudsakliga skälen till hennes val. Huruvida detta är en 

efterhandskonstruktion eller inte är dock mindre intressant, och vi tolkar det främst som att det är 

en del av en strategi för att förbättra sin studiegång. En annan elev uttrycker det lika tydligt som 

en del av en strategi: 

 

Det som var viktigast för mig var att hamna på en skola där jag var omgiven av duktiga 

människor. Alltså, jag tror det som är bäst för mig här [på Rosendalsgymnasiet] är att jag kan 

lära mig så mycket av alla, både lärare och elever. Jag får en annan press att prestera, och vi 

hjälper varandra. (...) Så, ja, jag lyckas bättre om jag har duktiga omkring mig. 

 

Att eleverna beskriver att det är betydelsefullt för dem att omge sig av ambitiösa, högpresterande 

elever är en strategi eftersom de menar att det får dem att själva lyckas bättre. Vi resonerar också 

att skolan antagligen generellt sett har ett rykte om sig att attrahera ambitiösa elever, vilket 

bekräftas i flera intervjuer, och att de resonemang eleverna framför kring detta också kan ha varit 

av betydelse inför ansökningsprocessen till gymnasium. 

 

5.3.3 En frizon för de högpresterande 

 

I denna del presenterar vi hur vi resonerar att de delar vi hittills presenterat sammanbinds med 

den goda stämningen, och hur dessa leder till ett rykte som är attraktivt för de studiemotiverade. 

Liksom vi redan beskrivit berättar informanterna återkommande om hur bra stämning det är på 
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skolan. Vår tolkning är dock att detta grundar sig i flera faktorer som är avgörande för 

stämningen. En av lärarna beskriver hur miljön av tillåtelse för studiemotivation på skolan är av 

central betydelse för den goda stämningen som informanterna beskriver: 

 

Den största resursen vi har är eleverna, och hur trevliga de är mot varandra. Här är det liksom 

okej att vara intresserad av att studera. (...) På många andra skolor är det så att man blir 

populär av att vara stökig (...) men här blir man populär av att studera och fokusera. 

 

Lärarens upplevelse av stämningen på skolan, vilket överensstämmer med den bild vi fått av 

eleverna, är att utöver att eleverna är studiemotiverade, så är detta något som bidrar till 

gemenskap på skolan. Vi tolkar detta som att eleverna gläds åt att de är i en miljö där fokus på 

studier uppmuntras, både av lärare och andra elever. En av eleverna beskriver studiekulturen på 

följande sätt: 

 

Det är väldigt skönt på den här skolan för det finns liksom inget konkurrenstänk, det är inte 

liksom 'jag är bättre än du för att jag fick A', utan snarare 'en kedja är inte starkare än sin 

svagaste länk', om man säger så. (...) I min klass är det så att vi hjälper varandra, lyfter 

varandra. Eftersom alla är så motiverade och fokuserade på samma sak blir så blir det så. 

 

Upplevelsen är således att den studiekultur som finns på skolan grundar sig i att eleverna dels är 

studiemotiverade, men också att studiegången görs i samklang med varandra. Vår tolkning av det 

material vi presenterat är sammantaget att den goda stämningen grundar sig till stor del i att 

Rosendalsgymnasiet består av en ansamlingspunkt av studiemotiverade elever som upplever att 

studiekulturen uppmuntrar dem till att studera. Genom att skolan har ett rykte som grundar sig i 

just detta så attraherar Rosendalsgymnasiet elever som genom en cirkulär process kan 

reproducera studiekulturen och ryktet. 

 

5.3.4 Analys av elevernas strategier 

 

Vi har diskuterat skolans strategier och vad som kan tänkas vara kapitalgivande i verksamheten. 

Det skulle dock vara en ofullständig analys om man inte tog hänsyn till de strategier som 
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eleverna på Rosendalsgymnasiet själva använder sig av i valet av skola och vilken roll den spelar 

i denna process. För att förstå detta måste man titta på den samlade bilden av vad eleverna säger 

om utbildningen. Att den ska vara studieförberedande är något som eleverna tar för självklart, 

vilket kan förstås mot bakgrund av vår tidigare forskning och de höga intagningspoängen till 

programmen. Att inneha höga betyg korresponderar i hög grad med en bakgrund där föräldrarna 

själva har en hög utbildning, vilket naturligtvis inte ska förstås som generaliserbart till alla 

individer, utan snarare som en tydlig tendens. Det här innebär att en del av förklaringen till att de 

sökt sig till Rosendal, är för att förvalta sitt utbildningskapital på ett sätt som ger högst utdelning 

för en fortsatt karriär inom utbildningssystemet. Tecken på att så är fallet, är att de beskriver sina 

och klasskamraternas ambitioner i studierna som att de flesta strävar efter högsta betyg, vilket är 

ett specifikt utbildningskapital för högre studier. Höga betyg på gymnasienivå innebär att man 

kan fortsätta sin utbildningsbana på de mest prestigefyllda universitetsutbildningarna, vilket 

stärker bilden av elevernas strategi som att på bästa möjliga sätt investera sitt utbildningskapital 

där det förhoppningsvis i framtiden ger högst utdelning i form av symboliskt eller ekonomiskt 

kapital. Vi kan här återknyta till den strategi som vi beskrivit att skolan har i att erbjuda en 

teoretisk inriktning, vilket i detta fall harmoniserar med kapitalstarka elevers strategier.  

 

Rosendalsgymnasiet är dock inte ensamma om sin teoretiska inriktning och detta är bara en 

delförklaring till varför eleverna specifikt väljer denna skola. Det är därför intressant att beakta 

elevernas önskan om att få omge sig av individer med samma mål och ambitioner som de själva. 

De beskriver det både som en strävan efter en tillåtande miljö där man får vara studiemotiverad 

och som en drivkraft till att själva prestera bättre. Valet av Rosendalsgymnasiet med rykte om att 

erbjuda en sådan miljö, blir en del i elevernas strategi att få så stor utväxling på sitt investerade 

utbildningskapital som möjligt. På skolan får de möjlighet att fokusera på sina studier och slipper 

alla typer av distraktioner som kan tänkas förekomma på andra skolor där eleverna inte delar 

samma mål.  Den goda stämningen som eleverna beskriver, kan därför delvis förklaras av att 

individerna delar samma typ av bakgrund och strategier, vilket ger en tillåtande miljö för det 

beteende som de betraktar som eftersträvansvärt. 
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5.3.5 Elever, studiekultur och rykte 

 

Vi argumenterar för att eleverna ligger till grund för den största tillgången skolan har. Vi har 

hittills presenterat skolans strategier, värdetillskrivna aspekter av verksamheten och elevernas 

förhållningssätt till skolan. Allt detta tillsammans utgör på ett eller annat sätt en del i 

Rosendalsgymnasiets position, men det som informanterna menar är av avgörande betydelse är, 

liksom beskrivits, den goda stämningen.  Att eleverna är kapital i den bemärkelse att deras 

bakgrunder och betyg är av avgörande betydelse för skolans position är ingen nyhet, då detta 

redan är påvisat i den tidigare forskning vi presenterat. Vi menar dock att eleverna dessutom är 

kapitalgivande genom att vara aktiva i en process som främjar en studiecentrerad kultur och 

bidrar till ett rykte som attraherar högpresterande elever. Vi har hittills i uppsatsen presenterat ett 

antal faktorer som vi menar kan knytas samman till vad vi menar är den huvudsakliga 

förklaringen till Rosendalsgymnasiets höga position, och den mest kapitalgivande aspekten av 

skolan. 

 

Vi menar att den goda stämningen är en produkt av, och en beståndsdel i, en studiekultur som 

leder till ett rykte som attraherar högpresterande, studiemotiverade elever. Vi menar således att 

den goda stämningen inte är resursen i sig, utan snarare att den är produkt av att 

studiemotiverade elever ansamlas på en punkt där studier uppmuntras, av både lärare och elever, 

och därför trivs. Detta möjliggörs genom skolans profil och verksamhet, och blir därför en 

grogrund för den kultur vi hänvisar till. Dessa faktorer är dock djupt integrerade och blir svåra att 

analysera utifrån vad som är orsak och effekt, men vårt resonemang leder oss till att sluta oss i att 

Rosendalsgymnasiets elever skapar och reproducerar en kultur, som genom en cirkulär process 

underbygger skolans rykte, elevrekrytering och position, och som sammantaget leder till: en 

frizon för de högpresterande. 
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6 Diskussion 
 

I denna del presenterar vi en sammanställning av våra resultat och hur de förhåller sig till vår 

tidigare forskning. Vi diskuterar även för- och nackdelar med att använda sig av Bourdieu, både 

generellt som teoretiker och i samband med våra metodologiska val. Avslutningsvis presenterar 

vi förslag på framtida forskning.  

 

6.1 Sammanställning av resultat 

 

Syftet med denna studie har varit att ge fördjupad kunskap om Rosendalsgymnasiets position 

bland Uppsalas gymnasier, vilket konkretiserats genom förhållningssätt till gymnasiet som en 

aktör i fältet, men också som en aktör i elevernas utbildning. De frågeställningar som 

formulerades löd enligt följande: 

 

●  Vilka strategier tillämpar skolan för att positionera sig i fältet? 

●  Hur kan man förklara Rosendalsgymnasiets höga position i fältet? 

●  Hur förhåller sig eleverna till Rosendalsgymnasiet som en del i deras 

 utbildning? 

 

Resultaten till dessa frågeställningar är nära sammankopplade med varandra och bör således 

förstås i relation till detta. Den andra frågeställningen om hur man kan förklara 

Rosendalsgymnasiets position besvaras i samband med den tredje frågeställningen, då det till 

våra resultat hör att dessa två inte kunde besvaras isolerade. 

 

Vi har i vår undersökning funnit att Rosendalsgymnasiet positioner sig i fältet genom strategier i 

form av att profilera sig genom teoretiska program, då med fokus på det naturvetenskapliga 

programmet, men också genom ett samarbete med Uppsala universitet. Genom dessa strategier 

tillägnar sig skolan kapital i fältet, då profilen attraherar högpresterande elever genom dess fokus 

på att skolan förbereder dem inför högre studier på universitet. Detta leder till en hög position i 

fältet eftersom dessa elever är kapitalgenererande. Vår studie har dock endast belyst hur de gör 

det, medan den tidigare forskningen konstaterar att de gör det. Vi har också funnit att ytterligare 
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en av skolans strategier är ett utökat samarbete med de andra kommunala skolorna, detta i syfte 

att bemöta konkurrensen från friskolorna. 

 

Vi har i vår studie också undersökt skolans verksamhet, och informanternas förhållningssätt till 

denna, och argumenterat att den pedagogiska verksamheten visserligen är kapitalgivande men att 

den endast är en fraktion i förståelsen för skolans höga position i fältet. Vi fann i samband med 

detta att skolans pedagogiska verksamhet centreras kring ett koncept av flexibla grupper, samt att 

informanterna tillskriver lärarna värde. Till detta hör att vi menar att skolan distingerar sig 

genom ett studieförberedande koncept, och att även om dessa aspekter är kapitalgivande i fältet, 

så återfinns den större delen av förklaringen till positionen hos eleverna. 

 

Eleverna förhåller sig till Rosendalsgymnasiet främst som en stabil grund för högre studier och 

som en plats där studiemotivation tillåts och uppmuntras. Vi finner också att samtliga 

informanter genomgående förklarar skolans popularitet genom skolans goda stämning. Vi menar 

dock att denna goda stämning behövde problematiseras och analyseras utifrån de beståndsdelar 

vi kunde finna. Vi menar att den goda stämningen är en produkt av en studiekultur där 

studiemotiverade elever tillåts i frihet fokusera på sina studier, och att denna kultur leder till ett 

rykte som är attraktivt för högpresterande elever. Detta menar vi leder till en reproduktion av 

kulturen och en cirkulär process som underbygger skolans elevrekrytering och position. Det är 

således genom denna studiekultur som vi förklarar Rosendalsgymnasiets höga position.  

 

6.2 Resultat och tidigare forskning 

 

Man kan se på vår undersökning av Rosendalsgymnasiet som en fallstudie i en mer övergripande 

utbildnings- och kultursociologisk forskningstradition. Genom att använda oss av Bourdieus 

begrepp fält, kapital och strategier har vi försökt göra en mer djupgående analys av en av de 

framgångsrika aktörerna i Uppsalas gymnasiefält. Detta hade inte varit möjligt om vi inte hade 

haft en bred tillgång av studier som på ett mer generellt plan studerat utbildningssystemet utifrån 

samma teoretiska referensram. Vissa delar av vår tidigare forskning är därför dock svåra att 

diskutera utifrån ett komparativt perspektiv, eftersom de snarare utgör byggstenar i vår förståelse 
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för fältet. Diskussionen kommer därför huvudsakligen att handla om hur vi har använt den i 

relation till vårt material. 

 

Vår huvudsakliga utgångspunkt har varit att det existerar en social snedfördelning i 

utbildningssystemet vilket vi baserat på forskning av Broady & Börjesson, Söderström & 

Uusitalo och Eriksson & Jonsson. Vidare har vi genom Lidegrans forskning från 2006 och 2009, 

kunnat konstatera att Uppsala gymnasieskolor utgör ett fält, vilket var avgörande för våra 

analyser av Rosendalsgymnasiet. Både analyserna av skolans och elevernas strategier måste 

förstås i ett relationellt perspektiv till ett fält av aktörer för att bli meningsfulla. Med hjälp av 

Bertilssons statistiska analyser, som är de senaste av gymnasiefältet i Uppsala, har det kunnat 

konstateras att Rosendalsgymnasiet har en hög koncentration av elever med stora tillgångar. Med 

den vetskapen har vi haft möjlighet att på nära håll studera verksamheten för att försöka hitta de 

faktorer som bidrar till att skolan har den typen av social rekrytering. Vi har funnit flera 

bidragande orsaker till att den ser ut som den gör både i strategier som skolan tillämpar, 

kapitalgivande aspekter av verksamheten och elevernas strategier som alla är intimt 

sammankopplade med det faktum att eleverna själva utgör det starkaste symboliska kapitalet för 

skolan, och samtidigt aktivt medverkar i processen av att reproducera kapitaltillgången.  

 

Våra fynd kan också relateras till den forskning som Bourdieu bedrev. Bourdieu (1979) pekade 

på en akademisk kultur, anpassad efter samhällets eliter, vars funktion indirekt blev att distingera 

mellan de sociala klasserna, och reproducera strukturerna. Detta är inte något vi berört, och även 

om den tidigare forskning vi presenterat tyder på ett samband mellan klass och studieprestation 

är detta inte något vi kan uttala oss om. Vi har däremot pekat på en studiekultur som man kan 

resonera kring. Denna studiekultur kan man resonera är en del i att distingera mellan, inte 

nödvändigtvis klasserna i Bourdieusk mening, men inom bredden av socioekonomisk status. 

Även om vi i Sverige har en kultur som på ett annat sätt än i Frankrike värderar jämlikhet går det 

inte att bortse ifrån att det finns tendenser till att olika sociala grupper hanterar 

utbildningssystemet olika bra. Den studiekultur vi argumenterar finns på Rosendalsgymnasiet 

kan på många sätt liknas vid ett intagningsprov till högre studier, där olika personer, beroende på 

social bakgrund, är olika väl förberedda.  
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Även om vår studie främst fokuserade på Rosendalsgymnasiet, har vi i vårt material hittat 

resultat som preliminärt kan bidra till att förklara fältets övergripande struktur. Lidegran, och 

även Forsberg, beskriver hur det funnits en latent konkurrenssituation mellan de kommunala 

skolorna som tyglats av det tidigare antagningssystemet. I och med avskaffandet av detta skulle 

konkurrensen mellan de kommunala skolorna ökat, vilket vi dock inte finner något stöd för. 

Istället verkar samarbetet snarare fördjupats i samband med organistoriska förändringar och ett 

nytt gemensamt hot i form av etableringen av fler friskolor.  

 

6.3 Om Bourdieu 

 

Den första fråga man kan försöka besvara vad gäller Bourdieu är hans relevans i vår 

undersökning, och i det svenska utbildningssystemet. Diskussioner kring Bourdieus relevans i 

det nutida samhället är, vad vi upplever, ett återkommande tema inom sociologin. Ett av 

Bourdieus mest kända verk, La Distinction (1979), baserar sig på studier gjorda i 70-talets Paris; 

ett samhälle och ett klimat väldigt olikt det svenska. En del av kritiken som riktas mot Bourdieu 

verkar ofta grunda sig dels i hans klassperspektiv, och dels i form av att påstå att eftersom Paris 

var så polariserat så är hans resultat inte jämförbara med många andra delar av världen, 

exempelvis Sverige. Utöver detta har studierna numera ett antal år på nacken, vilket ytterligare 

styrker kritikerna i sina ståndpunkter. Det stämmer visserligen att hans resultat inte är jämförbara 

med Sverige, men detta är orimlig kritik att rikta mot honom. Bourdieus stora bidrag till den 

sociologiska forskningen ligger inte i hans resultat, utan i hans metod. Bourdieus resultat är 

visserligen väldigt intressanta, men det har inte tagit 35 år för dem att bli utdaterade, utan det 

skedde mycket snabbare än så. Bourdieus resultat är således mer exempel på hur man kan 

använda hans metod, snarare än något vi anser man bör grunda forskning på. Bourdieu själv var 

väldigt noga med att kontinuerligt påpeka till sina kritiker att hans koncept är flexibla, samt att 

forskaren själv får fylla dem med mening genom att de systematiseras (Bourdieu & Wacquant, 

1992:96). Bourdieu ger oss därför verktyg, men aldrig färdiga svar. 

 

För att därigenom återkomma till hans relevans i Sverige, blir det självklara svaret att hans 

tankesätt aldrig blir utdaterat. Även om resultaten blir mindre tydliga i Sverige än i 70-talets 

Frankrike är detta inte skäl nog att inte använda honom. Bourdieu ger oss verktygen för att på ett 
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systematiskt sätt kartlägga och belysa positioneringar och tillvägagångssätt för aktörer inom 

makthierarkier som annars lätt gått förbi obemärkta. Vi tror dessutom att skillnaderna som kan 

belysas med hjälp av Bourdieu inom det svenska utbildningsväsendet kommer blir ännu tydligare 

med tiden, på grund av de gymnasiereformer som genomförts, där avståndet mellan de 

studieförberedande programmen och de yrkesförberedande programmen ökar. Vill man dock 

rikta kritik mot Bourdieu så är det i så fall mot hans metod man ska vända sig. 

 

Att använda Bourdieu kan vara väldigt problematiskt, något som också vi fått uppleva. Bourdieu 

presenterade sin metod som en helhet, där många av hans centrala begrepp är beroende av 

varandra, och förstås i relation till varandra. Vi har i huvudsak använt oss av tre begrepp till vår 

studie (fält, strategi och kapital), och undvikit de begrepp som är svårast att operationalisera. 

Också dessa har dock ställt till väldiga problem för oss, vilket har förstärkts av att dessutom 

införa en aktör i form av en institution (skolan). Hur kan man egentligen diskutera kapital, utan 

att också diskutera habitus, eller fält utan att diskutera doxa? Bourdieu kan vara problematisk 

redan från början, men om man dessutom använder intervjuer som metod blir det ännu värre. 

Bourdieu teoretiska ramverk leder till en snårig stig att bevandra, där man till slut omringas av 

cirkelresonemang och icke-operationaliserbara koncept, som istället för att belysa sociala 

relationer, mest försvårar arbetet. Detta gäller dock i huvudsak vår studie, eftersom många på ett 

lyckat sätt använt honom i kvantitativa studier. Även om vi anser att vi med hjälp av Bourdieu 

belyst intressanta aspekter av skolans position tror vi studien hade blivit bättre utan honom. En 

undersökning menad som en form av fallstudie med kombinationen av Bourdieu, intervjuer och 

en institutionell aktör kan inte annat än att resultera i en studie med vissa brister. Som sagt så har 

vi belyst faktorer av värde, men skulle aldrig rekommendera kombination eller använda den 

igen. Bourdieu ger oss ett fantastiskt sätt att tänka, men ofta ett problematiskt sätt att arbeta. 

 

6.4 Förslag på framtida forskning 

 

Vi har i vår forskning fokuserat på att undersöka Rosendalsgymnasiet men även valt att 

inkludera eleverna eftersom de är så intimt sammankopplade med skolan och dess kapital. Vi har 

kunnat visa att deras utbildningsstrategier är en viktig del i skapandet av en framgångsrik aktör 

inom gymnasiefältet. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa strategier inte föds i ett socialt 
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tomrum, utan att elevernas bakgrund har en avgörande betydelse för deras utbildningsval. Det 

vore därför intressant att i närmare detalj undersöka inte bara föräldrarnas bakgrund, utan även 

deras eventuella strategier och hur dessa påverkar barnen direkt eller indirekt. Denna studie 

behöver nödvändigtvis inte fokusera på Rosendalsgymnasiet, men på en gymnasieskola som 

intar en dominerande position i gymnasiefältet, för att på detta sätt belysa hur elever med 

kapitalrika bakgrunder och deras föräldrar i samklang med varandra använder sig av 

gymnasievalet för att förvalta sina tillgångar. 

 

Med vårt fokus på Rosendalsgymnasiet som en aktör i sig, och för elevernas utbildning, har vi i 

vår studie inte fokuserat på bakgrundsfaktorn kön. Det vore därför intressant för framtida 

forskning att utifrån ett genusperspektiv belysa hur tillskrivandet av manliga respektive kvinnliga 

värden påverkar både skolan och eleverna, som en del av en studie av en dominerande aktör i 

gymnasiefältet.  
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8 Bilagor 

 

8.1 Intervjuguide 

 

Till skolchefen: 

 

1. Vad är din bakgrund? Vad är din roll? 

2. Hur ser fältet av gymnasieskolor ut idag i Uppsala 

3. Vilka är de ledande gymnasieskolorna? Prestationsmässigt och betygsmässigt? 

4. Hur ser etableringen av friskolor ut? Hur har konkurrensen utvecklats? 

5. Hur har etableringen påverkat de kommunala skolorna? 

6. Kan du ge en kort beskrivning av de 3 populäraste gymnasieskolorna? 

7. Hur fungerar intagningen till skolorna? 

8. Kan du ge en kort beskrivning av Katedralskolan och Lundellska? 

9. Vad minns du av debatten kring etableringen av Rosendalsgymnasiet? Hur fungerar 

skolan idag? 

10. Hur har gymnasiereformen 2011 påverkat gymnasieskolornas? 

 

Till rektorn: 

 

1. Hur ser din bakgrund ut och vad är din roll idag? 

2. Hur ser du på din anställning på Rosendal i jämförelse med tidigare anställningar? 

3. Skulle du kunna berätta lite generellt om er verksamhet?  

4. Hur ser Rosendalsskolans profil ut? 

5. Vilka resurser har ni som är specifika för Rosendalsgymnasiet? 

6. Skulle ni säga att ni konkurrerar med andra skolor? Och i så fall hur? 

7. Hur ser du på etableringen av friskolor? 

8. Vad lockar eleverna till Rosendalsgymnasiet? 

9. Hur fungerar samarbetet med universitetet? 

10. Vad har ändrats de senaste åren? 

11. Hur fungerar antagningen till skolan? 

 

 

Till lärare: 

1. Hur ser din bakgrund ut och varför valde du att jobba på Rosendalsgymnasiet? 

2. Hur ser du på din anställning på Rosendal i jämförelse med tidigare anställning?  

3. Vad gör ni på lektionerna? Hur ser undervisningen ut? 

4. Vilka resurser har ni som är specifika för Rosendalsgymnasiet? 

5. Vad lockar eleverna till Rosendalsgymnasiet? 

6. Hur fungerar samarbetet med universitetet? 

7. Vad har ändrats de senaste åren? 

8. Hur ser du på Rosendalsgymnasiet (i förhållande till andra gymnasier)? 

9. Vilken typ av elever går här och hur ser du på det? 
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11.  Hur förklara du Rosendalsgymnasiets populäritet eller ”höga position”?  

 

Till eleverna: 

 

1. Hur tänkte du kring ditt val av gymnasium? Varför valde du Rosendal? 

2. Hur tänkte du kring ditt val av program? 

3. Vad tänker du att Rosendal erbjuder dig som andra gymnasier inte gör? 

4. På vilka sätt utnyttjar du resurserna som finns på skolan? 

5. På vilket sätt studerar du? 

6. Tycker du att Rosendalsgymnasiet förbereder dig inför framtiden, och i så fall på vilket 

sätt? 

7. Får ni kontakt med universitet genom gymnasiet? 

8. Använder du dig av dina föräldrar i dina studier? På vilket sätt hjälper de dig? 


