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qáÇáÖ~=™ê=á=píçÅâÜçäã=çÅÜ=m~êáë=
Tidiga år i Stockholm och Paris
Mikael
jáâ~Éä=m~äãÉ=
Palme

p~ååáåÖÉå=®ê=~íí=açå~äÇë=Ñ∏êëí~=êÉ~âíáçå=é™=_çìêÇáÉì=î~ê=Éå=~î=ãáëëí®åâë~ãÜÉíK=
Sanningen är att Donalds första reaktion på Bourdieu var en av misstänksamhet.
Det var runt 1978-79 i Kritisk Utbildningstidskrifts lokaler på Klara Norra KyraÉí=î~ê=êìåí=NVTUJTV=á=hêáíáëâ=ríÄáäÇåáåÖëíáÇëâêáÑíë=äçâ~äÉê=é™=hä~ê~=kçêê~=hóêJ
âçÖ~í~å=
kogatan á=
i píçÅâÜçäãI=
Stockholm, á=
i píçÅâÜçäãëÅáêâÉäå=
Stockholmscirkeln ~î=
av ëçÅá~äáë~íáçåëâêÉíëÉå=
socialisationskretsen áåçã=
inom kçêJ
NorÇáëâ~=ëçãã~êìåáîÉêëáíÉíÉí=ëçã=açå~äÇ=äÉÇÇÉK=g~Ö=Ü~ÇÉ=âçããáí=íáääÄ~â~=ÉÑíÉê=Éíí=
diska sommaruniversitetet som Donald ledde. jag hade kommit tillbaka efter ett
år i Paris med Bourdieu som en inte alltför djupt förstådd husgud och Donald
™ê=á=m~êáë=ãÉÇ=_çìêÇáÉì=ëçã=Éå=áåíÉ=~ääíÑ∏ê=Çàìéí=Ñ∏êëí™ÇÇ=ÜìëÖìÇ=çÅÜ=açå~äÇ=
Ü~ÇÉ=
î~Ç= ÇÉååÉ=
hade ÄàìÇáí=
mig ~íí=
hade ~íí=
bjudit áå=
in ãáÖ=
att Ñ∏êâä~ê~=
förklara Vad
denne Ñê~åëã~å=
fransman ÉÖÉåíäáÖÉå=
egentligen Ü~ÇÉ=
att ÄáÇê~=
bidra
med. Själv hade han sin förankring i kapitallogiken, så minns jag det även om
ãÉÇK=pà®äî=Ü~ÇÉ=Ü~å=ëáå=Ñ∏ê~åâêáåÖ=á=â~éáí~ääçÖáâÉåI=ë™=ãáååë=à~Ö=ÇÉí=®îÉå=çã=
ÇÉí=â~å=î~ê~=ÑÉä=Ó=j~êñ=ÇìÖÉê=ÖçííI=ãÉå~ÇÉ=Ü~åI=Ä~ê~=ã~å=ä®ëíÉ=Üçåçã=çêÇÉåíJ
det kan vara fel - Marx duger gott, menade han, bara man läste honom ordentligt, och ytterst var det kapitalets rörelser saken gällde och dess subsumtion av
äáÖíI=çÅÜ=óííÉêëí=î~ê=ÇÉí=â~éáí~äÉíë=ê∏êÉäëÉê=ë~âÉå=Ö®ääÇÉ=çÅÜ=ÇÉëë=ëìÄëìãíáçå=~î=
ã®åëâäáÖí=äáî=çÅÜ=ãÉÇîÉí~åÇÉK=g~Ö=îáëëíÉ=å®ëí~å=áåÖÉåíáåÖ=çã=ÇÉíí~=ãÉê=®å=î~Ç=
mänskligt liv och medvetande. Jag visste nästan ingenting om detta mer än vad
à~Ö=ëå~éé~í=ìéé=á=~äÇêáÖ=êáâíáÖí=~îëäìí~ÇÉ=ÖêìåÇÅáêâä~ê=á=h~éáí~äÉíK=f=~ää~=Ñ~ää=êóåJ
jag
snappat upp i aldrig riktigt avslutade grundcirklar i Kapitalet. I alla fall rynâ~ÇÉ=açå~äÇ=é~åå~å=çÅÜ=ìåÇê~ÇÉ=çã=áåíÉ=ÇÉíí~=î~ê=Éå=âä~ëëáëâ=Ñçêã=~î=áÇÉ~J
kade Donald pannan och undrade om inte detta var en klassisk form av idealism, detta att trosföreställningarna skulle vara så betydelsefulla; de formades ju
äáëãI=ÇÉíí~=~íí=íêçëÑ∏êÉëí®ääåáåÖ~êå~=ëâìääÉ=î~ê~=ë™=ÄÉíóÇÉäëÉÑìää~X=ÇÉ=Ñçêã~ÇÉë=àì=
~î=ÇÉí=ã~íÉêáÉää~I=ÇÉí=î~ê=®åÇ™=Éíí=çÑê™åâçãäáÖí=Ñ~âíìãK=
av det materiella, det var ändå ett ofrånkomligt faktum.
hade, trots
jÉå=
î~ê= Ä~ê~=~ääÇÉäÉë=
Men ÇÉí=
det var
bara alldeles á=Ä∏êà~åK=_çìêÇáÉìêÉÅÉéíáçåÉå=á=
i början. Bourdieureceptionen i pîÉêáÖÉ=
Sverige Ü~ÇÉI=íêçíë=
~åíçäçÖáÉê=ëçã=pâçä~I=áÇÉçäçÖá=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉ=Ñê™å=NVTT=çÅÜ=ríÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=~êÄÉíëÇÉäJ
antologier som Skola, ideologi och samhälle från 1977 och Uthildning och arhetsdelåáåÖ=Ñê™å=NVTVI
ning från 1979,1N=î~êáí=~Äëíê~âí=çÅÜ=íÉçêÉíáëâK=_áäÇÉå=î~ê=ÇÉå=~î=Éå=êáâíáÖ=êÉéêçÇìâJ
varit abstrakt och teoretisk. Bilden var den av en riktig reprodukíáçåëíÉçêÉíáâÉê=ëçã=íóÅâíÉë=Ñäóí~=áÜçé=ãÉÇ=~åÇê~=ëî™êä®ëí~=Ñê~åëã®å=ëçã=^äíÜìëëÉê=
tionsteoretiker som tycktes ﬂyta ihop med andra svårlästa fransmän som Althusser
çÅÜ=mçìä~åíò~ë=çÅÜ=ÇÉí=ê®ÅâíÉ=ãÉÇ=~íí=
och Poulantzas och det räckte med att ëä™=ìéé=ÇÉå=Äçâ=Ü~å=î~ê=ãÉëí=â®åÇ=Ñ∏êI=
slå upp den bok han var mest känd för,
Reprodaction, på engelska, som den ﬁck heta eftersom ingen ännu kunde franska,
oÉéêçÇìÅíáçåI=é™=ÉåÖÉäëâ~I=ëçã=ÇÉå=ÑáÅâ=ÜÉí~=ÉÑíÉêëçã=áåÖÉå=®ååì=âìåÇÉ=Ñê~åëâ~I=
för att få detta bekräftat. På Krut utgick vi som ett postulat redan från att varje
Ñ∏ê=~íí=Ñ™=ÇÉíí~=ÄÉâê®Ñí~íK=m™=hêìí=ìíÖáÅâ=îá=ëçã=Éíí=éçëíìä~í=êÉÇ~å=Ñê™å=~íí=î~êàÉ=
éÉÇ~ÖçÖáëâ=Ü~åÇäáåÖ=î~ê=Éå=î™äÇëÜ~åÇäáåÖ=ëçã=êÉéêçÇìÅÉê~ÇÉ=ÄçêÖ~êâä~ëëÉåë=ÇçJ
pedagogisk handling var en våldshandling som reproducerade borgarklassens dominans i skolan. Men sen då? Var fanns det frigörande utrymmet, det som inte
ãáå~åë=á=ëâçä~åK=jÉå=ëÉå=Ç™\=s~ê=Ñ~ååë=ÇÉí=ÑêáÖ∏ê~åÇÉ=ìíêóããÉíI=ÇÉí=ëçã=áåíÉ=
ëìÄëìãÉê~ÇÉë=
sá= ë∏âíÉ=
subsumerades ~î=
av â~éáí~äÉíI=
kapitalet, ãçíëí™åÇÉí\=
motståndet? Vi
sökte ÇÉí=
det á=
i cê~åâÑìêíëâçä~å=
Frankfurtskolan çÅÜ=
och ÇÉëë=
dess
Ñ∏êä®åÖåáåÖ=
^ÇçêåçI= _Éåà~ãáåI=
qÜçã~ë= wáÉÜÉ=
förlängning á=
i e~ååçîÉêëâçä~åI=
Hannoverskolan, Üçë=
hos Adorno,
Benjamin, Thomas
Ziehe çÅÜ=
och
======================================================
N1 =_çÉä=_ÉêåÉê=EêÉÇFI=ríÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=~êÄÉíëÇÉäåáåÖK=bíí=âçããÉåíÉê~í=ìêî~ä=Ñê~åëâ~=ìíÄáäÇåáåÖëëçÅáçäçJ
Boel Berner (red), Utbildning och arhetsdelning. Ett kommenterat uroalfrans/ea athildningssociolo-

Öáëâ~= íÉñíÉê=
fääáÅÜLsÉêåÉI= Wahlström
t~Üäëíê∏ã= C=
táÇJ
texter ~î=
ao `Ü~ãÄçêÉÇçåLmê¨îçíI=
Chamhoredon/Pre'oot, dêáÖåçåI=
Grignon, dçêòI=
Gorz, _áëëÉêÉíI=
Bisseret, Illich/Verne,
öC Widgis/ea
ëíê~åÇI=píçÅâÜçäã=NVTVX=_çÉä=_ÉêåÉêI=pí~Ñ=`~ääÉï~Éêí=C=eÉååáåÖ=páäÄÉêÄê~åÇí=EêÉÇFI=pâçä~I=áÇÉçJ
strand, Stockholm 1979; Boel Berner, Staf CalleWaert 86 Henning Silberbrandt (red), Skola, ideoäçÖá=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉK=bíí=âçããÉåíÉê~í=ìêî~ä=Ñê~åëâ~=ìíÄáäÇåáåÖëëçÅáçäçÖáëâ~=íÉñíÉê=~î=_çìêÇáÉì=Lm~ëëÉêçåI=
logi och samhälle. Ett kommenterat uroalﬁansha nthildningssociologis/ea texter ao Bourdieu /Passeron,
_~ìÇÉäçíLbëí~ÄäÉíI=mçìä~åíò~ëI=t~Üäëíê∏ã=C=táÇëíê~åÇI=píçÅâÜçäã=NVTTK=
Baudelot/Estahlet, Poulantzas, Wahlström öl Widstrand, Stockholm 1977.
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gçÜ~ååÉë=_ÉÅâI=
Johannes
Beck, ÑêáòçåÉêå~I=
frizonerna, ÇÉ=ÑêáÖ∏ê~åÇÉ=
de frigörande éçíÉåíá~äÉê=
potentialer ëçã=â~éáí~äÉíë=
som kapitalets ê∏êÉäëÉê=áåíÉ=
rörelser inte
âìåÇÉ=
sá= äÉí~ÇÉ=
underkasta ëáÖ=
sig ÉääÉê=
eller é™=
på ÖêìåÇ=
grund ~î=
av ëáå~=
sina ãçíë®ÖÉäëÉê=
motsägelser ëà®äî=
själv ~äëíê~ÇÉK=
alstrade. Vi
letade
kunde ìåÇÉêâ~ëí~=
ÉÑíÉê=ÇÉí=á=ÇÉå=ÉåÖÉäëâ~=Åìäíìê~ä=ëíìÇáÉëJíê~ÇáíáçåÉåë=åó~=ìíî®ñíI=á=ÇÉí=ëçã=âçã=~íí=
efter det i den engelska cultural studies-traditionens nya utväXt, i det som kom att
â~ää~ë=_áêãáåÖÜ~ãëâçä~åI=ÇÉí=âìäíìêÉää~=ãçíëí™åÇÉí=á=ìåÖÇçãëâìäíìêÉå=ëçã=áåíÉ=
kallas Birminghamskolan, det kulturella motståndet i ungdomskulturen som inte
ä®í=ëáÖ=ÄÉíîáåÖ~ëK=
lät sig betvingas.
k®ê=açå~äÇ=ãÉÇ=ëáå=î~åäáÖ~=åóÑáâÉåÜÉíI=åçÖÖê~ååÜÉí=çÅÜ=áÜ®êÇáÖÜÉí=Ä∏êà~ÇÉ=
När Donald med sin vanliga nyfikenhet, noggrannhet och ihärdighet började
íê®åÖ~=áå=á=_çìêÇáÉìë=Ñ∏êÑ~íí~êëâ~éI=íáää=Éå=Ä∏êà~å=ãÉëí=ãÉÇ=ãáÖ=ëà®äî=ëçã=Ñ∏äJ
tränga in i Bourdieus författarskap, till en början mest med mig själv som fölàÉëä~Ö~êÉI=áåíÉ=ãáåëí=á=êçääÉå=~î=∏îÉêë®íí~êÉ=Ñê™å=Ñê~åëâ~åI=ãÉå=ëÉå~êÉ=çÅâë™=ãÉÇ=
jeslagare,
inte minst i rollen av översättare från franskan, men senare också med
~åÇê~I=Ç™=∏ééå~ÇÉ=ëáÖ=~äíÉêå~íáî~=ë®íí=~íí=å®êã~=ëáÖ=Éå=ê~Ç=éêçÄäÉã=îá=ëíçÇ=áåÑ∏ê=
andra, då öppnade sig alternativa sätt att närma sig en rad problem vi stod inför
Ó= áåçã=
î®åëíÉêíáÇëâêáÑí= á=i ëâçä~åë=
î®êäÇI= ãÉå=
î™ê= ë~ãJ
Krut ëçã=
lika ãóÅâÉí=
inom hêìí=
som vänstertidskrift
skolans värld,
men äáâ~=
mycket á=
i vår
samÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=
område, á=
hällsvetenskapliga çêáÉåíÉêáåÖ=
orientering á=
i ëáå=
sin ÜÉäÜÉíI=
helhet, á=
i éÉÇ~ÖçÖáâÉå=
pedagogiken ëçã=
som çãê™ÇÉI=
i ÇÉå=
den
litteraturvetenskap i vilka vi båda hade rötter, i sociologin och kultursociologin.
äáííÉê~íìêîÉíÉåëâ~é=á=îáäâ~=îá=Ä™Ç~=Ü~ÇÉ=ê∏ííÉêI=á=ëçÅáçäçÖáå=çÅÜ=âìäíìêëçÅáçäçÖáåK=
frigörande éÉÇ~ÖçÖáâÉå=
sá= ~å~ÇÉ=
î~ê=
Vi
anade ~íí=
att ÇÉå=
den ÑêáÖ∏ê~åÇÉ=
pedagogiken â~åëâÉ=
kanske Ñ~ååë=
fanns ãÉå=
men Ñ∏ê=
för ÇÉí=
det Ñ∏êëí~=
första var
ÇÉå=Éå=î™äÇëÜ~åÇäáåÖI=Ñ~ëí®å=ãÉÇ=Éíí=ÖçÇ~êÉ=áååÉÜ™ääI=çÅÜ=Ñ∏ê=ÇÉí=~åÇê~=áåíÉ=î~ê=
den en våldshandling, fastän med ett godare innehåll, och för det andra inte var
å™Öçí=ëçã=Ä~ê~=âìåÇÉ=ìééÜ®î~=ÇÉí=_çìêÇáÉì=â~ää~ÇÉ=âìäíìêÉääí=â~éáí~ä=çÅÜ=ÉêJ
något som bara kunde upphäva det Bourdieu kallade kulturellt kapital och erë®íí~=ÇÉí=ãÉÇ=å™Öçí=~åå~íI=î~êë=áååÉÜ™ää=Ñ∏êÉÑ∏ää=çâä~êíK=aÉå=ã~êñáëíáëâ~=Çì~äáëJ
sätta det med något annat, vars innehåll föreföll oklart. Den marXistiska dualisãÉå=ãÉää~å=Ä~ë=çÅÜ=∏îÉêÄóÖÖå~ÇI=çÅâë™=á=ÇÉëë=ãÉê=ëçÑáëíáâÉê~ÇÉ=ÑçêãÉêI=Ä∏êà~ÇÉ=
men mellan bas och överbyggnad, också i dess mer sofistikerade former, började
ÖÉ=îáâ~=Ñ∏ê=ÇÉå=Ü®éå~Çëî®Åâ~åÇÉ=áåëáâíÉå=~íí=çÅâë™=ÇÉå=ë™=â~ää~ÇÉ=∏îÉêÄóÖÖå~J
ge vika för den häpnadsväckande insikten att också den så kallade överbyggnaÇÉå=é™=ã™åÖ~=ë®íí=â~åëâÉ=çÅâë™=ÇÉå=î~ê=Éå=Ä~ëI=ÉääÉê=ê®íí~êÉ=ë~Öí=~íí=ÜÉä~=Çì~äáëJ
den på många sätt kanske också den var en bas, eller rättare sagt att hela dualisãÉå=î~ê=ÑÉäí®åâíK=aÉí=â~íÉÖçêáí®åâ~åÇÉ=îá=çÑí~=çãÉÇîÉíÉí=Äìêáí=é™=ÉÑíÉê=j~êñJ=
men var feltänkt. Det kategoritänkande vi ofta omedvetet burit på efter MarxçÅÜ=
och e~ÄÉêã~ëä®ëåáåÖÉå=
Habermasläsningen ìíã~å~ÇÉë=
av Éå=
en ãÉê=
mer âçåëíêìâíáîáëíáëâ=
konstruktivistisk ëóå=
syn é™=
på ÇÉ=
de ÄÉJ
beutmanades ~î=
grepp vi använde och som inte längre var ett slags lådor vi placerade saker i eller
ÖêÉéé=îá=~åî®åÇÉ=çÅÜ=ëçã=áåíÉ=ä®åÖêÉ=î~ê=Éíí=ëä~Öë=ä™Ççê=îá=éä~ÅÉê~ÇÉ=ë~âÉê=á=ÉääÉê=
ä~éé~ê=îá=âäáëíê~ÇÉ=é™=ÇÉãK=sá=âçã=ä®åÖêÉ=á=î™ê=ãáëëíêç=ãçí=ÇÉå=Éãéáêáëã=ëçã=
lappar vi klistrade på dem. Vi kom längre i vår misstro mot den empirism som
ÇçãáåÉê~ÇÉ=
î~ê~= Éå=
svensk ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~é=
samhällsvetenskap ®å=
än ~íí=
att ~åëÉ=
anse íÉçêáå=
teorin vara
en ®Çä~êÉ=
ädlare ëóëëÉäJ
sysseldominerade ëîÉåëâ=
ë®ííåáåÖ=ãÉÇ=~Äëçäìí=Ñ∏êÉíê®ÇÉ=çÅÜ=Ä∏êà~ÇÉ=ëÉ=íÉçêáÉê=çÅÜ=ÄÉÖêÉéé=ëçã=áåëíêìJ
sättning med absolut företräde och började se teorier och begrepp som instruãÉåí=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êëí™=Éãéáêáëâ~=ã~íÉêá~äK=fåíÉ=ãáåëí=ÑáÅâ=åì=ëã~â=çÅÜ=äáîëëíáä~êI=~ääí=
ment för att förstå empiriska material. Inte minst fick nu smak och livsstilar, allt
ÇÉí=_çìêÇáÉì=â~ää~ÇÉ=Ü~ÄáíìëI=î™ê~=ÉÖå~=Ä~âÖêìåÇÉêI=äÉîå~ÇëÄ~åçê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåJ
det Bourdieu kallade habitus, våra egna bakgrunder, levnadsbanor och erfarenlegitima Ñ∏J
ÜÉíÉê=
î®êÇÉI= ÇÉ=
heter ~î=
av ëçÅá~ä~=
sociala ëâáääå~ÇÉê=
skillnader Éíí=
ett ëçÅáçäçÖáëâí=
sociologiskt värde,
de ìééÜ∏àÇÉë=
upphöjdes íáää=
till äÉÖáíáã~=
föremål för analys och resonemang.
êÉã™ä=Ñ∏ê=~å~äóë=çÅÜ=êÉëçåÉã~åÖK=
k™Öê~=ãáäà∏Éê=î~ê=â~åëâÉ=ë®êëâáäí=îáâíáÖ~K=hêìí=®ê=êÉÇ~å=å®ãåÇK=bå=~åå~å=
Några miljöer var kanske särskilt viktiga. Krut är redan nämnd. En annan
î~ê=kçêÇáëâ~=ëçãã~êìåáîÉêëáíÉíÉíë=ëçÅá~äáë~íáçåëâêÉíë=ëçã=Ä™ÇÉ=âçã=~íí=Ääá=Éíí=
var
Nordiska sommaruniversitetets socialisationskrets som både kom att bli ett
forum för att lufta Bourdieuintresset och en plats där det intresset utmanades
Ñçêìã=Ñ∏ê=~íí=äìÑí~=_çìêÇáÉìáåíêÉëëÉí=çÅÜ=Éå=éä~íë=Ç®ê=ÇÉí=áåíêÉëëÉí=ìíã~å~ÇÉë=
~î=Ç~åëâ~I=Ñáåëâ~=çÅÜ=ëîÉåëâ~=ã~êñáëíÉêK=m™=i®ê~êÜ∏Öëâçä~å=á=píçÅâÜçäã=Ü~ÇÉ=
av danska, finska och svenska marXister. På Lärarhögskolan i Stockholm hade
Ulf P. Lundgren upptäckt Donald och gjort honom till sin medarbetare. En
räÑ=mK=iìåÇÖêÉå=ìééí®Åâí=açå~äÇ=çÅÜ=Öàçêí=Üçåçã=íáää=ëáå=ãÉÇ~êÄÉí~êÉK=bå=
om Üìê=
hur açå~äÇ=
Donald ÑáÅâ=
~åÉâÇçí=
anekdot ÄÉê®íí~ê=
berättar çã=
fick å™Öê~=
några ã™å~Çëä∏åÉê=
månadslöner Ñ∏ê=
för ìééÇê~ÖÉí=
uppdraget ~íí=
att
ëâêáî~=Éå=Äçâ=çã=íóëâI=ã~êñáëíçêáÉåíÉê~Ç=ìíÄáäÇåáåÖëÑçêëâåáåÖI=Ñ∏êëî~åå=ÜÉäí=
skriva en bok om tysk, marXistorienterad utbildningsforskning, försvann helt
sikte ìåÇÉê=
med Éå=
under Éå=
en íáÇ=
tid çÅÜ=
och ëÉÇ~å=
sedan âçã=
kom íáääÄ~â~=
tillbaka ãÉÇ=
en çî~åäáÖí=
ovanligt íàçÅâ=
tjock väska
ìê=
î®ëâ~=
ur ëáâíÉ=
Ä∏ÅâÉê=çÅÜ=ã~åìë=íáää=ÇÉå=Äçâ=ëçã=âçã=~íí=ÜÉí~=ríÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=éçäáíáëâ=ÉâçJ
böcker och manus till den bok som kom att heta Utbildning oc/o 1oolitisk ekonomi.2O=jÉÇ=ëáå=íóéáëâ~=∏ééÉåÜÉí=ìééãìåíê~ÇÉ=räÑ=mK=iìåÇÖêÉå=_çìêÇáÉìáåJ
Med sin typiska öppenhet uppmuntrade Ulf P. Lundgren BourdieuinåçãáK
======================================================
O2 =açå~äÇ=_êç~ÇóI=ríÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=éçäáíáëâ=ÉâçåçãáK=fåíêçÇìâíáçå=íáää=ëàìííáçí~äÉíë=ã~êñáëíáëâ~=ìíÄáäÇJ
Donald Broady, Utbildning ock politisk ekonomi. Introduktion till sjuttiotalets marxistiska utbild-

åáåÖëÑçêëâåáåÖ=
ningsforskning á=i s®ëííóëâä~åÇ=
Västtyskland çÅÜ=
ock a~åã~êâI=
Danmark, fåëíáíìíáçåÉå=
Institutionen Ñ∏ê=
för éÉÇ~ÖçÖáâI=
pedagogik, e∏Öëâçä~å=
Högskolan Ñ∏ê=
för ä®ê~êìíJ
lärarutÄáäÇåáåÖ=á=píçÅâÜçäãI=píçÅâÜçäã=NVTUK=
bildning i Stockholm, Stockholm 1978.
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íêÉëëÉí=
Bourdieu çÅÜ=
Bernstein ëçã=
tresset çÅÜ=
och ë™Ö=
såg ÄÉê∏êáåÖëéìåâíÉêå~=
beröringspunkterna ãÉää~å=
mellan _çìêÇáÉì=
och _ÉêåëíÉáå=
som çÑí~=
ofta
âçã=íáää=píçÅâÜçäã=é™=ÄÉë∏âK==
kom till Stockholm på besök.
miljö var
bå=
îáâíáÖ= ãáäà∏=
î~ê= Ç™î~ê~åÇÉ=
En ~åå~å=
annan viktig
dåvarande råáîÉêëáíÉíëJ=
Universitets- çÅÜ=
och Ü∏ÖëâçäÉ®ãÄÉíÉíë=
högskoleämbetets
cçrJ~îÇÉäåáåÖI=
FoU-avdelning, äÉÇÇ=
ledd ~î=
Bauer ãÉÇ=
med _~êÄêç=
av j~êá~ååÉ=
Marianne _~ìÉê=
Barbro _ÉêÖ=
Berg ëçã=
som áåáíá~íáîêáâ=
initiativrik
çÅÜ=
îáäâÉå= Éå=
medarbetare, íáää=
och Éåíìëá~ëíáëâ=
entusiastisk ãÉÇ~êÄÉí~êÉI=
till vilken
en Öêìéé=
grupp ìåáîÉêëáíÉíëÑçêëâ~êÉ=
universitetsforskare çÅÜ=
och
~Çãáåáëíê~í∏êÉê=Ñê™å=ä~åÇÉíë=çäáâ~=Ü∏Öëâçäçê=î~ê=âåìíÉå=çÅÜ=ëçã=êÉÖÉäÄìåÇÉí=
administratörer från landets olika högskolor var knuten och som regelbundet
ã∏ííÉë=á=píçÅâÜçäãK=qáää=ÇÉã=Ü∏êÇÉ=açå~äÇK=a®ê=í~ä~ÇÉë=çã=ë™Ç~åí=ëçã=ëíìJ
möttes i Stockholm. Till dem hörde Donald. Där talades om sådant som stuÇáÉ~îÜçéé=çÅÜ=âî~äáíÉíÉå=á=ìåÇÉêîáëåáåÖ=é™=çäáâ~=Ü™ää=á=Ü∏Öëâçä~å=ä~åÇÉí=êìåíK=
dieavhopp och kvaliteten i undervisning på olika håll i högskolan landet runt.
k®ê=îá=ÉÑíÉê=ÇÉ=Ñ∏êëí~=m~êáëÄÉë∏âÉåI=áåëéáêÉê~ÇÉ=~î=jçåáèìÉ=ÇÉ=p~áåí=j~êíáåë=
När vi efter de första Parisbesöken, inspirerade av Monique de Saint Martins
Bourdieus Ç™=
çÅÜ=
Öê~åÇÉë= ¨ÅçäÉëI=
och _çìêÇáÉìë=
då é™Ö™ÉåÇÉ=
pågående ÑçêëâåáåÖ=
forskning çã=
om grandes
e'coles, ÇÉ=
de Ñê~åëâ~=
franska ÉäáíJ
elitÜ∏Öëâçäçêå~I
högskolorna,3P=Ö~î=áåÄäáÅâ=á=Éíí=ëíêìâíìêÉääíI=êÉä~íáçåÉääíI=ë®íí=~íí=Ñ∏êëí™=Ü∏ÖëâçJ
gav inblick i ett strukturellt, relationellt, sätt att förstå högskolan på, då tyckte Marianne Bauer och Barbro Berg att ljuset gått upp över hoä~å=é™I=Ç™=íóÅâíÉ=j~êá~ååÉ=_~ìÉê=çÅÜ=_~êÄêç=_ÉêÖ=~íí=äàìëÉí=Ö™íí=ìéé=∏îÉê=ÜçJ
êáëçåíÉåK=aÉí=î~ê=áåíÉ=ãÉåáåÖëÑìääí=~íí=í~ä~=çã=ëíìÇáÉ~îÜçééÉå=Ñê™å=Ñ∏êëâçää®J
risonten. Det var inte meningsfullt att tala om studieavhoppen från förskollärarlinjen i Örebro och dem från Tekniska Högskolan i Stockholm som om de
ê~êäáåàÉå=á=£êÉÄêç=çÅÜ=ÇÉã=Ñê™å=qÉâåáëâ~=e∏Öëâçä~å=á=píçÅâÜçäã=ëçã=çã=ÇÉ=
Istället ÄçêÇÉ=
ëâìääÉ=
î~ê~= ~î=
skulle vara
av ë~ãã~=
samma å~íìêK=
natur. fëí®ääÉí=
borde ã~å=
man Ñ∏êëí™=
förstå Ü∏Öëâçä~å=
högskolan ëçã=
som Éå=
en
ëíêìâíìê=~î=ìíÄáäÇåáåÖ~ê=ëçã=®ê=çäáâ~=çÅÜ=ëçã=â~ê~âí®êáëÉê~ë=á=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=
struktur av utbildningar som är olika och som karaktäriseras i förhållande till
î~ê~åÇê~=~î=ÇÉê~ë=äáâÜÉíÉê=çÅÜ=çäáâÜÉíÉê=á=Éå=ã®åÖÇ=~îëÉÉåÇÉå=Ó=ÇÉ=ëíìÇÉåíÉê=
varandra
av deras likheter och olikheter i en mängd avseenden - de studenter
ÇÉ=êÉâêóíÉê~êI=ÇÉå=Ñê~ãíáÇ=ÇÉëë~=ëíìÇÉåíÉê=Ö™ê=íáää=ã∏íÉëI=áååÉÜ™ääÉí=á=ÇÉå=ìåJ
de rekryterar, den framtid dessa studenter går till mötes, innehållet i den unÇÉêîáëåáåÖ=
de ìíë®ííë=
utsätts Ñ∏êI=
för, ä®ê~êâ™êÉåI=
lärarkåren, ÖÉçÖê~Ñáëâ=
geografisk éä~ÅÉêáåÖI=
placering, ~ääí=
allt ã∏àäáÖíK=
möjligt. cçrJ
FoUdervisning ÇÉ=
och ÑäÉê~=
flera
ÉåÜÉíÉå=
î™ê~= êÉëçê=
enheten é™=reû=
på UHÄ Ñáå~åëáÉê~ÇÉ=
finansierade Ç®êÉÑíÉê=å™Öê~=~î=
därefter några av våra
resor íáää=
till m~êáë=
Paris çÅÜ=
íáÇáÖ~=_çìêÇáÉìáåíêçÇìâíáçåÉê=Ñ∏ÇÇÉë=Ç®êK
tidiga Bourdieuintroduktioner föddes där.4Q=reûWë=ÄÉíóÇÉäëÉ=î~ê=çÅâë™=Éå=~åJ
UHÄzs betydelse var också en anå~åK=bÑíÉêëçã=ã~å=îáääÉ=~åî®åÇ~=ÇÉëë~=åó~=êÉÇëâ~éI=áåíÉ=Ä~ê~=éê~í~=çã=ÇÉãI=
nan. Eftersom man ville använda dessa nya redskap, inte bara prata om dem,
ìåÇÉêä®íí~ÇÉë=
en Ñáå~åëáÉêáåÖ=
finansiering ëçã=
som ÖàçêÇÉ=
gjorde ÇÉí=
det ã∏àäáÖí=
möjligt ~íí=
att Ñ~âíáëâí=
faktiskt ~êÄÉí~=
arbeta ãÉÇ=
med
underlättades Éå=
R
empiriska material.5 =
Éãéáêáëâ~=ã~íÉêá~äK
ûååì=Éå=Òãáäà∏ÒI=ãÉÇ=™êÉå=î®ñ~åÇÉI=ìíÖàçêÇÉë=~î=ÇÉ=Ñê~åëâáåëéáêÉê~ÇÉ=Ñçêëâ~êÉ=
Ännu
en ”miljö”, med åren växande, utgjordes av de franskinspirerade forskare
á=kçêÇÉå=ëçã=â®åÇÉ=íáääI=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=ëáÖ=Ñ∏ê=çÅÜ=~åî®åÇÉ=ÇÉå=íê~Çáíáçå=á=îáäâÉå=
i Norden som kände till, intresserade sig för och använde den tradition i vilken
Bourdieu kommit att bli centralfiguren. Mötet med Staf CalleWaert, Skandinavi_çìêÇáÉì=âçããáí=~íí=Ääá=ÅÉåíê~äÑáÖìêÉåK=j∏íÉí=ãÉÇ=pí~Ñ=`~ääÉï~ÉêíI=pâ~åÇáå~îáJ
Bourdieuintroduktör, ìåÇÉê=
blommande ®ééÉäíê®Ç=
Donalds
Éåë=
ens ~åÇêÉ=
andre ëíçêÉ=
store _çìêÇáÉìáåíêçÇìâí∏êI=
äppelträd á=i açå~äÇë=
under Ääçãã~åÇÉ=
íê®ÇÖ™êÇ=
Lidingö å™Öçå=
trädgård é™=
någon Ö™åÖ=
gång ìåÇÉê=
under ~åÇê~=
andra Ü®äÑíÉå=
hälften ~î=
av UMJí~äÉíI=
80-talet, ∏ééå~ÇÉ=
öppnade Éå=
en
på iáÇáåÖ∏=
- som Donald då börjat träda in i men vi inte precis ägde naturlig hemortsî®êäÇ=Ó=ëçã=açå~äÇ=Ç™=Ä∏êà~í=íê®Ç~=áå=á=ãÉå=îá=áåíÉ=éêÉÅáë=®ÖÇÉ=å~íìêäáÖ=ÜÉãçêíëJ
värld
ê®íí=
Ó= ~î=
rätt íáää=
till av ëâçä~ëíáâI=
skolastik, ÑÉåçãÉåçäçÖáI=
fenomenologi, Ñê~åëâ=
fransk ÉéáëíÉãçäçÖá=
epistemologi çÅÜ=
och âä~ëëáëâ=
klassisk ÑáäçëçÑáK=
filosofi.
iÉåå~êí=oçëÉåäìåÇ=á=pí~î~åÖÉê=Äà∏Ç=çëë=íáää=ÇÉå=åçêëâ~=çäàÉáåÇìëíêáåë=ÜìîìÇëí~Ç=
Lennart Rosenlund i Stavanger bjöd oss till den norska oljeindustrins huvudstad
kunde Ö∏ê~=
çÅÜ=
îáë~ÇÉ= çëë=
och visade
oss ~íí=
att ã~å=
man ®îÉå=
även á=i åçêê=
norr âìåÇÉ=
göra ~î~åÅÉê~Ç=
avancerad âçêêÉëéçåÇÉåë~å~äóë=
korrespondensanalys
Bourdieu. aÉí=å~íìêäáÖí=íî®êîÉíÉåëâ~éäáÖ~=
BourdieuáåëéáêÉê~Ç=
inspirerad ~î=
av _çìêÇáÉìK=
Det naturligt tvärvetenskapliga éÉêëéÉâíáîÉí=á=
perspektivet i _çìêÇáÉìJ
======================================================

P3 =pÉå~êÉ=ë~ãã~åÑ~íí~ÇÉ=á=máÉêêÉ=_çìêÇáÉìI=i~=åçÄäÉëëÉ=ÇD°í~íK=dê~åÇÉë=¨ÅçäÉë=Éí=Éëéêáí=ÇÉ=ÅçêéëI=jáJ
Senare sammanfattade i Pierre Bourdieu, La noblesse d'État. Grandes e'coles et esprit de corps, Minuit, Paris 1989.
åìáíI=m~êáë=NVUVK=
Q4 =açå~äÇ=_êç~ÇóI=aáëéçëáíáçåÉê=çÅÜ=éçëáíáçåÉêK=bíí=äÉÇãçíáî=á=máÉêêÉ=_çìêÇáÉìë=ëçÅáçäçÖáK=cçrJÉåÜÉíÉåI=
Donald Broady, Dispositioner oc/o positioner. Ett ledmotiu i Pierre Bourdieus sociologi. FoU-enheten,
reûI=
hìäíìê=çÅÜ=
ëçÅáçäçÖáK=
UHÄ, píçÅâÜçäã=NVUPX=
Stockholm 1983; açå~äÇ=
Donald _êç~Çó=EêÉÇF=
Broady (red) Kultur
oc/o ìíÄáäÇåáåÖK=lã=máÉêêÉ=
utbildning. Om Pierre _çìêÇáÉìë=
Bourdieus sociologi.
reûI=cçrI=NVURWQK=píçÅâÜçäã=NVURK=
UHÄ, FoU, 1985z4. Stockholm 1985.
R5 =bíí=ìííóÅâ=Ñ∏ê=ÇÉíí~=î~ê=íáää=ÉñÉãéÉä=jáâ~Éä=m~äãÉI=e∏ÖëâçäÉÑ®äíÉí=á=pîÉêáÖÉK=bå=Éãéáêáëâ=ä®ÖÉëê~éJ
Ett uttyck för detta var till exempel Mikael Palme, Högskolefc'iltet i Sverige. En empiris/e la'gesrapéçêíK= Arbetsrapport
^êÄÉíëê~ééçêí= L=
bå=
port.
/ reûI=
UHÄ, cçrI=
FoU, píçÅâÜçäã=
Stockholm NVUV=
1989 çÅÜ=
och bäáë~ÄÉíÜ=
Elisabeth eìäíèîáëíI=
Hultqvist, Òj~å=
”Iwan ÄäÉî=
blev å™ÛíÒ=
na° it” En
ìíÄáäÇåáåÖëëçÅáçäçÖáëâ=ëíìÇáÉ=çã=Éå=Öêìéé=ëçÅáçåçãÉê=ìíÄáäÇ~ÇÉ=îáÇ=pçÅá~äÜ∏Öëâçä~å=á=rãÉ™K=mêçàÉâJ
utoildningssociologis/e studie om en grupp socionomer utbildade vid Socialhögskolan i Umeå. Projekíê~ééçêíLreûI=cçrK=píçÅâÜçäã=NVUUK=
trapport/UHÄ, FoU. Stockholm 1988.
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ëçÅáçäçÖáåë=~åë~íë=Ñ∏êÇÉ=çëë=çÅâë™=á=âçåí~âí=ãÉÇ=Éå=ã®åÖÇ=Ñçêëâ~êÉ=çÅÜ=ãáäà∏Éê=
sociologins ansats förde oss också i kontakt med en mängd forskare och miljöer
ëçã=
î~ê= ë®êëâáäí=
Bourdieuinspirerade ãÉå=
som ä™åÖí=
långt áÑê™å=
ifrån ~ääíáÇ=
alltid var
särskilt _çìêÇáÉìáåëéáêÉê~ÇÉ=
men ëçã=
som ë™Ö=
såg ÄÉê∏êáåÖëJ
beröringséìåâíÉêå~I=
punkterna, ÜáëíçêáâÉê=
historiker ëçã=
som qçêëíÉå=
Torsten kóÄçãI=
Nybom, ÉíåçäçÖÉê=
etnologer ëçã=
som lêî~ê=
Orvar i∏ÑÖêÉå=
Löfgren çÅÜ=
och
gçå~ë=cêóâã~åI=áÇ¨ÜáëíçêáâÉê=ëçã=oçååó=^ãÄà∏êåëëçåI=ëí~íáëíáâÉê=ëçã=píáÖ=bäçÑëJ
Jonas
Frykman, idéhistoriker som Ronny Ambjörnsson, statistiker som Stig Elofsëçå=çÅÜ=lîÉ=cê~åâK=
son och Ove Frank.
bå=Ñ∏êëí~=m~êáëêÉë~=âçã=íáää=ëí™åÇI=Ñ∏êãçÇäáÖÉå=NVUMI=Ñ∏äàÇ=~î=ã™åÖ~K=rí~åÑ∏ê=
En första Parisresa kom till stånd, förmodligen 1980, följd av många. Utanför
_çìêÇáÉìë=
Bourdieus êìã=
l”homme é™=
rum -Ó= ìí~å=
utan å~ãåëâóäí=
namnskylt -Ó= é™=
på j~áëçå=
Maison ÇÉë=
des ëÅáÉåÅÉë=
sciences ÇÉ=
de äÛÜçããÉ=
på
_çìäÉî~êÇ=
î®åí~ÇÉK= aÉí=
î~ê= ëçã=
Boulevard o~ëé~áä=
hel ê~Ç=
rad ã®ååáëâçê=
Det var
Raspail ë~íí=
satt Éå=
en ÜÉä=
människor çÅÜ=
och väntade.
som Üçë=
hos
í~åÇä®â~êÉåK=cçäâ=ÖáÅâ=áåI=âçã=ÉÑíÉê=Éíí=í~Ö=ìí=çÅÜ=ë™Ö=ìééêóãÇ~=ÉääÉê=çãëâ~J
tandläkaren. Folk gick in, kom efter ett tag ut och såg upprymda eller omskaâ~ÇÉ=ìíK=k®ê=ÇÉí=ÄäÉî=î™ê=íìêI=Ñ∏êÜ∏êÇÉ=ëáÖ=_çìêÇáÉì=åçÖÖê~åí=çã=î™êí=~êÄÉíÉI=
kade ut. När det blev vår tur, förhörde sig Bourdieu noggrant om vårt arbete,
áåå~å=Ü~å=ãÉÇ=çíêçäáÖ=ÉåÉêÖá=çÅÜ=ä™åÖ~=ìíä®ÖÖåáåÖ~ê=é™=ÄêìíÉå=ÉåÖÉäëâ~=ëî~ê~ÇÉ=
innan han med otrolig energi och långa utläggningar på bruten engelska svarade
é™=ÇÉ=Ñê™Öçê=îá=âçã=ãÉÇ=çÅÜ=ëçã=çã=áåíÉ=~åå~í=îáííå~ÇÉ=çã=Üìê=é~ëë=åó~=ÄÉJ
på de frågor vi kom med och som om inte annat vittnade om hur pass nya besom Ü®ê=
ë∏â~êÉ=
îá= var
î~ê= á=i ÇÉ=
î~ê= ëà®äî~=
Ó= aìêâÜÉáãI=
sökare vi
de íê~ÇáíáçåÉê=
traditioner ëçã=
här var
själva äáîëäìÑíÉå=
livsluften Durkheim, ÇÉå=
den
Ñê~åëâ~=ÉéáëíÉãçäçÖáåI=
franska epistemologin, ÑÉåçãÉåçäçÖáåK=
fenomenologin. c∏êëí=
Först ìåÇÉê=
under ëÉå~êÉ=
senare ÄÉë∏â=Ñ∏êëíçÇ=îá=~íí=
besök förstod vi att
Bourdieu ëóëíÉã~íáëâ=
_çìêÇáÉì=
î®êäÇÉå= êìåíI=
îáë~ÇÉ= ÇÉã=
systematisk Ä~Åâ~ÇÉ=
backade ìéé=
upp ìåÖ~=
unga Ñçêëâ~êÉ=
forskare världen
runt, visade
indem áåJ
íêÉëëÉ=çÅÜ=Ó=Ñ~âíáëâí=Ó=î®êÇÉê~ÇÉ=ÇÉãK=s~ê=ÇÉ=ëÉêá∏ë~=çÅÜ=î®êÇ~=~íí=ä®ÖÖ~=åÉÇ=íáÇ=
tresse och faktiskt värderade dem. Var de seriösa och värda att lägga ned tid
é™\=aÉí=ëçã=ãÉëí=áãéçåÉê~ÇÉ=îáÇ=ëáÇ~å=~î=ÄÉÜ®êëâåáåÖÉå=~î=~ää~=í®åâÄ~ê~=ë~ãJ
på? Det som mest imponerade vid sidan av behärskningen av alla tänkbara samÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=íê~ÇáíáçåÉê=î~ê=ÇÉå=Éåçêã~=ã®åÖÇ=Éãéáêá=ëçã=îá=Ñ∏êëíçÇ=ä™Ö=
hällsvetenskapliga traditioner var den enorma mängd empiri som vi förstod låg
Ä~âçã=ÇÉå=ëçÅáçäçÖë=~êÄÉíÉ=ëçã=é™=~îëí™åÇ=Ñê~ãëí™íí=ëçã=Éå=~Äëíê~âí=íÉçêÉíáJ
bakom den sociologs arbete som på avstånd framstått som en abstrakt teoretiâÉêK=
ker. f=
I ÇÉí=
det íáãëä™åÖ~=
timslånga ë~ãí~äÉí=
samtalet í~ä~ÇÉ=
talade _çìêÇáÉì=
Bourdieu áÇÉäáÖÉå=
ideligen çã=
om çäáâ~=
olika Éãéáêáëâ~=
empiriska ìåJ
unÇÉêë∏âåáåÖ~ê=çÅÜ=ëâêÉî=åÉÇ=ëã™=ä~éé~ê=ãÉÇ=êÉÑÉêÉåëÉê=íáää=ëíìÇáÉê=ëçã=îá=âìåÇÉ=
dersökningar och skrev ned små lappar med referenser till studier som vi kunde
fylld ãÉÇ=
Ñáåå~=
î~ê= ÑóääÇ=
finna á=i ÄáÄäáçíÉâÉíK=
biblioteket. eÉä~=
Hela âçêêáÇçêÉå=
korridoren ìí~åÑ∏ê=
utanför Ü~åë=
hans íà®åëíÉêìã=
tjänsterum var
med
ÜóääãÉíÉê=é™=ÜóääãÉíÉê=ãÉÇ=ä~Öê~ÇÉ=Éåâ®íÉê=çÅÜ=áåíÉêîàììíëâêáÑíÉêK=
hyllmeter på hyllmeter med lagrade enkäter och intervjuutskrifter.
aÉíí~=Ñ∏êëí~=ÄÉë∏â=âìåÇÉ=Ü~=í~Öáí=Éå=®åÇÉäëÉ=ãÉÇ=Ñ∏êëâê®ÅâÉäëÉK=_çìêÇáÉì=Ü~ÇÉ=
Detta första besök kunde ha tagit en ändelse med förskräckelse. Bourdieu hade
ëà®äî=á=î™êí=âçêí~=ë~ãí~ä=Öàçêí=Éå=éç®åÖ=~î=~íí=Ü~å=î~ê=Éå=ìééâçãäáåÖ=Ó=é~êîÉåì=Ó=
själv i vårt korta samtal gjort en poäng av att han var en uppkomling - parvenu çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=çÑí~=ë™Ö=ë~âÉê=ëçã=Ñ∏ê=ÇÉ=áåÑ∏ÇÇ~=á=ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉãÉí=ÉääÉê=çäáâ~=ÉäáíJ
och därför ofta såg saker som för de infödda i utbildningssystemet eller olika elitmiljöer çÑí~=
ãáäà∏Éê=
îá= Éå=
ofta ®ê=
är å~íìêÖáîå~K=
naturgivna. bÑíÉê=
Efter ÜÉãâçãëíÉå=
hemkomsten Ñ∏êÑ~íí~ÇÉ=
författade vi
en ~êÄÉíëê~ééçêí=
arbetsrapport é™=
på
ëîÉåëâ~=~î=ÇÉí=ëä~Ö=açå~äÇ=Ö®êå~=ÖàçêÇÉI=Éå=~åëéê™âëä∏ë=íÉñí=ìíÖáîÉå=á=Éå=~î=Ü~åë=
svenska av det slag Donald gärna gjorde, en anspråkslös text utgiven i en av hans
çí~äáÖ~=ê~ééçêíëÉêáÉêK=sá=ëâáÅâ~ÇÉ=ÇÉå=íáää=m~êáë=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=~íí=îá=í~Åâ~ÇÉ=Ñ∏ê=
otaliga rapportserier. Vi skickade den till Paris i samband med att vi tackade för
Bourdieu, åçÖÖê~ååI=
ÄÉë∏âÉíI=
^åå~äÉëJ
besöket, ìí~å=
utan ~íí=
att ~å~=
ana ~íí=
att _çìêÇáÉìI=
noggrann, ëâìääÉ=
skulle ÄÉ=
be Éå=
en åçêëâ~=
norska é™=
på Annaleshistorikernas ÑçêëâåáåÖëÅÉåíêìã=
alldeles ÄêÉÇîáÇ=
bredvid ~íí=
ÜáëíçêáâÉêå~ë=
îá= å®ëí~=
forskningscentrum ~ääÇÉäÉë=
att ∏îÉêë®íí~=
översätta ÇÉåK=
den. k®ê=
När vi
nästa
Ö™åÖ=âçã=íáää=m~êáë=î~ê=ëí®ãåáåÖÉå=Ää~åÇ=ÑäÉê~=~î=_çìêÇáÉìë=ãÉÇ~êÄÉí~êÉ=ìééà~J
gång kom till Paris var stämningen bland ﬂera av Bourdieus medarbetare uppjaÖ~Ç=Ó=îá=Ü~ÇÉ=â~ää~í=ÇÉå=ëíçêÉ=ëçÅáçäçÖÉå=Ñ∏ê=ìééâçãäáåÖI=Éå=îÉêâäáÖ=ëâóãÑ=á=ÇÉí=
gad - vi hade kallat den store sociologen för uppkomling, en verklig skymf i det
franska samhället, och vi var övertygade om att det nu såg mörkt ut för fortsatta
Ñê~åëâ~=ë~ãÜ®ääÉíI=çÅÜ=îá=î~ê=∏îÉêíóÖ~ÇÉ=çã=~íí=ÇÉí=åì=ë™Ö=ã∏êâí=ìí=Ñ∏ê=Ñçêíë~íí~=
âçåí~âíÉêK=_çìêÇáÉì=ëà®äî=íçÖ=ÇÉí=ãÉÇ=êç~í=äìÖåI=ãÉå=Ñ∏êâä~ê~ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖáëâí=~íí=
kontakter. Bourdieu själv tog det med roat lugn, men förklarade pedagogiskt att
ÇÉíí~=
begrepp é™=
på Ñê~åëâ~=
franska Ü~ÇÉ=
hade Éå=
en ãóÅâÉí=
mycket åÉÖ~íáî=
negativ âä~åÖ=
klang çÅÜ=
och ~íí=
att ã~å=
man ÇÉëëìíçã=
dessutom
detta ÄÉÖêÉéé=
alltid måste veta exakt vad man talar om innan man skriver det. Man ska inte tro
~ääíáÇ=ã™ëíÉ=îÉí~=Éñ~âí=î~Ç=ã~å=í~ä~ê=çã=áåå~å=ã~å=ëâêáîÉê=ÇÉíK=j~å=ëâ~=áåíÉ=íêç=
~íí=
att ã~å=
man ëçã=
som ìíçãëí™ÉåÇÉ=
utomstående ìí~å=
utan Ü™êí=
hårt çÅÜ=
och ä™åÖî~êáÖí=
långvarigt ~êÄÉíÉ=
arbete Ñ∏êëí™ê=
förstår ëáÖ=
sig é™=
på Éå=
en
främmande värld man inte tillhör, det är ett kardinalfel inom antropologin, fick
Ñê®ãã~åÇÉ=î®êäÇ=ã~å=áåíÉ=íáääÜ∏êI=ÇÉí=®ê=Éíí=â~êÇáå~äÑÉä=áåçã=~åíêçéçäçÖáåI=ÑáÅâ=
vi
veta.
îá=îÉí~K=
Det var nu den verkstad som Bourdieusociologin utgjorde öppnade sig, det
aÉí=î~ê=åì=ÇÉå=îÉêâëí~Ç=ëçã=_çìêÇáÉìëçÅáçäçÖáå=ìíÖàçêÇÉ=∏ééå~ÇÉ=ëáÖI=ÇÉí=
myller av medarbetare som fanns mer eller mindre löst knutna till hans egna
ãóääÉê=~î=ãÉÇ~êÄÉí~êÉ=ëçã=Ñ~ååë=ãÉê=ÉääÉê=ãáåÇêÉ=ä∏ëí=âåìíå~=íáää=Ü~åë=ÉÖå~=
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ÉÑíÉê=
^êçå= ∏îÉêí~Öå~=
qêÉ= ~î=
efter o~óãçåÇ=
Raymond Aron
övertagna ÑçêëâåáåÖëÅÉåíêìãK=
forskningscentrum. Tre
av ÇÉã=
dem âçã=
kom ~íí=
att ÄÉJ
beíóÇ~=ë®êëâáäí=ãóÅâÉí=Ñ∏ê=ëí~ÄáäáíÉíÉå=á=âçåí~âíÉêå~K=aÉí=î~ê=jçåáèìÉ=ÇÉ=p~áåí=
tyda särskilt mycket för stabiliteten i kontakterna. Det var Monique de Saint
alla ™ê=
år ãÉÇ=
med çÄ∏åÜ∏êäáÖ=
j~êíáå=
Martin ëçã=
som ìåÇÉê=
under ~ää~=
obönhörlig âêáíáëâ=
kritisk ëâ®êé~=
skärpa çêÖ~åáëÉê~í=
organiserat ÑçêëJ
forsâ~êå®íîÉêâ=çÅÜ=í~Öáí=Éãçí=açå~äÇë=ãÉÇ~êÄÉí~êÉ=çÅÜ=Ççâíçê~åÇÉêK=aÉí=Ñ∏êëí~=
karnätverk och tagit emot Donalds medarbetare och doktorander. Det första
~î=
av ÇÉëë~=
dessa å®íîÉêâëéêçàÉâíI=
nätverksprojekt, Òi~=
”La Ñçêã~íáçå=
formation ÇÉ=
de ¨äáíÉëÒI=
élites”, ëçã=
som áåáíáÉê~ÇÉë=
initierades ~î=
av
Bourdieu ëà®äî=
_çìêÇáÉì=
själv ãÉå=
men ëÉå=
sen á=i éê~âíáâÉå=
praktiken ∏îÉêíçÖë=
övertogs ~î=
av jçåáèìÉ=
Monique ÇÉ=
de p~áåí=
Saint j~êíáåI=
Martin,
ë~ãä~ÇÉ=Éíí=íàìÖìí~ä=Ñçêëâ~êÉ=Ñê™å=çäáâ~=ÉìêçéÉáëâ~=ä®åÇÉê=çÅÜ=å™Öê~=ìíçãÉìJ
samlade ett tjugutal forskare från olika europeiska länder och några utomeuêçéÉáëâ~K=^ää~=Ñ∏êÉå~ÇÉë=~î=~íí=~åî®åÇ~=_çìêÇáÉìë=ëçÅáçäçÖáëâ~=êÉÇëâ~é=Ñ∏ê=~íí=
ropeiska. Alla förenades av att använda Bourdieus sociologiska redskap för att
ÄÉëâêáî~=Üìê=å~íáçåÉää~=çÅÜ=~åÇê~=ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉã=ÄáÇêçÖ=íáää=~íí=ëâ~é~=çÅÜ=
beskriva hur nationella och andra utbildningssystem bidrog till att skapa och
ìééê®ííÜ™ää~=
från råÖÉêåI=
eliter ~î=
av çäáâ~=
olika ëä~Ö=
slag -Ó= Ç®ê=
där Ñ~ååë=
fanns Üáëíçêáëâ~=
historiska ëíìÇáÉê=
studier Ñê™å=
Ungern,
upprätthålla ÉäáíÉê=
~å~äóëÉê=
av ÇÉ=
elitutbildningarnas ÇÉâä~ëëÉêáåÖ=
analyser ~î=
de å~íáçåÉää~=
nationella ÉäáíìíÄáäÇåáåÖ~êå~ë=
deklassering á=
i pÉåÉÖ~äI=
Senegal, ÄÉëâêáîJ
beskrivåáåÖ~ê=~î=Ñê~ãî®ñíÉå=~î=ÉâçåçãáJ=çÅÜ=ã~å~ÖÉãÉåíìíÄáäÇåáåÖ~ê=á=fí~äáÉåI=êÉÇçÖ∏J
ningar av framväxten av ekonomi- och managementutbildningar i Italien, redogöför Ñ∏ê®åÇêáåÖ~êå~=
förändringarna á=i íà®åëíÉã~åå~â™êÉåë=
êÉäëÉê=
^äÖÉêáÉíK= iáâå~åÇÉ=
relser Ñ∏ê=
tjänstemannakårens ëí~íìë=
status á=i Algeriet.
Liknande Ñê™Öçê=
frågor
ëíçÇ=á=Ñçâìë=Ñ∏ê=~ää~=Ó=îáäâÉå=î~ê=ÇÉå=Üáëíçêáëâ~=ÖÉåÉëÉåI=îáäâ~=ëóãÄçäáëâ~=â~éáí~äJ
stod i fokus för alla - vilken var den historiska genesen, vilka symboliska kapitalformer Ö®ääÇÉ=
gällde ÉääÉê=
stred ã~å=
ÑçêãÉê=
îáäâÉå= Ü~Äáíìë=
î~äçêáëÉê~ÇÉëI= Üìê=
eller ëíêÉÇ=
man çãI=
om, vilken
habitus valoriserades,
hur ë™Ö=
såg ìíÄáäÇJ
utbildåáåÖëëóëíÉãÉåë=ëíêìâíìê=ìí=çÅÜ=Üìê=çãî~åÇä~ÇÉë=ÇÉí=çÅÜ=îáäâ~=î~ê=êÉä~íáçåÉêå~=íáää=
ningssystemens struktur ut och hur omvandlades det och vilka var relationerna till
çäáâ~=ëä~Öë=ã~âíÉäáíÉê\=aÉ=ëîÉåëâ~=ÄáÇê~ÖÉåI=~ää~=ëâêáîå~=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=açå~äÇI=
olika slags makteliter? De svenska bidragen, alla skrivna tillsammans med Donald,
âçã=~íí=Ü~åÇä~=çã=ÇÉå=ëîÉåëâ~=Öóãå~ëáÉëâçä~å=çÅÜ=Ü∏Öëâçä~åK
kom att handla om den svenska gymnasieskolan och högskolan.6S=
Två
forskare ëçã=
i ÇÉëë~=
qî™= ~åÇê~=
î~ê=
andra Ñçêëâ~êÉ=
som á=
dessa íáÇáÖ~=
tidiga ™ê=
år ÄÉíóÇÇÉ=
betydde ë®êëâáäí=
särskilt ãóÅâÉí=
mycket var
jçåáèìÉ=
Monique máå´çåJ`Ü~êäçí=
Pinçon-Charlot çÅÜ=
och jáÅÜÉä=
Michel máå´çåK=
Pincon. aÉ=
De ÒíçÖ=
”tog Ü~åÇÒ=
hand” çã=
om ÇÉ=
de çÑí~=
ofta
~åáåÖÉå=Ñ∏êîáêê~ÇÉ=ìíä®åÇëâ~=ÄÉë∏â~êå~=Üçë=_çìêÇáÉìâêÉíëÉå=á=m~êáëI=çêÇå~ÇÉ=
aningen förvirrade utländska besökarna hos Bourdieukretsen i Paris, ordnade
tillställningar i sitt hem och inte minst stadspromenader med fokus på histoíáääëí®ääåáåÖ~ê=á=ëáíí=ÜÉã=çÅÜ=áåíÉ=ãáåëí=ëí~ÇëéêçãÉå~ÇÉê=ãÉÇ=Ñçâìë=é™=ÜáëíçJ
êáëâ~=
î~åÇêáåÖ~ê= ëçã=
riska çÅÜ=
och ëçÅáçäçÖáëâ~=
sociologiska ~ëéÉâíÉê=
aspekter ~î=
av m~êáë=
Paris ìíîÉÅâäáåÖI=
utveckling, vandringar
som ÇÉ=
de ëçã=
som
ìêÄ~åëçÅáçäçÖÉê=
î~ê= ë®êëâáäí=
urbansociologer var
särskilt ä®ãé~ÇÉ=
lämpade ~íí=
att ÖìáÇ~K=
guida. aÉ=
De áåíêçÇìÅÉê~ÇÉ=
introducerade çëë=
oss çÅâë™=
också
handfast praktiskt till det slags blandning av rent etnografiska studier, direktÜ~åÇÑ~ëí=éê~âíáëâí=íáää=ÇÉí=ëä~Öë=Ää~åÇåáåÖ=~î=êÉåí=ÉíåçÖê~Ñáëâ~=ëíìÇáÉêI=ÇáêÉâíJ
çÄëÉêî~íáçåI=ÖÉÇáÖå~=áåíÉêîàìÉêI=Üáëíçêáëâ~=éÉêëéÉâíáî=çÅÜ=ã~íÉêá~ä=çÅÜ=ëí~íáëJ
observation, gedigna intervjuer, historiska perspektiv och material och statisíáëâ~=
tiska â~êíä®ÖÖåáåÖ~ê=
kartläggningar ëçã=
som _çìêÇáÉì=
Bourdieu ~ääíáÇ=
använde. bíí=
Ett ë®êëâáäí=
särskilt ãáååÉ=
minne ®ê=
är Éíí=
ett
alltid ~åî®åÇÉK=
ÖÉãÉåë~ãí=
mêáñ= Dítme,
aá~åÉI= Éíí=
gemensamt ÄÉë∏â=
besök é™=
på Ü®ëíâ~ééä∏éåáåÖ~êå~=
hästkapplöpningarna Ñ∏ê=
för Prix
ett éêÉëíáÖÉÑìääí=
prestigefullt
för ~íí=
Ü®ëíâ~ééä∏éåáåÖëéêáëI=
hästkapplöpningspris, Çáí=
dit ÇÉ=
de Ñçê=
for Ñ∏ê=
att é™=
på éä~íë=
plats çÄëÉêîÉê~=
observera çÅÜ=
och áåíÉêîàì~=
intervjua ÇÉå=
den

======================================================
S6 =açå~äÇ=_êç~Çó=~åÇ=jáâ~Éä=m~äãÉ=Â=iÉ=ÅÜ~ãé=ÇÉë=áåëíáíìíáçåë=ÇÉ=äD¨ÇìÅ~íáçå=ëìé¨êáÉìê=Éå=pì≠ÇÉ=Ê=
Donald Broady and Mikael Palme « Le champ des institutions de l'éducation supérieur en Suède »

á=jçåáèìÉ=ÇÉ=p~áåí=j~êíáå=EÉÇF=iÉë=ëóëí≠ãÉë=ÇÉ=äÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=ëìé¨êáÉìê=Éí=ä~=Ñçêã~íáçå=ÇÉë=Å~ÇêÉë=ÇáêáJ
i Monique de Saint Martin (ed) Les systemes de lemeígnement superíeur et la formation des metres dirt'-

ÖÉ~åíëI=`ÉåíêÉ=ÇÉ=ëçÅáçäçÖáÉ=Éìêçé¨ÉååÉI=m~êáë=NVVOX=_~êÄêç=_ÉêÖI=açå~äÇ=_êç~Çó=çÅÜ=jáâ~Éä=m~äãÉ=
getmts,
Centre de sociologie européenne, Paris 1992; Barbro Berg, Donald Broady och Mikael Palme
“Ljenseignement ëÉÅçåÇ~áêÉ=
Suède Ñ~ÅÉ=
“iÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=
secondaire Éí=
et äÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=
ljenseignement ëìé¨êáìêÉ=
supériure Éå=
en pì≠ÇÉ=
face ¶=
à äÛáåíÉêå~íáçå~äáë~íáçåKÒ=
ljinternationalisationfj á=i
Donald _êç~ÇóI=
och jáâ~Éä=
açå~äÇ=
cçêã~íáçåëI= êÉÅçåîÉêëáçåI=
Broady, jçåáèìÉ=
Monique ÇÉ=
de p~áåí=
Saint j~êíáå=
Martin çÅÜ=
Mikael m~äãÉ=
Palme iÉë=
Les ¨äáíÉëK=
e'lítes. Formations,
reconoersion,
áåíÉêå~íáçå~äáë~íáçåK=`çääçèìÉ=ÇÉ=píçÅâÜçäãI=OQJOS=ëÉéíÉãÄêÉ=NVVPK=m~êáëX=píçÅâÜçäãW=`ÉåíêÉ=ÇÉ=ëçÅáçJ
íntermltiomzlistltion. Colloque de Stockholm, 24-26 septemore 1993. Paris; Stockholm: Centre de sociologie de l)e'ducation et de la culture, École des hautes etudes; Forskningsgruppen för utbildnings- och
äçÖáÉ=ÇÉ=äÛ¨ÇìÅ~íáçå=Éí=ÇÉ=ä~=ÅìäíìêÉI=°ÅçäÉ=ÇÉë=Ü~ìíÉë=¨íìÇÉëX=cçêëâåáåÖëÖêìééÉå=Ñ∏ê=ìíÄáäÇåáåÖëJ=çÅÜ=
1995; açå~äÇ=
Donald _êç~ÇóI=
Ingrid eÉóã~å=
âìäíìêëçÅáçäçÖáI=
kultursociologi, i®ê~êÜ∏Öëâçä~å=
Lärarhögskolan á=i píçÅâÜçäã=
Stockholm NVVRX=
Broady, fåÖêáÇ=
Heyman çÅÜ=
och jáâ~Éä=
Mikael
Palme “Le capital culturel contesté. Quelques réﬂexions sur la transformation de ljespace des formam~äãÉ=“iÉ=Å~éáí~ä=ÅìäíìêÉä=ÅçåíÉëí¨K=nìÉäèìÉë=ê¨ÑäÉñáçåë=ëìê=ä~=íê~åëÑçêã~íáçå=ÇÉ=äÛÉëé~ÅÉ=ÇÉë=Ñçêã~J
íáçåë=
tions ëÉÅçåÇ~áêÉë=
secondaires ¶=píçÅâÜçäã=ëìê=
à Stockholm sur ä~=Ä~ëÉ=
la base ÇÛìåÉ=
étude ÉíÜåçÖê~éÜáèìÉ=ÇÉ=èì~íêÉ=
ethnographique de quatre äóÅ¨ÉëÒ=á=açå~äÇ=
lyce'es” i Donald
djune ¨íìÇÉ=
Broady, Natalia Chmatko och Monique de Saint Martin, Formatíon des elites et culture tmmntltío_êç~ÇóI=k~í~äá~=`Üã~íâç=çÅÜ=jçåáèìÉ=ÇÉ=p~áåí=j~êíáåI=cçêã~íáçå=ÇÉë=ÉäáíÉë=Éí=ÅìäíìêÉ=íê~åëå~íáçJ
å~äÉK=
jçëÅçìI= 27-29
OTJOV= ~îêáä=
NVVSI= m~êáë=
nale. `çääçèìÉ=
Colloque ÇÉ=
de Moscou,
aorz'l 1996,
Paris çÅÜ=
och rééë~ä~W=
Uppsala: °ÅçäÉ=
École ÇÉë=
des Ü~ìíÉë=
hautes ÉíìÇÉë=
etudes Éå=
en ëÅáÉåÅÉë=
sciences
ëçÅá~äÉë=çÅÜ=firI=rééë~ä~=råáîÉêëáíÉí=NVVTK=
sociales och ILU, Uppsala Universitet 1997.
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Ñê~åëâ~=Ü∏ÖÄçìêÖÉçáëáÉå=á=ëáíí=å~íìêäáÖ~=íáääëí™åÇ=ãÉÇ=éáÅåáÅJâçêÖ~êI=aáçêJâêÉJ
franska högbourgeoisien i sitt naturliga tillstånd med picnic-korgar, Dior-kre~íáçåÉê=çÅÜ=ëíçê~I=ëî~êí~=`áíêçØåÄáä~ê
K T=
ationer och stora, svarta Citroënbilar.7
I dessa tidiga år betydde också den första kontakten med korrespondensanaf=ÇÉëë~=íáÇáÖ~=™ê=ÄÉíóÇÇÉ=çÅâë™=ÇÉå=Ñ∏êëí~=âçåí~âíÉå=ãÉÇ=âçêêÉëéçåÇÉåë~å~J
redskap _çìêÇáÉì=
Bourdieu Ä∏êà~í=
att êáí~=
äóëÉå=
lysen ãóÅâÉíI=
mycket, ÇÉí=
det êÉÇëâ~é=
börjat ~åî®åÇ~=
använda Ñ∏ê=
för ~íí=
rita â~êíçê=
kartor ∏îÉê=
över ÇÉ=
de
ëçÅá~ä~=
individer çÅÜ=
grupper ê∏ê=
rör ëáÖK=
sig. p~ä~Ü=
Salah _çìÜÉÇà~I=
Bouhedja, ëçã=
sociala ä~åÇëâ~é=
landskap Ç®ê=
och ÖêìééÉê=
som Öàçêí=
gjort
där áåÇáîáÇÉê=
ã™åÖ~=~î=_çìêÇáÉìë=íáÇáÖ~=âçêêÉëéçåÇÉåë~å~äóíáëâ~=ÄÉ~êÄÉíåáåÖ~ê=çÅÜ=~å~äóëÉêI=
många av Bourdieus tidiga korrespondensanalytiska bearbetningar och analyser,
tillbringade íáãã~ê=
med çëë=
íáääÄêáåÖ~ÇÉ=
timmar ãÉÇ=
oss Ñê~ãÑ∏ê=
framför ëáå=
sin Ç~íçêI=
dator, í™äãçÇáÖí=
tålmodigt Ñ∏êâä~ê~åÇÉ=
förklarande ÜÉãäáÖJ
hemligÜÉíÉê=
îá= Ääçíí=
îá= ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
med å™Öê~=
heter vi
blott ~å~ÇÉK=
anade. aÉå=
Den ëçÅá~ä~=
sociala âä~ëëáÑáâ~íáçå=
klassifikation vi
fortfarande áÇ~Ö=
idag ãÉÇ=
några
för Ç~í~=
från cçäâJ=
àìëíÉêáåÖ~ê= ~åî®åÇÉê=
använder Ñ∏ê=
data Ü®ãí~ÇÉ=
hämtade Ñê™å=
Folk- çÅÜ=
och Äçëí~Çëê®âåáåÖÉå=
bostadsräkningen Ñê™å=
från
justeringar
1990, skapades under några dagar på ett hotellrum i Paris. Vår egen mer märkNVVMI=ëâ~é~ÇÉë=ìåÇÉê=å™Öê~=Ç~Ö~ê=é™=Éíí=ÜçíÉääêìã=á=m~êáëK=s™ê=ÉÖÉå=ãÉê=ã®êâJ
Ä~ê~=áåë~íë=é™=ÇÉå=íáÇÉå=Ñ∏ê=âçêêÉëéçåÇÉåë~å~äóëÉå=á=m~êáë=î~ê=â~åëâÉ=~íí=Ñ∏êëÉ=
bara insats på den tiden för korrespondensanalysen i Paris var kanske att förse
elituniversitet, ëçã=
med Éå=
ÇÉíí~=
î~ê= Ñ~ííáÖíI=
franska ÉäáíìåáîÉêëáíÉíI=
som var
fattigt, ãÉÇ=
en Éñíê~=
extra Ü™êÇÇáëâ=
hårddisk íáää=
till p~ä~Ü=
Salah
detta Ñê~åëâ~=
Bouhedjas Ç~íçêK=
En Ñ∏êëí~=
med eÉåêó=
_çìÜÉÇà~ë=
dator. bå=
första âçåí~âí=
kontakt ìééëíçÇ=
uppstod çÅâë™=
också ãÉÇ=
Henry oçì~åÉí=
Rouanet çÅÜ=
och
Brigitte iÉ=
med reûWë=
_êáÖáííÉ=
Le oçìñI=
Roux, ëçã=
som ãÉÇ=
UHÄzs Ñáå~åëáÉêáåÖ=
finansiering âçã=
kom é™=
på ÄÉë∏â=
besök íáää=
till píçÅâÜçäã=
Stockholm
ìåÇÉê=å™Öê~=ëíê™ä~åÇÉ=Ñ∏êëçãã~êÇ~Ö~ê=á=ëäìíÉí=~î=UMJí~äÉíI=ãÉå=î™ê=âçãéÉíÉåë=
under några strålande försommardagar i slutet av 80-talet, men vår kompetens
î~ê=Ç™=Ñ∏ê=ä™Ö=Ñ∏ê=~íí=îá=ëâìääÉ=âìåå~=çÅÜ=î™Ö~=ìíîÉÅâä~=ÇÉí=ë~ã~êÄÉíÉ=ëçã=ÉêJ
var
då för låg för att vi skulle kunna och våga utveckla det samarbete som erÄà∏Çë=çëëI=çÅÜ=ÇÉå=ëâìääÉ=Ñ∏êëí=ä™åÖí=ëÉå~êÉ=™íÉêìééí~ë=é™=~ääî~êK=
bjöds oss, och den skulle först långt senare återupptas på allvar.
jáååÉí=~î=íî™=êÉëçêI=Éå=íáÇáÖ=çÅÜ=Éå=ëÉåI=äÉîÉê=âî~êK=k®ê=à~Ö=á=ãáííÉå=~î=NVUMJ
Minnet av två resor, en tidig och en sen, lever kvar. När jag i mitten av 1980í~äÉí=ìåÇÉê=íî™=çÅÜ=Éíí=Ü~äîí=™ê=ÄçÇÇÉ=á=Éíí=âêáÖëÜ®êà~í=jç´~ãÄáèìÉI=î~ê=açå~äÇ=
talet under två och ett halvt år bodde i ett krigshärjat Moçambique, var Donald
Éå=~î=ÇÉ=Ñ™=éÉêëçåÉê=ÜÉãáÑê™å=ëçã=âçã=Ñ∏ê=~íí=Ü®äë~=é™K=jÉå=Ñ∏ê=~íí=~êÄÉí~K=m™=
en av de få personer hemifrån som kom för att hälsa på. Men för att arbeta. På
âçê~ää∏å=fäÜ~=ÇÉ=jç´~ãÄáèìÉI=å®ê=íáÇî~ííåÉí=âçã=çÅÜ=ÖáÅâ=~ääÇÉäÉë=áåé™=ãìêÉå=
korallön Ilha de Moçambique, när tidvattnet kom och gick alldeles inpå muren
íáää=ÇÉå=NSMMJí~äëÄóÖÖå~Ç=îá=ÄçÇÇÉ=á=çÅÜ=ëçã=íáääÜ∏êÇÉ=hìäíìêãáåáëíÉêáÉíI=ìåÇÉê=
till den 1600-talsbyggnad vi bodde i och som tillhörde Kulturministeriet, under
ÇÉå=Äê®åå~åÇÉ=
îá= ÇÉå=
solen çÅÜ=
och á=
i ã~íê~åëçåÉêáåÖ~êå~ë=
matransoneringarnas íáÇI=
tid, ë~ãã~åëí®ääÇÉ=
sammanställde vi
den áåJ
inden brännande ëçäÉå=
U
till _çìêÇáÉìë=
Bourdieus ëçÅáçäçÖá=
sá= var
î~ê=
íêçÇìâíáçå=
troduktion íáää=
sociologi ëçã=
som âçã=
kom ìí=
ut á=
i Éå=
en åçêëâ=
norsk ~åíçäçÖáK
antologi.8 = Vi
çÅâë™=ãáíí=áååÉ=á=∏îÉêë®ííåáåÖÉå=~î=ÇÉí=ìêî~ä=íÉñíÉê=ëçã=_çìêÇáÉì=ëà®äî=ë~åâíáçJ
också mitt inne i översättningen av det urval texter som Bourdieu själv sanktioåÉê~í=Ñ∏ê=Éå=ëîÉåëâ=îçäóã=ãÉÇ=Ü~åë=íÉñíÉêI=hìäíìêëçÅáçäçÖáëâ~=íÉñíÉêK
nerat för en svensk volym med hans texter, Kultursoeíologís/m texter.9V=g~Ö=ãáååë=
Jag minns
Donalds ~îëâÉÇëçêÇ=
arbete á=
låt
açå~äÇë=
avskedsord ÉÑíÉê=
efter Éå=
en ã™å~Çë=
månads Ç~ÖäáÖí=
dagligt ~êÄÉíÉ=
i ™íí~=
åtta ÉääÉê=
eller íáç=
tio íáãã~êI=
timmar, ä™í=
î~ê~=á=Éå=çë~ååçäáâí=î~ÅâÉê=ãáäà∏=Ó=Ü~å=ÄÉÜ∏îÇÉ=êÉë~=ÜÉã=Ñ∏ê=~íí=âçãã~=áÖ™åÖ=
vara
i en osannolikt vacker miljö han behövde resa hem för att komma igång
ãÉÇ=~êÄÉíÉíK=aÉå=~åÇê~=êÉë~å=ëâÉÇÇÉ=åóäáÖÉåI=î™êÉå=OMMRI=íáää=Éå=~î=jçåáèìÉ=ÇÉ=
med arbetet. Den andra resan skedde nyligen, våren 2005, till en av Monique de
forskare á=
i m~ì=
Pau á=
i
p~áåí=
Saint j~êíáåë=
Martins å®íîÉêâëâçåÑÉêÉåëÉêI=
nätverkskonferenser, åì=
nu ãÉÇ=
med ~Ñêáâ~çêáÉåíÉê~ÇÉ=
afrikaorienterade Ñçêëâ~êÉ=
Pyrenéerna, där Bourdieu gick i läroverket och helt nära de byar där han föddes
móêÉå¨Éêå~I=Ç®ê=_çìêÇáÉì=ÖáÅâ=á=ä®êçîÉêâÉí=çÅÜ=ÜÉäí=å®ê~=ÇÉ=Äó~ê=Ç®ê=Ü~å=Ñ∏ÇÇÉë=
çÅÜ=î®ñíÉ=ìééK=
och växte upp.

======================================================
T7=jáÅÜÉä=
Michel máå´çå=
Pinçon çÅÜ=
och jçåáèìÉ=
Pinçon-Charlot Ü~ê=
Monique máå´çåJ`Ü~êäçí=
har Ää~åÇ=
bland ~åå~í=
annat Öáîáí=
givit ìí=
ut Éå=
en ê~Ç=
rad Ä∏ÅâÉê=
böcker çã=
om ÇÉå=
den

Paris NVUVI=
Ñê~åëâ~=
a~åë= äÉë=
franska ëíçêÄçìêÖÉçáëáÉå=
storbourgeoisien çÅÜ=
och ÇÉëë=
dess äáîëëíáäI=
livsstil, ÉñÉãéÉäîáë=
exempelvis Dans
les ÄÉ~ìñ=
beaux èì~êíáÉêëI=
quartiers, pÉìáäI=
Seuil, m~êáë=
1989,
nì~êíáÉêë=ÄçìêÖÉçáëI=èì~êíáÉêë=ÇD~ÑÑ~áêÉëI=m~óçíI=m~êáë=NVVOX=i~=ÅÜ~ëëÉ=¶=ÅçìêêÉ=W=ëÉë=êáíÉë=Éí=ëÉë=ÉåàÉìñI=
Quartíers bourgeoís, quartíers d'aﬂítires, Payot, Paris 1992; La c/msse à courre : ses rítes et ses enjeux,
m~óçí=C=oáî~ÖÉëI=m~êáë=NVVPI=sçó~ÖÉ=Éå=Öê~åÇÉ=ÄçìêÖÉçáëáÉW=àçìêå~ä=ÇDÉåèìÆíÉI=mêÉëëÉë=ìåáîÉêëáí~áêÉë=
Payot öl Rivages, Paris 1993, Voyage en grande bourgeoísie: journal d'enquête, Presses universitaires
ÇÉ=cê~åÅÉI=m~êáë=NVVTK=
de France, Paris 1997.
U8 =e~ê~äÇ=qÜìÉã=çÅÜ=píÉáåìåÖ=s~~ÖÉ=EêÉÇF=léÇê~ÖÉäëÉ=íáää=ÇÉí=ãçÇÉêåÉI=råáîÉêëáíÉíëÑçêä~ÖÉíI=lëäç=NVUVK=
Harald Thuem och Steinung Vaage (red) Opdmgelse till det modeme, Universitetsforlaget, Oslo 1989.
V9 =máÉêêÉ=_çìêÇáÉìI=hìäíìêëçÅáçäçÖáëâ~=íÉñíÉêK=f=ìêî~ä=~î=açå~äÇ=_êç~Çó=çÅÜ=jáâ~Éä=m~äãÉI=p~ä~ã~åJ
Pierre Bourdieu, Kultursocíologis/ea texter. I urval av Donald Broady och Mikael Palme, SalamanÇÉêI=píçÅâÜçäã=NVUSK=
der, Stockholm 1986.
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Del II:
||: Utbildningssociologi
Utbildningssociologi
Del

=
c∏êÉã™äÉí= för
Ñ∏ê= ÇÉåå~=
é™= plats
éä~íë= á=i Pierre
máÉêêÉ= _çìêÇáÉìë=
Ñ∏ÇÉäëÉÄó= aÉåÖìáå=
móêÉå¨Éêå~K=
Föremålet
a'enna î®åÄçâ=
va'nbok pa°
Bourdieu: få'a'elseby
Denguin á=i Pyrene'erna.
_çìêÇáÉì=î®ñíÉ=ÇçÅâ=ìéé=á=Éå=~åå~å=Äó=å™Öê~=ãáä=ÄçêíI=i~ëëÉìÄÉI=Çáí=Ü~åë=Ñ~ê=ëçã=éçëííà®åëJ
Boara'iea växte a'oc/e upp i en annan by några mil bort, Lasseabe, a'it hans far som posttja'nsíÉã~å=ÑáÅâ=Ñ∏êÑäóííåáåÖK=
teman fic/eförflyttning.

g~Ö=Ñ∏êëíçÇ=Ñ∏êëí=îáÇ=~åâçãëíÉå=ÇÉí=îÉêâäáÖ~=ãçíáîÉí=íáää=açå~äÇë=ÇÉäí~Ö~åÇÉ=Ó=
Jag
förstod först Vid ankomsten det verkliga motivet till Donalds deltagande i Ü~åÇI=
hand, Ñ™=
Ü~å=
îáääÉ= é™=
han ville
på éä~íëI=
plats, ãÉÇ=
med ~åíÉÅâåáåÖëÄäçÅâÉí=
anteckningsblocket çÅÜ=
och â~ãÉê~å=
kameran á=
få
Ñ∏êëí~Ü~åÇëÄÉâ~åíëâ~é=
med ÇÉ=
Bourdieu âçêí=
förstahandsbekantskap ãÉÇ=
de ãáäà∏Éê=
miljöer _çìêÇáÉì=
kort ÄÉê∏êí=
berört á=i ëáå=
sin ëà®äîÄáçÖê~Ñá=
självbiografi
çÅÜ=ëçã=Ü~åë=âçääÉÖçê=á=ë~ãí~ä=âìåÇÉ=ÄÉê®íí~=çãK=fåÖÉåíáåÖ=ëâìääÉ=Ö™=é™=Ü∏êë®J
och som hans kollegor i samtal kunde berätta om. Ingenting skulle gå på hörsäinte ÜÉääÉê=
heller ÇÉíí~I=
har ã~å=
man ëâêáîáí=
ÖÉå=
gen ÉääÉê=
eller ÖÉåçã=
genom ëÉâìåÇ®êâ®ääçêI=
sekundärkällor, áåíÉ=
detta, çÅÜ=
och Ü~ê=
skrivit Éå=
en ~îJ
avÜ~åÇäáåÖ=çã=Éå=ëíçê=ë~ãÜ®ääëîÉí~êÉ=ë™=Ñ™ê=ã~å=í~=êÉÇ~=é™=Ñ~âí~=ëà®äîK=
handling om en stor samhällsvetare så får man ta reda på fakta själv.

NPV=
139
Fältanteckningar, PDF-version
PDF-version Juni
Juni 2006
2006
Fältanteckningar,

