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Ta 2 minutter, diskuter med naboen eller tenk
for deg selv.

Hva vet du om dette temaet?
Hva mener du om dette temaet?

Betydningen av sosial klasse i møte
med utdanningssystemet.
•Temaets aktualitet
1.Hva er sosial klasse/ bakgrunn (forskjeller i samfunnet)
2.Sosial klasse i utdanningssystemet
3.På hvilken måte kan man overkomme hindringer som
sosial klasse og lykkes i utdanningssystemet?

Temaets aktualitet:
Tradisjon for likhet
«Den moderne folkedannelseskultur brøt med
standspedagogikken, standsskillene skulle brytes
ned, kjernen i dannelsen skulle være ens, alle
skulle få del i en felles kultur» (Sejersted 2005, s.
64)

Innføring av Lånekassen

Sosial reproduksjon i utdanningssystemet vedvarer.

33,4%

K.S.H-18

(SSB, 2018)

73% i høyere utdanning har minst en forelder med
høyere utdanning (Salvanes 2017).

Er det så farlig? Skal alle bli professorer?
•Frafall
•Arbeidsmarked i endring
•Vi trenger flere som fullfører

Immobilitet må tas på alvor (Skilbrei, 2010).

1. Hva er sosial klasse eller bakgrunn
(forskjeller i samfunnet)

Linda: «Og i den familien, jeg er fra arbeiderklassefamilie, så
begynte man å jobbe når man var tolv, elleve tolv år. Da begynte
han på spikerverket. Så han har jo aldri fått gå på noen skole»
Terje: «Jeg kommer fra bygda, skikkelig bygda (legger trykk).
Mora mi kommer fra en sånn typisk husmannsbakgrunn. Hun har
en eldre søster som vel oppfatter seg sjøl som lut fattig pga. den
bakgrunnen der. Faren min var litt mere, satt litt bedre i det for å si
det sånn. Veldig lavt på stigen for å si det sånn.»
Arne: «Jeg vokste opp vest i Oslo. Jeg gikk på «Klokkeløkka skole»
og der var det bare rike folk rundt meg og utrolig teite folk som
havna opp som jurister. Altså skjønner du, altså virkelig sånn rike
folk. Folk som kommer fra overklasse eller sånn fra ... De klarte
seg. Men de, vi som var arbeidergutter, hvor ble det av oss
lissom?»
Silje: «Ja, hvis jeg, da definerer jeg meg jo som arbeiderklasse,
men jeg synes det er litt rart å snakke om klasse.»

Selv om ikke alle definerer seg inn i en spesiell klassebakgrunn
blir man kanskje definert inn i en sosial bakgrunn av andre:

Arne: «Husker jeg- var noen få år siden, mens jeg fortsatt jobba
i en avis da, så skulle jeg på en jobb i London. Så ble jeg
sittende på fly ved siden av en type som jeg hadde gått på
folkeskole med. Som jobber ved, som hvert fall jobba ved et
”viktig norsk kontor”. Veldig fin familie. Også: - Hva? Er det
Arne? Jobber du i «Stor norsk avis»?»

En tradisjonell forståelse?
– Marx
– Weber

Som lagdelinger i samfunnet - Goldthorpe

Goldthorpes lagdelingsskjema

RAT- Rational Action Theory.

I Norge er kanskje ikke motivasjonen for høyere
utdanning økonomisk motivert.

Simen: «Så for min del har det vært en tydelig
klassereise, ikke økonomisk, over hodet, fordi mine
søsken tjener sannsynligvis mer enn meg, men en sosial
klassereise.»
Silje: «Fordi jeg tror nok at brødrene mine kommer til å,
har fått jobb lettere og kommer sikkert til å ha høyere
lønn, så den statusen med høyere lønn synes jeg kanskje
er litt, ikke stemmer helt overens med virkeligheten.»

Samfunnet som et rom
av sosiale posisjoner –
Bourdieu

Fra Distinksjonen, 1995 s. 35, Bourdieu

Kulturelle ulikheter i samfunnet:
Even: «Jeg føler ikke at forskjellen er så stor. Den
ligger mer i subtile detaljer. Også synes jeg den lå
veldig mye i hva er det de hadde tilgang på hjemme?
Jeg hadde ikke tilgang på noe av det samme. Så jeg
måtte finne det selv.»
Simen: «Det har vært ganske tøft å være så forskjellig
fra familien min. Eee, å føle manglende bekreftelse og
anerkjennelse for det jeg har gjort. Og jeg har søsken
som er veldig flinke på praktiske ting og som får eller
fikk masse ros for det de fikk til, mens jeg fikk aldri ros
for det jeg fikk til. Fordi de skjønte ikke hva jeg holdt
på med. Og veldig fokus på det jeg ikke fikk til. Så det
som ble familiefortellingene var det jeg ikke klarte. Det
var aldri det jeg faktisk fikk til. Så jeg har tenkt veldig
mye på det faktisk at min identitet hjemme har vært
den jeg ikke er. Og ikke den jeg er.»

Et nytt innhold i begrepet kulturell kapital
Prieur og Savage:
•Kulturell kapital handler om hvordan man forholder seg til
kultur heller enn valg av konkrete objekter. –Emerging
cultural capital.

En burger er
ikke en burger...

•Betydningen av kulturell kapital i
utdanningssystemet opprettholdes.

Et klasseløst samfunn?

Giddens:
det moderne samfunnet
- globalisering

Beck: risikosamfunnet

• Epistemologisk feilslutning at sosial
bakgrunn ikke at betydning.

• Klasse fortsatt den mest utslagsgivende
faktoren i forhold til suksess i
utdanningssystemet.
(Furlong og Cartmel 2007)

X

2. Sosial klasse i utdanningssystemet

Verditeori og aspirasjoner

-

+

kostnader og fordeler

Verditeori og aspirasjoner

A

A

Even hadde aspirasjoner:
Even: «I den perioden så var det veldig sånn tegn på at jeg
kanskje ville opp og fram sammenligna med mamma og pappa
fordi jeg tenkte veldig mye på det å gå i dress og være
advokat eller forsker, argumentere, gjøre verbale ting, kreative
ting.»

Oppdragerstiler knyttet til klasse
Lareau, Blaasvær, Aarseth

«Concerted
cultivation»

«Natural growth»

Natural growth
Barnets utvikling skjer naturlig
- forutsatt at grunnleggende behov er dekket
Utvikle seg i eget tempo
Tid til fri lek
Innordne seg i fellesskap og tilpasse seg andre
Respekt og tro på at skolen og lærerne vet best
Språket et verktøy for kommunikasjon - ikke et mål i seg selv
Ønsker at barna skal bli lykkelige

Natural growth:
Silje: «De synes bare det er fint at vi studerer og gjør
det vi vil. Men jeg tror nesten uansett hva jeg hadde
valgt hadde de syntes det hadde vært flott»

Concerted cultivation
Middelklasse
Barns utvikling må stimuleres
Organisert fritid
Barna lærer å snakke med autoritet
Lærer spilleregler
Foreldre nøler ikke med å gripe inn.
Barna tas med på råd og spørres om meninger.
Skille mellom barn og voksne utydelig.

Entitlement

«Er jeg god nok?»

«Emerging cultural capital» og «Entitlement».
Vilde: «Det var ganske overgang når jeg begynte på Blindern. Da
kom jeg rett fra russetiden (ler) på universitetsplassen hit. Og det
var et skikkelig sceneskift for meg på veldig mange måter. Ja, som
du sier: det er mye forskjellige folk med mange forskjellige
bakgrunner, men jeg merket jo plutselig at det var mye jeg ikke
hadde med meg i bagasje hjemmefra som veldig mange andre hadde
og som de ikke reflekterte rundt at de hadde en gang. Sånne
referanser som handler om bøker, musikk, politikk og kultur. De
kunne liksom prate om ting som jeg nesten aldri hadde hørt om.»
Even: «Jeg syntes at møtet med universitetet var vanskelig, fordi jeg
var alltid veldig opptatt av å kunne ting, så møtte jeg plutselig
mange som snakka om ting jeg ikke visste så mye om og jeg følte
nok veldig på det i starten at særlig sosiologi gjorde det tydelig at
jeg ikke visste så mye om politiske system og samfunnsspørsmål og
sånn. Også var det en forelesning hvor du bare tok utgangspunkt i at
du visste hvordan Stortinget, regjeringen, lovgivningsprosesser og
sånt funker i grove trekk også satt jeg der som et spørsmålstegn.»

Etnisitet eller klasse?
Sosial klasse er den faktoren som har størst betydning
for suksess i utdanningssystemet – også mer enn
etnisitet og kjønn (Cartmel og Furlong 2007).
Når etniske minoritetsstudenter velger utdanning –
likheter først og fremst knyttet til klasse og
«utdanningsarv» (Ball, David, Reay 2002).

Skjult klassetilhørighet
•

Innvandrere kategorisert som arbeiderklasse i vertsland

•

Annen status i hjemland

•

Betydning av kaster - om etterkommere av innvandrere
med pakistansk/ indisk opprinnelse (Leirvik 2016)

•

Minoritetsspråklige med suksess i utdanningssystemet «concerted cultivation» - (Kindt 2017)

Flerspråklighet som fenomen
Sosioøkonomisk bakgrunn, skoleprestasjoner og
utdanningsvalg henger tett sammen.
(Wollscheid.S, Flatø. M, Hjetland. H.N og Smette. I, 2017)

En annen referanse kunne jo vært Bernstein for
eksempel.

3. På hvilken måte kan man overkomme hindringer
som sosial klasse og lykkes i utdanningssystemet?
Mine informanter hadde behov for å legitimere sin
rett til en plass i det akademiske rommet.
Fortellinger om at de var intelligente, spesielt glade
i å lese eller at de ikke passet inn der de var.

Fortellinger om den gode leseren:
Arne: «Altså. Nei, altså det, ikke sant, mor hadde jo ikke noe
utdannelse. (...) Men mor var jo ingen dumming. Hun leste veldig
mye. Gikk på biblioteket. (...) det var bibliotek på hjørnet av to
gater. Og det biblioteket, vi vokste opp så utrolig trangt, at jeg ikke
hadde noen plass til å kunne lese eller skrive eller noen ting. Så da
satt jeg på biblioteket og leste bøker. Jeg leste veldig mye og jeg
var jo ekstremt interessert i historie og paleontologi.»
Terje: «Men så fikk jeg noen nye naboer. Da jeg var vel 11-12 eller
noe sånt. Et par hvor han var engelsk. Og de flytta til Norge fra
England, hadde bodd der noen år, og de hadde med seg en haug
med engelsk litteratur. Så da ble jeg bortimot husgjest der i mange
år framover og fikk låne masse masse bøker. Så fikk jeg liksom den
engelske litteraturen inn tidlig, engelskspråklig. Det har jo vært til
stor hjelp sånn sett.»

Fortellinger om evner:
Linda:
«Og også den ideen om at familien egentlig er en veldig
intelligent familie, bare aldri hatt mulighetene da.»
Terje:
K spør: «Ja, for du sier på en måte at det var ikke for vår
familie å ta høyere utdanning, men samtidig så har du
blitt bevisst på at du selv på en måte er jo-»
T: «Ja, jeg synes faktisk at jeg skal ha det. Ja, jeg kan
ikke se noen grunn til at jeg ikke skal ha det når andre
kan ha det. Og jeg har de evnene som trengs for å ta
det.»

Anerkjennelse
•

Foreldrenes betydning - ambisjoner, men liten direkte
støtte (Kindt 2017)
Linda: Jeg har aldri fått noe hjelp til skolearbeidet. Det har
jeg aldri. Det har vært et krav sånn at du skal gjøre det, at
du skal forstå det. Som hvis jeg skulle skrive en stil kunne
jeg aldri be om hjelp, det er ikke som min mor kunne
kommareglene eller at min mor kunne hjelpe meg med å
forme en stil på en måte.

•

Å bli møtt av forventinger om at man kan prestere
(Stuart 2012)

•

Læreren kan være en anerkjennende person.

Den anerkjennende læreren:
Simen: «Og da husker jeg spesielt en lærer som jeg hadde,
som var norsklæreren min i sjuende, åttende og niende som tok
meg veldig på alvor og anbefalte meg bøker og... Han var en
eldre mann som hadde levd under krigen så han kom med tips
til bøker fra andre verdenskrig og sånt. Og vi snakka om de
etterpå når jeg hadde lest de og jeg tror jeg til og med lånte
bøker av han hvis det var noe som ikke var på skolebiblioteket
og sånn. Så vi hadde et veldig godt forhold. Han oppmuntret
meg veldig til å lese. Så det var nok nesten en sånn – ikke
farsfigur, men en som ga meg retning til hva jeg kunne lese og
som fant bøker som var tilpasset mitt nivå på en veldig god
måte.»

Til slutt:
• Forskjeller eksisterer fortsatt.
Klasse, sosioøkonomisk bakgrunn, utdanningsbakgrunn.

• Graden av sosial reproduksjon i utdanningssystemet er høy.
• Vi kan se sammenhenger mellom skoleprestasjoner,
utdanningsvalg, akademisk selvtillit og klasse.
• Motivasjon for å studere ikke nødvendigvis knyttet til bedre
økonomi.
• Det gir fortsatt mening å snakke om kulturell kapital i
forbindelse med utdanningssystemet.
• Barn og unge fra hjem uten akademisk utdanning trenger
anerkjennelse.
• Læreren kan være den signifikante andre som anerkjenner disse
elevene.
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