Del II:
||: Utbildningssociologi
Utbildningssociologi
Del

Ur Mikael Börjesson, et al. (eds.),
Fältanteckningar. Utbildnings- och
kultursociologiska texter tillägnade
Donald Broady, Skeptronserien, SEC,
Uppsala universitet, 2006, 435p.

bå=ìíÄáäÇåáåÖëÄ~å~=
En utbildningsbana
Ó=háÅâáë=ÄÉê®ííÉäëÉ=
Kickis berättelse
`Ü~êäçííÉ=pâ~ïçåáìë=
Charlotte Skawonias

Hur en utbildningsbana utvecklas är aldrig givet. Forskning om och undersökeìê=Éå=ìíÄáäÇåáåÖëÄ~å~=ìíîÉÅâä~ë=®ê=~äÇêáÖ=ÖáîÉíK=cçêëâåáåÖ=çã=çÅÜ=ìåÇÉêë∏âJ
åáåÖ~ê=
ningar ~î=
av ìíÑ~ää=
utfall ~î=
av ìíÄáäÇåáåÖ~ê=
utbildningar çÅÜ=
och ë~ãÄ~åÇ=
samband ãÉää~å=
mellan íáää=
till ÉñÉãéÉä=
exempel ÄçÉåÇÉ=
boende çÅÜ=
och
motiverade, ãÉå=
ìíÄáäÇåáåÖëÄ~å~=
kan äçÅâ~=
locka íáää=
till ÖÉåÉê~äáëÉêáåÖ~ê=
generaliseringar ëçã=
som áÄä~åÇ=
ibland ®ê=
är ãçíáîÉê~ÇÉI=
men
utbildningsbana â~å=
ëçã=áåíÉ=~ääíáÇ=ëí®ããÉêK=
som inte alltid stämmer. j™åÖ~=Ñ~âíçêÉê=ëéÉä~ê=áåI=ëçã=Ü~åÇä~ê=çã=íáÇéìåâíI=
Många faktorer spelar in, som handlar om tidpunkt,
ëíêìâíìêÉê=
strukturer á=i ë~ãÜ®ääÉíI=
samhället, ëâçäéçäáíáâ=
skolpolitik é™=
på å~íáçåÉää=
nationell çÅÜ=
och äçâ~ä=
lokal åáî™I=
nivå, ~Çãáåáëíê~íáî~=
administrativa
habitus, ÉäÉîÉêë=
ÄÉëäìíI=
beslut, ÉåëâáäÇ~=
enskilda ÉäÉîÉêë=
elevers çÅÜ=
och ä®ê~êÉë=
lärares ÇáëéçëáíáçåÉê=
dispositioner ÉääÉê=
eller Ü~ÄáíìëI=
elevers ÄçÉåÇÉI=
boende,
ëçÅáçÉâçåçãáëâ~=çÅÜ=Éíåáëâ~=ìêëéêìåÖI=ëâçä~åë=ÖÉçÖê~Ñáëâ~=ä®ÖÉ=Ó=~ääí=ë~ãëéÉä~ê=
socioekonomiska och etniska ursprung, skolans geografiska läge allt samspelar
och ibland på oväntade sätt.
çÅÜ=áÄä~åÇ=é™=çî®åí~ÇÉ=ë®ííK=
Kicki beskriver sin utbildningsbana som, att när hon började skolan inte beháÅâá=ÄÉëâêáîÉê=ëáå=ìíÄáäÇåáåÖëÄ~å~=ëçãI=~íí=å®ê=Üçå=Ä∏êà~ÇÉ=ëâçä~å=áåíÉ=ÄÉJ
grep koderna och var en i mängden, för att ëÉÇ~å=Ääá=
en framgångsrik ”superÖêÉé=âçÇÉêå~=çÅÜ=î~ê=Éå=á=ã®åÖÇÉåI=Ñ∏ê=~íí=
sedan bli Éå=Ñê~ãÖ™åÖëêáâ=ÒëìéÉêJ
område.1N=
ÉäÉîÒ=
elev” Ó= çÅÜ=
och ë™=
så ëã™åáåÖçã=
småningom ~â~ÇÉãáâÉê=
akademiker çÅÜ=
och Éå=
en ~ìâíçêáíÉí=
auktoritet áåçã=
inom ëáíí=
sitt çãê™ÇÉK
lÅÜ=Üìê=ÄäÉî=ÇÉí=ë™\=eÉååÉë=ÉÖÉå=Ñ∏êâä~êáåÖ=®êI=~íí=å®ê=Üçå=Ñäóíí~ÇÉ=Ñê™å=ãÉJ
Och hur blev det så? Hennes egen förklaring är, att när hon flyttade från meÇÉäâä~ëëÑ∏êçêíÉå=íêÉ=ãáä=Ñê™å=píçÅâÜçäã=íáää=kóÄóI=Ç™=Ü®åÇÉ=~ääíK=
delklassförorten tre mil från Stockholm till Nyby, då hände allt.
f=kóÄó=Ü~ê=ã~àçêáíÉíÉå=~î=áåî™å~êå~=ìíä®åÇëâí=ìêëéêìåÖK=k®ê=háÅâá=Ñäóíí~ÇÉ=
I Nyby har majoriteten av invånarna utländskt ursprung. När Kicki ﬂyttade
hade Éå=
Çáí=
dit á=i íáÇáÖ~=
tidiga íçå™êÉå=
tonåren Ü~ÇÉ=
en ëí∏êêÉ=
större ~åÇÉä=
andel ®å=
än åì=
nu ëîÉåëâí=
svenskt ìêëéêìåÖK=
ursprung. j™åÖ~=
Många ëçã=
som
Äçê=á=çãê™ÇÉå=ãÉÇ=Éå=ã~àçêáíÉí=ãÉÇ=ìíä®åÇëâí=ìêëéêìåÖ=ëÉê=êáëâÉê=ãÉÇ=~íí=Ö™=á=
bor i områden med en majoritet med utländskt ursprung ser risker med att gå i
Både çãê™ÇÉí=
çãê™ÇÉíë=
î®äàÉê= Äçêí=
områdets ëâçäçê=
skolor çÅÜ=
och väljer
bort ÇÉãK=
dem. _™ÇÉ=
området çÅÜ=
och ëâçäçêå~=
skolorna Ü~ê=
har Ñ™íí=
fått Éå=
en
åÉÖ~íáî=âä~åÖK=pâçäçêå~=ìééÑ~íí~ë=áåíÉ=Ü™ää~=íáääê®ÅâäáÖí=ÖçÇ=âî~äáíÉí=çÅÜ=ÉäÉîÉêå~=
negativ klang. Skolorna uppfattas inte hålla tillräckligt god kvalitet och eleverna
lär ëáÖ=
sig áåíÉ=
inte íáääê®ÅâäáÖíI=
blir ÇÉëëìíçã=
bristfällig. e∏ÖêÉ=
ä®ê=
tillräckligt, ÇÉê~ë=
deras ëîÉåëâ~=
svenska Ääáê=
dessutom ÄêáëíÑ®ääáÖK=
Högre ìíÄáäÇJ
utbildningar och arbetsgivare värderar ofta en skolgång där negativt. Men det är inte
åáåÖ~ê=çÅÜ=~êÄÉíëÖáî~êÉ=î®êÇÉê~ê=çÑí~=Éå=ëâçäÖ™åÖ=Ç®ê=åÉÖ~íáîíK=jÉå=ÇÉí=®ê=áåíÉ=
givet att det händer alla som går i en sådan skola. För Kicki blev resultatet det
ÖáîÉí=~íí=ÇÉí=Ü®åÇÉê=~ää~=ëçã=Ö™ê=á=Éå=ë™Ç~å=ëâçä~K=c∏ê=háÅâá=ÄäÉî=êÉëìäí~íÉí=ÇÉí=
ãçíë~íí~I=ëâìääÉ=ã~å=âìåå~=ë®Ö~K=
motsatta, skulle man kunna säga.
Kicki är i fyrtiofemårsåldern och nu inne i en akademisk karriär. Först bodde
háÅâá=®ê=á=ÑóêíáçÑÉã™êë™äÇÉêå=çÅÜ=åì=áååÉ=á=Éå=~â~ÇÉãáëâ=â~êêá®êK=c∏êëí=ÄçÇÇÉ=
hon ãÉÇ=
mamma á=
Üçå=
med ëáå=
sin ã~ãã~=
i Éå=
en ~î=
av píçÅâÜçäãë=
Stockholms Öê~ååâçããìåÉêI=
grannkommuner, ÇÉ=
de Ñäóíí~ÇÉ=
flyttade ë™=
så íáää=
till
======================================================
N1 =háÅâá=
om min ~îÜ~åÇäáåÖW=s®äà~=
avhandling: Va'lja ÉääÉê=
à~Ö= íê®ÑÑ~í=á=
Kicki ®ê=
är Éå=
en éÉêëçå=
person jag
träffat i ë~ãÄ~åÇ=
samband ãÉÇ=
med Éå=
en Çáëâìëëáçå=
diskussion çã=ãáå=
eller

Pedagogiska áåJ
inÜ~ãå~K=
aÉí=praktiska
éê~âíáëâ~= sinnet,
ëáååÉíI=familjers
Ñ~ãáäàÉêë= î~ä=
ëéêáÇåáåÖ=pa°
é™= grundskolor,
ÖêìåÇëâçäçêI= mÉÇ~ÖçÖáëâ~=
kamna. Det
nal çÅÜ=
ock ÉäÉîÉêë=
elevers spridning
ëíáíìíáçåÉåI=píçÅâÜçäãë=ìåáîÉêëáíÉíI=OMMRK=
stitutionen, Stockholms universitet, 2005.
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ÇÉå=ä~åíäáÖ~=Ñ∏êçêíÉå=íêÉ=ãáä=Ñê™å=píçÅâÜçäã=çÅÜ=Ç®êáÑê™å=íáää=ãáäàçåéêçÖê~ãëJ
den lantliga förorten tre mil från Stockholm och därifrån till miljonprogramsçãê™ÇÉí=kóÄóK=háÅâá=Ü~ê=ÇÉëëìíçã=ëçã=îìñÉå=~êÄÉí~í=çÅÜ=Äçíí=á=kóëí~Ç=Ó=Éíí=
området Nyby. Kicki har dessutom som vuxen arbetat och bott i Nystad - ett
liknande område intill Nyby. Hennes geografiska förflyttningar har skett inom
äáâå~åÇÉ=çãê™ÇÉ=áåíáää=kóÄóK=eÉååÉë=ÖÉçÖê~Ñáëâ~=Ñ∏êÑäóííåáåÖ~ê=Ü~ê=ëâÉíí=áåçã=
Éå=
î®ÇÉêëíêÉÅâ= á=i Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=
radie ~î=
mil çÅÜ=
och ÜÉä~=
en ê~ÇáÉ=
av íêÉ=
tre ãáä=
hela íáÇÉå=
tiden áåçã=
inom ë~ãã~=
samma väderstreck
förhållande íáää=
till
píçÅâÜçäãK=háÅâá=Ü~ê=ëîÉåëâí=ìêëéêìåÖI=ÜÉååÉë=Ñ∏ê®äÇê~ê=®ê=ãìëáâÉê=çÅÜ=ÜÉååÉë=
Stockholm. Kicki har svenskt ursprung, hennes föräldrar är musiker och hennes
mamma har arbetat som musiklärare. Båda hennes föräldrar har gjort en ”klassã~ãã~=Ü~ê=~êÄÉí~í=ëçã=ãìëáâä®ê~êÉK=_™Ç~=ÜÉååÉë=Ñ∏ê®äÇê~ê=Ü~ê=Öàçêí=Éå=Òâä~ëëJ
êÉë~ÒI=
î~ê= ëí~í~êÄ~êåI=
î®êÇÉê~ÇÉ= ÄÉÖ™îåáåÖ=
resa”, ÉåäáÖí=
enligt háÅâáK=
Kicki. eÉååÉë=
Hennes ãçêãçê=
mormor var
statarbarn, Üçå=
hon värderade
begåvning
çÅÜ=ìééãìåíê~ÇÉ=ëáå=ÇçííÉêK=c~êÑ∏ê®äÇê~êå~=î~ê=ëÅÜ~êí~ì~åÉê=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=ëéÉä~=
och uppmuntrade sin dotter. Farföräldrarna var schartauaner och för att få spela
Äê∏í=ëçåÉå=ãÉÇ=ÇÉå=ãáäà∏åK=c∏ê®äÇê~êå~=ëâáäÇÉ=ëáÖ=íáÇáÖí=çÅÜ=é~éé~å=Ñäóíí~ÇÉ=íáää=
bröt sonen med den miljön. Föräldrarna skilde sig tidigt och pappan flyttade till
Éå=~åå~å=çêíK=p™=ëã™åáåÖçã=ÖáÑíÉ=ã~ãã~å=çã=ëáÖ=ãÉÇ=Éå=~åå~åI=ãÉê=ÄçÜÉJ
en annan ort. Så småningom gifte mamman om sig med en annan, mer boheãáëâ=ãìëáâÉêK=j~ãã~åë=~êÄÉíÉ=çÅÜ=çãëí®åÇáÖÜÉíÉê=á=Ñ~ãáäàÉå=Ü~ê=~îÖàçêí=î~ê=
misk musiker. Mammans arbete och omständigheter i familjen har avgjort var
familjen har bott.
Ñ~ãáäàÉå=Ü~ê=ÄçííK=
Òp™=âçã=à~Ö=Ç™=íáää=kóÄóëâçä~å=çÅÜ=ÇÉå=Ü®ê=çÖ®ëíî®åäáÖ~=ãáäà∏å=çÅÜ=ÄäÉî=ëÉÇÇ=
”Så kom jag då till Nybyskolan och den här ogästvänliga miljön och blev sedd
~ääíë™=Ó=çÅÜ=ÇáêÉâí>Ò=ÄÉê®íí~ê=háÅâáK=k®ê=Üçå=ÄçÇÇÉ=á=ãÉÇÉäâä~ëëçãê™ÇÉí=íêÉ=ãáä=
alltså - och direktl” berättar Kicki. När hon bodde i medelklassområdet tre mil
Ñê™å=píçÅâÜçäã=çÅÜ=ëâìääÉ=Ä∏êà~=Ü∏Öëí~ÇáÉí=íóÅâíÉ=ä®ê~êÉå=~íí=ÇÉí=î~ê=á=ëáå=çêÇåáåÖ=
från Stockholm och skulle börja högstadiet tyckte läraren att det var i sin ordning
~íí=Üçå=î~äÇÉ=~ääã®å=çÅÜ=áåíÉ=ë®êëâáäÇ=âìêë=á=Ñê~åëâ~K=fåíÉ=ÜÉääÉê=ã~ãã~å=çééçJ
att hon valde allmän och inte särskild kurs i franska. Inte heller mamman oppoåÉê~ÇÉ=ëáÖK=f=ãáííÉå=~î=Ü∏ëííÉêãáåÉå=Ñäóíí~ÇÉ=háÅâá=çÅÜ=ÜÉååÉë=ã~ãã~=íáää=kóÄó=
nerade sig. I mitten av höstterminen flyttade Kicki och hennes mamma till Nyby
redan var
sliten çÅÜ=
çÅÜ=
î~ê= ëäáíÉå=
och Üçå=
hon Ä∏êà~ÇÉ=
började á=
i ÇÉå=
den åóÄóÖÖÇ~=
nybyggda ëâçä~å=
skolan ëçã=
som êÉÇ~å=
och åÉÇâäçííê~ÇK=
nedklottrad.
Efter den första lektionen i franska tog läraren med henne till expeditionen och sa
bÑíÉê=ÇÉå=Ñ∏êëí~=äÉâíáçåÉå=á=Ñê~åëâ~=íçÖ=ä®ê~êÉå=ãÉÇ=ÜÉååÉ=íáää=ÉñéÉÇáíáçåÉå=çÅÜ=ë~=
Ó=aÉå=Ü®ê=ÑäáÅâ~å=ëâ~=Ü~=ë®êëâáäÇ=Ñê~åëâ~K=aÉí=ÄäÉî=î®åÇéìåâíÉåK=Òg~Ö=ÖáÅâ=Ñê™å=
Den här flickan ska ha särskild franska. Det blev vändpunkten. ”Jag gick från
~íí=î~ê~=Éå=á=ã®åÖÇÉå=íáää=~íí=Ääá=ëÉÇÇKÒ=háÅâá=ÑáÅâ=ë™=ãóÅâÉí=ÒéäìëëåáåÖÒ=~íí=Üçå=
att vara en i mängden till att bli sedd.” Kicki f1ck så mycket ”plussning” att hon
Ä∏êà~ÇÉ=éäìÖÖ~=®ååì=ãÉêK=i®ê~êÉå=á=Ñê~åëâ~=âçã=Ñê™å=Éå=ÑäáÅâëâçä~=é™=£ëíÉêã~äã=
började plugga ännu mer. Läraren i franska kom från en ﬂickskola på Östermalm
ëçã=Ü~ÇÉ=ä~Öíë=åÉÇ=é™=ÖêìåÇ=~î=ëîáâ~åÇÉ=ÉäÉîìåÇÉêä~Ö=çÅÜ=ÜÉä~=ä®ê~êâ™êÉå=Ü~ÇÉ=
som hade lagts ned på grund av svikande elevunderlag och hela lärarkåren hade
î~äí=~íí=Ñäóíí~=íáää=ÇÉå=åó~=ëâçä~å=á=Ñ∏êëâáåÖêáåÖÉåW=ÒaÉí=ÄäÉî=àì=íçí~ä=âìäíìêâêçÅâ=
valt
att flytta till den nya skolan i förskingringen: ”Det blev ju total kulturkrock
~ääíë™=Ó=çÅÜ=Ççã=î~ê=àì=∏îÉêâä~ëëí~åíÉê=~ääáÜçéI=ãÉå=à~Ö=Ñìåâ~ÇÉ=ãÉÇ=ÇÉãK=f=ÇÉê~ë=
alltså - och dom var ju överklasstanter allihop, men jag funkade med dem. I deras
∏Öçå=î~ê=à~Ö=Éå=ãÉÇÉäâä~ëëÑäáÅâ~I=ìééÑ∏êÇÉ=ãáÖ=ë™=çÅÜ=í~ä~ÇÉ=î®äK=g~Ö=î~ê=åçÖ=ÄáäJ
ögon var jag en medelklassflicka, uppförde mig så och talade väl. Jag var nog bilÇ~Ç=®åÇ™K=g~Ö=î~ê=ê®íí=~ãÄáíá∏ëKÒ=f=ÇÉå=åó~=âä~ëëÉå=á=kóÄó=î~ê=ìåÖÉÑ®ê=Ü®äÑíÉå=~î=
dad ändå. Jag var rätt ambitiös.” I den nya klassen i Nyby var ungefär hälften av
ÉäÉîÉêå~=
eleverna áåî~åÇê~ÇÉI=
invandrade, ã™åÖ~=
många âçã=
kom Ñê™å=
från ÇÉå=
den íìêâáëâ~=
turkiska ä~åÇëÄóÖÇÉåK=
landsbygden. aÉ=
De ÑäÉëí~=
flesta
ëîÉåëâ~=ÉäÉîÉêå~=âçã=Ñê™å=ä®ÖêÉ=ëçÅá~ä~=ëâáâíI=ãÉå=áåíÉ=~ää~K=_ä~åÇ=ÉäÉîÉêå~=á=kóÄó=
svenska eleverna kom från lägre sociala skikt, men inte alla. Bland eleverna i Nyby
ìíã®êâíÉ=ëáÖ=háÅâá=ëçÅá~äíK=eçå=Ü~ÇÉ=ä®íí=Ñ∏ê=ëáÖI=ãÉå=ÇÉí=Ü~ÇÉ=Üçå=Ü~Ñí=á=ëáå=Ñ∏êê~=
utmärkte sig Kicki socialt. Hon hade lätt för sig, men det hade hon haft i sin förra
ëâçä~=çÅâë™=Ó=ìí~å=~íí=Ääá=ìééã®êâë~ãã~ÇK=
skola också - utan att bli uppmärksammad.
Efter sin utbildning till lärare i en annan stad, flyttade Kicki ung och gravid
bÑíÉê=ëáå=ìíÄáäÇåáåÖ=íáää=ä®ê~êÉ=á=Éå=~åå~å=ëí~ÇI=Ñäóíí~ÇÉ=háÅâá=ìåÖ=çÅÜ=Öê~îáÇ=
till bostadsrättslägenhet i grannförorten Nystad, där hon fick arbete som lärare.
íáää=Äçëí~Çëê®ííëä®ÖÉåÜÉí=á=Öê~ååÑ∏êçêíÉå=kóëí~ÇI=Ç®ê=Üçå=ÑáÅâ=~êÄÉíÉ=ëçã=ä®ê~êÉK=
Hon trivdes bra och barnen gick på ett bra daghem. Så småningom började hon
eçå=íêáîÇÉë=Äê~=çÅÜ=Ä~êåÉå=ÖáÅâ=é™=Éíí=Äê~=Ç~ÖÜÉãK=p™=ëã™åáåÖçã=Ä∏êà~ÇÉ=Üçå=
~êÄÉí~=á=Éå=ëâçä~=á=Öê~ååÑ∏êçêíÉå=Ç®ê=Üçå=íêáîÇÉë=ãóÅâÉí=Ä®ííêÉ=çÅÜ=âìåÇÉ=ìíJ
arbeta i en skola i grannförorten där hon trivdes mycket bättre och kunde utîÉÅâä~ë=ëçã=ä®ê~êÉK=
vecklas
som lärare.
Ytterligare
vííÉêäáÖ~êÉ=Éíí=~åí~ä=™ê=ëÉå~êÉ=Ñäóíí~ÇÉ=Üçå=Ñê™å=ëí~ÇëÇÉäÉå=íáää=Éå=Öê~ååâçãJ
ett antal år senare flyttade hon från stadsdelen till en grannkommun ãÉÇ=
med ÄÉíóÇäáÖí=
betydligt Ä®ííêÉ=
bättre âä~åÖK=
klang. Anledningen
att Üçå=
hon íóÅâíÉ=
tyckte ~íí=
att ã™åÖ~=
många
ãìå=
^åäÉÇåáåÖÉå= var
î~ê= ~íí=
ã®ååáëâçê=ëçã=ê∏êÇÉ=ëáÖ=á=ÅÉåíêìã=á=kóëí~Ç=ã™ÇÇÉ=Ç™äáÖí=çÅÜ=ã™åÖ~=~î=ÇÉã=
människor som rörde sig i centrum i Nystad mådde dåligt och många av dem
hon umgicks med flyttade därifrån. När vi kommer in på det temat förändras
Üçå=ìãÖáÅâë=ãÉÇ=Ñäóíí~ÇÉ=Ç®êáÑê™åK=k®ê=îá=âçããÉê=áå=é™=ÇÉí=íÉã~í=Ñ∏ê®åÇê~ë=
çÅâë™=ÄÉê®ííÉäëÉå=çã=ìééî®ñíÉå=á=kóÄóX=ÇÉí=î~ê=çÅâë™=ëî™êí=~íí=î®ñ~=ìéé=Ç®êK=
också berättelsen om uppväxten i Nyby; det var också svårt att växa upp där.
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cêìâí~åëî®êí=àçÄÄáÖí=~ääíë™=~íí=ã~å=ã™ëíÉ=Ñ∏êëî~ê~=Á=~íí=ÇÉí=Ääáê=å™í=ëéÉÅáÉääíI=à~Ö=
Fruktansvärt jobbigt alltså att man måste försvara
att det blir nåt speciellt, jag
och Ü~å=
han
íóÅâíÉ=
î~ê= jättejobbigt
à®ííÉàçÄÄáÖí= çÅÜ=
à~Ö= ÑáÅâ=
tyckte ÇÉí=
det var
och jag
f1ck Éå=
en éçàâî®å=
pojkvän á=i ëÉñíçå™êë™äÇÉêå=
sextonårsåldern çÅÜ=
ÄçÇÇÉ=á=jÉää~åÄó=çÅÜ=íóÅâíÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=ë™=Ñ∏êëâê®ÅâäáÖí=~íí=à~Ö=ÄçÇÇÉ=á=kóÄó=Ó=
bodde i Mellanby och tyckte att det var så förskräckligt att jag bodde i Nyby ™™=îáäâÉí=çãê™ÇÉK=lÅÜ=~íí=à~Ö=áåíÉ=ë~=áÑê™åI=ãÉå=à~Ö=âìåÇÉ=áåíÉ=Ñ∏êëî~ê~=ÇÉíI=Ñ∏ê=
åå vilket område. Och att jag inte sa ifrån, men jag kunde inte försvara det, för
med ëíáÖã~íáëÉê~ÇÉ=
à~Ö= íóÅâíÉ=
î~ê= Äê~=
jag
tyckte ëà®äî=
själv áåíÉ=
inte ~íí=
att ÇÉí=
det var
bra ÇÉí=
det Ç®ê=
stigmatiserade çãê™ÇÉåK=
områden. j~å=
Man
där ãÉÇ=
kan säga att det gick in i märgen på mig och ändå ﬂyttade jag till Nystad, fast då
â~å=ë®Ö~=~íí=ÇÉí=ÖáÅâ=áå=á=ã®êÖÉå=é™=ãáÖ=çÅÜ=®åÇ™=Ñäóíí~ÇÉ=à~Ö=íáää=kóëí~ÇI=Ñ~ëí=Ç™=
ÄäÉî=ÇÉí=äáíÉí=ãÉê=ÁK=
blev det litet mer
`W=jÉå=Üìê=íóÅâíÉ=Çì=çã=~íí=Äç=Ç®êI=ÄçêíëÉíí=Ñê™å=î~Ç=~ää~=~åÇê~=íóÅâíÉ\=
C: Men hur tyckte du om att bo där, bortsett från vad alla andra tyckte?
K: Ja, just det, precis, nä. Då var det ganska bra, absolut. Jag hade kompisar och
hW=g~I=àìëí=ÇÉíI=éêÉÅáëI=å®K=a™=î~ê=ÇÉí=Ö~åëâ~=Äê~I=~ÄëçäìíK=g~Ö=Ü~ÇÉ=âçãéáë~ê=çÅÜ=
vi
îá=ê∏êÇÉ=çëë=∏îÉê=ÜÉä~=kóÄó=çÅÜ=ã~å=ÖáÅâ=é™=bm^I=ÇÉí=®ê=ãáäàçåÉê=™ê=ëÉåK=k®I=à~I=
rörde oss över hela Nyby och man gick på EPA, det är miljoner år sen. Nä, ja,
çã=ã~å=ëâìääÉ=í®åâ~=Äçêí=ÇÉí=ë™I=äáíÉí=ëäáíÉí=çÅÜ=Ñ∏êëí∏êíK=aÉí=î~ê=äáíÉí=íêáëí=çÅÜ=
om man skulle tänka bort det så, litet slitet och förstört. Det var litet trist och
husen var inte så där jättekul och det var litet trist att miljön var sån
ÜìëÉå=î~ê=áåíÉ=ë™=Ç®ê=à®ííÉâìä=çÅÜ=ÇÉí=î~ê=äáíÉí=íêáëí=~íí=ãáäà∏å=î~ê=ë™å=Á=ãÉå=ÇÉí=
men det
mycket ëçã=
î~ê= ÇÉÑáåáíáîí=
î~ê= Äê~=
à~Ö= Ñäóíí~ÇÉ=
var
definitivt ãóÅâÉí=
som var
bra çÅÜ=
och å®ê=
när jag
flyttade Çáí=
dit ëÉåI=
sen, Ñ~ëí=
fast íáää=
till kóëí~Ç=
Nystad
ëçã=îìñÉå=Ç™=íêáîÇÉë=îá=à®ííÉÄê~K=
som vuxen då trivdes vi jättebra.

`K=s~ê=ÄçÇÇÉ=åá=Ç™\=
C. Var bodde ni då?
hW=sá=ÄçÇÇÉ=á=ph_JÜìëÉåI=á=Éíí=~î=ÇÉ=ä™Ö~=ÜìëÉå=áå=ãçí=Ö™êÇÉåK=a™=ÄäÉî=ÇÉí=àì=
K: Vi bodde i SKB-husen, i ett av de låga husen in mot gården. Då blev det ju
ãÉê=~íí=ëí™=é™=Ä~êêáâ~ÇÉêå~W=vÉëI=îá=Äçê=á=kóëí~Ç=ÜÉà=çÅÜ=Ü™K=sá=ÖáÅâ=ãÉÇ=á=kóÄó=
mer att stå på barrikaderna: Yes, vi bor i Nystad hej och hå. Vi gick med i Nyby
~ã~í∏êíÉ~íÉê=çÅÜ=î~ê=ãÉÇ=Ç®ê=á=ÑÉãíçå=™ê=çÅÜ=ã™åÖ~=~î=Ççã=ëçã=î~ê=ãÉÇ=Ç®ê=Ó=
amatörteater och var med där i femton år och många av dom som var med där å®ëí~å=~ää~=î~ê=ëîÉåëâ~ê=Ó=ÄçÇÇÉ=Ñê™å=Ä∏êà~å=á=ÇÉ=Ü®ê=çãê™ÇÉå~=çÅÜ=íêáîÇÉë=Äê~I=
nästan alla var svenskar - bodde från början i de här områdena och trivdes bra,
ãÉå=ëÉå=î~ê=ÇÉí=ã™åÖ~=ëçã=â®åÇÉ=ëáÖ=íîáåÖ~ÇÉ=~íí=Ñäóíí~=ãÉå=Ñçêíë~ííÉ=~íí=î~ê~=
men sen var det många som kände sig tvingade att flytta men fortsatte att vara
med á=
liksom: Yes,
ãÉÇ=
î~ê= verkligen,
îÉêâäáÖÉåI= äáâëçãW=
vÉëI= vi
îá= Äçê=
i ~ã~í∏êíÉ~íÉêÑ∏êÉåáåÖÉåK=
amatörteaterföreningen. jÉå=
Men ÇÉí=
det var
bor Ü®ê=
här
çÅÜ=îá=â®ãé~êK=g®ííÉíêáîë~ã=Ö™êÇI=à~Ö=íêáîÇÉë=Ñêìâí~åëî®êí=Äê~=é™=ÇÉå=Ö™êÇÉå=çÅÜ=
och vi kämpar. Jättetrivsam gård, jag trivdes fruktansvärt bra på den gården och
Ä~êåÉå=î~ê=é™=Éíí=Äê~=Ç~ÖáëI=ÇÉ=î~ê=é™=Éå=ëîÉåëâJëé~åëâ=~îÇÉäåáåÖK=s®äÇáÖí=Äê~K=
barnen var på ett bra dagis, de var på en svensk-spansk avdelning. Väldigt bra.
jÉå=®îÉå=Ç™=î~ê=ÇÉí=àçÄÄáÖíI=à~Ö=ãáååë=ÇÉí=ë™=î®äK=m™=™ííáçí~äÉí=Ç™I=î~ê=ÇÉí=íî™=
Men även då var det jobbigt, jag minns det så väl. På åttiotalet då, var det två
Ñê™Öçê=ã~å=ÜÉäëí=áåíÉ=îáääÉ=Ü~K=c∏ê=ä®ê~êÉ=î~ê=Éíí=ìíëâ®ääí=óêâÉI=ÇÉí=®ê=áåíÉ=~ääë=äáâ~=
frågor man helst inte ville ha. För lärare var ett utskällt yrke, det är inte alls lika
ìíëâ®ääí=áÇ~ÖI=ãÉå=é™=™ííáçí~äÉí=î~ê=ÇÉí=Éíí=Ñêìâí~åëî®êí=ìíëâ®ääí=óêâÉK=lÅÜ=ë™=îáääÉ=
utskällt idag, men på åttiotalet var det ett fruktansvärt utskällt yrke. Och så ville
à~Ö=áåíÉ=ÜÉääÉê=Ü~=Ñê™Ö~åI=î~ê=Äçê=Çì\=Á=ü™I=à~Ö=íóÅâíÉ=ÇÉí=î~ê=à®ííÉàçÄÄáÖíI=ãÉå=
jag
inte heller ha frågan, var bor du?
Åå, jag tyckte det var jättejobbigt, men
à~Ö=âìåÇÉ=ëí™=ìéé=Ñ∏ê=ÇÉí=é™=Éíí=~åå~í=ë®ííK=jÉå=®îÉå=Ç™I=à~Ö=âìåÇÉ=êÉí~=ãáÖ=é™=
jag
kunde stå upp för det på ett annat sätt. Men även då, jag kunde reta mig på
Ñçäâë=êÉ~âíáçåÉê=Ó=s~ê=Äçê=Çì=Ç™\=Ó=g~Ö=Äçê=á=kóëí~ÇK=e®êã~ê=Éå=íáääÖàçêÇ=ê∏ëíW=
folks reaktioner - Var bor du då? - Jag bor i Nystad. Härmar en tillgjord röst:
lçI=à~=ãÉå=ÇÉí=®ê=î®ä=áåíÉ=ë™=Ñ~êäáÖíK=bääÉêW=g~=ãÉå=ÇÉí=®ê=î®ä=äáíÉ=ë™=Ç®ê=éáííçêÉëâí=
Oo, ja men det är väl inte så farligt. Eller: Ja men det är väl lite så där pittoreskt
çÅÜ=ë™K=jÉå=Ç™=îáääÉ=ã~å=å®ëí~å=ë™=Ç®êW=g~I=ãÉå=ÇÉí=Ñáååë=ã~ëë~=éêçÄäÉã=çÅâë™K=
och så. Men då ville man nästan så där: Ja, men det finns massa problem också.
Eller så fanns det dom som sa: Nä men usch, hur kan man bo där? Fast det var
bääÉê=ë™=Ñ~ååë=ÇÉí=Ççã=ëçã=ë~W=k®=ãÉå=ìëÅÜI=Üìê=â~å=ã~å=Äç=Ç®ê\=c~ëí=ÇÉí=î~ê=
man å®ëí~å=
å®ëí~å=
î~ê= ju
àì= vuxen.
îìñÉåK= jÉå=
îáääÉ= ã~å=
nästan áåÖÉå=
ingen ëçã=
som ë~I=
sa, Ñ∏ê=
för ã~å=
man var
Men Ç™=
då ville
nästan Ñ∏êëî~ê~=
försvara
ÇÉíK=^ääíë™=ÇÉí=ÄäÉî=àì=~äÇêáÖ=ÄÉíê~âí~í=ëçã=åçêã~äíK=kì=å®ê=à~Ö=Äçê=á=sáâÄç=åàìJ
det. Alltså det blev ju aldrig betraktat som normalt. Nu när jag bor i Vikbo njuíÉê=à~Ö=å®ëí~å=î~êàÉ=Ö™åÖK=s~ê=Äçê=Çì\=Ó=f=sáâÄçK=c∏ê=á=ëÉñ=™ê=ÄçÇÇÉ=à~Ö=á=kóÄó=
ter jag nästan varje gång. Var bor du? - I Vikbo. För i sex år bodde jag i Nyby
çÅÜ=ëÉå=Ñàçêíçå=™ê=á=kóëí~ÇK=qàìÖç=™ê=~î=ãáíí=äáî=ë™=Ü~ê=à~Ö=Äçíí=é™=Éíí=ëí®ääÉ=Ç®ê=
och sen fjorton år i Nystad. Tjugo år av mitt liv så har jag bott på ett ställe där
à~Ö=ã™ëíÉ=í~=Éíí=Çàìéí=~åÇÉí~Ö=áåå~å=à~Ö=ëî~ê~ê=é™=Ñê™Ö~å=Ó=à®ííÉàçÄÄáÖí=çÅÜ=Ççã=
jag
måste ta ett djupt andetag innan jag svarar på frågan - jättejobbigt och dom
ëíçê~=éêçÄäÉãÉå=Ó=åÉà=à~Ö=ëâ~=áåíÉ=ë®Ö~=ë™I=ãÉå=ÇÉí=®ê=Éå=íóåÖÇ=á=ëáÖ=Á=
stora problemen - nej jag ska inte säga så, men det är en tyngd i sig

p™=âçããÉåíÉê~ê=háÅâá=~íí=ÜÉååÉë=Üáëíçêá~=Ü~ê=Éå=~åå~å=ëáÇ~W=
Så kommenterar Kicki att hennes historia har en annan sida:
Á=jÉåI=íêçíë=Ç™=Ó=ÇÉí=ä™íÉê=ë™=ÖìääáÖí=å®ê=à~Ö=í~ä~ê=çã=kóÄóëâçä~åI=ãÉå=ÇÉí=î~ê=
Men, trots då - det låter så gulligt när jag talar om Nybyskolan, men det var
à®ííÉíìåÖí=~íí=ÜÉä~=íáÇÉå=Ñ™=â®åå~=~íí=ã~å=î~ê=âå®éé=Ñ∏ê=~íí=ã~å=éäìÖÖ~ÇÉK=p™=î~ê=
jättetungt
att hela tiden få känna att man var knäpp för att man pluggade. Så var
ÇÉíK=lÅÜ=ÇÉí=î~ê=à®ííÉíìåÖíI=ã~å=â~å=ÄÉê®íí~=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉ=é™=çäáâ~=ë®íí=çÅÜ=å®ê=
det. Och det var jättetungt, man kan berätta en berättelse på olika sätt och när
à~Ö=ÄÉê®íí~ÇÉ=ÇÉå=Ñ∏êìíI=ÄÉê®íí~ÇÉ=à~Ö=ÇÉå=ìíáÑê™å=îÉã=à~Ö=Ü~ê=Ääáîáí=çÅÜ=Üìê=à~Ö=
jag
berättade den förut, berättade jag den utifrån vem jag har blivit och hur jag
éäìÖÖ~ÇÉ=Á=
pluggade
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Del II:
||: Utbildningssociologi
Utbildningssociologi
Del

`W=c~ÅáíI=é™=å™í=ë®íí=
C: Facit, på nåt s'att
K: Ja med facit i hand, men trots att jag fortsatte att plugga, för jag Valde den
hW=g~=ãÉÇ=Ñ~Åáí=á=Ü~åÇI=ãÉå=íêçíë=~íí=à~Ö=Ñçêíë~ííÉ=~íí=éäìÖÖ~I=Ñ∏ê=à~Ö=î~äÇÉ=ÇÉå=
identiteten ë™=
áÇÉåíáíÉíÉå=
î~ê= ÇÉí=
à®ííÉàçÄÄáÖí= ~íí=
î®äà~= Äçêí=
î~ê~= Éå=
så Var
det jättejobbigt
att Ç®êãÉÇ=
bort ~íí=
att Vara
en á=i ã®åÖÇÉå=
mängden
därmed välja
çÅÜ=~íí=Ääá=íê™â~Ç=Ñ∏ê=~íí=Á=
och att bli tråkad för att

Á=ë™=~íí=Ñ∏ê=ãÉà=î~ê=ÇÉí=à®ííÉîáâíáÖí=~íí=ãáå~=Ä~êå=áåíÉ=ëâìääÉ=Ö™=á=Éå=ë™Ç~å=ëâçä~=á=
så att för mej Var det jätteviktigt att mina barn inte skulle gå i en sådan skola i
högstadiet, det Var hur Viktigt som helst. Jag Ville inte att dom skulle behöva ha
Ü∏Öëí~ÇáÉíI=ÇÉí=î~ê=Üìê=îáâíáÖí=ëçã=ÜÉäëíK=g~Ö=îáääÉ=áåíÉ=~íí=Ççã=ëâìääÉ=ÄÉÜ∏î~=Ü~=
ÇÉå=ìééäÉîÉäëÉå=Á=
den upplevelsen

o®íí=éÉêëçåÉê=é™=ÒÑÉä=éä~íëÒ=
Rätt personer på ”fel plats”
k™Öê~=íÉã~åI=ëçã=áåíÉ=®ê=ëÉé~ê~í~=ìí~å=Ü®åÖÉê=áÜçéI=Ñê~ãíê®ÇÉê=á=ë~ãí~äÉí=ãÉÇ=
Några teman, som inte är separata utan hänger ihop, framträder i samtalet med
Kicki. Ett är det relationella innehållet, som handlar om personernas position i
háÅâáK=bíí=®ê=ÇÉí=êÉä~íáçåÉää~=áååÉÜ™ääÉíI=ëçã=Ü~åÇä~ê=çã=éÉêëçåÉêå~ë=éçëáíáçå=á=
ÇÉí=ëçÅá~ä~=êìããÉí=çÅÜ=á=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=î~ê~åÇê~K=aÉí=îáää=ë®Ö~=ÇÉí=ëçã=Ü®åÇÉ=
det sociala rummet och i förhållande till varandra. Det Vill säga det som hände
ìééëíçÇ=Ç®êÑ∏ê=~íí=ÇÉ=áåÄä~åÇ~ÇÉ=éÉêëçåÉêå~=î®êÇÉê~ÇÉ=çÅÜ=ìééÑ~íí~ÇÉ=î~ê~åÇê~=
uppstod därför att de inblandade personerna Värderade och uppfattade varandra
á=êÉä~íáçå=íáää=îáäâ~=~åÇê~=éÉêëçåÉê=ëçã=Ñ~ååë=çãâêáåÖ=ÇÉã=çÅÜ=ÇÉå=ãáäà∏=Ç®ê=ÇÉ=
i relation till Vilka andra personer som fanns omkring dem och den miljö där de
hade hamnat.
Ü~ÇÉ=Ü~ãå~íK=
^íí=Ö™=á=Éå=ëâçä~=á=kóÄó=ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=áååÉÄ®ê~=Éå=ÄÉä~ëíåáåÖI=Ñ∏ê=~ää~K=i®ê~êå~=
Att
gå i en skola i Nyby behöver inte innebära en belastning, för alla. Lärarna
medelklassﬂickan ÄÉÑ~åå=
çÅÜ=
î~ê~åÇê~K= i®J
och ãÉÇÉäâä~ëëÑäáÅâ~å=
befann ëáÖ=
sig é™=
på ÒÑÉä=
”fel éä~íëÒ=
plats” çÅÜ=
och ê™â~ÇÉ=
råkade Ñáåå~=
finna Varandra.
Lärarna behövde och längtade antagligen efter elever som förstod dem och kunde
ê~êå~=ÄÉÜ∏îÇÉ=çÅÜ=ä®åÖí~ÇÉ=~åí~ÖäáÖÉå=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉê=ëçã=Ñ∏êëíçÇ=ÇÉã=çÅÜ=âìåÇÉ=
ÖÉ=ÇÉã=ÄÉâê®ÑíÉäëÉ=á=ëáíí=~êÄÉíÉ=Ó=çÅÜ=ëçã=ÇÉ=Ñ∏êëíçÇ=ëáÖ=é™K=bäÉîÉå=ÄÉÜ∏îÇÉ=å™J
ge dem bekräftelse i sitt arbete - och som de förstod sig på. Eleven behövde nåÖçå=
gon ëçã=
som ë™Ö=
såg çÅÜ=
och ìééëâ~íí~ÇÉ=
uppskattade ÜÉååÉK=
henne. f=
I ä®ê~êå~ë=
lärarnas ∏Öçå=
ögon ~îîÉâ=
avvek háÅâá=
Kicki Öóååë~ãí=
gynnsamt
jämfört
à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=ëáå~=âä~ëëâ~ãê~íÉê=çÅÜ=Ñ∏ê=háÅâá=ÄäÉî=ÇÉí=Éå=Ñ∏êÇÉä=~íí=ëçã=ãÉÇÉäJ
med sina klasskamrater och för Kicki blev det en fördel att som medelâä~ëëÑäáÅâ~=Ääá=éçëáíáîí=Òë®êÄÉÜ~åÇä~ÇÒ=á=kóÄóK=aÉí=ëçã=î~ê=ÜÉååÉë=â~éáí~ä=î®êJ
klassﬂicka bli positivt ”särbehandlad” i Nyby. Det som Var hennes kapital VärÇÉê~ÇÉë=~î=ä®ê~êå~I=ëçã=Ñ∏êãçÇäáÖÉå=çÅâë™=â®åÇÉ=áÖÉå=ÜÉååÉë=Ü~ÄáíìëK=aÉí=ä®J
derades av lärarna, som förmodligen också kände igen hennes habitus. Det läê~êå~=îáääÉ=ëâìääÉ=êÉéêçÇìÅÉê~ë=Ü~ÇÉ=Üçå=Ä®ííêÉ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=®å=~åÇê~=~íí=Ö∏ê~K=
rarna Ville skulle reproduceras hade hon bättre förutsättningar än andra att göra.
háÅâá=ë®ÖÉêW=Òjáå=ìééÑ~ííåáåÖ=®ê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=~íí=í~Åâ=î~êÉ=~íí=à~Ö=ÄäÉî=ëÉÇÇ=çÅÜ=
Kicki säger: ”Min uppfattning är fortfarande att tack Vare att jag blev sedd och
ìééëâ~íí~Ç=~î=kóÄóëâçä~åë=ä®ê~êÉ=ë™=Ö~îë=à~Ö=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=Ääá=Éå=ÇìâíáÖ=ëâçäJ
uppskattad av Nybyskolans lärare så gavs jag möjligheten att bli en duktig skolÉäÉîI=ãÉÇ=~ää~=ÇÉ=∏ééåáåÖ~ê=á=äáîÉí=ëçã=ÇÉí=ãÉÇÑ∏êÇÉKÒ=aÉí=~îÖ∏ê~åÇÉ=î~ê=~ääíë™=
elev, med alla de öppningar i livet som det medförde” Det avgörande var alltså
~íí=Üçå=ÄäÉî=ëÉÇÇ=á=kóÄó=é™=Éíí=ë®íí=ëçã=Üçå=áåíÉ=íêçê=Ü~ÇÉ=áåíê®ÑÑ~í=á=ÇÉí=ãÉÇÉäJ
att hon blev sedd i Nyby på ett sätt som hon inte tror hade inträffat i det medelâä~ëëçãê™ÇÉ=ëçã=Üçå=âçã=Ñê™åK=^î=ÇÉí=Ü~ê=háÅâá=ëâ~é~í=ãÉåáåÖ=çÅÜ=áÇÉåíáíÉíI=Ñ∏ê=
klassområde som hon kom från. AV det har Kicki skapat mening och identitet, för
ë~ãíáÇáÖí=äÉÇ=Üçå=~î=~íí=Äç=á=Éíí=ëíáÖã~íáëÉê~í=çãê™ÇÉI=~î=~íí=ÇÉí=î~ê=ëí∏âáÖí=á=âä~ëëJ
samtidigt led hon av att bo i ett stigmatiserat område, av att det var stökigt i klassrummet och de nyanlända turkiska pojkarnas klumpiga beteenden.
êìããÉí=çÅÜ=ÇÉ=åó~åä®åÇ~=íìêâáëâ~=éçàâ~êå~ë=âäìãéáÖ~=ÄÉíÉÉåÇÉåK=

En sammansatt habitus
bå=ë~ãã~åë~íí=Ü~Äáíìë=
Det äÉÇÉê=
om Éå=
aÉí=
îáÇ~êÉ= íáää=
leder Vidare
till ~åÇê~=
andra íÉã~åI=
teman, Éíí=
ett Ü~åÇä~ê=
handlar çã=
en ë~ãã~åë~íí=
sammansatt ÉääÉê=
eller êÉåí=
rent ~î=
av
âäìîÉå=Ü~Äáíìë=çÅÜ=ÇÉëë=ã∏íÉå=ãÉÇ=ÇÉí=ëçÅá~ä~=êìããÉí=çÅÜ=çã=ÇÉ=éçëáíáçåÉê=
kluven habitus och dess möten med det sociala rummet och om de positioner
ëçã=éÉêëçåÉå=ÉÑíÉêÜ~åÇ=áåí~ê=á=Éíí=ëçÅá~äí=êìã=á=ìíîÉÅâäáåÖK
som personen efterhand intar i ett socialt rum i utveckling.2O=háÅâá=âçããÉê=Ñê™å=
Kicki kommer från

======================================================

O2 =ÒaÉ=ÄáçÖê~Ñáëâ~=Ü®åÇÉäëÉêå~=â~å=á=ëí®ääÉí=ÇÉÑáåáÉê~ë=ëçã=éä~ÅÉêáåÖ~ê=çÅÜ=Ñ∏êÑäóííåáåÖ~ê=á=ÇÉí=ëçÅáJ
”De biografiska händelserna kan i stället definieras som placeringar och förflyttningar i det soci-

~ä~=
î~ê~åÇê~= Ñ∏äà~åÇÉ=
ala êìããÉí=
rummet ÉääÉê=
eller å®êã~êÉ=
närmare ÄÉëí®ãíI=
bestämt, á=
i ÇÉ=
olika é™=
på Varandra
följande íáääëí™åÇÉå=
tillstånden Üçë=
hos ÇÉå=
struktur
de çäáâ~=
den ëíêìâíìê=
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Éå=ÄáäÇ~Ç=ãÉÇÉäâä~ëë=ãÉå=ãÉÇ=Éå=ÇÉä=éêçÄäÉã=á=Ñ~ãáäàÉå=ëçã=Ö∏ê=~íí=Üçå=ÄÉJ
en bildad medelklass men med en del problem i familjen som gör att hon beëâêáîÉê=ëáÖ=ëçã=Éíí=ã~ëâêçëÄ~êåI=îáäâÉí=çÅâë™=Ü~ê=~íí=Ö∏ê~=ãÉÇ=ÜÉååÉë=ë®êéê®ÖJ
skriver sig som ett maskrosbarn, vilket också har att göra med hennes särpräglade förmåga att utvinna något ur de situationer hon hamnar i. Hon bor halva
ä~ÇÉ=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ìíîáåå~=å™Öçí=ìê=ÇÉ=ëáíì~íáçåÉê=Üçå=Ü~ãå~ê=áK=eçå=Äçê=Ü~äî~=
ëáíí=äáî=á=ãáäàçåéêçÖê~ãçãê™ÇÉåK=eçå=äóÅâ~ë=íêçíë=Éå=ÇÉä=Ç™äáÖ~=çÇÇë=Äê~=á=ëâçJ
sitt liv i miljonprogramområden. Hon lyckas trots en del dåliga odds bra i skoä~åI=
stipendier çÅÜ=
programmet.
lan, Ñ™ê=
får ëíáéÉåÇáÉê=
och Ü∏Ö~=
höga ~îÖ™åÖëÄÉíóÖ=
avgångsbetyg é™=
på å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖ~=
naturvetenskapliga éêçÖê~ããÉíK=
Det är uppenbart, än en gång, att Kicki också är ett exempel på hur ursprunlig
aÉí=®ê=ìééÉåÄ~êíI=®å=Éå=Ö™åÖI=~íí=háÅâá=çÅâë™=®ê=Éíí=ÉñÉãéÉä=é™=Üìê=ìêëéêìåäáÖ=
ìíÄáäÇåáåÖëÄ~âÖêìåÇI=ÇáëéçëáíáçåÉê=çÅÜ=âìäíìêÉääí=â~éáí~ä=®ê=ë™=ÇçãáåÉê~åÇÉ=çÅÜ=
utbildningsbakgrund, dispositioner och kulturellt kapital är så dominerande och
~îÖ∏ê~åÇÉ=~íí=áåíÉ=Éåë=ÇÉí=ëçã=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=Éå=çÖóååë~ã=ëâçäÖ™åÖ=âìåÇÉ=é™J
avgörande att inte ens det som betraktas som en ogynnsam skolgång kunde påîÉêâ~=ÇÉíí~K=
verka
detta.
rééîìñÉå=
óåÖêÉ=
med Éå=
Uppvuxen ãÉÇ=
en Éåë~ãëí™ÉåÇÉ=
ensamstående ã~ãã~=
mamma çÅÜ=
och Éå=
en ÑìåâíáçåëÜáåÇê~Ç=
funktionshindrad yngre
Ü~äîÄêçêI=ÇáëéçåÉê~ë=Üçå=~íí=áåíêÉëëÉê~=ëáÖ=Ñ∏ê=ã®ååáëâçê=çÅÜ=Ü~=Éíí=ëçÅá~äí=ÉåÖ~J
halvbror, disponeras hon att intressera sig för människor och ha ett socialt engaÖÉã~åÖI=
^íí= Ö∏ê~=
îáâíáÖíK= c∏êëí=
gemang, ëçã=
som çÅâë™=
också éê®Öä~ê=
präglar ÜÉååÉë=
hennes ä®ê~êÖ®êåáåÖK=
lärargärning. Att
göra åóíí~=
nytta ®ê=
är viktigt.
Först
vill
hon bli läkare men efter att ha arbetat på sjukhus bestämmer hon sig för att
îáää=Üçå=Ääá=ä®â~êÉ=ãÉå=ÉÑíÉê=~íí=Ü~=~êÄÉí~í=é™=ëàìâÜìë=ÄÉëí®ããÉê=Üçå=ëáÖ=Ñ∏ê=~íí=
Ääá=ä®ê~êÉ=Òä®â~êå~=Ü~ÇÉ=ë™=äáíÉí=íáÇ=ãÉÇ=é~íáÉåíÉêå~Ò=çÅÜ=ìíÄáäÇ~ê=ëáÖ=íáää=ãÉää~åJ
bli lärare ”läkarna hade så litet tid med patienterna” och utbildar sig till mellanPå den ä®ê~êÜ∏Öëâçä~=ëçã=
hade valt i
ëí~ÇáÉä®ê~êÉK=
stadielärare. m™=ÇÉå=
lärarhögskola som Üçå=âçã=áå=é™=
hon kom in på çÅÜ=ëçã=
och som Üçå=
hon Ü~ÇÉ=î~äí=á=
ëáëí~=Ü~åÇ=ìééÜ∏ê=Üçå=~íí=Ü∏ÖéêÉëíÉê~=ëíìÇáÉã®ëëáÖí=çÅÜ=áåí~ê=á=ëí®ääÉí=Éå=Ñê~ãíê®J
sista hand upphör hon att högprestera studiemässigt och intar i stället en framträÇ~åÇÉ=ëíìÇÉåíÑ~ÅâäáÖ=éçëáíáçåK=bÑíÉê=ã™åÖ~=™ê=á=kóëí~Ç=ä®ãå~ê=Üçå=ä™Öëí~íìëãáäJ
dande studentfacklig position. Efter många år i Nystad lämnar hon lågstatusmilà∏å=çÅÜ=ãÉÇ=Üà®äé=~î=~ãÄáíá∏ëí=ä®ê~ê~êÄÉíÉ=Ü~ãå~ê=Üçå=á=Éå=~â~ÇÉãáëâ=â~êêá®êK=
jön
och med hjälp av ambitiöst lärararbete hamnar hon i en akademisk karriär.
eÉååÉë=Ä~êå=Ü~ê=Üáíí~í=Éíí=~åå~í=ë®íí=~íí=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=íáää=kóëí~ÇK=aÉ=Ñê~ãÜ®J
Hennes barn har hittat ett annat sätt att förhålla sig till Nystad. De framhäîÉê=ëáíí=ìêëéêìåÖ=Ç®êI=ÇÉí=Ü~ê=Ääáîáí=Éå=ÇÉä=á=Éå=î®êÇÉê~Ç=áÇÉåíáíÉíI=ÇÉ=ÒÜ~ê=Ääáîáí=
ver
sitt ursprung där, det har blivit en del i en värderad identitet, de ”har blivit
®âí~=
äkta Ñ∏êçêíÒK=
förort”. jÉå=
Men çãëí®åÇáÖÜÉíÉêå~=
omständigheterna Ñ∏ê=
för ÇÉê~ë=
deras ìééî®ñí=
uppväxt á=i kóëí~Ç=
Nystad ®ê=
är çÅâë™=
också ÜÉäí=
helt
i kóÄóK=
i
~åÇê~=
andra ®å=
än háÅâáë=
Kickis á=
Nyby. eçå=
Hon çÅÜ=
och Ä~êåÉåë=
barnens Ñ~ê=
far ÖàçêÇÉ=
gjorde Éå=
en éç®åÖ=
poäng ~î=
av ~íí=
att äÉî~=
leva á=
kóëí~ÇK=
î®ñíÉ= ìéé=
î~ê~= éçëáíáî=
miljö Ä~êåÉå=
Nystad. aÉå=
Den ãáäà∏=
barnen växte
upp á=i ìíã®êâíÉ=
utmärkte ëáÖ=
sig Ñ∏ê=
för ~íí=
att vara
positiv á=i ÇÉí=
det
ë~ãã~åÜ~åÖ=ëçã=kóëí~Ç=®êK=aÉëëìíçã=Ü~ÇÉ=háÅâá=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ñäóíí~=Ä~êåÉå=
sammanhang som Nystad är. Dessutom hade Kicki möjlighet att ﬂytta barnen
Fredriks ëâçä~=
musikaliska -Ó= Ä™ÇÉ=
íáää=
^ÇçäÑ= cêÉÇêáâë=
î~ê= ãìëáâ~äáëâ~=
till Adolf
skola á=i ãÉää~åëí~ÇáÉí=
mellanstadiet ÉÑíÉêëçã=
eftersom ÇÉ=
de var
både
háÅâá=çÅÜ=ÜÉååÉë=ã~å=âçã=Ñê™å=Ñ~ãáäàÉê=Ç®ê=ãìëáâ=ìí∏î~ÇÉëK=
Kicki och hennes man kom från familjer där musik utövades.

En
bå=ÄÉê®ííÉäëÉ\=
berättelse?
Kicki ãÉÇ=
med Éå=
vííÉêäáÖ~êÉ= Éíí=
Ytterligare
ett íÉã~=
tema ÄÉê∏ê=
berör áåíÉêîàìÑçêãÉåI=
intervjuformen, Üìê=
hur háÅâá=
en ëçêíë=
sorts ëà®äîãÉÇJ
självmed-

îÉíÉåÜÉí=ëâ~é~ê=ëáÖ=ëà®äî=çÅÜ=çã=ÇÉ=çäáâ~=ë®íí=Éå=Üáëíçêá~=â~å=ÄÉê®íí~ëI=ÉääÉê=Üìê=
vetenhet
skapar sig själv och om de olika sätt en historia kan berättas, eller hur
ÇÉå=Ñ∏ê®åÇê~ë=ìåÇÉê=ÄÉê®íí~åÇÉë=Ö™åÖK=c∏êëí=ÄÉê®íí~ê=háÅâá=Éå=Üáëíçêá~=ëçã=Ö∏ê=
den förändras under berättandes gång. Först berättar Kicki en historia som gör
Éå=ÇÉä=~î=äáîëÄ~å~å=çÅÜ=ÜÉååÉë=Ü~Äáíìë=ëóåäáÖ=çÅÜ=ëçã=ÄóÖÖÉê=ìéé=ÇÉå=ÇÉä=~î=
en del av livsbanan och hennes habitus synlig och som bygger upp den del av
historien som handlar om hennes utbildningskarriär och den metamorfos som
ÜáëíçêáÉå=ëçã=Ü~åÇä~ê=çã=ÜÉååÉë=ìíÄáäÇåáåÖëâ~êêá®ê=çÅÜ=ÇÉå=ãÉí~ãçêÑçë=ëçã=
ìééëâ~ííåáåÖÉå=á=kóÄóëâçä~å=áååÉÄ~êK=pÉÇ~å=ÄÉê®íí~ë=Éå=~åå~å=ÇÉä=~î=ÜáëíçêáÉå=
uppskattningen i Nybyskolan innebar. Sedan berättas en annan del av historien
ëçã=Ü~åÇä~ê=çã=ëî™êáÖÜÉíÉêå~=çÅÜ=ÇÉí=ç~ííê~âíáî~=ãÉÇ=~íí=Äç=á=Éíí=ä™Öëí~íìëçãJ
som handlar om svårigheterna och det oattraktiva med att bo i ett lågstatusomPW=ÒÁ=ã~å=â~å=ÄÉê®íí~=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉ=é™=çäáâ~=ë®íí=
råde. Något hon själv påpekar3:
”. .. man kan berätta en berättelse på olika sätt
ê™ÇÉK=k™Öçí=Üçå=ëà®äî=é™éÉâ~ê
=============================================================================================================================
ëçã=ÄÉëí®ããÉê=Ñ∏êÇÉäåáåÖÉå=~î=ÇÉ=çäáâ~=â~éáí~ä~êíÉê=ëçã=®ê=áåë~íëÉê=é™=ÇÉí=ÄÉê∏êÇ~=Ñ®äíÉíKÒ=máÉêêÉ=
som bestämmer fördelningen av de olika kapitalarter som är insatser på det berörda fältet.” Pierre
Bourdieu, Praktisktfömuﬁ. Bidrag till en handlingsteori, Daidalos, Göteborg 1999, p. 75.
_çìêÇáÉìI=mê~âíáëâí=Ñ∏êåìÑíK=_áÇê~Ö=íáää=Éå=Ü~åÇäáåÖëíÉçêáI=a~áÇ~äçëI=d∏íÉÄçêÖ=NVVVI=éK=TRK=
P3 =g~Ö=Ü~ê=íáÇáÖ~êÉ=ã~êâÉê~í=ÇÉí=~îëåáííÉí=ãÉÇ=Éå=âìêëáîÉêáåÖ=EëÉ=çî~åFK=
Jag har tidigare markerat det avsnittet med en kursivering (se ovan).
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çÅÜ=å®ê=à~Ö=ÄÉê®íí~ÇÉ=ÇÉå=Ñ∏êìíI=ÄÉê®íí~ÇÉ=à~Ö=ÇÉå=ìíáÑê™å=îÉã=à~Ö=Ü~ê=Ääáîáí=çÅÜ=
och när jag berättade den förut, berättade jag den utifrån Vem jag har blivit och
Üìê=à~Ö=éäìÖÖ~ÇÉ=ÁÒK=
hur jag pluggade ...”.
Händelser utvecklas inte längs en rät linje med mål och mening; snarare har
e®åÇÉäëÉê=ìíîÉÅâä~ë=áåíÉ=ä®åÖë=Éå=ê®í=äáåàÉ=ãÉÇ=ã™ä=çÅÜ=ãÉåáåÖX=ëå~ê~êÉ=Ü~ê=
ÇÉí=
format
det ëâÉíí=
skett Ñ∏êÑäóííåáåÖ~ê=
förflyttningar çÅÜ=
och éä~ÅÉêáåÖ~ê=
placeringar íáää=
till åó~=
nya éçëáíáçåÉêK=
positioner. e~Äáíìë=
Habitus Ü~ê=
har Ñçêã~í=
çÅÜ=
och Ñçêã~íë=
formats ~î=
av ÇÉí=
det åó~K=
nya. pçã=
Som á=i ~ää~ë=
allas äáî=
liv ®ê=
är ã™ä=
mål çÅÜ=
och ãÉåáåÖ=
mening ëå~ê~êÉ=
snarare ÉÑíÉêâçåJ
efterkonëíêìâíáçåÉêK=
struktioner. j~å=
Man â~å=
kan íáää=
till ÉñÉãéÉä=
exempel ìåÇê~=
undra Üìê=
hur ëí~êâí=
starkt háÅâáë=
Kickis ÉÖå~=
egna çÅÜ=
och ÜÉããÉíë=
hemmets
ÇáëéçëáíáçåÉê=ëéÉä~ê=ãÉÇ=á=ÇÉí=ëçã=ëâÉêW=Òg~Ö=âçã=Ñê™å=Éå=Ñ~ãáäà=Ç®ê=ëíìÇáÉê=î®êJ
dispositioner spelar med i det som sker: ”Jag kom från en familj där studier värÇÉê~ÇÉë=çÅÜ=ÜÉãã~=éê~í~ÇÉë=ÇÉí=çã=~íí=ÇÉí=ÖáÅâ=Äê~=á=ëâçä~åÒI=ë®ÖÉê=ÜçåK=e~ÇÉ=
derades och hemma pratades det om att det gick bra i skolan”, säger hon. Hade
Kickis akademiska utveckling skett även om hon inte hade ﬂyttat till Nyby och
háÅâáë=~â~ÇÉãáëâ~=ìíîÉÅâäáåÖ=ëâÉíí=®îÉå=çã=Üçå=áåíÉ=Ü~ÇÉ=Ñäóíí~í=íáää=kóÄó=çÅÜ=
Ñ™íí=
Hade Üçå=
ett ~åå~í=
fått Éêâ®åå~åÇÉ\=
erkännande? e~ÇÉ=
hon ìíîÉÅâä~í=
utvecklat å™Öçå=
någon ~åå~å=
annan ëáÇ~=
sida á=i Éíí=
annat ë~ãã~åJ
sammanÜ~åÖ\=e~ÇÉ=Üçå=®åÇ™=~ääíáÇ=Üáíí~í=Éíí=ë®íí=~íí=çÇä~=ëáå=Ñ∏êã™Ö~\=lÅÜ=î~Ç=î®äàÉê=
hang? Hade hon ändå alltid hittat ett sätt att odla sin förmåga? Och vad väljer
förflutna åìI=
Üçå=
hon ~íí=
att éäçÅâ~=
plocka ìéé=
det Ñ∏êÑäìíå~=
nu, å®ê=
när ÜÉååÉë=
hennes ã™ä=
mål ëçã=
som ä®ê~êÉ=
lärare ®ê=
är ~íí=
att ~ää~=
alla
upp ìê=
ur ÇÉí=
ÉäÉîÉê=ëâ~=ìééã®êâë~ãã~ë\=Òg~Ö=ëâ~=Ö∏ê~=ëâçä~å=íáää=Éå=ë™=Äê~=éä~íë=ëçã=ã∏àäáÖíI=
elever ska uppmärksammas? ”Jag ska göra skolan till en så bra plats som möjligt,
Ñ∏ê=à~Ö=îÉí=Üìê=îáâíáÖ=ëâçä~å=î~ê=Ñ∏ê=ãáÖI=ÇÉå=î~ê=Éíí=~åÇåáåÖëÜ™ä=Á=ëçã=ä®ê~êÉ=
för jag vet hur viktig skolan var för mig, den var ett andningshål
som lärare
har jag själv alltid haft ögonen på dom där som underpresterar, jag vill att varje
Ü~ê=à~Ö=ëà®äî=~ääíáÇ=Ü~Ñí=∏ÖçåÉå=é™=Ççã=Ç®ê=ëçã=ìåÇÉêéêÉëíÉê~êI=à~Ö=îáää=~íí=î~êàÉ=
ÉäÉî=ëâ~=Ö∏ê~=ëáíí=Ä®ëí~KÒ=bå=íê™Ç=~î=ãÉåáåÖ=íîáåå~ë=ëçã=ÄáåÇÉê=ë~ãã~å=åìÉí=
elev ska göra sitt bästa.” En tråd av mening tvinnas som binder samman nuet
ãÉÇ=ÇÉí=Ñ∏êÑäìíå~K=
med det förflutna.
Kicki kommenterar samtalet och sina berättelser vid ytterligare några tillfälháÅâá=âçããÉåíÉê~ê=ë~ãí~äÉí=çÅÜ=ëáå~=ÄÉê®ííÉäëÉê=îáÇ=óííÉêäáÖ~êÉ=å™Öê~=íáääÑ®äJ
äÉåI=é™=Éíí=ë®íí=ëçã=à~Ö=Ñ∏êãçÇ~ê=Ü~ê=~íí=Ö∏ê~=ãÉÇ=~íí=Üçå=®ê=ÄÉâ~åí=ãÉÇ=áåíÉêJ
len, på ett sätt som jag förmodar har att göra med att hon är bekant med interîàìÑçêãÉåK=aÉí=Ö∏ê=çÅâë™=~íí=Üçå=~åé~ëë~ê=ëáÖ=íáää=ÇÉå=çÅÜ=Ñ∏êãçÇäáÖÉå=íáää=ãáÖI=
vjuformen.
Det gör också att hon anpassar sig till den och förmodligen till mig,
Ä™ÇÉ=
både ëçÅá~äí=
socialt çÅÜ=
och áååÉÜ™ääëã®ëëáÖíI=
innehållsmässigt, Üçå=
hon â®ååÉê=
känner íáää=
till ãáíí=
mitt ÑçêëâåáåÖëçãê™ÇÉK=
forskningsområde. k®ê=
När
háÅâá=ÄÉê®íí~ê=î~êÑ∏ê=Üçå=Ñäóíí~ÇÉ=Ñê™å=kóëí~Ç=ÖÉê=Üçå=Éå=âçããÉåí~ê=ëçã=çÅâë™=
Kicki berättar varför hon flyttade från Nystad ger hon en kommentar som också
áååÉÑ~íí~ê=áåíÉêîàì~êÉåë=~ÖÉê~åÇÉ=çÅÜ=ÜÉååÉë=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉW=
innefattar intervjuarens agerande och hennes förförståelse:
aÉí=î~ê=åçÖ=ë™I=ÇÉí=ëçã=î~ê=Á=å®ê=Çì=Ñê™Ö~ê=ë™I=ÇÉí=®ê=Çáå=Ñê™Ö~=ëçã=Ñ™ê=ãáÖ=~íí=
Det var nog så, det som var
när du frågar så, det är din fråga som får mig att
här, ãÉå=
men ÇÉí=
nog ÇÉí=
í®åâ~=
î~ê= åçÖ=
î~ê= íìåÖíI=
î~ê= ~íí=
tänka Ü®êI=
det var
det ~åÇê~=
andra ëçã=
som var
tungt, ÇÉí=
det Éå~=
ena var
att ÇÉí=
det ÄäÉî=
blev
íìåÖí=~íí=Ä~ê~=î~ê~=á=kóëí~Çë=ÅÉåíêìã=Ñ∏ê=~íí=ã~å=â®ååÉê=~íí=ÇÉí=®ê=ã™åÖ~=ëçã=
tungt att bara vara i Nystads centrum för att man känner att det är många som
inte mår bra i min närhet
áåíÉ=ã™ê=Äê~=á=ãáå=å®êÜÉí=Á=ãÉå=ÇÉí=~åÇê~=î~ê=ÇÉí=ëçã=Çì=äÉÇÉê=áå=ãáÖ=é™K=aÉí=
men det andra var det som du leder in mig på. Det
î~ê=à®ííÉíêáëí=å®ê=ÇÉå=Éå~=ÉÑíÉê=~åÇê~=Ñ∏êëî~ååK=
var
jättetrist när den ena efter andra försvann.

háÅâáë=âçããÉåí~êÉê=çã=ë~ãí~äÉí=Ü~åÇä~ê=çÅâë™=çã=Üìê=Üçå=îáää=éêÉëÉåíÉê~=ëáÖ=
Kickis kommentarer om samtalet handlar också om hur hon vill presentera sig
ëà®äî=çÅÜ=~íí=ÇÉí=®ê=å™Öçí=Üçå=Ü~ê=êÉÑäÉâíÉê~í=∏îÉêK=háÅâá=áåäÉÇÉê=ë~ãí~äÉí=ãÉÇ=~íí=
själv och att det är något hon har reflekterat över. Kicki inleder samtalet med att
ë®Ö~W=
à~Ö= Ü~ê=
à~Ö= ëí~êí~ÇÉ=
säga: Òc∏ê=
”För jag
har í®åâí=
tänkt é™=
på ÇÉíI=
det, áåÑ∏ê=
inför ÇÉí=
det Ü®ê=
här ë~ãí~äÉí=
samtalet -Ó= Üìê=
hur jag
startade ãáå=
min
ëâçäÖ™åÖI=Üìê=ÇÉí=Ü~ê=Ääáîáí=ëçã=ÇÉí=Ü~ê=Ääáîáí=çÅÜ=åì=®ê=à~Ö=Ççâíçê~åÇI=ÇÉí=®ê=
skolgång, hur det har blivit som det har blivit och nu är jag doktorand, det är
ãóÅâÉí=ã®êâäáÖí=ÉÖÉåíäáÖÉåKÒ=
mycket märkligt egentligen”
=
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