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This study is a qualitative case study of organizational culture, as percieved by school personnel in relation to the 

school’s work with social goals. Six participants from a swedish upper secondary school – ranging from teachers to 

school counselor, were interviewed about their backgrounds, their experiences within the school and their views on 

values education. These interviews were subjected to qualitative content analysis where four themes emerged from 

codes and categories. The themes were: Staff Ideals, Stress Time & Priorities, Live-apart Culture, and Hidden 

Curriculum. The themes describe how the individual habitus’ of staff members meets the organizational culture of 

the school, where groups and individuals enter into social conflict with each other to forward their own point of view 

over work procedures and the organizational culture of the school. The result is indicative of how a burdened 

leadership structure combined with mostly selfgoverning work teams can result in a weak school cohesion, 

hampering work with social goals as well as resulting in a level of organizational inertia. This is connected to 

elements of a live-apart culture, where personnel mostly tend to their own “territories”. From this, the school climate 

is described as ranging from good to “so-so” by participants, with the risk of social problems hidden amongst 

students. 
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Inledning 

Jag har genom hela min tid som sociolog intresserat mig för grundskolans inre sociala liv, både 

bland elever och vuxna, med utgångspunkten att en skolas interna sociala samspel antingen kan 

hjälpa eller stjälpa elever med sociala problem. Skolverket pekar på att Sverige de senaste 20 åren 

fått en utveckling där både barn psykiska ohälsa ökar och skolresultaten sjunker – och att 

forskningen på området slagit fast att det finns starka kopplingar mellan psykisk hälsa och 

studieresultat, om än detta inte är de enda faktorer som spelar in i elevers utveckling (Skolverket, 

2018, Hagquist, 2015).  

Ett av områdena som beskrivs av Skolverket som centrala i elevers hälsotillstånd är deras 

arbetsmiljö, vilket i dagens styrdokument innefattar både fysisk arbetsmiljö, bland annat ljudnivå, 

tillgång till bra lokaler, och social arbetsmiljö, bland annat känsla av trygghet, gemenskap, tillgång 

till samtalsstöd och möjligheter till konfliktlösning (Arbetsmiljöverket, 2015). De mest 

inflytelserika aktörerna i att styra och etablera en långsiktigt god arbetsmiljö på en skola är de 

vuxna, och särskilt lärarna som möter eleverna till vardags (Jarl & Pierre, 2012:16ff, Blossing 

2003). Skolpersonalen bär därmed ett direkt ansvar för att skapa en god social miljö (även kallat 

socialt klimat) som kommer eleverna till gagn, vilket de arbetar för i samspel med både föräldrar, 

socialtjänst och sjukvård. Ett medel för att kontrollera socialt klimat är genom att etablera en 

organisationskultur som underlättar både de vuxna och barnen i deras arbete – alltså att genom att 

uppmuntra särskilda normer, värderingar, tankar och föreställningsvärldar, etablera sociala ramar 

för vilka beteenden som är önskvärda respektive icke önskvärda inom skolans väggar. På så vis 

finns det en fingervisning för personal och elever att agera utifrån när det uppstår olika situationer 

i det dagliga arbetet som måste lösas. Vissa forskare använder begreppet skolklimat (Langhout & 

Mitchell, 2008, Cohen m fl, 2009) för att beskriva detta, men jag har i denna studie valt att använda  

begreppet organisationskultur, då dessa båda begrepp är likartade i sitt innehåll i de studier jag läst. 

Samtidigt har jag uppfattningen att den offentliga politiska diskussionen kring grundskolan, de 

senaste tio åren, kretsat mycket kring konkurrensen mellan ”hårda och mjuka frågor”. Särskilt 

tidigare utbildningsminister Jan Björklunds angrepp mot vad han kallar för”flumskolan” 

(Fredholm, 2017, Dagens Nyheter, 2016, Lärarnas Tidning, 2014), ser jag som en politisk 

diskussion som ofta ställer akademiska prestationer och socialt arbete i konkurrens med varandra, 

när det kommer till vad särskilt lärare borde jobba med. Att nedprioritera sociala och civila 
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målsättningar till förmån för akademiska målsättningar kan även skönjas i att kunskapsuppdraget 

stärktes i 2011 års läroplan medan det sociala arbetet tonades ned (Kjellgren i Jarl & Pierre, 

2012:124). Därför tycker jag att det är av stort intresse att studera hur skolpersonal på en specifik 

svensk högstadieskola ser på det sociala arbetet – samt sin egen och andras roll i detta arbete, 

utifrån ett organisationskulturellt perspektiv. I linje med detta hänger sig denna studie till vad som 

inom skolforskningen kallas för skolförbättringsforskning, med ett kvalitativt tillvägagångssätt, 

som har målet att ge de som arbetar inom skolor möjlighet att i en större utsträckning än tidigare 

förstå, problematisera och utveckla sina egna arbetsformer (Blossing, 2003:14). 

Studiens syfte 

Syftet med denna fallstudie är att undersöka relationen mellan organisationskultur och 

skolpersonals syn på socialt arbete i skolan, i en svensk högstadieskola. Då mycket av innehållet i 

organisationskultur kan vara latent information har jag utformat breda frågeställningar till grund 

för sex reflexiva, semistrukturerade intervjuer, med målet att besvara följande frågor: 

 Hur har deltagarna upplevt sitt möte med organisationen?  

 Hur påverkar organisationskulturen arbetet med sociala frågor? 

Vilken typ av organisationskultur ger skolan uttryck för i deras arbete med sociala frågor? 

Vilka problemområden upplever deltagarna när det kommer till det sociala arbetet på 

skolan, och varför? Vad kan detta innebära för elevernas situation? 

Genom dessa frågeställningar antar denna studie en abduktiv, explorativ ansats riktad mot en 

enskild svensk högstadieskola. Studien är abduktiv eftersom att jag gått in med en förförståelse för 

att skolan är en mycket komplex organisation med många olika nivåer av styrning, grupperingar 

och sociala dimensioner, som utformar en organisationskultur mer eller mindre medvetet. I 

bakgrundsdelen av denna studie förklarar jag de teorier och tidigare studier som legat till grund för 

min forskningsdesign, särskilt Bourdieus teoretiska ramverk (Giddens, 2007, Cushion & Jones, 

2014) om sociala fält, habitus och kapital.  

Studiens avgränsningar 

Eftersom att studien är riktad emot att försöka förstå organisationskulturen på den valda skolan, 

genom att intervjua olika medlemmar av personalen, så saknas elevernas perspektiv. Elever sitter 
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inne på en stor kunskapsbas om skolans sociala liv och är de som möter det sociala arbetet i sin 

vardag, och relationen elever emellan är en av de viktigaste komponenterna av skolans sociala liv 

(Thornberg, 2012:102f, Çengel & Türkoğlu, 2016:1894f). Samtidigt har eleverna inte samma 

långsiktiga perspektiv på det sociala arbetet som de anställda på skolan, då de enbart spenderar ett 

begränsat antal år inom organisationen, för att sedan röra sig vidare till en ny miljö. Anledningen 

att ett elevperspektiv inte samlats in ligger i studiens snäva resurs- och tidsbegränsning.  

En annan avgränsning i studien är att ledningsgruppens egna ambitioner för organisationskulturen 

saknas. Ursprungligen var planen att minst en av skolan rektorer skulle bli intervjuad, men då de 

möjliga deltagarna tackade nej var studien tvungen att fortskrida utan dem. Istället har flera 

personer som står i nära kontakt med ledningsgruppen intervjuats, vilket ger viss grund för 

reflektioner kring ledningsgruppens inställning och position i den organisationskulturella 

utformningen. Samtidigt betyder denna avgränsning att jag inte gör en ledarskapsteoretisk analys. 

Det hade varit önskvärt att ha en större mängd av observationsdata. Jag sökte möjlighet att få följa 

med en lärare i dess arbete under 1-2 dagar, men skolan hade inte resurser att möta upp min 

förfrågan vid tiden för studien. I en studie av skolklimat i fallstudieform noterar Langhout & 

Mitchell (2008:600) att en kombination av observation och intervjuer verkar ge starkast resultat. 

Denna studie bygger således främst på anställdas individuella vittnesmål, om än två kortare 

observationer genomförts för att komplettera intervjudatan med empiri direkt från skolmiljön, i 

syfte att stärka den interna validiteten. 

Tidigare forskning och teori 

Under detta avsnitt behandlar jag den forskning som legat till bakgrund för studiens utformning. 

Först presenterar jag begreppet organisationskultur i relation till skolan, sedan personalens roll i 

skolan och avslutar med Bourdieus kapitalteori samt dess relation till utbildningssociologin. 

Organisationskultur och dold läroplan 

Varje organisation utvecklar med tiden en egen intern organisationskultur, som integreras i 

organisationens arbetssätt och reproduceras i införlivandet av nya medlemmar till den givna 

organisationen. Häri utformas förhållandevis stabila ramar för organisationens medlemmar i hur 

de förväntas att beté sig och hur de kan förvänta omgivningen att reagera på olika beteenden – så 

kallade sociala spelregler (Schein i Blossing 2003:34). Dessa kan förekomma både i formaliserad 
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och synlig form eller som dolda inslag, som regleras löpande av organisationens medlemmar 

genom social praktik. Inom skolforskningen har dolt inflytande från organisationskulturen givit 

upphov till begreppet dold läroplan, som beskriver hur skolor socialiserar sina medlemmar till 

önskvärda beteenden bortom den formella läroplanen (Kim, 2016). Dold läroplan är inbyggt i 

kulturen på ett sådant sätt att medlemmarna av organisationen efter sina första möten med den lär 

sig att den är objektivt naturlig, skall respekteras och att det inte finns några skäl att ifrågasätta 

ordningen. De som går emot ordningen riskerar att hamna i konflikt med andra medlemmar av 

organisationen. Dold läroplan är därmed ett outtalat ramverk som definierar vad som inom 

organisationen anses vara ”sunt förnuft”, och inte behöver diskuteras öppet eller formaliseras 

(Broady, 1981, Broady 2007, Cushion & Jones, 2014). Som jag nämnde i inledningen talar många 

forskare om organisationskultur i skolan utifrån begreppet skolklimat, vilket definieras nedan av 

Cohen m fl: 

School climate refers to the quality and character of school life. School climate is based on patterns of people’s 

experiences of school life and reflects norms, goals, values, interpersonal relationships, teaching and learning 

practices, and organizational structures (Cohen m.fl., 2009:182) 

Samtidigt konstaterar Cohen att det inte finns en enskild definition av begreppet som forskare i stor 

enats om. Eftersom att begreppsvärlden är spretig har jag i denna studie valt att tala om 

organisationskultur, som kan innehålla både manifest (öppet) och latent (dolt) innehåll, samtidigt 

som jag tagit i beaktande att andra forskare använt begreppet skolklimat för att referera till liknande 

sociala strukturer, eller som det manifesta resultatet av organisationskulturen. 

I en Bourdieuansk studie om utformandet av en dold läroplan bland amerikanska football-spelare 

inom en proffsklubb pekar Cushion & Jones (2014) på hur symboler, rutiner och språkbruk skapar 

en social kontroll över klubbens medlemmar, där spelarnas beteenden och tankemönster influeras 

av organisationskultur. Coachningen som gavs till spelarna syftade enligt utsago till att få dem att 

”passa in” i professionell football, med tydliga inslag av vad Bourdieu kallar för symboliskt våld 

(Connolly & Healy, 2004) – en situation där makthavare (coaches) dominerar subjektens 

(spelarnas) dagliga liv, medan subjekten villigt underkastar sig detta som en del av ett ”objektivt 

naturligt mönster”. Maktstrukturen i organisationskulturen bekräftar i denna situation sig själv 

genom medlemmarnas underkastelse under densamma. Cushion & Jones (2014) menar att målet 

med coachningen på många sätt är att sammansmälta spelarnas habitus med det givna sociala fältet 

(professionell amerikansk football), för att ge spelarna det som organisationen upplever krävs för 

att spelare ska kunna ta sig framåt inom sporten. Detta inkluderar en hög grad av social anpassning 
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– inte enbart tekniska färdigheter. På så vis kan en organisationskultur med både öppna och dolda 

inslag utöva inflytande på medlemmarna. 

Det finns många likheter att dra mellan Cushion & Jones studie och de uttalade målsättningar och 

strukturer som svensk grundskola innehar, om än sportens inslag av konkurrens bidrar till en 

hårdare inlärningsmiljö än den som svensk grundskola eftersträvar. En poäng jag vill understryka 

är att det inte bara är spelarna som formas av organisationskulturen, utan även coacherna – vilket i 

skolan motsvarar eleverna och personalen. I grundskolan finns det, istället för en strävan efter 

kompetens i amerikansk football, en strävan efter att uppnå akademiska- och civila målsättningar 

(Thornberg, 2012), som förutsätt hjälpa eleverna att få goda förutsättningar i sina framtida liv – att 

ge eleverna ämneskunskap och fostran (även kallat värdepedagogik). Höög & Johansson (2015) 

har tittat närmare på dessa målsättningar; de civila målsättningarna går i huvudsak ut på att skolan 

skall fostra demokratiska medborgare medan de sociala målsättningarna syftar till att stärka 

elevernas personliga utveckling och psykiska hälsa. Lärarna är de främsta uttolkarna och utförarna 

av dessa målsättningar, och står i direkt relation till eleverna i det dagliga arbetet (Blossing, 2003, 

Thornberg 2012, 79ff). Med stöd av detta anser jag att det är rimligt att gå bortom den rent 

funktionalistiska synen på utlärning i skolan som överföringen av akademisk kunskap, och istället 

se hur lärarna kan önska i likhet med coacherna i Cushion & Jones studie att:  

[Coacherna] var angelägna att utveckla ‘kompetenta arbetare’ utrustade med färdigheterna att utföra ‘jobbet’, men de 

ville också att spelarna skulle tillägna sig värderingarna, ideologin och det kulturella kapital som krävs av det bredare 

fältet [förf. översättning] (Cushion & Jones, 2014:281) 

Även Bourdieu använde begreppet dold läroplan, för att påvisa hur skolan ägnar sig åt kulturell 

reproduktion för att befästa rådande maktordningar i samhället, inte minst i form av 

klasstillhörighet (Broady, 1998:5f, Connoly & Healy, 2004, Giddens, 2007). Ett klassiskt exempel 

på detta är maktrelationer mellan lärare och elever som formas när läraren sitter och föreläser vid 

en kateder medan eleverna förväntas sitta tysta, lyssnandes vid sina bänkar – ett lydnadsbeteende 

som kan föras vidare till arbetslivet i relationen mellan chef och anställd, ledare och följare. Det 

som framgår tydligt genom dessa forskningsexempel är att organisationskultur kan ha en betydande 

inverkan på en organisations medlemmar, inte minst när dessa medlemmar har olika mängd makt 

att tillgå, och utsätts för olika typer av kulturellt tryck. 
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Personalens roll 

I frågor gällande elevernas utveckling, så väl socialt som akademiskt, är rektors och lärarnas 

agerande centralt. Jag har i denna studie valt att lägga fokus på lärarrollen, kombinerat med 

vittnesmål från andra arbetsgrupper på skolan. Ledarskap genom ledningsgrupp, som är en 

betydelsefull del av skolans utformning, kommer enbart att beröras i en mindre utsträckning i denna 

studie, som jag förklarat i studiens avgränsningar. 

Lärarnas starka inflytande över elevernas utveckling har löpande påvisats i en rad olika studier 

(Kochenderfer-Ladd & Pelletier, 2008, Yoon & Bauman, 2014, Saarento & Garandeu & 

Salmivalli, 2015:210f) och läraren besitter makt i kontakt med eleverna både formellt och 

informellt, samt har stort individuellt inflytande i uttydandet av regler och bestämmelser (Jarl & 

Pierre, 2012:16ff, Blossing 2003). Forskning har även visat att många lärare hämtar de värden de 

lär ut främst från personliga erfarenheter, istället för den formella läroplanen eller lärarutbildningen 

(Thornberg, 2012:23), varvid deras personliga reflektioner är av stort intresse att studera. Lärares 

och andra vuxnas agerande på skolan signalerar organisationskulturens uppbyggnad och strävan, 

både genom explicit och implicit innehåll. Om en vuxen exempelvis upplevs att konsekvent 

ignorera ett fall av mobbning, i strid med den formella läroplanen, så kan hen genom detta signalera 

till eleverna att beteendet är acceptabelt som en del av en dold läroplan – med följden att elever 

känner en större frihet i att utföra beteendet (Çengel & Türkoğlu, 2016:1896, Saarento & Garandeu 

& Salmivalli, 2015:211, Thornberg, 2012:75ff). 

Svenska skolor har bland annat den potentiellt motsägelsefulla uppgiften att forma fria, tänkande 

individer samtidigt som den skall lära ut liberaldemokratiska idéer om jämlikhet, jämställdhet och 

demokrati. Samtidigt ska svenska skolor lära ut värdet av kulturell mångfald (Jarl & Pierre, 

2012:121ff). Häri kan det uppstå meningsskiljaktigheter och konflikter, dels mellan olika individer, 

dels mellan olika grupper, och dels mellan olika kulturer. Jag menar, i likhet med Jarl & Pierre 

(2012), att skolan måste ses som en del av en politisk organisation. Personal och elever träder in i 

organisationen med sina egna föreställningar, idéer och maktpotential, påverkar och påverkas av 

organisationen och deltar i ett samspel tills de träder ur organisationen – som under tiden de är däri 

och därefter kan bli en del av deras egna självbilder och identiteter. Formandet och reproducerandet 

av organisationskulturen är därmed inte enkelriktat och deterministiskt, utan sker i en växelverkan 

mellan individ och struktur (Saarento, 2015:210f, Hughes, 2001:485ff). Likaså är en lärares 
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inflytande enbart är en av flera källor av input till elevernas upplevelse av skolans sociala liv – och 

eleverna själva har, genom sin bakgrund, sina kontakter och psykologiska dispositioner aktiv agens 

i sin egen socialisation. I detta myller av sociala relationer, och grupper, har skolan uppdraget att 

forma en medveten strategi för att gynna elevernas sociala utveckling – ett arbete som utmanar 

skolans traditionella ramar av kunskapsförmedling och ämnesfokus (Blossing, 2003). 

Bourdieus kapitalteori i relation till utbildningssociologin 

Jag har valt att använda mig av Bourdieus kapitalteori, som i denna studie bidrar med ett teoretiskt 

ramverk för att underlätta processen att undersöka, förstå och förklara deltagarnas berättelser. I 

korthet vilar teorin på uppfattningen att människor kontinuerligt vistas i olika sociala rum (även 

benämnt som fält) där olika normer, värderingar och maktpositioner råder. En enskild 

högstadieskola är därmed en del av ett övergripande socialt fält – grundskolan som samhällelig 

institution – samtidigt som den har en egen social topografi som kan synliggöras och tolkas genom 

linsen av socialt fält, konflikter och kapitaltillgångar. Inom ett socialt fält förhandlar och kämpar 

olika individer och grupper om inflytande, i form av kapital. Dessa grupper är anställda och elever, 

som både som individer och i grupp verkar inom den valda skolan. Det kapital som individer har 

att tillgå vilar på den enskilda individens sociohistorik, exempelvis uppnådd utbildningsnivå, 

ekonomiska tillgångar eller klasstillhörighet – och värdet på de enskilda kapitalen bestäms av 

utformningen av det sociala fältet. Olika forskare har stakat ut en mängd olika typer av kapital, 

men denna studie håller sig till kulturellt kapital (ex. ett nedärvt statusfyllt språkbruk eller särskild 

utbildning/kompetens), socialt kapital (socialt kontaktnät) och symboliskt kapital (prestige, status, 

position). Olika typer av kapital kan även växlas mot varandra enligt Bourdieus teori (Broady, 

1991, Broady, 1998, Giddens, 2007:120f, Cushion & Jones, 2014:278ff). 

Individens samlade kapital och inlärda beteenden utgör individens habitus, vilket Bourdieu menar 

bildas genom individens resa genom livet, i olika fält och i utbytet mellan individ och samhälle. 

Habitus är alltså individens samlade schematan (tankemönster och ontologiska associationer) och 

olika dispositioner som formats utifrån individens möte med olika fält, införskaffande och bruk av 

olika typer av kapital (Broady, 1991, Broady, 1998, Giddens, 2007, Cushion & Jones, 2014). 

Bourdieus syn på makt utgår ifrån att makt ligger i individens eller gruppens potential att omforma 

verkligheten genom att använda och kontrollera kapital, och vara med och avgöra vilka typer av 

kapital som är värdefulla inom ett givet fält. Han menar att människor existerar relationellt till 
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varandra och strukturer, och genom sina sociala handlingar, kontrollerat av och genom sina habitus, 

gemensamt konstruerar, rekonstruerar och reproducerar den sociala verkligheten (Bourdieu 1989 i 

Haugaard, 2002). 

Bourdieu har fått utstå kritik, inte minst för att vissa forskare menar att han haft ett för stort fokus 

på strukturell makt och konflikt. Enligt Layder (2006) hemfaller Bourdieu ofta till ett top-down 

perspektiv där han osynliggör den makt som enskilda individer kan inneha och utöva, och ser 

istället makt som en del av den konfliktfyllda struktur som läggs på individernas axlar uppifrån. 

Fay (1996) argumenterar även för att Bourdieu inte lyckats lösa överbryggningen mellan individ 

och struktur, utan istället valt att skenlösa frågan genom att stoppa undan konflikten i ett abstrakt 

och otillgängligt rum i människans inre (likt Freuds koncept om det undermedvetna) som han kallar 

för habitus. Denna kritik till trots så har Bourdieus kapitalteori haft popularitet inom 

utbildningssociologin för dess förmåga att koppla samman individuella beteenden och strukturella 

skeenden (Broady, 1991, Broady, 1998, Giddens, 2007).  

Det är inte helt lätt att knyta an idén om kapital till individer i ett enskilt fall – vilket jag inte heller 

försöker mäta på något sätt i denna studie. Istället ligger mitt fokus på att försöka fånga den 

organisationskultur som skolpersonalen verkar i, i deras strävan efter att arbeta med sociala frågor. 

För att göra detta använder jag Bourdieus teoretiska ramverk för att fånga och belysa kopplingen 

mellan individernas agens, deras position och påverkansmöjligheter (makt genom kapital), och den 

miljö och sociala struktur som individerna verkar i inom organisationskulturens ramar. 

Skolan som organisation – produktionsfält och konsumtionsfält 

Jag vill understryka att varje enskild skola är sin egen organisation med en egen unik 

organisationskultur, som ligger inbäddat i en större kulturell-, politisk- och ekonomisk 

samhällskontext. Det är därför viktigt att skilja på den enskilda skolan som organisation och det 

allmänna talet om skolan som samhällsinstitution (Senge, 2013:84). Bourdieu använde två begrepp 

för att underlätta i detta: produktionsfält och konsumtionsfält, som Broady (1998) exemplifierar på 

följande vis i en utbildningssociologisk kontext: 

[…] produktionsfältet där pedagogiska idéer lanseras av journalister, politiker, forskare 

och studiedagsestradörer, dels konsumtionsfält där lärare, elever och föräldrar återfinns. (Broady, 1998:3) 

Den enskilda skolan som organisation influeras av den överbryggande institutionen, genom 

politiska diskussioner och bestämmelser, expertråd och allmänhetens diskurser, medan lokala 
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förhållanden samtidigt formas av de sociala agenter som agerar inom den enskilda skolan 

(Thornberg, 2012). Det är inom detta konsumtionsfält som studien främst upprätthåller sig, om än 

det i dagsläget är omöjligt att säga exakt var gränsen går mellan produktionsfält och 

konsumtionsfält. När jag använder mig av fält-begreppet så har min ambition således varit att 

kunna synliggöra underliggande kapitalkonflikter mellan parter inom det lokala konsumtionsfältet. 

Metod 

Valet av högstadieskola har skett genom tillgänglighetsurval, där målet har varit att hitta en skola 

med blandad social demografi bland eleverna, som inte sticker ut demografisk på något särskilt 

sätt1. En förutsättning för studien var att ha stöd från skolans ledning, och att tillräckligt många ur 

personalen var intresserade av att delta, då allt deltagande varit helt frivilligt. Anledningen till att 

jag valde ett högstadium istället för andra årskurser är att den sociala utvecklingen som sker bland 

tonåringar i dessa åldrar kantas av en relativt hög grad av gruppsykologi, då barnets frigörande från 

familjen gör att det blir allt mer intresserat av stöd från sina likar, och de spenderar en allt större 

tid utanför hemmets ramar. Barn i dessa åldrar spenderar väldigt mycket tid och energi på att 

försöka passa in i olika sociala grupper, då de försöker bygga sin egen identitet, och utsätts för en 

relativt hög grad av krav på konformitet från de grupper de ingår i (Hughes, 2002: 486, Harwood 

& Miller & Vasta, 2008:604ff, Lynch & Lerner & Leventhal, 2013:6f). I detta blir skolan den 

plattform på vilket mycket av det sociala samspelet vilar – och är en avgörande arena för barnens 

fortsatta utveckling. Samtidigt har barnen uppnått en sådan ålder att de även kritiskt granskar 

skolans regler och lärarnas beteende, vilket kan ge en grogrund till en ökad grad av konflikter i 

skolan, där lärare kan behöva använda andra former av maktutövning än tidigare för att påverka 

eleverna (Kjellgren i Jarl & Pierre, 2012:143f, Thornberg, 2012:76ff). Detta betyder inte 

nödvändigtvis att de anställda i skolans inflytande försvagas; exempelvis relationen mellan lärare 

och elever har visats påverka elevernas akademiska och sociala utveckling i alla åldersgrupper och 

alla socioekonomiska situationer (Çengel & Türkoğlu, 2016:1894). Organisationskultur är därför, 

teoretiskt sätt, ett betydande inslag för både personal och elever på en högstadieskola. Det är även 

                                                           
1 Jag vill undvika att lägga för stort fokus på demografi som utgångspunkt, då flera studier pekat på att det inte är demografi i sig 

som deterministiskt avgör hur elever kommer att uppleva skolgången, utan istället är det främst organisationskultur som antingen 

uppmuntrar eller beivrar elever av olika demografiska grupper till delaktighet i skolan och sin egen utbildning (Langhout & 

Mitchell, 2008:596ff, Martell, 2016:3f). 
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i högstadieålder som den kraftigaste ökning av psykisk ohälsa bland unga skett på senare år i 

Sverige (Skolverket, 2017, SCB, 2017). 

Studien började med att jag gästade skolan för att, i samarbete med två kontaktpersoner, få en 

överblick av skolans verksamhet, storlek och demografi, för att grunda analysen i empirin och 

skapa en så kallad thick description. Thick description är ett sätt att detaljerat beskriva platsen som 

forskningen genomförs på, både dess fysiska karaktär och dess sociala karaktär, som vanligtvis 

sammanställs genom observation (Geertz, 1973) och som i detta fall agerar komplement till 

intervjudata. Thick description bidrar även till att stärka validiteten i studien, vilket jag skriver mer 

om i slutet av metoddelen. Jag gästade även skolan vid två andra tillfällen – en gång i lärarrummet 

för att presentera mig för personalen och söka deltagare till studien, varvid jag även under tiden 

ofrånkomligen observerade hur personalen interagerade med varandra i personalrummet, samt vid 

skolans Öppet Hus aktivitet, då skolan öppnar upp portarna för allmänheten för att locka potentiellt 

nya elever genom det fria skolvalet. Fältanteckningarna har sammaställts till två korta berättelser 

som jag presenterar utdrag ur i datadelen av studien samt bifogar i oredigerad form som Bilaga 1 

Fältanteckningar. 

Intervjuerna och deltagarna 

Efter jag gästat skolan har jag genomfört intervjuer med sex frivilliga deltagare varav tre är lärare 

och de andra tre har andra uppdrag på skolan, bland annat kopplat till elevhälsan. Urvalet av 

deltagare har skett i samarbete med en kontaktperson på skolan, som letat möjliga deltagare som 

jag sedan kunnat kontakta. Deltagarna har haft en blandad bakgrund; hälften är män och hälften är 

kvinnor, de har olika åldrar, olika lång arbetslivserfarenhet på skolan, och är delar av olika arbetslag 

med skiftande arbetsuppgifter. Dessa aspekter har varit viktiga att få en blandning av, då de 

tillsammans kunnat ge en vidare bredd i erfarenheter från skolan, än om flera deltagare skulle ha 

likartad bakgrund. Mina kontakter med medlemmar av Elevhälsoteamet (EHT) har varit särskilt 

intressanta för att få övergripande information om det sociala arbetet på skolan. 

Deltagarna har på förhand fått ut en intervjuguide med tillhörande information om 

förutsättningarna som gäller för deras deltagande, vilket givit dem tid att reflektera kring frågorna 

innan intervjutillfället. Deltagarna ombads att dela med sig av både exempel på när de upplevt att 

det gått bra och när det gått dåligt i deras arbete med det social miljö, utöver allmänna 

frågeställningar om hur de ser på uppdraget i sig. Intervjufrågorna har inte begränsats till enbart 
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nutid utan har givit utrymme för informanterna att reflektera över deras samlade erfarenheter på 

skolan över tid. Varje intervju har tagit mellan 70-90 minuter vardera. Se Bilaga 2 Intervjuguide 

för lista på de frågor som legat till grund för intervjuerna. 

Kvalitativ innehållsanalys och teman 

Metoden som denna studie vilar på är kvalitativ innehållsanalys (hädanefter förkortat till KI). Det 

samlade intervjumaterialet har transkriberats utförligt och sedan genomgått KI (Graneheim & 

Lundman, 2004:106ff). Jag valde KI då det är en lämplig metod för att arbeta med både manifest 

innehåll och latent innehåll i kvalitativ data. Det manifesta innehållet är det som konkret och synligt 

framgår i den transkriberade texten medan det latenta innehållet är det som antyds, insinueras och 

finns underliggande i samma text. Både när manifest och latent innehåll hanterats, plockats fram 

och förklarats, har materialet genomgått en tolkningprocess av mig som forskare; men tolkningen 

varierar i djup och abstraktionsnivå från den mer ytliga och empirisk närliggande manifesta 

innehållet till det mer abstrakta latenta innehållet. Både manifest och latent innehåll har varit av 

intresse för studien. 

Det finns flera sätt att genomföra KI, men med utgångspunkt i Graneheim & Lundman 

(2004:106ff) har jag börjat processen med att bestämma en analysenhet – som i detta fall är enskilda 

semistrukturerade intervjuer som transkriberats och behandlas i textform. Dessa intervjuer har 

sedan genomgått ett arbete där meningsenheter, i form av att 

[…] ord, meningar och paragrafer innehållandes aspekter relaterade till varandra genom deras innehåll och kontext 

[förf. översättning] (Graneheim & Lundman, 2004:106) 

markerats och sedan genomgått meningskondensering där irrelevant textmaterial avskiljts i ett 

försök att destillera ner mängden innehåll till kärnan av det manifesta innehållet. Det är först efter 

detta som jag genomlyst texten efter latent innehåll, genom en kodningsprocess som kallas för 

abstraktion, där kondenserade meningar belagts med koder och sedan grupperats in i kategorier, 

och dessa kategorier har därefter kopplats samman till att representera underliggande teman som 

genomsyrar texten.  

Skapandet av koder är det första steget där den enskilda forskarens förmåga att tolka innehållet 

ställs på prov och den interna validiteten utmanas – vilket jag löpande reflekterat kring under 

processens gång, för att försöka behålla en tydlig koppling till det empiriska materialet. Steget 

mellan kondenserad mening och kod har inte fått vara allt för långt, eftersom att det riskerar att 
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skapa fel senare i analysprocessen. En utgångspunkt för att hjälpa till att forma koder genom KI är 

så kallade innehållsområden, vilket är ett stycke av texten där ett konkret ämne behandlas som 

framkommer manifest utan att mycket tolkning krävs. Mina innehållsområden har varit de 

specifika frågeställningar som dryftats i alla intervjuer. En kategori är en samling av koder som 

följer ett gemensamt mönster, eller har en likartad innebörd. Kategorier är således min deskriptiva 

tolkning av sammanhang mellan enskilda koder, som jag ofta hämtat ur ett och samma 

innehållsområde, ur olika intervjuer.  

Nästa steg i KI är att utröna om flera kategorier har koppling till varandra eller anknyter till samma 

fråga – ett tema. Teman i denna studie är flera kategorier som står i relation till varandra, och 

tillsammans bildar ett sammanhang. 

Jag exemplifierar i hur jag arbetat med metoden i Tabell 1 ovan, vilket visar en av de många vägar 

till de kategorier och teman som framkommit; notera dock att förutsättningarna för kategorier och 

teman varit att flera koder från flera intervjuer som pekat åt ett gemensamt håll, inte bara en mening 

som i exemplet ovan. 

Material som jag inte sett som relevant i relation till forskningsfrågorna har också avskilts under 

processens gång. De teman som framkommit är:  

Meningsenhet Meningskondens Koder Kategorier Tema 

Öh, men jag 

skulle inte 

beskriva mig 

som en av dem 

som ser bara till 

mitt eget , och 

liksom... utan... 

man försöker 

vara en 

medmänniska i 

systemet,  helt 

enkelt, ja. 

inte beskriva 

mig som en av 

dem som ser 

bara till mitt eget  

 

 

 

försöker vara en 

medmänniska i 

systemet 

Inte bara se till 

mitt eget 

 

 

 

 

 

Vara 

medmänniska i 

systemet 

Lärarens roll 

 

 

 

 

 

 

Att vara 

medmänniska 

(humanismen) 

 

 

 

 

Personalens 

ideal 

Tabell 1. Exempel på kodning i denna studie, ur intervjumaterial (1int: 3) 
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A. Personalens Ideal som handlar om personalens strävan att vara humanister, deras syn 

på lärares roll samt föräldrars roll, och deras försök att balansera personliga relationer till 

eleverna samtidigt som de upprätthåller en professionell distans till eleverna. 

B. Stress, Tid & Prioriteringar som handlar om en överbelastad ledningsgrupp, formella 

krav på akademisk utveckling hos eleverna, konkurrens mellan s.k. hårda och mjuka frågor, 

extern tryck från politiker, media och föräldrar, konflikter och brist på skolövergripande 

mötesplatser, diskussioner och samarbeten. 

C. Särbokultur som handlar om den organisationskultur som personalen möter på sin 

arbetsplats med en hård arbetsindelning, olika typer av arbetslagskultur, ensamheten i 

lärarrollen, behovet av informella kontakter på arbetsplatsen och mötet med grindvaktande 

(gatekeeping) mellan individer och grupper med olika ansvar.  

D. Dold Läroplan som handlar om de effekter som uppstår eller riskerar att uppstå utav 

organisationskulturen och de konflikter som beskrivs på skolan. Dessa inkluderar att regler 

enbart kan vara delvis förankrade, en fragmentiserad likabehandlingsplan, risk för skiftande 

signaler från vuxna till elever, risk för fall mellan stolarna i elevärenden och personalens 

löpande utmaning att medvetet eller omedvetet hantera elevgrupper. 

Dessa teman ges en utförligare förklaring med ett tillhörande urval av de koder som legat till grund 

för dessa, i resultatdelen av studien. 

Reflexiv intervjuform och thick description  

För att få en djupare förståelse för deltagarnas berättelser, både i deras manifesta och latenta 

innehåll, har intervjuformen varit reflexiv. I enlighet med vad Thomsson (2010) beskriver kring 

genomförande av reflexiva, semistrukturerade intervjuer har intervjuerna tillåtits att utvecklas 

delvis fritt från de förberedda frågorna, och intervjuerna har successivt byggts på varandra, där 

vissa påståenden som uppkommit i tidigare intervjuer testats mot deltagare i senare intervjuer, för 

att bredda förståelsen kring olika individuella påståenden. Mitt förhållningssätt innebär att 

deltagarna bör ses just som deltagare som i samarbete med mig diskuterat och reflekterat, i motsats 

till att enbart redogjort sina svar på mitt på förhand utformade frågebatteri. Därför är mitt bidrag 

till studien, som forskare med min egen sociohistoria och demografisk tillhörighet, även 

betydelsefullt att redogöra. Geertz (1973) menar att forskarens bakgrund spelar en viktig roll i 
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forskningen och att det i studerande av kultur är 

nödvändigt att beskriva även forskaren, då den har en 

betydande påverkan på studiens frågeställningar, 

problematiseringar och slutgiltiga analys – så för att 

stärka studiens validitet inkluderar jag en beskrivning 

av mig som forskare i studien, se textrutan till vänster.  

Studiens risker – kollegialitet och etiska 

överväganden 

En risk med studien har varit kollegial lojalitet 

(Thornberg, 2012:115f) det vill säga att lärarna som 

grupp kan påverka varandras beteende för att få 

gruppen, situationen och organisationen att framstå på 

ett visst sätt, vilket kan göra att deltagarna inte vill säga 

hela sanningen eller är ovillig att yttra kritik. 

Kollegialitet i sig är den styrform som finns i 

kunskapsdrivna verksamheter som bygger på 

kunskapsbaserade och kunskapsutvecklande 

diskussioner – i korthet alltså verksamhet som styrs av 

kollegor i samtal med varandra, där kunskap och 

erfarenhet har stor bäring för styrningen. Oftast 

diskuteras kollegialitet i relation till 

universitetsvärlden men även läraryrket inom 

grundskola och gymnasial utbildning har inslag av 

kollegialitet, inte minst utifrån den ökande 

professionaliseringen av lärarkåren och strävan efter 

att höja statusen för yrkesgruppen (Jarl & Pierre, 2012:16f, Eriksson-Zetterquist & Sahlin, 

2016:33ff). Jag behandlar kollegialitet ur ett socialpsykologiskt perspektiv där rektorer, lärare och 

arbetslag gemensamt utvecklar en egen gruppdynamik och formar varandras beteenden genom 

socialisationen av olika normer, på både positiva och negativa sätt. När kollegialitet fungerar bra 

bidrar det till att ta tillvara på den samlade kompetens som kollegorna besitter – när den fungerar 

dåligt kan det paralysera beslutsprocesser, göra vissa gruppmedlemmar maktlösa, tysta kritik, samt 

Jag som forskare är en etnisk svensk-

samisk man som vid tiden för studien 

är 29 år. Anledningen till att jag 

intresserat mig för skolans sociala 

klimat är att jag själv blev utsatt för 

många år av mobbning och 

trakasserier, i form av social 

utfrysning och mestadels verbala 

attacker, men även våld vid ett antal 

tillfällen. Jag gick ut högstadiet 2005 

med upplevelsen av att jag inte fått 

nog med stöd från de vuxna som bar 

ansvaret på skolan, och har ägnat 

många år åt dels försöka förstå vad 

som hände mig, varför det hände och 

hur jag skulle kunna återhämta mig. 

Ett nyckelresonemang som jag burit 

med mig sedan dess är hur sociala 

hierarkier spelar en stor roll i en klass. 

En personlig målsättning som jag har 

är att i framtiden kunna hjälpa andra 

att förstå skolans sociala klimat och 

om möjligt hjälpa till att lösa de 

problem som skolan tampas med, som 

drabbar enskilda barn. 
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bidra till fusk och konflikter (Eriksson-Zetterquist & Sahlin, 2016:106). Jag vill även understryka 

att de grupper som ingår inom kollegialiteten inte heller är skyddade från allmänna 

gruppsykologiska beteenden, så som konformitet, social loafing eller grupptänk, där individens 

beteende kan påverkas kraftigt av gruppens påtryckningar (Crisp & Turner, 2010:162ff, Thornberg, 

2012:122ff). För att hantera risken för negativ kollegialitet har jag sökt anonymisera deltagarnas 

namn i studien, samt erbjudit möjlighet att intervjua deltagarna i en annan miljö än just på skolan. 

Samtidigt är det självklart att kollegor samtalar med varandra i vardagen och att jag som forskare 

inte kunnat hindra kollegor från att få reda på om andra kollegor deltagit i studien, om än jag gjort 

det jag kan som forskare för att undvika spridning av den informationen. 

Jag har även tagit i beaktande risken att jag uppdagar vuxenmobbning på, då utbildningssektorn är 

en av de främsta riskyrkena för vuxenmobbning (Fahie & Devine, 2014:236). För att skydda den 

enskilda deltagaren jag varit nitisk i att undvika användning av direkta citat i relation till känslig 

information som kan röja den enskilda deltagarens identitet. Jag har även undvikit att använda ett 

antal citat som kunnat uppfattas som illojala mot arbetsgivaren. Deltagarnas identitet har även 

skyddats genom att deras namn och eventuella identitetsuppgifter kodats bort ur materialet, så att 

de så långt som möjligt kunnat svara öppet utan rädsla för eventuella repressalier från ledning, 

kollegor eller föräldrar. Skolans namn har också anonymiserats, om än aktiva inom skolvärlden i 

kommunen där studien skett säkert kan räkna ut vilken skola som studerats. Denna risk har jag 

dock sett som acceptabel ftersom att den enskilda deltagarens identitet fortfarande har låg risk att 

röjas utifrån enbart detta, vilket jag också vidareförmedlat till deltagare. Information om 

forskningetiken som gällt för studien, samt kontaktuppgifter till sociologiska institutionen för 

eventuella klagomål har inkluderats i den utdelade intervjuguiden, se Bilaga 1 Intervjuguide. 

De två observationer jag genomfört har varit öppna, och jag har strävat efter att inte inkräkta på 

enskilda personers integritet genom att undvika att referera till personer vid namn i mina 

anteckningar, samt tagit bort textmaterial som kan vara känsligt. De få referenser jag gjort till 

elevers beteenden har behållits enbart för att situera personalens miljö – då det är dessa som varit 

studieobjektet, inte elever. 

Studiens validitet 

I det kvalitativa, empirisk-holistiska perspektivet som denna studie är en del av, framhävs att 

verkligheten framstår som annorlunda, eller rent av blir annorlunda, beroende på vem/vilka det är 
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som upplever den. Detta innebär för denna studie att resultaten inte är generaliserbara och att de 

heller inte skall tolkas som sådana, utan istället ses som ett fall bland många – den har en låg grad 

av extern validitet. Styrkan i detta perspektiv ligger istället i att resultatet hamnat väldigt nära 

empirin och kan leda till nya intressanta frågor och upplevda problem för forskningen att följa upp 

i ett bredare, mer generellt perspektiv. Det hade varit önskvärt att stärka den interna validiteten 

genom att samarbeta med en annan forskare, som skulle fått läsa igenom koderna, materialet och 

slutsatserna för att säkerställa att min analys inte färgats för mycket av min egen bakgrund – detta 

har dock inte blivit av på grund av resursbrist. Där oklarheter har funnits har istället berörd 

deltagare kontaktats för förtydligande. Jag har även valt att ta inspiration av Geertz (1973) metod 

av att använda sig av thick description för att stärka den interna validiteten, genom att beskriva 

skolan i vilket deltagarna verkar, främst från mitt eget besök men även genom den information som 

delges genom att intervjua kurator och specialpedagog.  

Empirisk data och thick description av skolan 

Skolan som jag fått tillgång till är en högstadieskola årskurser 7-9 med drygt 200 elever, indelade 

i fyra paralleller (A,B,C och AST för elever på autismspektrat). Det fanns även vid tillfället en 

särskild klass för nyanlända flyktingar som gick under beteckningen IK på ca 15 elever. På dessa 

klasser arbetar 43 lärare exklusive rektorer, inklusive lärarresurser, indelade i fyra arbetslag – ett 

arbetslag för respektive parallell. Dessutom finns ett administrativt team med två skolassistenter, 

en bibliotekarie, en IT-ansvarig/vaktmästare och en elevregistrator/SYV. På skolan finns även ett 

elevhälsoteam (EHT) med kurator, en skolsköterska, en skolpsykolog och en specialpedagog, samt 

rektor. Arbetet med likabehandlingsplanen låg främst på EHT vid tillfället för min studie, men 

involverade lärare beroende på aktuellt tema, då skolan arbetar på tematisk basis med 

likabehandling. Skolan använde sig också av s.k. kamratstödjare i samma anda som Friends 

program mot mobbning, där varje klass väljer en eller flera person till att vara kamratstödjare, som 

sedan har kontakt med särskilt ansvariga i personalen s.k. vuxenstödjare, vars jobb är att både stötta 

kamratstödjarna men även samla in och föra vidare information till berörd mentor om det sociala 

klimatet. 

Demografin i skolan var vid tillfället mångsidig med inslag av både arbetarklass- och 

medelklasselever, mestadels etniskt svenska barn men även med grupper barn till invandrare samt 
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nyanlända. Skolan bedrev också vid det här tillfället den mest omfattande grundskolesatsningen på 

barn inom autismspektrat inom regionen – en verksamhet som utvecklats under lite drygt 20 år.  

Skolan består av två byggnader med vardera två våningar samt en fristående idrottshall. 

Byggnaderna ansluts mellan varandra med en korridor där både administration och personalrum 

finns – knutpunkten för skolans personal, som även har tillgång till rum dedikerade till de enskilda 

arbetslagen, belägna i anslutning till lärarnas respektive klassrum. Skolbibliotek, matsal och 

skolcafeteria är andra miljöer på skolan, som i övrigt domineras främst av klassrum och korridorer 

med förvaringsskåp för eleverna, samt sittplatser i form av bord och bänkar i trä och stål. Utöver 

den administrativa korridoren, där jag ofta väntade på att mötas upp av deltagare vid utsatta tider, 

så gästade jag först personalrummet under ett personalmöte för att introducera mig och söka 

deltagare. I textruta F1 ovan finns fältanteckningar om det besöket, datumet 081117.  

Jag blir insläppt i personalrummet, som är låst till vardags med automatisk låsmekanism, av rektor FF. En hel 

del av personalen har redan börjat samlas och sitter i olika delar av rummet, eller står vid kaffemaskinen och 

småpratar samtidigt som de tar kaffe. Jag känner ingen, eftersom att min vanliga kontakt på skolan inte är 

där, och det är med viss nervositet som jag inväntar att mötet skall börja. 

När mötet ska börja ropar rektor FF folk att sätta sig ner och tystnaden lägger sig över lokalen i takt med att 

folk söker sig till tillgängliga platser. Jag noterar att båda rektorerna är positionerade ”längst fram” i rummet 

vid ett särskilt bord, där jag också slagit mig ner, i närheten till en projektorduk. Eftersom att jag inte är 

bekant med de andra i personalen så vet jag inte hur de positionerat sig i rummet. 

Rektor FF hälsar alla välkomna och berättar att de har en gäst, mig, som ska genomgöra en studie på skolan. 

Jag får ordet och redogör muntligt för vem jag är och i korthet vad mitt arbete kommer att gå ut på, samt 

berättar att jag kommer dröja mig kvar tills efter mötet, om det är någon som vill ställa frågor eller direkt 

anmäla att de är intresserade av att delta. Därefter tackar jag för att jag fick komma och rör mig till den mer 

avsides köksdelen för att ta mig en kopp kaffe – och komma ur vägen för resten av mötet, samtidigt som folk 

kan se var jag tagit vägen. 

Mötet fortskrider och rektorerna lyfter aktuella frågor. En av sakerna som tas upp är regeln om att elever inte 

ska bära jackor inomhus. Stundom höjer personal handen för att ställa frågor, lyfta reflektioner eller inflika 

en åsikt. Några specifika elever kommer på tal som bryter konsekvent mot sagd regel, och personalstyrkan 

verkar till synes komma överens om att alla ska vara på sin vakt och försöka införliva regeln mer aktivt, inte 

minst när det kommer till dessa specifika elever. Stämningen är blandad men mestadels god, med både 

uttryck för bestämdhet, diplomatiska ordalag och en viss märkbar frustration från vissa lärare gentemot vissa 

elever. 

Efter mötet börjar folk bryta upp och röra sig i spridda skurar ut ur rummet. För många verkar detta vara 

slutet på arbetsdagen, eller så rör sig personal till sina ”egna utrymmen” i skolan. Jag får några nervösa 

hejanden riktade mot mig, men de flesta försöker att undvika att se mig i ögonen eller initiera kontakt. Endast 

en person kommer fram och visar direkt intresse för min studie, samt reflekterar kring begreppet ”det som 

kan sitta i väggarna”. Jag sitter hoppfullt kvar tills rummet nästan helt tömts och några eftersläntrande ur 

personalen frågar mig om jag ”fick någon”. De beklagar att ingen känt att de kan ställa upp och bedyrar att de 

själva inte riktigt har tid. 

F1. Utdrag ur fältanteckningar från personalmöte, datumet 081117 
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Även om mötet först inte var tänkt att bli en del av mitt observationsmaterial så blev det mitt enda 

tillfälle att observera den vuxna gruppens sociala samspel i ett av de enda utrymmena där de möts 

över arbetslagsgränserna, som en helhet. Därför har jag valt att inkludera det i studien. Jag var 

medveten om att mötet knappast skulle resultera i att jag direkt fick alla mina deltagare, men det 

fyllde funktionen av att bereda vägen för fortsatt kontakt. Samtidigt fick jag ytterligare en pusselbit 

om det sociala klimatet, som gav grund till frågor i intervjuerna, och senare till reflektioner om hur 

och när personalen möts i stor grupp. En sak som framkom under intervjuerna var att även i 

personalrummet vid gemensamma möten så sätter sig arbetslagens medlemmar bredvid varandra 

– en ordning som sällan eller aldrig bryts. Jag återkommer till denna indelning i analysen av 

intervjuerna. 

Jag blev även inbjuden av min primära kontaktperson på skolan att komma och se hur skolan 

profilerar sig under en kväll av s.k. öppet hus, där skolan anordnar aktiviteter för att visa upp sin 

skola inför potentiella nya elever och deras föräldrar. I textrutan F2 på nästa sida följer utdrag ur 

mina anteckningar från mitt besök på skolans öppna hus, datumet 221117.  

Av särskild notis i detta besök är i mina ögon inte att vissa elevbeteenden går personalen förbi – 

vilket är fullt förståligt när det råder stor rörelse och aktivitet över hela skolan – utan dels skolans 

profilmaterial i form av stödet till Musikhjälpens insamling, samt deras val att visa upp en 

konstutställning om mänskliga rättigheter för besökarna. Det framstår tydligt att skolan försöker 

visa upp humanistiska värden, genom dessa val. Det andra som är av intresse är det lediga samspel 

och kommunikationen som sker med en tidigare anställd som inte längre bär ansvaret att visa upp 

sig som anställd på skolan, utan kommer dit som ”civil”, och bemöts ”civilt” även av personalen. 

Häri uppdagas spänningen mellan rollen som anställd och civil, med allt vad detta innebär i form 

av ansvar och att framstå på ett visst sätt för eleverna och att införliva samt efterfölja regler på 

skolan. Att svära ledigt inför elever ser jag som en tydlig indikation på att rollen skiftar i vissa 

sammanhang, och i kontakt med vissa personer – i detta fall en tidigare lärare. Jag återkommer 

även till detta i analysen av intervjuerna.  
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Totalt omfattar mitt transkriberade intervjumaterial 162 A4-sidor text, totalt 80 000 ord i dess 

okodade form, som jag därefter sammanställt till ett kodat material på ca 19 000 ord. I enlighet 

med Thomsson (2010) har några enstaka utsvävningar i grundmaterialet, som glidit långt bort från 

ämnet, dragits ihop till några enkla summerande meningar i transkriberingarna. I transskriberingen 

av materialet markerades ord, som deltagaren lade extra tyngd bakom, med fetstil, och jag tog även 

anteckningar gällande huruvida en mening sades i tvekande tonläge eller med skratt – något som 

förekom ganska ofta – detta för att underlätta i tolkningen och innebörden av vad som sagts. 

Koderna har på grund av tidsbrist inte genomgått någon vidare meningskondensering, utan ligger 

i grunden väldigt nära det empiriska materialet. Genom detta material jag uttolkat ett stort antal 

kategorier – varav ett flertal ofta förekommande teman har indikerats. Jag visar i resultatdelen  

Samtidigt märkte jag att enskilda passerande lärare spanar uppmärksamt på vissa elever, inte minst om oljud uppstod. 

En mörkhyad elev hälsar vardagligt på en vit kamrat med orden ”What’s up, nigga?!”. Ingen vuxen förutom jag tycks 

höra det – eller i alla fall reagera på det. 

[…] 

Ett för ögat desorganiserat flöde av elever rör sig lite överallt. En grupp elever sitter lugnt vid bord uppdukade med 

fika och frukt, som ska säljas till gäster. Nu börjar vuxna gäster dyka upp, vissa med barn (potentiella nya elever), och 

andra utan. I korridoren har lärarna satt upp en pantstation till förmån för Musikhjälpen 2017, där de uppmuntrat 

gäster att ta med pant hem ifrån för att hjälpa till.  

En man i uppskattningsvis åldern +50 kommer in och stannas upp av en drös elever som exalterat benämner honom 

som XX, och tävlar om dennes uppmärksamhet. Han verkar vara en tidigare anställd på skolan, eller någon typ av 

person som varit populär på plats. En ur personalen svär ledigt i konversation med XX. Även en förbipasserande 

lärare kommer fram till XX och proklamerar ”Men, är det inte gubbdjäveln!” som hälsningsfras innan hen kramar om 

XX. Hela tiden finns elever närvarande. 

[…] 

En konstutställning står uppställd i korridoren närmast biblioteket. Den har temat ”Mänskliga rättigheter” och 

innehåller verk av eleverna med motiv om flyktingkrisen, fred, jämställdhet m.m. med tillhörande korta poesistycken. 

Elever som passerar förbi reagerar olika på innehållet – vissa generat, andra skämtsamt eller häcklande. Ingen vuxen 

verkar ha särskilt uppsikt över utställningen. 

De anställda på skolan, inte minst vaktmästaren, glider runt och håller uppsikt över eleverna. Vissa lärare och elever 

är knutna till klassrum. Stort fokus har lagts vid att profilera musikhjälpen – vars logotyp pryder affischen som 

beskriver vilka olika aktiviteter som finns tillgängliga på skolan vid tillfället. 

 F2. Utdrag ur fältanteckningar från observation av Öppet Hus, datumet 221117 
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nedan upp uttdrag av koder och citat för att exemplifiera och gestalta de indikationer och tendenser 

jag uppfattat i intervjumaterialet, och återkommer till observationerna i analysdelen av studien. 

Resultat 

Nedan följer en redogörelse över de teman och de kategorier som kommit fram utifrån 

granskningen av datan. I enlighet med kvalitativ innehållsannalys ligger koder till grund för 

kategorierna, och kategorierna ligger till grund för teman. Hur kategorierna interagerar med 

varandra sinsemellan är svårt att fastställa på grund av komplexiteten i både frågeställningar och 

intervjusvar. För överskådlighetens skull har jag ställt upp teman utifrån perspektivet om att 

individen träder in i en levande organisation och interagerar med den. Varje tema och kategori har 

försett med en bokstav för att kunna refereras till i text.  

Tema A: Personalens Ideal 

I personalens berättelser finns en återkommande tråd av att sträva efter att vara en medmänniska 

(A1) – en koppling till humanistiska, mjuka, omhändertagande och vägledande värden – vilket 

också kan skymtas i skolans profilering under sin Öppet Hus kväll. Samtidigt finns det olika 

nivåer och inställningar till hur detta ska gå till och deltagarna ger uttryck för kritik mot andra i 

personalen som de upplever som mer konservativa, eller vana i att sätta sin egen bekvämlighet 

före elevens bästa. Både lärare och annan personal beskriver hur de och andra kommit in i 

organisationen med skiftande förväntningar, med olika förändringsmål och med olika mån av 

framgång i sina strävanden.  

Värden som exemplifieras är att vara flexibel, öppen för att själv lära sig, att söka nya kunskap, 

vara inspirerande och uppmuntra till kritiskt tänkande. Värdet av att kunna lyssna in och skapa 

samsyn samt samförstånd lyfts även fram som viktiga. Men detta arbete står inte utan sina tydliga 

Tema A: Personalens ideal 

Kategorier 

A1. Att vara medmänniska (humanismen) 

A2. Lärares roll 

A3. Föräldrars roll 

A4. Distansen mellan lärare och elever 



21 
 

utmaningar, inte minst i gränserna mellan vad som är lärarens 

roll (A2) och vad som är föräldrars roll (A3) i 

fostransuppdraget. Dessutom upplever vissa deltagare att det 

finns flera i personalen som är fast i sitt eget tänkande och har 

svårt att sätta sig in i andra situation – att de saknar ett reflexivt 

tänkande – som försvårar till både samarbete, 

förbättringsarbete och samförstånd. Det finns också ett tydligt 

spänningsområde i frågan om hur lång den sociala distansen 

mellan lärare och elever (A4) bör vara, där vissa menar att man 

vinner mest på att komma nära eleverna medan andra är tydliga 

att det är omöjligt att skapa studiero och disciplin om man är 

för vänskapligt lagd med eleverna.  

Lärarrollen beskrivs av flera som styrd och begränsad medan 

andra roller i skolan har större möjlighet att ”tänka och agera 

fritt”. Häri finns många saker som kan kopplas till Bourdieus 

teorier om kapital, nämligen lärarens tillgång till att fritt styra 

över sitt arbete, lärarens nivå av kollegialt stöd (se även Tema 

B och C), lärarens sociala pondus och inflytande (socialt 

kapital) samt tillgången till särskild kompetens och erfarenhet 

(kulturellt kapital) som ger läraren ökad status (symboliskt 

kapital). Samtidigt värdesätts dessa tillgångar, eller kapital, 

olika beroende på vilket arbetslag den ingår i. Exempelvis 

framkom det att AST-gruppens särskilda utbildningskapital 

inte eftertrakas i andra arbetslag, trots att det kan finnas 

potentiella vinningar i ett utbyte mellan arbetslagen. 

Elevhälsans kulturella kapital i form av kunskap om sociala 

frågor efterfrågas inte heller i någon större grad ute i 

klassrummen, utan det kopplas först och främst in när en 

indicident eller social kris inträffat. Jag tolkar det som att det 

pågår en febril aktivitet inom det sociala fältet som skolan 

utgör, där olika kapital används för att påverka arbetet i olika 

[…] man försöker vara en medmänniska i 

systemet. (1int: 2) 

[…] man blir ju tryggare och lugnare i sig 

själv när man lär sig hur man ska göra och 

vad som funkar och inte. (1int: 2) 

Och sen har jag ju alltid haft den 

hära fördelen, så att säga, av att jag inte är 

lärare, för jag tycker på många sätt att det 

är en fördel att inte vara det... att jag 

känner att jag har en möjlighet att vara 

ganska fri i mitt tänkande. (2int: 4) 

[…] då blir det ändå lite mjukare men 

inte, men fortfarande har man det här, 

relation lärare-elev. (3int: 3) 

[…] just att lära känna varandra som 

medmänniska också. (3int: 6) 

[…] och vad får man för respons och vad 

kan vi lära oss av det? (4int: 2) 

[…] vissa tycker ju att "Det är självklart, 

det ska vi göra" och andra tycker att "Det 

där behö-, det där kan väl elevhälsan, eller 

specialläraren ta hand om" (4int: 4) 

[…] det kan ju inte vara så att religions 

eller SO-läraren ska uppfostra! (5int: 8) 

Och ändå, samtidigt ska föräldrarna, de 

har ju sina åsikter om skolan, si och så, det 

är helt otroligt. Det är något som inte 

stämmer. (5int: 8) 

[…] skolan ska vara till för eleverna och 

det jag kan se och känna på den här 

skolan, att man har försökt att, antingen 

medvetet eller omedvetet, distansera sig 

från eleverna. (6int: 2) 

"Ja, men det där kan inte jag och jag 

tänker inte bry mig om det där" (6int: 10) 

[…] att "jag som lärare bryr mig 

egentligen inte om eleverna, det är inte 

viktigt att dem når kunskapskraven utan 

det viktiga är att det här känns bra för 

mig". (6int: 10) 

K1: Koder i urval gällande Tema A: Personalens 
ideal 
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inriktningar. Samtidigt finns en avsaknad av en skolövergripande och långsiktigt fokuserad 

diskussion om gemensam värdegrund vilket gör att det endast går att spekulera eller göra grova 

antaganden i huruvida personalen delar samma värderingar, eller vilka kapital som bör vara av 

intresse för alla, eller som i en reflektion jag förde med en deltagare: 

O: Ja, det är lätt att säga att "Ja, jag är humanist" men vad innebär det? 

4int: "Ja, jag tror på demokratin" ja, men vad är det? (4int: 6) 

Tema B: Stress, tid och prioriteringar 

Detta för oss vidare till Tema B: Stress, tid & prioriteringar. I tema B uppdagar sig en rad olika 

spänningspunkter, som uppfattas ge upphov till situationen och organisationskulturen som den ser 

ut idag, och bidrar till att omforma organisationens medlemmar, deras förväntningar och deras 

strävanden. Se textruta K2 på nästa sida för exempel på de koder som bidragit till detta resultat.  

En överbelastad ledningsgrupp (B1) med begränsade resurser gör konstanta avvägningar mellan 

olika prioriteringar inom skolan. Till saken hör att ingen av rektorerna är heltid på skolan, på grund 

av olika omständigheter. Deltagarna beskriver en stor förståelse för att ledningsgruppens situation 

är komplicerad, men menar också att eftersom att de ofta är frånvarande leder det till att enskilda 

lärare och enskilda arbetslag tvingas att ta beslut som de kanske inte annars skulle behöva ha ansvar 

över – något som kan ge ökat symboliskt kapital till informella ledare och inflytande från 

arbetslagskultur (mer om detta även i Tema C). Ledningens engagemang för förebyggade socialt 

arbete, jämfört med att hantera akuta ärenden, beskrivs som svag men positivt riktad. Flera 

deltagare pekar på kraven från LGR11 (B2), som jag tidigare påpekat har skiftat en del fokus från 

Tema B: Stress, tid & 

prioriteringar 

Kategorier 

B1. Överbelastad ledningsgrupp 

B2. Kravbild i LGR11 

B3. Hårda och mjuka frågor i konkurrens 

B4. Tryck utifrån (Politiker/media/föräldrar) 

B5. Konflikter 

B6. Brist på skolövergripande mötesplatser 
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sociala målsättningar till akademiska (Kjellgren i Jarl & 

Pierre, 2012:124), och således upplevs bidra till att hårda och 

mjuka frågor hamnat i konkurrens (B3) om begränsade 

medel. Sociala frågor beskrivs ofta som svårmätbara och 

sociala metoder sammankopplas med ordet flum av 

tveksamma lärare, vilket diskrediterar såväl beprövade som 

experimentella metoder. Begreppet ”flum” ser jag som ett 

uttryck för hur olika medlemmar av organisationen 

uppvärderar och nedvärderar kulturellt kapital om socialt 

arbete av olika sort – ett kapital som värderas högre av de 

som jobbar med AST-gruppen och de som är involverade i 

elevhälsoteamet (EHT). 

Ett ständigt närvarande ord bland lärarna är tidsbrist, vilket 

dels kan betyda rent tekniskt att de inte hinner med alla 

målsättningar men samtidigt kan tolkas som att de inte hinner 

med vissa frågor på grund av prioriteringar – som kan skifta 

lärares uppmärksamhet från det de själva vill göra till det som 

andra parter vill att de ska göra. Det finns ingen enighet 

kring vad den påstådda tidsbristen faktiskt innebär, och flera 

intervjudeltagare ställer sig frågande till huruvida det råder 

en tidsbrist eller om det är prioriteringarna som görs som är 

problematiska. Detta tolkar jag som ett uttryck för de 

kapitalkonflikter som finns underliggande i organisationen 

och ett uttryck för de intressekonflikter som läggs på skolan 

utifrån, från den omkringliggande samhället (B4), genom 

bland annat produktionsfältet.  

Trycket utifrån kommer både från skolpolitiker, som gärna 

vill genomföra kortsiktiga sociala projekt i skolan, och media 

som driver på olika frågor mot skolvärlden som institution. 

Detta ger en djupare bild av ledningsgruppens balansgång. 

[…] mycket spel bakom, inte bara 

lektionerna utan det finns annat tänk hur 

man ska ta ut kompassriktningen för 

skolan, alltså som personalstyrka, och sånt 

kan ju förändras på olika ställen, det går i 

olika vågor. (1int: 3) 

[…] nya kompassriktningen är helt tvärt 

om och då går man åt andra hållet […] 

man känner att det skulle kanske inte vara 

så man hade jobbat långsiktigt om man 

inte var styrd uppifrån (1int: 3) 

[…] jag vill att vi ska ha temaveckor som 

man hade på den tiden som jag gick i 

skolan, och det är så här flum över hela 

skolan - folk springer omkring och gör 

olika saker och det är så här, en levande 

skola. (2int: 6) 

[…] de sociala problemen att tränga sig in 

i skolan och media började att tycka och 

politiker tyckte. (2int: 7) 

Men att det är mer styrda uppgifter idag. 

(3int: 4) 

[…] vi kan uppleva att vi inte har så 

mycket tid att resonera med varandra i 

hela kollegiet. (3int: 7) 

[…] verksamheten är väl inte kanske 

mogen att ta allt för nya grepp heller? 

(4int: 2) 

[…] besvikna föräldrar då som kanske 

mera känner sig påhoppade av skolan, än 

att vi samarbetar. (4int: 3) 

För det är ju det, rektor som har 

huvudansvaret, ska peka med hela handen 

och, ja... vara tydliga. (4int: 5) 

[…] jag hoppas att intentionen från 

rektorerna är god, att man vill satsa på det 

här. Ja, men sen kommer det annat som är 

viktigare […] (6int: 4) 

[…] från skolledningen är det nog kanske, 

ganska fega, egentligen, att ta tag i saken. 

(5int: 5) 

 

K2. Koder i urval gällande Tema B: Stress, tid & 

prioriteringar 
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Saker som är populära ute i samhället söker sig in i skolan, inte sällan i kosmetiska småskaliga 

projekt, vilket personal upplever urvattnar skolans övergripande och långsiktiga arbete med sociala 

frågor. Det händer att skolan hänger sig till minsta möjliga insats för att kunna rapportera att man 

genomfört något, när det mesta av arbetet fortsätter att genomföras precis som tidigare. Likaså 

finns det föräldrar som riktar udden mot skolan och vill att den ska arbeta på olika sätt, vilket ibland 

kan ge upphov till konflikter – om än majoriteten av föräldrakontakten beskrivs som godartad. 

Konflikter (B5) uppstår i skolan mellan konkurrerande uppfattningar – inte minst när ledningen 

söker reformera arbetet på olika sätt, eller exempelvis specialpedagog eller elevhälsoteam kommer 

med någon ny idé. I intervjuerna förekommer berättelser om två fall av vuxenmobbning, varav ett 

fall är äldre och inte längre aktuellt medan ett framstod som nyare, där lärare inte ansetts passa inte, 

inte kunnat komma överens med personalen och drabbats av utfrysning i sitt eget arbetslag. De 

flesta konflikter är dock av det slag att det handlar om hur arbetet ska utformas, genomföras och 

prioriteras vardagligen, i vilket individer och grupper förhandlar med de kapital de har tillgängliga. 

Skolan, dess ledning och dess personal står i en spänningspunkt mellan olika samhällsinstitutioner, 

olika skolpolitiska diskurser och ett skiftande medialandskap – som inte underlättas av att det råder 

en brist på naturliga skolövergripande mötesplatser (B6). Personalen ses väldigt sällan i helgrupp 

och arbetet planeras och genomförs främst på arbetslags- och individnivå, vilket kan bidra till 

konflikter, inte minst då förändringar ska genomföras. Makten över vilka kapital som ska 

värdesättas tillfaller därmed i stor utsträckning arbetslagen, där informella ledarfigurer beskrivs 

kunna ha stort inflytande. 

Tema C: Särbokultur 

Detta för oss till nästa tema, Tema C: Särbokultur, som gäller organisationskulturen på skolan. 

Kulturen kommer till uttryck i olika former i alla intervjuer och kan sägas genomsyra intervjuerna, 

inte minst i deras problembeskrivningar. När jag upptäckte dessa mönster i organisationen 

undersökte jag huruvida någon annan skrivit om likartade mönster och fann begreppet särbokultur 

som jag hämtat ur Blossing (2003). Jag hade inte hört talas om begreppet innan studiens 

genomförande, eller i min initiala översikt av tidigare forskning. Han beskriver särbokultur på 

följande vis: 
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I särbokulturen sker samarbetet mellan lärare inom olika smågrupper på skolan. Grupperna hålls 

samman av speciella särintressen som behöver försvaras och hävdas gentemot andra grupperingar 

på skolan (Blossing, 2003: 36f) 

Han beskriver vidare hur Staessens (i Blossing, 2003) fann att lagarbetet på en skola blev lidande 

i en sådan kultur, där normen främst gällde att var och en skulle sköta sina elever i sitt klassrum. 

Denna typ av inställning kommer till tals i intervjuerna i relation till att skolan är påtagligt indelad 

i olika arbetslag med olika arbetsindelningar (A1) och skiftande arbetslagskulturer (A2), som 

ibland ger upphov till konflikter i form av bland annat grindvaktande (A5). Dels kände många 

individer i personalen att lärarrollen kantades av ensamhet (A3) – att känna sig ensamt ansvarig i 

olika ärenden och vardagliga utmaningar – och att det primära stödet i vardagsarbetet blev samtal 

i arbetslaget mer sällan informella sociala kontakter (A4), även kallade ”korridorskontakter”. I 

intervjuerna finns det inslag av att ansvar vilar tungt på enskilda individer men också att det saknas 

kontaktytor mellan arbetslagen (B6), inte minst när det kommer till kontakten mellan 

elevhälsoteam och det arbete som sker ute i klassrummen på en vardaglig basis. Ett alternativ till 

särbokultur enligt Blossing är den samarbetande kulturen där bland annat:  

[…] sociala kontakter knyts kors och tvärs över arbetsgrupper så att idékopplingar sker spontant mellan olika delar 

av verksamheten. (Blossing, 2003:37)  

I textrutan K3 följer ett utdrag av koder som visar på dessa sociala mönster. En av rötterna till 

situation ligger i att nyanställda saknar en formaliserad, gedigen introduktion till skolans arbete 

och värdegrund – istället beskrevs det som att man ”kastades in”, fick några dokument skickade 

till sig och sedan förväntades att komma in i arbetet automatiskt i kommunikation med främst 

arbetslaget. Behovet av avlastning och stöd, både i kunskap om skolans sedan tidigare etablerade 

arbetsformer och känslomässigt stöd kom främst från arbetslaget – och visst informellt 

Tema C: Särbokultur 

Kategorier 

A1. Hård arbetsindelning 

A2. Skiftande arbetslagskulturer 

A3. Ensamheten i lärarrollen 

A4. Informella kontakter 

A5. Grindvaktande (Gatekeeping) 
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informationsutbyte som sporadiskt sker genom kollegiet, 

men som efterfrågades av personal i en högre utsträckning än 

det förkom vid tidpunkten för studien. På så vis sker en 

införlivning av nya medlemmar till gruppen (arbetslaget) 

som acklimatiseras i olika grad. De som inte acklimatiserar 

sig har ibland hamnat i konflikt med andra på skolan, som jag 

nämnde i Tema B: Stress, tid & prioriteringar.  

Sammanhållningen i de olika arbetslagen, samt den kultur 

som råder i de olika arbetslagen är skiftande över skolan där 

särskilt ett arbetslag beskrivits som konservativt. Ett annat 

arbetslag framhäver vikten av social sammanhållning och 

öppenhet, därför att det krävs i arbete med deras elever. Vissa 

arbetslag sägs träffas konstant medan andra arbetslag är mer 

individuella, där lärarna gärna sitter kvar i sina egna klassrum 

under raster istället för att söka sig till gemensamma 

utrymmen. Inom arbetslagen beskriver deltagare hur det 

finns tydliga informella ledare, som också ibland får följare 

som stöttar deras linje. Dessa konstellationer upprätthåller 

gruppens kultur, på gott och ont, genom sina kapitaltillgånar. 

Deltagarna upplever att de informella ledarna får ökat 

inflytande när ledningsgruppen inte finns representerad (B1). 

De som lyfter fram ensamheten i lärarrollen lyfter även att 

det är lätt att bli hemmablind och att man gärna söker råd från 

andra i personalen, ibland från sitt arbetslag och ibland bland 

sina ämneskollegor över skolan. Det finns således flera som 

söker kontakt över gruppgränser, men i arbetsindelningen 

finns det gränsdragningar som påverkar upplevelsen om vem 

som är relevant att tillfråga. Särskilt AST-gruppens anställda samt elevhälsan framstår som avskild 

från övriga skolan, trots att de rent fysiskt befinner sig i samma byggnad. En anställd beskriver det 

som att det känns som att det finns en fysisk gräns till AST-gruppens del av skolan, trots att det 

[…] fast dem här yngre inte alls var lika 

konservativa som den här äldre gruppen, 

då eller lika bråkiga […] på något vis 

att fast dem inte var indragna i deras idéer 

då så har dem liksom, levt vidare, och än 

idag är det så i det arbetslaget som är 

motsvarigheten till det gamla arbetslaget 

(2int:5) 

[…] det är det hära att det sitter i 

väggarna, "vi har alltid gjort som vi har 

velat" (2int: 5) 

[…] det tycker jag ibland kan vara svårt 

själv. Om man är ensam med gruppen. 

(3int: 2) 

Ibland brukar man säga att det sitter i 

väggarna också, vissa saker. Svårt att 

ändra sig. (3int: 6) 

[…] det är lite som att jag är in och 

trampar lite på deras territorium. (6int: 2) 

[…] lite besvärligt att liksom... komma 

samman och jobba tillsammans. (6int: 4) 

Vi brukar diskutera nog i lärarrummet, 

sådär inofficiellt, då vi inte har möten och 

så, då brukar vi prata ut om allt möjligt. Så 

man får stöd och-, på det viset, av 

arbetslaget. (5int: 5) 

"Ja, men då bestämmer vi att i matsalen 

ska man inte ha några jackor" men så finns 

det dem som tycker att "Äh, det är väl en 

storm i ett vattenglas". (4int: 4) 

Jag tycker väl att alla som kör sitt eget 

race mer eller mindre (5int: 3) 

Mm. Och det är säkert mycket som faller 

mellan stolarna. Det är jag ju helt säker på. 

(4int: 3) 

 

K3. Koder i urval gällande Tema C: Särbokultur 



27 
 

bara är en trappa upp. Många gånger är elevhälsan beroende av ledningsgruppen att agera brygga 

mot resten av skolan – och distansen mellan elevhälsan och klassrummen beskrivs som stor. Värt 

att nämna är också att, trots att Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2015) förtydligat de statliga 

föreskrifterna om att skyddsombudet nu har tydligt ansvar även för social arbetsmiljö så har denna 

förändring sedan dess implementerande 2016 inte hunnit nå ut till den här skolan. ”Mjuka frågor” 

sägs tillhöra elevhälsan medans skolans skyddsombud sköter ”hårda frågor”, så som ventilation 

och bullerproblem. 

Allt detta i kombination med att enskilda i personalen, samt olika grupper, beskrivs skydda sitt eget 

arbete och bilden av sin egen kompetens, genom att ofta avvisa åsikter eller råd från ”andra” 

gruppers medlemmar, beskrivs leda till att förändringsarbete i skolan blir trögflytande och det till 

stora delar råder en avsaknad av skolövergripande kommunikation när det kommer till det sociala 

arbetets utformning. Detta bidrar till en organisatorisk tröghet på skolan, som även framträder i 

andra teman. Flera deltagare uttrycker en vilja att jobba mer gruppöverskridande, i ett ideal om 

villigheten att lära sig och uppmuntra samarbete, men att det i dagsläget inte riktigt fungerar på det 

viset. Att se hela skolans personal som en grupp verkar vara svårt i det vardagliga arbetet. Den 

övergripande organisationskulturen över skolan är således svag, medan interna grupper har skapat 

sina egna kulturer. 

I frågan om grindvaktande kommer åter förälders roll (A3) på tal. En deltagare lyfter att skolor kan 

använda sin dokumentation för att säkra att skolan formellt sett uppfyller sina krav och därmed står 

med ryggen juridiskt fri, samtidigt som en elev har en negativ social utveckling. Vikten av 

samarbete mellan föräldrar och skola lyfts fram som imperativt för elevernas utveckling, men 

ibland finns det föräldrar som inte klarar av det som ses som deras uppdrag av skolan, och ibland 

klarar inte skolan av att möta upp behoven som en elev har – eller inte ser det som sin uppgift att 

hantera elevens sociala problem. Hela tiden sker en balansgång där det kan finnas en risk att elever 

i en utsatt position inte får den hjälp den behöver, vare sig från hem eller skola, och där 

organisationskulturen, både genom explicita och implicita bestämmelser, internt reglerar vem som 

äger olika elevers utvecklingsfrågor. 
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Tema D: Dold läroplan 

Genom dessa tre teman har jag urskiljt ett fjärde tema, Tema D: Dold läroplan. Som ett led i den 

organisationskultur som finns på skolan går det att konstatera att deltagarna uppfattar regler som 

enbart delvis förankrade (D1) och att likabehandlingsplanen är fragmentiserad (D2) i sin form 

genom tematisering, vilket gör att det arbetet ofta landar på några enskilda individers axlar istället 

för att bli ett övergripande arbete för hela personalen. Detta innebär att eleverna löper risk att få 

skiftande signaler från vuxna (D3) i vardagen, vilket kan försvåra införlivandet av formella regler 

på skolan, då informella signaler till eleverna kan ge en annan bild av vilka normer och krav som 

är viktiga. På grund av att barnens sociala samspel är delvis dolt, eftersom att de vuxna inte har 

uppsyn över dem hela tiden eller till och med ofta saknar denna uppsyn, finns det en risk för fall 

mellan stolar (D4), där elevers sociala situation kan komma att dras till sin spets (kris) innan det 

uppmärksammas. Se textruta K4 på nästa sida för ett urval av koder gällande tema D. 

Eftersom att det finns en ibland bristfällig vuxentillsyn och olika vuxna kan ta olika allvarligt på 

oönskat beteende hos eleverna, samt att det finns en påtaglig distans mellan elever och vuxna 

innebär detta att elevernas sociala samspel riskerar att försuras i det dolda. Elevhälsan beskriver att 

när ärenden kommer till deras bord har det ofta redan gått för långt, och att de upplever en 

frustration över att arbetet blir främst krishantering istället för förebyggande arbete. Häri 

aktualiseras åter igen konflikten mellan mjuka och hårda frågor (B3), där mjuka frågor inte 

prioriteras av många lärare förrän de uppnått ett visst tillstånd av kris. 

Tema D: Dold läroplan 

Kategorier 

D1. Regler som delvis förankrade 

D2. Fragmentiserad likabehandlingsplan 

D3. Skiftande signaler från vuxna 

D4. Risk för fall mellan stolar 

D5. Medveten/omedveten grupphantering 
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Den rådande sociala miljön för elever behöver alltså 

inte vara uppenbart för de vuxna, inte minst när det 

kommer till handlingar som sker på social media, men 

ändock direkt påverkar skolan. I detta krävs en 

individuell fingertoppskänsla från de enskilda lärarna 

i att löpande analysera eleverna både som individer, 

grupp och subgrupper. I denna process av 

medveten/omedveten grupphantering (D5) finns 

risker att elever kategoriseras felaktigt av den 

ensamma läraren utifrån dennes schematan, som 

precis som andra människor i samhället innehåller 

både stereotyper och kognitiva genvägar. Precis som 

de vuxna så har eleverna olika nivåer av 

kapitaltillgångar att tillgå, bland annat i form av socialt 

kapital som de kan nyttja för att få lärarens 

uppmärksamhet och hjälp under lektionstid, medan 

resurssvagare elever inte alltid har samma möjlighet 

för detta. Detta kan skapa en skev bild där redan svaga 

elever begränsas ytterligare i sina framtidsutsikter, 

vilket för mina tankar till Bourdieus uppfattning om 

att skolan ägnar sig åt en viss grad av kulturell 

reproduktion (Broady, 1998:5f, Giddens, 2007), 

oavsett om de är medvetna om det eller inte. 

Lärarna har en ambition om att använda elevstödjarsystemet för att blicka in i elevernas situation, 

och använder sig även av sin löpande kontakt med olika elever i det vardagliga arbetet för att 

försöka hålla sig informerade om läget. Detta bygger dock på att den enskilda läraren dels 

upparbetar en fungerande relation till eleverna och dels på att kamratstödjarsystemet fungerar, 

vilket det inte alltid gör, och vid tillfället för studien beskrevs det som förhållandevis inaktivt.  

Dessa teman gemensamt visar på hur en individs habitus träder in i en organisation och dess kultur, 

och försöker hantera organisationens uppgifter i ett samspel med andra medlemmar, vuxna likväl 

det kan bli otydligt på vissa saker […] sånt kan 

ju bädda för lite inkonsekvent beteende 

(1int:7) 

ibland kan det falla mellan stolarna. Ibland kan 

vi ha ett problem som vi tar upp om och om 

igen. (1int: 7) 

jag har sett jättebra kamratstödjarverksamhet 

på grund av att man har haft bra vuxna […] 

och jag har också sett jättedålig 

kamratstödjarverksamhet (2int: 8) 

någonstans har ju ändå ungdomarna lärt sig 

"Att vara si eller så det gälls inte, eller det 

duger inte" (4int: 3) 

Stämningen är sådär. […]funderat på att en 

eller två kan förpesta en hel klass, eller en hel 

lärarkår. Vad är det som gör att gruppen kan 

bli så påverkad? (4int: 5) 

vilja ha ett helhetsgrepp där vi alla ansvarar 

för det här […] ha likabehandlingsplan och jag 

tycker det ska genomsyra hela 

skolverksamheten (6int: 5) 

i vissa miljöer är det okej att ta för sig väldigt 

mycket, vara bufflig, för det är någonting som 

uppmuntras, och får man mycket beröm 

(6int: 7) 

kärnproblem här, man har skapat en miljö där 

man separerar människor ifrån varandra 

istället för att jobba tillsammans som ett team. 

(6int: 8) 

tror inte att de [uppförandereglerna] är helt och 

fullt förankrade i personalen. (6int: 9) 

 

 

 

K4. Koder i urval gällande Tema D: Dold läroplan 
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som barn. Längst den vägen uppstår en rad olika utmaningar och risker. Utifrån detta vill jag 

återkoppla resultatet till studiens frågeställningar genom en avslutande diskussion. 

Diskussion 

Denna studie har sökt studera hur en svensk högstadieskolas personal skapar och påverkas av 

organisationskultur i relation till socialt arbete i skolan, med stöd av Bourdieus begreppsvärld. 

Slutsatsen är mångfacetterat men pekar på en rad olika teman som rör hur den enskilde individen 

träder in i organisationen och påverkar den samtidigt som individen påverkas tillbaka, och ger en 

fingervisning om hur detta till slut kan resultera i vissa drag av dold läroplan, i relation till 

elevernas situation. Om än skolan inte uppvisar några påtagliga missförhållanden finns det ett 

antal problemområden som härrör till dels hur skolan är organiserad, dels hur ledarskapet 

uppfattas av personalen och dels till skolans relation till både det övergripandeproduktionsfältet 

och det lokala konsumtionsfältet. Till stor del handlar det om en avsaknad av skolövergripande 

kohesion (Thornberg, 2012: 45f), även känt som sammanhållning, som skiftar utifrån enskilda 

arbetslag och enskilda lärare i relation till enskilda klasser, och starkt bidrar till en social miljö 

som beskrivs som ”sådär” av en deltagare. Arbetslagens interna kultur framstår i denna studie 

som starkare än organisationskulturen på skolan som helhet. Nedan redogör jag hur detta står i 

relation till forskningsfrågorna. 

Hur har deltagarna upplevt sitt möte med organisationen? 

Deltagarna beskriver en situation där de träder in i organisationen med sina egna värderingar och 

idéer om hur de vill arbeta socialt genom att vara en god medmänniska. Deras förväntningar och 

idéer tempereras i mötet med organisationen, i fråga om hur man lämpligast arbetar, hur man är en 

god medmänniska, hur man är en bra kollega – och i stort tar skolan en humanistisk profilering, så 

som även min observation vid öppet hus aktiviteten vittnar om. 

Samtidigt möter deltagarna en arbetssituation där enskilda lärare kan känna sig ensamma, få en 

knapphänt introduktion till arbetet och blir väldigt beroende av arbetslaget – vars olika kulturer kan 

skilja sig kraftigt arbetslagen emellan. De måste även försöka att etablera gränsdragningar över vad 

som personalens roll i elevernas fostran, respektive förälders roll, vilket kan ge upphov till 

frustrerande och konfliktfyllda situationer mellan de olika parter som är involverade. Likaså 

beskriver flera deltagare hur organisationens prioriteringar flera gånger skiljer sig mot deras egna 

initiala tankar om hur de velat arbeta, men att de med tiden behövt ”rätta sig i ledet”. De som inte 
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gjort det har drabbats av konflikter av olika slag och olika grad av allvar – mest allvarligt är två fall 

av vuxenmobbning som förekommit på skolan. En tydlig skillnad mellan olika lärare och olika 

personal är i uppfattningen om vad som är en ”lämplig” social distans till eleverna. 

Detta ligger i linje med tidigare forskning om organisationskultur och hur en enskild medlem 

socialiseras in och blir en del av gruppen, där de slutligen kan se sina egna habitus förändras av 

organisationskulturen (Cushion & Jones, 2014). Det sätter också fingret på en del av den 

balansgång som personal i skolan behöver göra mellan sina egna värderingar och gruppens 

värderingar, andra gruppers värderingar, samt relationen till eleverna och deras föräldrar. Här 

aktualiseras den enskilda medlemmens tillång till kulturellt-, socialt- och symboliskt kapital, som 

medlemmen måste använda för att få gehör för sina egna idéer och sin egen vilja.  

Just distansen mellan personal och elever anses av ett antal deltagare vara djupt problematisk för 

det sociala arbetet medan det av andra ses som imperativt för att upprätthålla ordning och disciplin 

i arbetet. Utifrån mina möten med personalen verkar detta vara kopplat till de enskilda anställdas 

egna upplevelser av sin egen uppväxt och skolgång, var de fått sin lärarutbildning och vilka typer 

av arbetsuppgifter de haft samt har idag. Jag fascinerades över att deltagare med finsk bakgrund 

hade en annan syn på disciplin och distans till eleverna än de med svensk bakgrund. Likaså 

uppvisade de som hade en annan arbetsbakgrund än bara lärare ett större fokus och intresse för det 

sociala arbetet i skolan. Eftersom att lärarna är de främsta uttolkarna av regler och bestämmelser i 

skolan (Blossing, 2003, Thornberg 2012, 79ff) och står i direkt anslutning till eleverna, lär dessa 

skillnader lärare emellan ha en stor inverkan på elevernas upplevelse av skolan. Vad ligger bakom 

uppfattningen om att lärarrollen är begränsad i sina möjligheter att arbeta socialt? 

Hur påverkar organisationskulturen arbetet med sociala frågor? 

Det mest påtagliga i resultatet i denna fråga är betydelsen av arbetslagens starka självständighet. 

Arbetslagen beskrivs ha olika grad sammanhållning, och innehålla både negativ och positiv intern 

kultur, vilket skapar en svårighet i ett koordinerat skolövergripande arbete med sociala frågor. Att 

arbetslagen får ett stort inflytande har sin grund i skolans strävan att ha självstyrande arbetslag som 

med lätthet kan organisera sitt eget arbete, men innebär också en risk att enskilda grupper tolkar de 

regler och bestämmelser som skolan har på sitt eget vis och skapar en negativt riktad kollegialitet 

där t.ex. en konservativ struktur får leva kvar (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016:92ff). Eftersom 

att ledningsgruppen beskrivs av flera deltagare som överbelastad och ofta frånvarande blir 
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informella ledare i arbetslagen av ännu större betydelse, som med sitt eget kapital kan påverka 

arbetslagets fokus i en större grad än om skolans ledning hade en starkare position. Häri blir de 

enskilda anställdas kapitaltillångar centrala, och deltagarna vittnar om att socialt arbete ofta får 

stryka på foten för vad som kallas ”tidsbrist”, men också kan kan tolkas som bortprioritering. 

Det finns ett tydligt tryck utifrån, från vad som jag tolkar som produktionsfältet, genom den nyaste 

läroplanen LGR11, och från politiker samt media. Förändringarna av läroplanens prioriteringar har 

uppmärksammats mer av Kjellgren (i Jarl & Pierre, 2012:124). Även föräldrar applicerar ett tryck 

utifrån riktat mot skolan. De prioriteringar som riktas utifrån, särskilt när det kommer till ett 

långsiktigt socialt arbete, skiljer sig ofta från skolpersonalens egen vilja. Detta tryck bidrar till en 

konkurrens mellan så kallade hårda och mjuka frågor där de akademiska resultaten ofta får ett ökat 

fokus på bekostnad av det sociala arbetet. Mycket av det sociala arbetet blir fragmentiserat, både 

genom kortsiktiga politiska projekt och genom att likabehandlingsplanen som etablerats på skolan 

är av tematisk form, där olika teman behandlas periodiskt under läsårets gång. Kombinerat med en 

bristande nivå av skolövergripande mötesplatser bidrar detta till att det sociala arbetet vid flera 

tillfällen läggs på några enskilda anställdas axlar, och sker stötvis, istället för att vara genomsyrande 

igenom hela skolans arbete. Hade skolledningen haft en starkare position och en tydligare 

viljeriktning i de sociala frågorna skulle situationen troligtvis se väldigt annorlunda ut, inte minst 

eftersom att det är genom dem som exempelvis elevhälsan kopplas mot klassrummen. 

Vilken typ av organisationskultur ger skolan uttryck för i deras arbete med sociala frågor? 

Skolans personal beskriver en organisationskultur som har många inslag av det som Blossing 

(2003: 36f) kallar särbokultur. Det är en kultur där många har inställningen ”Du sköter ditt så 

sköter jag mitt” eller som en deltagare sa: ”Jag tycker väl att alla som kör sitt eget race mer eller 

mindre” (5int: 3). Det är när ingruppens medlemmar eller den enskilda medlemmen värnar sitt eget 

arbete till den grad att det kan uppstå konflikt om någon som beskrivs tillhöra en utgrupp vill ”lägga 

sig i”, eller som en deltagare uttryckte det: ”[…] det är lite som att jag är in och trampar lite på 

deras territorium” (6int: 2) . Denna typ av social försvarsmekanism kallas för grindvaktande 

(gatekeeping).  

Samtidigt vore det orimligt av mig att påstå att denna organisationskultur är förhärskande på skolan 

enbart från dessa sex deltagares vittnesmål – för det skulle det behövas mer djupgående studier av 

de enskilda arbetslagens kultur över en längre tid. Istället är det tydligt i mina resultat att det till en 
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viss grad saknas en skolövergripande sammanhållning (kohesion) och att arbetslagen utvecklar sina 

egna organisationskulturer, som verkar vara starkare än skolans övergripande organisationskultur. 

Mellan dessa arbetslag finns det stora skillnader i hur det sociala arbetet ses på och bör hanteras. 

Detta bygger både på ledningsgruppens situation och på den enskilda anställdes starka beroende 

av arbetslaget. Jag ser en risk i att arbetslagens självständighet, säregenhet och inslag av informella 

ledare kan bli en bromskloss eventuellt förändringsarbete i organisationen, ett fall av så kallad 

organisatorisk tröghet (Ahrne & Papakostas, 2014). 

Jag ser även att flera deltagare efterfrågar fler möten över arbetslagens gränser och ett tydligare 

utarbetande av skolövergripande organisationskultur, för att få en ökad tydlighet i hur skolan som 

helhet borde jobba med dessa frågor. I detta söker sig enskilda medlemmar socialt kapital i form 

av informella kontakter, både inom och utom arbetslagens gränser. Ett sådant beteende pekar på en 

strävan efter vad Staessen (i Blossing, 2003) kallar för en samarbetande kultur. Vid tillfället för 

studien var det till och med så att när personalen sågs i helgrupp (som i min observation av 

personalmötet) så satte sig de enskilda anställda tillsammans med sina arbetslagsmedlemmar – en 

underliggande ordning som enligt deltagarna i princip aldrig bryts. 

Vilka problemområden upplever deltagarna när det kommer till det sociala arbetet på skolan, och 

varför? Vad kan detta innebära för elevernas situation? 

Jag har redan berört flera av problemområdena som ges uttryck i resultatet, och ska inte upprepa 

mig mer än nödvändigt. Istället ska jag fokusera på det jag sett av skolans dolda läroplan och vad 

detta kan tänkas innebära för eleverna. 

Genom att regler tolkas olika mellan olika arbetslag och till och med mellan olika lärare, som 

”äger” sina egna klassrum, finns det en påtaglig risk att eleverna får skiftande signlar från 

personalen om vad det är som gäller, och vad som är viktigt ”på riktigt”. Det sociala klimatet på 

skolan beskrevs av en deltagare som ”sådär”, inte minst när det kom till hur personalen interagerar 

med varandra. En stor del av elevernas sociala samspel sker bortom personalens vakande öga och 

problem uppmärksammades ofta först när en kris uppstått. Att greppa elevernas situation framstod 

som en utmaning med skiftande framgång beroende både på den enskilda lärarens arbetssituation, 

kontakt med förälder och direkt kommunikation med elever och kamratstödjare. Den lyhördhet och 

vaksamhet kring beteenden som krävs för att hålla koll på eleverna både som individer och som 

grupper, och att ge dem de stöd som de kan behöva, är en utmaning som direkt påverkas av lärarens 
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dagsform, dess tillgång till stöd bland kollegor (socialt kapital) dess utbildning (kulturellt kapital) 

och tidigare erfarenheter, samt tid – något som beskrevs som en typisk bristvara. Thornberg (2012: 

103f) pekar på detta som en nyckelpunkt i det sociala arbetet. Det fanns också ett rationaliserande 

och en förståelse för att vissa situationer aldrig får en riktig lösning, och lärare kan bli uttröttade på 

att hålla koll på elever som bryter mot regler eller betér sig illa, vilket påverkar kvalitén på deras 

undervisning (Hughes, 2002: 486). Samtidigt uppstår en rad olika risker för eleverna när personalen 

inte har de verktyg eller de resurser som behövs för att uppnå skolans sociala målsättningar. Med 

skiftande signaler till eleverna blir frågan: känner eleverna att de har tydliga direktiv från de vuxna, 

om hur eleverna bör göra när de mår dåligt eller behandlas illa? En annan bra fråga är: vad som 

kan tänkas hända om en elevgrupp utvecklar en tystnadskultur, vilket ytterligare försvårar 

personalens insyn i elevernas sociala miljö? 

Läraren rör sig kontinuerligt mellan olika rum i skolan och intar olika roller: kollega, fostrare, 

ämnesexpert, vuxen förebild och privatperson. Som syns i observationen jag gjorde under Öppet 

Hus så kan det ibland vara svårt för den enskilda läraren att balansera mellan dessa roller beroende 

på vilken person den interagerar med. Detta är kombinerat med genomströmningen av arbetskraft 

i organisationen, där viktiga roller i bland annat elevhälsoteamets arbete och i ledningsgruppen 

ibland byts ut, och svårigheter uppstår i att skapa en kontinuitet i förändringsarbete och i långsiktigt 

socialt arbete. Arbetslagets egna kultur blir då den stabilaste plattformen att luta sig mot, som 

enskild anställd, på gott och ont. 

Samtidigt står elevhälsan utanför klassrummen, och hänvisas till att hålla sig utanför tills de 

”behövs” – vilket oftast är först när det hänt något som lärare och skolledning klassar som socialt 

allvarligt. Det blir en situation där de som står med stort kulturellt kapital i fråga om sociala frågor 

är beroende av att ledningsgruppen, som i detta fall ofta är frånvarande eller överbelastade, agerar 

brygga gentemot arbetslagen. Annars är det lärarna som måste sköta det sociala arbetet – vilket 

flera av dem inte vill, då de inte ser det som en del av sin roll som lärare. De ser istället de 

akademiska målen som viktigare och prioriterar ofta ner sociala frågor, tills en kris uppstår. Enbart 

arbetslaget som jobbar med elever inom autismspekrat verkar prioritera det sociala arbetet högt, 

eftersom att de måste visa väldigt stor hänsyn till de enskilda elevernas förutsättningar för att i 

huvudtaget uppnå några akademiska resultat. Deras kompetens efterfrågas samtidigt inte av andra 
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arbetslag, trots att det finns elever med sociala problem även i deras grupper – något som möjligen 

kan få allvarliga följder för enskilda elever som har sociala problem i skolmiljön. 

Avslutande ord 

Det är inte mitt uppdrag som forskare att utvärdera eller recensera hur skolan sköter sitt arbete, 

men jag vill här avslutningsvis reflektera över rationaliserandet, där det sociala arbetet ofta 

nedvärderas till förmån för ”hårda” frågor och mer mätbara mål. Eftersom att forskningen visat att 

det finns starka kopplingar mellan akademiska resultat och elevers hälsa borde det vara av stort 

intresse för både beslutsfattare och all skolpersonal att säkra kvalitén på det sociala arbetet. Så ser 

det inte ut i praktikten idag, i alla fall inte i denna fallstudie. Istället verkar det som att sociala 

frågor gärna förs över på elevhälsoteamet, som inte står i direkt relation till eleverna ute i 

klassrummen. Att lärare uttrycker att de vill fokusera på överföringen av akademisk kunskap 

riskerar därmed att bli kontraproduktivt, om det går ut över det sociala arbetet. 

I min ambition att bidra till skolförbättringsforskningen, och ge personal makten att förstå och 

förändra sitt arbete vill jag också göra en sista reflektion. Organisationskultur kan vara ett kraftfullt 

verktyg om det används på rätt sätt. I den situation jag funnit, med bristande skolövergripande 

sammanhållning och drag av särbokultur (Blossing, 2003), ligger makten över 

organisationskulturen i mycket händerna på enskilda kapitalstarka individer i arbetslagen. För att 

ta förändringsmakten över en sådan situation krävs en ledningsgrupp som har de resurser som krävs 

för att aktivt arbeta mot en tydlig gemensam vision. På så vis kan  borde självstyrande arbetslag 

kunna kopplas bättre mot varandra och en gemensam linje i det sociala arbetet utformas, som ger 

eleverna ett mer enhetligt budskap. Därmed finner jag det också troligt att element av dold läroplan 

och informella ledare borde få mindre makt över det gemensamma sociala klimatet, i en 

samarbetande organisationskultur. 

Studiens svagheter 

En av svagheterna i studien är att ingen av skolans rektorer intervjuats, vilket kunnat ge en ökad 

insikt i ledningsgruppens arbete över tid, och deras syn på arbetslagens kultur, samt deras egna 

ambitioner för skolans organisationskultur. En rektors position är unik i den mån att de är ”spindel 

i nätet” i organisationen och kan ha en stor förståelse för vilka olika grupper som verkar där inom, 

och vilka problem som finns. Min kommunikation med deltagare som står i nära relation till 
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ledningsgruppen kan inte helt ersätta bristen på ett personligt vittnesmål från en av skolans aktiva 

rektorer. 

Ytterligare en svaghet med studien ligger i dess validitet. Min ambition var från början att kunna 

stärka validiteten med mer observation och att kunna reflektera över intervjuernas innehåll med en 

annan forskare, men ingen av dessa gick till sist att genomföra. Därför finns det en risk att 

deltagarnas vittnesmål och mina tolkningar av dessa inte motsvarar den situation som faktiskt råder 

på skolan. Studiens resultat är, som jag nämnt under metodavsnittet, inte generaliserbara till en 

större kontext. En uppföljande studie hade varit önskvärd, med gruppintervjuer och fokus på de 

enskilda arbetslagens intersubjektiva uppfattningar om deras egen organisationskultur. Framtida 

forskning skulle också behöva koppla samman den organisationskultur som personalen utvecklar 

med de upplevelser och erfarenheter som elever får av detta, för att skapa en mer mångdimensionell 

förståelse för samspelet inom en enskild skola.  
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Bilagor 

Bilaga 2. Fältanteckningar från personalmöte, datumet 081117 respektive Öppet Hus, datumet 221117 

Jag sprang på rektor FF i den administrativa korridoren och utbytte några ord med henom, för att göra klart 

vad som gällde inför min korta presentation av mig själv till de anställda som alla skulle närvara på 

personalmötet. På fem minuter i början av mötet skulle jag redogöra vem jag var och vad min studie går ut 

på, för att förhoppningsvis väcka ett intresse för deltagande. 

Personalrummet har ett förrum med skåp och möjlighet att hänga av sig kläder, som därefter övergår i ett 

stort allrum med soffgrupper, samt några bord med tillhörande stolar. En del av rummet består av ett litet kök 

med kaffemaskin. På en hyllplan på väggen står personliga te- och kaffekoppar för olika medlemmar av 

personalen, och under dessa, på en bänk, står fika som elever i en specifik klass bakat. Man kan betala en 

liten slant för att få en kaka, vilket jag antar bidrar till en klasskassa för någon elevaktivitet. Jag blir insläppt i 

rummet, som är låst till vardags med automatisk låsmekanism, av rektor FF. En hel del av personalen har 

redan börjat samlas och sitter i olika delar av rummet, eller står vid kaffemaskinen och småpratar samtidigt 

som de tar kaffe. Jag känner ingen, eftersom att min vanliga kontakt på skolan inte är där, och det är med viss 

nervositet som jag inväntar att mötet skall börja. 

När mötet ska börja ropar rektor FF folk att sätta sig ner och tystnaden lägger sig över lokalen i takt med att 

folk söker sig till tillgängliga platser. Jag noterar att båda rektorerna är positionerade ”längst fram” i rummet 

vid ett särskilt bord, där jag också slagit mig ner, i närheten till en projektorduk. Eftersom att jag inte har koll 

på de andra i personalen så vet jag inte hur de positionerat sig i rummet. 

Rektor FF hälsar alla välkomna och berättar att de har en gäst, mig, som ska genomgöra en studie på skolan. 

Jag får ordet och redogör muntligt för vem jag är och i korthet vad mitt arbete kommer att gå ut på, samt 

berättar att jag kommer dröja mig kvar tills efter mötet, om det är någon som vill ställa frågor eller direkt 

anmäla att de är intresserade av att delta. Därefter tackar jag för att jag fick komma och rör mig till den mer 

avsides köksdelen för att ta mig en kopp kaffe – och komma ur vägen för resten av mötet, samtidigt som folk 

kan se var jag tagit vägen. 

Mötet fortskrider och rektorerna lyfter aktuella frågor. En av sakerna som tas upp är regeln om att elever inte 

ska bära jackor inomhus. Stundom höjer personal handen för att ställa frågor, lyfta reflektioner eller inflika 

en åsikt – några specifika elever kommer på tal som bryter konsekvent mot sagd regel, och personalstyrkan 

verkar till synes komma överens om att alla ska vara på sin vakt och försöka införliva regeln mer aktivt, inte 

minst när det kommer till dessa specifika elever. Stämningen är blandad men mestadels god, med både 

uttryck för bestämdhet, diplomatiska ordalag och en viss märkbar frustration från vissa lärare gentemot vissa 

elever. 

Efter mötet börjar folk bryta upp och röra sig i spridda skurar ut ur rummet. För många verkar detta vara 

slutet på arbetsdagen, eller så rör sig personal till sina ”egna utrymmen” i skolan. Jag får några nervösa 

hejanden riktade mot mig, men de flesta försöker att undvika att se mig i ögonen eller initiera kontakt. Endast 

en person kommer fram och visar direkt intresse för min studie, samt reflekterar kring begreppet ”det som 

kan sitta i väggarna”. Jag sitter hoppfullt kvar tills rummet nästan helt tömts och några eftersläntrande ur 

personalen frågar mig om jag ”fick någon”. De beklagar att ingen känt att de kan ställa upp och bedyrar att de 

själva inte riktigt har tid. 

På väg ut ur skolan, genom den administrativa avdelningen, springer jag på rektor FF igen som beklagar att 

ingen velat ställa upp direkt – samtidigt konstaterar vi gemensamt att det var bra att jag fick visa upp mig och 

berätta lite, så att personalen har ett ansikte på mig, vilket kan underlätta min kontaktpersons arbete med att 

skrapa fram deltagare längre fram. 

 

081117 
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Jag hade precis avslutat en intervju med en av mina informanter ca en halvtimme före skolan skulle öppna sina portar 

för allmänheten under Öppet Hus. I korridorerna finns spridda skurar av elever, passerande lärare med små följetåg av 

elever och ett liv och rörelse kring olika verksamhetsstationer organiserade av mer eller mindre exalterad personal och 

barn. Anställda passerar genom korridorerna och gör sitt bästa för att se upptagna ut genom att undvika att söka 

ögonkontakt med både mig och elever, antagligen för att försöka hinna klart med förberedelser. En uppspelt och 

möjligtvis förväntansfull stämning märktes bland eleverna som inte verkade vara besvärade av att behöva vara på 

skolan på kvällstid. Samtidigt märkte jag att enskilda passerande lärare spanar uppmärksamt på vissa elever, inte 

minst om oljud uppstod. En mörkhyad elev hälsar vardagligt på en vit kamrat med orden ”What’s up, nigga?!”. Ingen 

vuxen förutom jag tycks höra det – eller i alla fall reagera på det. 

Lärarna bär namnskyltar men är i övrigt vardagligt klädda. Dörrarna till olika klassrum står är vidöppna, vissa 

försedda med skyltar för att indikera aktiviteten som pågår. Jag ser en elev som klättrar och går med uteskor på 

inomhusmöblerna mitt i smeten – en incident som bara varar i några sekunder och inte tycks skapa någon 

uppmärksamhet. Bara nån minut senare sitter andra elever på samma sittplatser. Vaktmästaren, som också är IT-

ansvarig, skakar hand med en elev i en till synes varm hälsning. Han verkar ha en god kontakt med en del elever. Ett 

alarm går och allt stannar upp i några sekunder, men det stängs snart av och alla fortsätter som om inget hade hänt. 

Jag rör mig från den norra korridoren närmare personalrummet. 

Ett för ögat desorganiserat flöde av elever rör sig lite överallt. En grupp elever sitter lugnt vid bord uppdukade med 

fika och frukt, som ska säljas till gäster. Nu börjar vuxna gäster dyka upp, vissa med barn (potentiella nya elever), och 

andra utan. I korridoren har lärarna satt upp en pantstation till förmån för Musikhjälpen 2017, där de uppmuntrat 

gäster att ta med pant hem ifrån för att hjälpa till.  

En man i uppskattningsvis åldern +50 kommer in och stannas upp av en drös elever som exalterat benämner honom 

som XX, och tävlar om dennes uppmärksamhet. Han verkar vara en tidigare anställd på skolan, eller någon typ av 

person som varit populär på plats. En ur personalen svär ledigt i konversation med XX. Även en förbipasserande 

lärare kommer fram till XX och proklamerar ”Men, är det inte gubbdjäveln!” som hälsningsfras innan hen kramar om 

XX. Hela tiden finns elever närvarande. 

En konstutställning står uppställd i korridoren närmast biblioteket. Den har temat ”Mänskliga rättigheter” och 

innehåller verk av eleverna med motiv om flyktingkrisen, fred, jämställdhet m.m. med tillhörande korta poesistycken. 

Elever som passerar förbi reagerar olika på innehållet – vissa generat, andra skämtsamt eller häcklande. Ingen vuxen 

verkar ha särskilt uppsikt över utställningen. 

De anställda på skolan, inte minst vaktmästaren, glider runt och håller uppsikt över eleverna. Vissa lärare och elever 

är knutna till klassrum. Stort fokus har lagts vid att profilera musikhjälpen – vars logotyp pryder affischen som 

beskriver vilka olika aktiviteter som finns tillgängliga på skolan vid tillfället. 

 

221117 



42 
 

Enskilda händelser gällande elevers beteende har undantagits ur anteckningarna ur observationen 

221117 då de ej stod i direkt relation till lärarnas beteenden, och bedömdes av mig att inte bidra 

till en djupare förståelse för platsen och de vuxnas sociala liv. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Teman: Bakgrund och erfarenhet 

Berätta lite om dig själv – hur länge du varit lärare, om du själv har barn etc. 

Varför ville du bli lärare? 

Hur var din upplevelse av skolan, uppväxt och pedagogik som barn? 

Hur har dina erfarenheter som barn påverkat din syn på skolan? Både från ditt hem/familj och din 

tid som elev i skolan. 

Hur skulle du beskriva dig själv som lärare? Skiljer du dig från andra lärare i din omgivning? 

Om du jobbat på flera skolor, har din roll som lärare förändrats i olika miljöer? Exempelvis 

bilden du hade av lärarrollen när du var lärarstudent, när du fick ditt första lärarjobb, när du 

kanske själv fått barn? 

 

Tema: Skolan, elever och grupper 

Vad är en ”god elev” enligt dig? Vad är en mindre god elev? 

Vad är en bra elevgrupp/klass? Vilka typer av grupper ser du på din skola? 

Hur gör du/skapar du goda förutsättningar för att elever och grupper att lära sig och utvecklas? 

Vad siktar du på? Kan du beskriva någon gång när det gått bra respektive dåligt? 

Upplever du eller har du upplevt några svårigheter eller problem i relationen till elever? Om 

svaret är ja, utveckla. 

Tycker du att uppföranderegler är viktiga? Om ja, vilka uppföranderegler är viktigast att ha på 

plats och varför? 

 

 

 



44 
 

Tema: Konflikter 

Vilka typer av konflikter mellan elever brukar du få lösa? Hur brukar du lösa dem? 

Vem bär ansvaret för att lösa olika konflikter? Du, eleverna, skolledning, 

föräldrar/vårdnadshavare, polis? När bär du respektive andra ansvaret – är det otydligt någon 

gång? 

Hur upplever du mobbning på din skola, och hur hanterar du det? Håller alla lärare på skolan 

samma linje eller råder olika åsikter? 

Vem/vilka brukar starta konflikter och varför, enligt dig? Berätta gärna om någon konflikt du 

haft erfarenhet av på din skola eller tidigare i ditt yrkesliv som lärare. 

Information om intervjun 

Ditt deltagande i intervjun sker på helt frivillig basis och du har rätt att när som helst ta paus eller helt 

avbryta intervjun, oavsett anledning. 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas (Skrivas ner som text) i syfte att kunna genomgå 

fortsatt analys. Direkta citat kan förekomma i en begränsad utsträckning i den slutgiltiga uppsatsen. 

Dina svar samt eventuella personuppgifter som framkommer under intervjun kommer att skyddas genom 

kodning – det ska inte finnas någon risk att du ska kunna identifieras av utomstående. Enbart forskaren 

kommer att hantera din personliga information. 

Om du upplever att du blivit illa behandlad under studiens gång och inte känner dig bekväm med att ta 

upp detta med forskaren, kontakta:  

Sociologiska Institutionen, Umeå Universitet 

090-786 66 94 

prefekten@soc.umu.se 

http://www.soc.umu.se 

 

OBS. Kontaktuppgifterna till forskaren ingick i den ursprungliga texten, men har tagits bort från bilagan 

för att dessa uppgifter inte skall spridas fritt med uppsatsen. 

http://www.soc.umu.se/

