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Litteratur som särskilt behandlas

Broady, Donald, Läsestycken för samhällsvetare. Rapporter från Forskningsgruppen för 

utbildnings- och kultursociologi nr 6., Uppsala 5:e uppl. 1998, urval (30 s.)
[www. www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-6.pdf]

Lauder, Hugh, Phillip Brown, Jo-Anne Dillabough, Albert Henry Halsey,

Education, globalization and social change.  Oxford University Press, 2006, sid.1-118, 143-151.

Foucault, Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1975. Kap. 3, 

”Discipline”, s. 135-229.

[Sv. övers. Övervakning och straff. Fängelsets födelse. Lund: Arkiv Förlag, 1987.

Eng. övers. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage/Random House, 1979.]

Parsons, Talcott, ”The School Class as a Social System: Some of its functions in American 

society”, Harvard Ed. Rev., Vol. XXIX, No. 4, 1959, pp. 297-318.

[En fult inskannad faksimil kan laddas ned från

http://edf.stanford.edu/readings/school-class-social-system-some-its-functions-american-society 

Omtryck i bl.a. Parsons, Social Structure and Personality; The Free Press/Macmillan, London 1964.]
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Urvalet ur Läsestycken för samhällsvetare

Följande sidor – Sidhänvisningarna avser den svenska översättn.

12, 14 (Bourdieu)

16-18 (Comte)

19 (Dahrendorf)

20 (Descartes)

22-24, 26-27 (Durkheim)

33  (Husserl)

36-38 (Kant)

46-47 (Parsons)

57 (Weber)
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Urvalet ur Lauder, Hugh et al, Education, globalization and social change, 

näml. sid. 1-118, 143-151.

• Sid. 73-75:

Ur Marx & Engels: Manifest der Kommunistischen Partei , febr. 1848

• Sid. 76-87:

Durkheim, Émile: ”Pédagogie”, pp. 1538-1543 i Noveau dictionnaire de pédagogie et d’éducation primaire
(ed. Ferdinand Buisson), Hachette, Paris, 1911.
[Omtryck som ”L’éducation sa nature et son rôle”. pp. 35-73 i E. Durkheim, Éducation et sociologie [1922] (ed. Paul Fauconnet), Alcan, Paris, 2 uppl. 1926 och många 

senare upplagor. Eng. övers. ”Education: Its nature and its role”, publicerad i flera sammanhang, bl.a. i E. Durkheim, Education and Sociology, 1956 och många senare 

upplagor, s. 61-90. ]

• Sid. 88-90:

Weber, Max: ”The ‘Rationalization’ of Education and Traing ”
[Hittar inte källan]

• Sid 91-100:

Dewey, John: ”The Democratic Conception in Education”, ur Democracy and Education. An Introduction to the 
Philosophy of Education, The Macmillan Company, New York 1916.

• Sid. 105-118:

Bourdieu, Pierre: ”The Forms of Capital”
[Övers. av ”Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital”, Soziale Welt, Sonderband 2, 1983, pp. 183-198.]

• Sid. 143-151:

Beck, Ulrich & Beck-Gernstein, Elisabeth: ”Beyond Status and Class?”
[Ur Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences, Sage, 2002.]
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1) Vilken är skillnaden mellan ontologi och 

kunskapsteori (epistemologi) och varför är den 

viktig? När det talas om olika tankeströmningar 

och forskningstraditioner såsom materialism, 

idealism, individualism, strukturalism, rational

choice etc är det väsentligt att hålla reda på om 

det är ontologisk eller kunskapsteoretisk 

materialism etc som avses. Begrunda den saken 

när du i kurslitteraturen möter olika traditioner.

2) Hur menade Durkheim att uppfostran och 

utbildning fungerar? Vad skiljer Durkheims

sociologiska perspektiv från psykologiska 

perspektiv?

3) Vad menade Max Weber med 

rationalisering? Finns det tecken på en 

fortskridande rationalisering fortfarande i dagens 

samhälle?

4) Vad menade Bourdieu med kapital? Vilka 

slag av kapital tillerkänns mest värde i dagens 

samhälle? Försök komma på egna exempel på 

sådant som fungerar som kapital i 

utbildningssammanhang.

5) Vad kännetecknar den 

strukturfunktionalistiska forskningstraditionen, i 

kurslitteraturen representerad av Talcott

Parson?

6) Vilken historisk övergång utforskade 

Foucault i sin bok om övervakning och straff?  

Hur tillämplig är hans analys när vi vill förstå 

dagens samhälle?

7) Vad menade Ulrich Beck med att vi lever i 

ett risksamhälle?

8) Generellt: försök jämföra olika 

forskningstraditioner med varandra för att spåra 

viktiga skillnader dem emellan.
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Instuderingsfrågor Ontologi och epistemologi

Viktigt: att när vi resonerar om forskningstraditioner hålla isär

• ontologi (läran om det som är), och

• epistemologi (kunskapsteori, handlar om hur vi får kunskap 

om det som är. Besläktat med metodologi.)

Exempel:

Ontologiska materialism (strukturalism, individualism etc) innebär 

ståndpunkten att världen väsentligen är materiell (består av strukturer, 

bestäms av vad individer har för sig, etc)

Epistemologisk materialism (strukturalism, individualism etc) innebär 

ståndpunkten att vi, oavsett hur världen egentligen är beskaffad, vinner 

den säkraste kunskapen om den ifall vi siktar in oss på studiet av det 

materiella (av strukturerna, av individernas intentioner och val, etc).
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En grov karta över samhällsvetenskapens traditioner

7Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

1700

1800

1900

OBJEKTIVISM

Positivismen, Comte (1798-1857) 

Marx (1818-1883)

Durkhemianerna, från 1890-t
Logiska positivismen, från 1920-t
Strukturalismen, från 1950-t

SUBJEKTIVISM
Descartes

(1596-1650)

Kant
(1724-1804)

Fenomenologin, Husserl (1859-1938)
Max Weber (1864-1920)

Hermeneutiken, Gadamer (1900-2002)
Rational Action Theory

Foucault, Elias, Bourdieu, Giddens

René Descartes (1596-1650)
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Descartes (1596-1650)

Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, & 
chercher la verité dans les sciences. Plus la Dioptrique, 
les Météores et la Géometrie, qui sont les Essais de cete 
Méthode (1637)

Ungefärlig övers: Utläggning om metoden för att rätt styra 

sitt förnuft och för att söka sanningen i vetenskaperna. Samt 

dioptriken, läran om himlafenomenen och geometrin, vilka 

är de Försök där denna Metod prövas. 
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Descartes (1596-1650)

Discours de la méthode pour bien 
conduire sa raison, & chercher la 
verité dans les sciences. Plus la 
Dioptrique, les Météores et la 
Géometrie, qui sont les Essais
de cete Méthode (1637)

Ungefärlig övers: Utläggning om 

metoden för att rätt styra sitt förnuft 

och för att söka sanningen i veten-

skaperna. Plus dioptriken, läran om 

himlafenomenen och geometrin, vilket 

är de Försök där denna Metod prövas. 
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René Descartes, 

Discours de la 
méthode , 1637
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René Descartes, 

Discours de la 
méthode , 1637
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René Descartes, 

Discours de la 
méthode , 1637
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René Descartes, 

Discours de la 
méthode , 1637
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René Descartes, 

Discours de la 
méthode , 1637
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René Descartes, 

Discours de la 
méthode , 1637
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Aprioriska kategorier enl. Kant

1. Kvantiteten

Enhet

Mångfald

Allhet

3. Relationen

Inherens och subsistens

(substans och accidens)

Kausalitet och beroende

(orsak och verkan)

Gemenskap

(växelverkan mellan 

handlingens

subjekt och objekt)
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2. Kvaliteten
Realitet

Negation
Begränsning

4. Modaliteten
Möjlighet— omöjlighet
Tillvaro — icke-tillvaro

Nödvändighet — tillfällighet

Kant: Kritik der reinen Vernunft, Werkausgabe, Band III,
Fr/M: Suhrkamp, 1968, pp. 118f. Övers. D. Broady

Jfr Aristoteles kategoritavla

1. substans

2. kvantitet

3. kvalitetet

4. relation

5. ort i rummet

6. tidpunkt

7. tillstånd

8. aktivitet/passivitet
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Max Webers bidrag

• Legitimitet

• Makt/herravälde

• Byråkrati

• Rationalisering

• Avförtrolling eller avmystifiering (Entzauberung)

• Statusgrupp

• Idealtyp

• Metodologisk individualism(bl.a. kap 8)

• Historiskt perspektiv

•Aktualisering av historien

• Förståelse (s. 218ff)

•Värdefrihet (266ff)

•Vetenskap kontra vardagstänkande, politik, tro                                                                 

─ med mera
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Hermeneutik, fyra förgrundsfigurer

Schleiermacher, Friedrich (1768-1834)

Ännu ingen skarp åtskillnad naturvetenskap/humanvetenskap.

Dilthey, Wilhelm (1833-1911)

Betonade egenarten hos Geisteswissenchaften (humanvetenskap,

motsv. nutida humaniora och mycket av samhällsvetenskapen).

Införde åtskillnad förklara/förstå (erklären/verstehen)

som svarar mot åtskillnaden naturvetenskap/Geisteswissenchaft

Gadamer, Hans-Georg  (1900-2002)

Skrev Wahrheit und Methode, 1960, som väckte upp

hermeneutiken ur glömskan

Ricoeur, Paul (1913-2005)
21
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Fenomenologi

Edmund Husserl (1859-1938):  

De kartesianska meditationerna,  föreläsningar 1929 i 

Paris

Alfred Schütz

Berger & Luckman

Social konstruktionism

22
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Edmund Husserl (1859-1938)

Viktiga inte minst för den 

franska importen av 

fenomenologin var de 

cartesianska förläsningarna 

i Paris 1929
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Tysk utgåva dröjde till 1950:

Edmund Husserl, 

Cartesianische Meditationen 
und Pariser Vorträge,

Husserliana, Bd I., 1950.
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Men en franskspråkig 

version utkom redan 1931:

Edmond Husserl, 

Méditations cartésiennes. 
Introduction à la 
phénoménologie.
Vrin, Paris 1931.

Övers. Gabrielle Peiffer & 

Emmanuel Levinas
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Tre förgrundsfigurer inom subjektsfilosofin 

− extremt förenklat
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Enl. Descartes:
Strikt åtskillnad 
mellan jaget som 
tänker (cogito) och 
den substans som 
har utbredning. 
Tänkandet är enda 
fasta grunden för 
säker kunskap.

Enl. Kant:
Vi kan inte vinna 
kunskap om världen 
annat än genom 
varseblivnings-
formerna (rum, tid) 
och förstånds-
kategorierna
(kvantitet/kvalitet, 
orsak/verkan etc)

Enl. Husserl (dvs 
fenomenologin): 
Tänkandet och varse-
blivningen alltid 
riktad mot något, dvs 
jaget sammanbundet 
med intentionella
objekt (fenomen, 
sakerna i omvärlden 
sådana de framträder 
för oss).

Positivism

Med ”positivism” brukar man mena åtminstone tre traditioner.

•Comtes positivism.

Bred positivistisk strömning under 1800-talet, i Stockholm t.ex. 

Anton Nyström.

•Den logiska positivismen = den logiska empirismen

Start med Wienkretsen, fr.o.m. slutet 1920-talet (manifestet 

Wissenschaftliche Weltauffassung der Wiener Kreis, 1929, 

författat av bland andra Otto Neurath och Rudolf Carnap).

•Den amerikanska empirismen

Storhetstid 1950- och 1960-talen.
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Auguste Comte

(1798-1857)

De tre stadierna:

• det religiösa

• det metafysiska

• det positiva eller 

vetenskapliga
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Auguste Comte (1798-1857)
Cours de philosophie positive (publ. 1830-1842) - innehåll 1

1re LEÇON. Exposition du but de ce cours ou considérations générales sur 
la nature et la destination de la philosophie positive
2e LEÇON. Exposition du plan de ce cours ou considérations générales sur 
la hiérarchie fondamentale des sciences positives
3e LEÇON. Considérations philosophiques sur l’ensemble de la science 
mathématique
4e LEÇON. Vue générale de l’analyse mathématique 
5e LEÇON. Considérations générales sur le calcul des fonctions directes
6e LEÇON. Exposition comparative des divers points de vue généraux 
sous lesquels on peut envisager le calcul des fonctions indirectes
7e LEÇON. Tableau général du calcul des fonctions indirectes
8e LEÇON. Considérations générales sur le calcul des variations
9e LEÇON. Considérations générales sur le calcul aux différences finies

Matematik

Matematisk
analys
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Auguste Comte (1798-1857)
Cours de philosophie positive (publ. 1830-1842) - innehåll 2

10e LEÇON. Vue générale de la géométrie
11e LEÇON. Considérations générales sur la géométrie spéciale ou 
préliminaire
12e LEÇON. Conception fondamentale de la géométrie générale ou 
analytique 
13e LEÇON. De la géométrie générale à deux dimensions 
14e LEÇON. De la géométrie générale à trois dimensions 
15e LEÇON. Considérations philosophiques sur les principes 
fondamentaux de la mécanique rationnelle
16e LEÇON. Vue générale de la statique
17e LEÇON. Vue générale de la dynamique
18e LEÇON. Considérations philosophiques sur les théorèmes généraux 
de la mécanique rationnelle
19e LEÇON. Considérations philosophiques sur l’ensemble de la science 
astronomique
20e LEÇON. Considérations générales sur les méthodes d’observation en 
astronomie
21e LEÇON. Considérations générales sur les phénomènes géométriques 
élémentaires des corps célestes

Geometri
Analytisk

geometri
2-D geometri
3-D geometri

Allm. fysik 
Statik
Dynamik

Astronomi
Elementär
geometrisk
astronomi
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Auguste Comte (1798-1857)
Cours de philosophie positive (publ. 1830-1842) - innehåll 3

22e LEÇON. Considérations générales sur le mouvement de la terre
23e LEÇON. Considérations générales sur les lois de Képler, et sur leur 
application à l’étude géométrique des mouvements célestes
24e LEÇON. Considérations fondamentales sur la loi de la gravitation
25e LEÇON. Considérations générales sur la statique céleste
26e LEÇON. Considérations générales sur la dynamique céleste
27e LEÇON. Considérations générales sur l’astronomie sidérale et sur la 
cosmogonie positive
28e LEÇON. Considérations philosophiques sur l’ensemble de la physique
29e LEÇON. Considérations générales sur la barologie
30e LEÇON. Considérations générales sur la thermologie physique
31e LEÇON. Considérations générales sur la thermologie mathématique
32e LEÇON. Considérations générales sur l’acoustique
33e LEÇON. Considérations générales sur l’optique
34e LEÇON. Considérations générales sur l’électrologie

Astronomi
Jordens rörelser
Keplers lagar
Gravitationslagen
Himmelsk statik
Himmelsk dynamik

Mer fysik
Barologi
Värmelära
Akustik
Optik
Elektricitetslära
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Auguste Comte (1798-1857)
Cours de philosophie positive (publ. 1830-1842) - innehåll 4
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35e LEÇON. Considérations philosophiques sur l’ensemble de 
la chimie
36e LEÇON. Considérations générales sur la chimie proprement 
dite ou inorganique
37e LEÇON. Examen philosophique de la doctrine chimique des 
proportions définies
38e LEÇON. Examen philosophique de la théorie électro-
chimique
39e LEÇON. Considérations générales sur la chimie dite 
organique
Considérations générales sur l’électrologie

Kemi
Fysikalisk 
kemi
Oorganisk 
kemi
Organisk 
kemi

Auguste Comte (1798-1857)
Cours de philosophie positive (publ. 1830-1842) - innehåll  5

LES SCIENCES DE LA VIE
40e LEÇON. Écrite du 1er au 30 Janvier 1836. Considérations philosophiques 
sur l’ensemble de la science biologique
41e LEÇON. Écrite du 1er au 6 août 1836. Considérations générales sur la 
philosophie anatomique
42e LEÇON. Écrite du 9 au 15 août 1836. Considérations générales sur la 
philosophie biotaxique
43e LEÇON. Écrite du 20 novembre au 15 décembre 1837. Considérations 
philosophiques sur l’étude générale de la vie végétative ou organique
44e LEÇON. Écrite du 17 au 22 décembre 1837. Considérations 
philosophiques sur l’étude générale de la vie animale proprement dite
45e LEÇON. Écrite du 24 au 31 décembre 1837. Considérations générales sur 
l’étude positive des fonctions intellectuelles et morales, ou cérébrales

46e LEÇON. Considérations politiques préliminaires sur la nécessité et 
l’opportunité de la physique sociale, d’après l’analyse fondamentale de l’état 
politique actuel
47e LEÇON. Appréciation sommaire des principales tentatives 
philosophiques entreprises jusqu’ici pour constituer la science sociale
...

Livs-vetenskaper
Biologi
Anatomisk filosofi
Botanik
Zoologi
Intellektuella och moraliska 
funktioner
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Auguste Comte (1798-1857)
Cours de philosophie positive (publ. 1830-1842)

– innehåll, sammanfattn.
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Livsvetenskaper (biologi, botanik, zoologi) →

Sociologi  →

Matematik  →

Kemi (fysikalisk, oorganisk, organisk) →

Geometri  →

Allmän fysik  →

Astronomi  →

Fysik (barologi, värmelära, akustik, optik, elektricitetslära) →

Comte introducerar termen ”sociologi”

" * Je crois devoir hasarder, dès à présent, ce terme nouveau, exactement 

équivalent à mon expression, déjà introduite, de physique sociale, afin de pouvoir 

désigner par un nom unique cette partie complémentaire de la philosophie 

naturelle qui se rapporte à l'étude positive de l'ensemble des lois fondamentales 

propres aux phénomènes sociaux."

Comte, Auguste: Physique sociale. Cours de philosophie positive, leçons 46 à 60
[1839 ff] (ed. Jean-Paul Enthoven). Paris: Hermann, 1975, s. 88
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Övers.:
"Jag tycker att jag nu måste våga mig på denna nya term 
[sociologi], som exakt motsvarar uttrycket social fysik som 
jag infört tidigare, för att vara i stånd att sätta ett enda 
unikt namn på den komplementära del av naturfilosofin 
som avser det positiva studiet av den samling funda-
mentala lagar vilka är de sociala fenomenens egna."
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A. Comte, 

Catéchisme
positiviste, 

1852
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A. Comte, 

Catéchisme 
positiviste, 

1852
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A. Comte, 

Catéchisme 
positiviste, 

1852
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A. Comte, 

Catéchism
e
positiviste, 

1852

Émile Durkheim

(1858-1917)

40
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Durkheims metodiska programförklaring

”On est si peu habitué à traiter les faits sociaux scientifiquement que certaines des propositions contenues dans cet

ouvrage risquent de surprendre le lecteur. Cependant, s’il existe une science des sociétés, il faut bien s’attendre à ce qu’elle

ne consiste pas dans une simple paraphrase des préjugés traditionnels, mais nous fasse voir les choses autrement qu’elles

n’apparaissent au vulgaire ; car l’objet de toute science est de faire des découvertes et toute découverte déconcerte plus ou

moins les opinions reçues. A moins donc qu’on ne prête au sens commun, en sociologie, une autorité qu’il n’a plus depuis

longtemps dans les autres sciences — et on ne voit pas d’où elle pourrait lui venir — il faut que le savant prenne

résolument son parti de ne pas se laisser intimider par les résultats auxquels aboutissent ses recherches, si elles ont été

méthodiquement conduites.”

Émile Durkheim: Les règles de la méthode sociologique [1895]. Paris: P.U.F., 20 uppl. 1981, p. vii.

(Inledningsorden till förordet till första bokutgåvan, 1895)

Man är så ovan att behandla sociala fakta vetenskapligt att det finns risk för att vissa av förslagen i detta arbete kommer att 

överraska läsaren. Men om det existerar en vetenskap om samhällen, så måste man noga uppmärksamma att denna 

vetenskap inte består i en enkel parafras av traditionella fördomar, utan får oss att betrakta ting på annat sätt än så som de 

uppträder i vardagslag; ty målet för varje vetenskap är att göra upptäckter och varje upptäckt rubbar mer eller mindre 

vedertagna uppfattningar. Åtminstone om man inte inom sociologin tillskriver vardagstänkandet en auktoritet som det 

sedan länge förlorat inom andra vetenskaper — och jag ser inte varför sociologin skulle återge vardagstänkandet denna 

auktoritet — måste vetenskapsmannen vara fast besluten att, så länge hans forskning genomförs metodiskt, inte låta sig 

skrämmas av de resultat till vilka den leder fram.   

Övers. D. Broady

41Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Durkheims metodregler (1)
Ur Émile Durkheim: Les règles de la méthode sociologique [1895]

(Sidhänvisn. till 20 uppl. 1981, förlaget P.U.F, Paris.)

Första regeln: 

Den första regeln, och den mest grundläggande, är att behandla sociala fakta som ting. [p. 15]

Första följdsatsen:

[...] man måste systematiskt avlägsna alla förutfattade föreställningar. [p. 31]

Andra följdsatsen:

Välj aldrig som forskningsobjekt annat än en grupp av fenomen vilka preliminärt definierats 

med hjälp av vissa yttre egenskaper som de har gemensamt, och ägna en och samma 

undersökning åt alla de fenomen som svarar mot denna definition. [p. 35]

Tredje följdsatsen:

När sociologen sålunda tar itu med att utforska en ordning, vilken som helst, av sociala fakta, 

bör han bemöda sig om att betrakta dessa fakta ur en synvinkel där de framträder oberoende av 

sina individuella framträdelseformer. [p. 45]
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Durkheims metodregler (2)
Ur Émile Durkheim: Les règles de la méthode sociologique [1895]

(Sidhänvisn. till 20 uppl. 1981, förlaget P.U.F, Paris.)

Regler för förklaring av sociala fakta:

När man sålunda tar itu med att förklara ett socialt fenomen, måste man hålla isär undersökningar av å ena sidan den 

verkande orsak som producerar detta sociala faktum och å andra sidan den funktion som det fyller. [p. 95]

Den determinerande orsaken till ett socialt faktum bör sökas bland de föregående sociala fakta, och icke hos det 

individuella medvetandets tillstånd. [p. 109] 

Ett socialt faktums funktion bör alltid sökas i detta faktums relation till något socialt mål. [p. 109] 

Det första ursprunget för varje social process av någon betydelse bör sökas i den interna sociala miljöns konstitution. [p. 

111]

Regler för prövning:

Mot en och samma effekt svarar alltid en och samma orsak. [p. 127]

[..] man kan förklara ett socialt faktum av viss komplexitet enbart under förutsättningen att man följer dess samlade 

utveckling genom alla sociala arter. [p. 137]

Övers. D. Broady
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Claude Lévi-Strauss
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Claude Lévi-Strauss,

Les structures élémentaires
de la parenté, Paris 1949
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Lévi-Strauss, 1945
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Ur Claude Lévi-Strauss,
”Chapitre II. L’analyse
structural en linguistique
et en anthropologie”,
pp. 38-62 i Anthropologie
structurale [1958], Paris 
1974.

Kapitlet först utgivet med 
samma rubrik i Word, 
Journal of the Linguistic 
Circle of New York,
Vol. I, No 2, 1945, pp. 1-
21.

Pierre Bourdieu

(1930-2002) 

50
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Förklaringsmodell à la Bourdieu

51
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Individer (eller sociala 

grupper) utrustade med 

vissa dispositioner 

(habitus) och andra 

tillgångar (kapital)

Positioner i den sociala världen 

(t.ex. i olika sociala fält)

För dem 

tillgängliga 

strategier

Utforska mötet mellan

• vad människor har i bagaget, och 

• den sociala värld i vilken de inträder

Kapital är enkelt sagt symboliska och materiella

tillgångar som vinner erkännande

Olika arter av kapital:
• kulturellt kapital (kultiverat språkbruk och förtrogenhet med 
den s.k. finkulturen, förmågor som i Frankrike förvärvas främst i
elitskolor),
• socialt kapital (släktband, vänskapsförbindelser, kontakter med 
gamla skolkamrater, kåranda), samt
• ekonomiskt kapital (materiella tillgångar samt kännedom om
ekonomins spelregler),
•jämte många mer speciella kapitalarter såsom
"utbildningskapital“, "vetenskapligt kapital", litterärt kapital".

En tillgång vilken som helst fungerar som symboliskt
kapital i de sammanhang där den tillerkännes värde.

58
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65
Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

P. Bourdieu,

La distinction. Critique 
sociale du jugement, 1979
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Marcel Bleu Företags-

ledare, 3 barn,
inkomst  102 000 

F

Golf, ridning, jakt Antikvitetsaffärer, 

kvalitetsauktioner

Watteau,  

Utrillo, 

privatteatrar

Monique Rouge Gymnasie-

lärare, 2 barn,
inkomst 40 000 

F

Fotvandringar, 

cykelturer

Loppmarknader, 

filosofisk litteratur

Goya, Bach, 

Kafka, romanska 

kyrkor

Sylvia Vert Bibliote-

karie, 1 barn,
inkomst 33 000 F

Folkdans, 

långpromenader

Vävning, 

dramaövningar

Keramik

Jules Gris Diversearbe-

tare,  4 barn,

inkomst 13 000 F

Belote, fotboll Mekar med bilen TV

Principer, tabellen för korrespondensanalysen av 

rummet av sociala positioner och rummet av livsstilar

Supplementära variabler

72
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P. Bourdieu, La distinction.
Critique sociale du jugement,
1979, p. 140f

Först publ. i

P. Bourdieu & Monique de Saint Martin, 

"Anatomie du goût",

Actes de la recherche en sciences sociales,
no 5, 1976, pp. 2-82 & 89-112.

73
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Övers. i P. Bourdieu, 
Kultursociologiska 
texter, Salamander, 
Stockholm 1986, 
pp. 282f
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P. Bourdieu, La distinction. Critique 
sociale du jugement, 1979, p. 140f

EKONOMISKT
KAPITAL

KULTURELLT
KAPITAL

Fält

Generellaste tänkbara definition:
Ett fält är ett system av relationer mellan positioner.

Ett socialt fält (= konkurrensfält, kampfält) är ett system av relationer mellan 
människor, grupper eller institutioner som har något gemensamt som står på spel 
i striderna dem emellan. De är mer beroende av vandra, dvs. av kollegerna och 
konkurrenterna, än av omvärlden. 

Ett fält definieras av den särskilda art av kapital , kallat fältspecifikt kapital, som 
där tillerkänns särskilt stort värde, t.ex. konstnärligt kapital inom konstens fält.

Mest autonoma är  de kulturella fälten (= fält för produktion av kulturella 
tillgångar), dvs. konst, .litteratur, vetenskap, religion. 

Maktens fält (=maktfältet) är systemet av relationer mellan  alla  arter av kapital 
som kraftfulla dominansverkningar i ett samhälle.

79
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80
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P. Bourdieu,

Homo academicus,
1984

Fortfarande svåröverträffad studie

av ett kulturellt fält
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P. Bordieu, Les règles de l’art. 
Genèse et structure du champ 
littéraire, Seuil, Paris 1992

Foucault, 1975

Foucault, Michel: 

Surveiller et punir. 
Naissance de la prison. 

Paris: Gallimard, 1975.

Övers. Övervakning och 
straff. Fängelsets födelse, 

Arkiv, Lund 1987
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SLUT
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