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Utbildningsvetenskapliga fakulteten 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har vid denna promotion glädjen och äran 

att promovera en ny hedersdoktor. 

Monique de Saint Martin, född 1940, är directrice d'etudesvid Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS) i Paris. (Titeln kan översättas med profes

sor/forskningsledare.) Hon är sociolog med utbildningssociologi och eliternas 

sociologi som specialiteter. Sedan tidigt 1960-tal tillhörde hon de allra för

sta medarbetarna till Pierre Bourdieu och gjorde sedan under många år syn

nerligen vägande insatser i undersökningarna som företogs vid dennes Centre 
de Sociologie Europeenne vid EHESS. Hon figurerade som Pierre Bourdieus 

medförfattare vid publiceringen av en rad banbrytande arbeten, bland vilka de 

viktigaste var ett antal tidiga utbildningssociologiska verk samt de omfattan

de uppsatserna "Anatomie du gout" (1976) om livsstilar i det franska samhäl
let, vilken senare blev kärnan i Bourdieus La distinction (1979), och vidare "Le 

patronat" (1978) om de franska storföretagsledarna, "La sainte famille" om de 

franska biskoparna (1982), samt "Agregation et segregation" (1987) om franska 
elithögskol or. I andra arbeten medverkade hon utan att hennes namn förekom 

på titelbladet såsom i Bourdieus omfångsrika La noblesse d'Etat (1989) där ti
digare studier av maktfältet, elitutbildningarna och staten sammanfördes. 

47 



48 

Därefter har Monique de Saint Martin genomfört betydande studier av i 

synnerhet fransk men även bland annat rysk aristokrati, se exempelvis hen

nes bok Lespace de la noblesse (1993). Särskilt intresse har hon ägnat så kallade 

konverteringsstrategier, ett område där hon tillhör världens främsta specia

lister. Med konverteringsstrategier avses individers eller gruppers sätt att ut

nyttja sina tillgångar av ett visst slag, exempelvis ett adligt namn eller en exa

men från ett ansett lärosäte, för att erövra tillgångar av annat slag (ekonomiska, 

kulturella, politiska etc.). Vidare har hon ägnat sig åt samhällsvetenskapliga 

metodfrågor och under de senaste tio åren varit ansvarig för forskarutbild

ningsprogrammet i sociologi vid EHESS. På sista tiden har hon lett forskning 

om vad kulturen i föräldrahemmet betyder för barnens banor genom utbild

ningssystemet. 

Genom åren har Monique de Saint Martin varit outtröttlig i att bistå fors

kare och doktorander från många länder som besökt och haft kontakter med 

miljön kring Centre de sociologie europeenne. Listan kunde göras lång över 

alla forskar- och doktorandutbyten och forskningssamarbeten över nations

gränserna, som kommit till stånd tack vare hennes insatser. Den utbildnings

och kultursociologiska forskningen med hemvist vid Uppsala universitet har 

sina rötter i samarbetsprojekt, utbyten, nätverk och internationella konferens

arrangemang för vilka Monique de Saint Martin från fransk sida skapat för

utsättningarna. 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten välkomnar sin nya hedersdoktor, uttryck

er sin aktning för hennes viktiga forskningsinsatser och ser fram emot ett fort

satt samarbete. 

Donald Broady 

Professor i pedagogik med inriktning mot lärarutbildningarnas pedagogik 

Promotor 


