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Kultur
Med ett essentiellt synsätt

Kultur som något som 

finns, ett ting.

Medför att vi kategoriserar 

personer utifrån den 

kunskap vi tagit till oss som 

omfattar den kategorin, 

gruppen, etc

(Kamali, 2002).

Som social handling

Kultur som något 

pågående, något man 

gör.

Medför att vi har 

möjlighet till ett 

öppet och mer 

förutsättningslöst 

förhållningssätt.

Betonar det unika.



”Det är omöjligt att inte 

kommunicera”
Watzlawick, Beavin & Jackson (1967)



Några av Bourdieus begrepp

� Fält

Område i samhället, t ex den 
akademiska världen, 
idrottsrörelsen, politiken, där 
man kan urskilja gemensam 
habitus.

� Socialt rum

Den plats i samhället där 

man befinner sig.

� Habitus

Dispositioner, inristade i 

kroppen och överförda på 

preverbal nivå.

� Praktiker

Habitus omsatt i handling; 

såsom rörelsemönster, 

ordval, smak, språk, tankar



”Den mänskliga kroppen 

är inkorporerad historia”
Bourdieu (1993)



Symbolisk makt i familjen

� Socialisation: habitus överförs, strukturerna genereras

� Symbolisk makt kommer ur dominansförhållandet 
vuxen-barn

� Symboliskt makt vidmakthålls med erkännande och 
misskännande

� Symboliskt makt uppfattas som en naturlig sakens 
ordning och förbereder barnet för livet i det aktuella 
sociala rummet 



Cirkuselefanten och Gökboet

� Symboliskt våld är ett missbruk av den symboliska 
makten

� Symboliskt våld är dolt i strukturen

� Symboliskt våld är milt och omärkligt, först i 
extremfallet via känslor 

� Symboliskt våld uppfattas som naturligt, kanske till 
och med något gott

� Symboliskt våld innebär att personen (eller elefanten) 
underkastar sig



”Det synliga är overkligt, 

det osynliga är verkligt.”
Bourdieu



Att bryta det symboliska våldet

� Kontakt med alternativa handlingsmönster (kulturer)

� Att inse ansvaret för ”den Andre”



Omtanken föregår tanken
Levinas



Konsekvenser för den 

professionella praktiken
� Beakta det 

institutionella 

dominansförhållandet 

Vad är naturligt för oss i vår 

organisation?

� Utgå från barnets 

habitus

Vad är naturligt för 

barnet?Vad är barnet vant att 

underkasta sig ?

* Erbjuda barnet alternativa 

handlingsmönster

Kan vi reflektera tillsammans 

med barnet om att andra 

”kulturer” finns?

� Ta ansvar för barnets 

ansvar mot andra       

Kan vår omtanke sträcka sig 

in i framtiden?


