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Abstract 

The aim of this thesis is to examine compulsory schools' material conditions in relation 

to students' learning opportunities and schools staffs’ opportunities to educate. The 

thesis consists of four published peer-reviewed articles. The empirical data was col-

lected through extensive fieldwork during 2010-2011 in three Swedish schools (ages 

14-15), characterized by different social demographics. The material is primarily class-

room observations, semi-structured interviews and policy documents. Analysis in the 

thesis draws mainly on Pierre Bourdieu’s theoretical framework, but also on contem-

porary developments institutional habitus by Diane Reay and positional capital by 

Jacques Lévy. Also, materiality as an educational concept is used to reflect and discuss 

schools’ prerequisites as institutions of education. The first article investigates how 

school practice emerges for pupils and the importance it has on their perceptions of 

their own lives in the school, it also considers and discusses the utility of the theoretical 

tool school habitus. The study was furthermore a critical examination of the reproduc-

tive and/or social levelling effects that school practice could have on pupils. The second 

article explores and compares the schools' access to ICT and classroom teaching. The 

third article examines the role of the family and its importance for school staff and 

pupils in the daily operations of the school. In addition, it scrutinizes how socioeco-

nomic conditions affect the middle- and working-class schools' abilities to navigate in 

relation to families. The fourth article examines material conditions in all three schools 

with a focus on pupils and school staffs’ perceptions and actions in school practices, 

and how materiality shapes schools' institutional habitus. The analysis displays that 

schools’ materiality has major significance for the forms of institutional habitus and 

which ideals and values about education are developed in the different schools. It also 

displays that schools’ material conditions are closely interwoven with pupils’ educa-

tional backgrounds and the socioeconomic structure of the local neighbourhood. 

Schools’ material preconditions affect the pedagogical work of the teachers in class-

rooms and principals’ acting space to follow and implement the schools’ missions ac-

cording to steering documents. Viewed as preworld, the local area and resources in the 

schools shape pupils’ sense of worthiness and thus their visions of a possible future in 

regard to educational and- workinglife carriers. The thesis discusses and concludes 

that the title The Subtle Inequality illustrate a process where phenomenon such as 

school choice, teacher shortage or schools’ abilities to compete are taken for granted. 

They are seen as “natural” and given, thus they hide the existing, objective material 

preconditions as the sources that shape differences in the educational system. To over-

come these differences, the thesis reflects on the need to give all schools in Sweden 

equal material starting points.  

Keywords: institutional habitus, materiality, pedagogy, compulsory school, social class 
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Prolog 

Bakgrunden till att jag ville börja forska och skriva en avhandling är relaterat 

till mina yrkeserfarenheter som gymnasielärare på en förortsskola i Stock-

holm. I det utbildningslandskap som den här skolan och de allra flesta skolor 

i Sverige verkar i, är konkurrensen en ständigt närvarande realitet. Att rektorn 

på skolan uppmanade oss lärare att undvika att ge elever låga betyg och att 

skolan satsade avsevärda summor på marknadsföring bidrog till att måla upp 

en bild av skolan som framgångsrik och attraktiv. Samtidigt fanns det inom 

skolan ett betydande missnöje hos lärarna relaterat till sjukskrivningar och 

resursbrist som påverkade elevernas lärandemöjligheter i klassrummen. Ett 

illustrativt exempel på detta var när jag vid ett lektionstillfälle i samhällskun-

skap delade ut rättade prov i en yrkesförberedande klass som snart skulle ta 

studentexamen. Längst bak i klassrummet hördes efter en stund ett högt tjut. 

En kille lutade sig bakåt på stolen och skrek ut i förtjusning. ”Jag har fått 

högsta betyg! Det är mitt första någonsin!” Glädjen över betyget gick inte att 

ta miste på. Min första spontana tanke var ifall jag råkat ge eleven fel betyg. 

Den tanken föll dock på sin egen orimlighet, jag hade noga läst igenom proven 

innan betygsättningen fastslogs. Men vad var det han egentligen sa? Han hade 

aldrig under hela sin skolgång fått högsta betyg. Denna erfarenhet var för mig 

ett avstamp till att fundera vidare på vad som påverkar elevers möjligheter i 

skolan. Dubbelheten i vad som kommuniceras utåt och hur verkligheten i 

skolvardagen faktiskt är framstår för mig, då och nu, som ett symptom på att 

något inte står rätt till i utbildningssystemet. De här erfarenheterna fick mig 

att vilja undersöka förutsättningarnas betydelse för skolor att hantera sitt ut-

bildningsuppdrag. Utbildningsdebattören Per Kornhall beskriver i boken 

Barnexperimentet (2013) hur politiska reformer har lett till kommunalisering 

och marknadisering av den svenska skolan och vilka problem detta har med-

fört. En viktig poäng i författarens resonemang är att samtliga politiska partier 

i regeringsställning, oavsett politisk färg, ansvarar för den utveckling som sko-

lan genomgått. Från att ha varit en av världens mest jämlika skolsystem är 

svensk skola idag, i jämförelse med andra jämförbara OECD länder, det land 

med tydligast fallande resultat och ökande skolsegregation. I den här avhand-

lingen studeras tre grundskolor som alla existerar i ett decentraliserat och 

marknadiserat skollandskap. Som empiriska exempel belyser dessa skolor hur 

olika materiella förutsättningar ser ut och vilket genomslag de har för elevers, 

lärares och rektorers möjlighet att utbildas respektive utbilda. På många sätt 

är det beskrivna läget i grundskolan nedslående. Avhandlingen erbjuder dock 

reflektioner om möjligheterna att välja en annan väg. 
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Inledning 
Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat 

följer av särskilda bestämmelser i denna lag (Skollag 2010:800, 8 §) 

Ovanstående lagtext är en viktig utgångspunkt för den här avhandlingen. Den 

fastslår att varken geografiska, sociala eller ekonomiska förutsättningar ska 

innebära någon begränsning för den utbildning elever har tillgång till. Det är 

det som kännetecknar en jämlik skola, att alla elever ges samma möjligheter i 

utbildningsystemet (Jobér 2015:73). Forskning har emellertid visat att sko-

lans geografiska läge och närmiljöer har stor betydelse för vilka möjligheter 

utbildningssystemet erbjuder elever (Burke, Emmerich & Ingram 2013; Don-

nelly 2015a; Atkins 2016). En kritik som riktats mot utbildningsforskning är 

att den i alltför liten omfattning och för flyktigt uppmärksammat materiella 

resurser, dess närvaro, frånvaro och konsekvenser för undervisning, skola och 

utbildningssystem (Sørensen 2009; Hultman 2011; Fenwick 2015; Lenz 

Taguchi 2015).  

Den här avhandlingen handlar om grundskolors materiella förutsättningar i 

förhållande till geografisk plats, föräldrars utbildningsbakgrund och rätten till 

en jämlik utbildning. Den handlar om vad skolors tillgängliga materiella re-

surser, dess materialitet, i form av olika skolbyggnader, skollokaler, klassrum 

och lärandeutrustning innebär för elevers, lärares och rektorers förvänt-

ningar, deras strategier och framtidsvisioner.  

Inledningvis i nedanstående text görs en återblick till inrättandet av grund-

skolan på 60-talet där jämlikhet eftersträvades. Därefter följer en beskrivning 

av grundskolans omvandling till sin nuvarande decentraliserade form. Fram-

ställningen ger en inblick i hur grundskolans materiella förutsättningar har 

förändrats genom tiden och fram till idag.  

Från statlig styrning till marknadiserade grundskolor 

Den 9-åriga grundskolan som växte fram under 60-talet ersatte det tidigare 

parallellskolesystemet. Förändringen kan ses som resultatet av en övergri-

pande jämlikhetsreform som syftade till att utjämna klyftor relaterade till för-

äldrars utbildningsbakgrund och boendeort (Edgren 2011: 118; Hartman 

2012:81). Utbildningen skulle vara kompensatorisk och skulle genomföras så 

att alla elever, även elever från studieovana hem och elever med inlärnings-

svårigheter skulle ges samma möjligheter. Förutom att staten hanterade mål 

och genomförande, var den också administrativt och ekonomiskt ansvarig för 

resursfördelningen till landets skolor. Det svenska grundskolesystemet kom i 
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internationella jämförelser att kännetecknas av större jämlikhet då skolan 

strävade efter att ge alla elever likvärdig utbildning (Bunar 2010; Lundström 

& Rönnberg 2015). 

Det jämlika anslaget kom inte bara att verbaliseras i dokument. Omorganise-

ring, med fler elever som omfattades av längre skolplikt, innebar att moderna 

centralskolor byggdes för att möta behovet av utbildningsplatser (Hartman 

2012:69).  I lagtexter och läroplaner under 60-, 70- och 80-talet kom detta 

synsätt även att genomsyra vad som skulle finnas i skolmiljön i form av mate-

riella resurser. Det fanns vad som kan kallas en materiell jämlikhet eftersom 

alla skolor skulle garanteras samma resurser i form av exempelvis bibliotek 

och klassrum (Skantze 1989:9). 

Statens roll i utbildningsystemet kom dock att ifrågasättas från mitten av 

1980-talet (Dahlstedt & Fejes 2015). Kritiska röster menade att Sveriges 

grundskola, som då var ett av världens mest centraliserade och enhetliga skol-

system (Hartman 2012:81), hade blivit alltför byråkratiskt och detaljstyrt och 

i för liten uträckning tog hänsyn till individuella, lokala och kulturella förhål-

landen (Lundgren 2012:108). Trots denna kritik bibehölls den statliga styr-

ningen av skolan under 80-talet utifrån politiska incitament (Rönnlund 

2011:19). 

När ansvaret för huvudmannaskapet över grundskolan år 1991 formellt flytta-

des från stat till kommun blev skolans finansiering, organisation och genom-

förandeformer en kommunal angelägenhet (Holmlund et al., 2014:36). Sveri-

ges grundskola var under denna period föremål för vad Englund (1996:13) 

kallar ett utbildningspolitiskt systemskifte där ett antal reformer förändrade 

skolan mot ett mer decentraliserat system. I anslutning till denna maktför-

skjutning kom även en ny styrmodell att implementeras och riktas mot mål- 

och resultatstyrning. Denna nya styrmodell innebar bland annat att krav rö-

rande skolors lärandeutrustning i hög utsträckning togs bort (Kornhall 

2013:41). Det nyinrättade ämbetsverket Skolverket var tänkt att vara regering-

ens och riksdagens förlängda arm till kommunerna. Myndigheten skulle ge-

nom forskning, uppföljning och utvärdering av skolan kontrollera att de mål 

som uppställts för verksamheten fullföljdes. I reell mening blev det dock kom-

munernas uppgift att verifiera att författningar följs, och att ansvara för att 

upprätthålla den kvalitet som målen föreskriver (Jarl & Rönnberg 2015: 51). 

Denna förändring är viktig för att förstå skolans villkor idag.  Den faktiska 

makten över fördelningen av statliga ekonomiska resurser till skolan övergår 

till kommunerna. Det är kommunen som har det huvudsakliga ansvaret för 

vilka ekonomiska resurser skolor har tillgång till (Lundgren 2012:115). De-
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centraliseringsbesluten medförde också att ansvaret över utbildningens ut-

formning och utveckling delegerades från staten via kommunen till rektor och 

den lokala, enskilda skolan (Gustafsson, Sörlin & Vlachos 2016: 35-36, 39). 

Grundskolans nya styrmodell innebar att möjligheten att välja skola utökades. 

Med friskolereformen 1992 transformerades den rådande närhetsprincipen 

till en valfrihetsprincip gällande var elever kan gå i skolan. Tidigare gick i prin-

cip alla elever i den skola som låg närmast bostaden, nu kunde elever välja 

skolor inom sin boendeort och även i andra kommuner och orter (Holmlund 

et al., 2014:222).  År 1992 infördes även ett skolpengssystem vilket innebär att 

varje elev för med sig en summa pengar till skolan som väljs, vilket initierar 

konkurrens mellan skolor om ekonomiska medel (Jarl & Rönnberg 2015:78). 

En annan parallell utveckling som kan kopplas till statens minskade kontroll 

över utbildningssystemet rör de beslut som samma år fattas och möjliggjorde 

att privatpersoner, företag, folkrörelser samt korporativa-, yrkes- och folkrö-

relseorganisationer, nu kunde starta och bedriva utbildning (Lundgren 

2012:119; Lundahl et al., 2014:14).  

Skolvalet, skolpengens införande och etableringen av ett fristående skolsy-

stem innebär framväxten av en marknadsstyrning av utbildningssystemet i 

Sverige. Begreppet marknadisering fångar på ett förenklat sätt en process där 

producenter av utbildning, konkurrerar med varandra om utbildningsupp-

drag, och där utbildning influeras av idéer från näringsliv och företagsvärld 

(Lundahl et al., 2013:498). Den svenska skolan kan beskrivas som en kvasi-

marknad där ekonomiska policymodeller appliceras i offentligt finansierade 

verksamheter. Utbildning anses vara en viktig faktor för att länder i internat-

ionell konkurrens ska skapa och garantera ökad ekonomisk effektivitet och 

tillväxt genom en välutbildad befolkning (Lundahl et al., 2014:15, 27–28).  

På nationell och lokal skolnivå innebär marknadiseringen att i princip alla 

skolor, fristående och kommunala, agerar och konkurrerar med varandra om 

elever och resurser. Marknadiseringen av skolan är dock mer eller mindre ut-

bredd beroende på kommuners storlek och politisk styrning. Vissa kommuner 

har ett mer traditionellt sätt att bedriva skola antagligen beroende på geografi 

(i mindre samhällen eller byar finns färre incitament till att driva fristående 

skolor då elevunderlaget ofta inte tillåter nyetableringar) eller beroende på 

politisk vilja (Fredriksson 2011:25). 

Frågan är om alla skolhuvudmän har samma möjligheter att hantera konkur-

rensen som följer av en allt mer framträdande marknadisering?  Vilka skolor 

som blir attraktiva skola kan relateras till anseende och de kulturella värden 

som kommuniceras till en allmänhet (Lucey & Reay 2002:261; Reay & Lucey 

2004:48). Enligt Palme (2008:217) påverkas skolors attraktionskraft av dess 
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materiella standard. Traditionstyngda byggnader medför status, exempelvis 

katedralskolor, medan nya skolor kan använda sin modernitet för att skapa 

attraktionskraft på skolmarknaden. Skolors materiella och ekonomiska villkor 

har alltså stor genomslagskraft i relation till marknadiseringen, med tanke på 

hur skolor bedöms och värderas som utbildningsinstitution och attraktivt ut-

bildningsval (Bjurström 2004:35).  Forskning visar dessutom att bedöm-

ningar av skolor är nära kopplade till geografisk plats, social klass och ekono-

misk ojämlikhet (Bunar & Sernhede 2013:17).  

Men vad är det som påverkar skolors faktiska villkor sett till de resurser som 

kommunen fördelar? 

Grundskolans resurstilldelning 

Ett bakomliggande motiv till decentraliseringen 1991 var att skolan skulle an-

passas till lokala behov och underlätta föräldrarnas och elevernas inflytande. 

Resurstilldelningen ansågs bli mer effektiv om kommunerna själva fick för-

dela resurser. Kommunernas möjlighet att fördela resurserna kompensato-

riskt begränsades dock genom införandet av skolpeng 1992 (Holmlund et al., 

2014:221). Skolpengssystemet innebär att skolor med en positiv elevtillström-

ning får mer ekonomiska medel medan skolor med vikande elevtillströmning 

får lägre tilldelning av ekonomiska medel.  Detta kan ses som problematiskt 

med tanke på att kompensatorisk resurstilldelning är av stor betydelse för att 

höja elevgruppers resultat, särskilt för elever från studieovana hem (Jackson, 

Johnson & Persico 2014:43). En annan sak som klargör hur skolors resurstill-

delning ser ut är slopandet av öronmärkta statsbidrag till skolan 1993 till för-

mån för generella statsbidrag. Vilket innebar att resurser som tidigare gick di-

rekt till skolverksamhet nu kunde omfördelas fritt mellan kommunernas verk-

samheter. 

Kommunfullmäktige är den instans som idag fastställer den övergripande ra-

men för fördelning av statens resurser till skolor. Kommunernas ekonomiska 

resurstilldelningsmodell består vanligen av två delar. En volymbaserad 

grundresurs delas ut utan hänsyn till elevers förutsättningar och behov. En 

andra kompensatorisk del består av en socioekonomisk tilläggsresurs1 som rä-

knas ut efter ett antal faktorer vilka tar hänsyn till exempelvis vårdnadshavar-

nas utbildningsbakgrund och migrationshistorik, andel pojkar på skolan, ele-

vens familjesammansättning eller föräldrarnas inkomstnivå (Skolinspekt-

ionen 2014:13). 

                                                             
1 Ofta bygger den här delen av kommunens resurstilldelningsmodell på variabler som hämtas via Skolverkets 

SALSA-modell. Här hittas statistik om andel elever med utländsk bakgrund födda utomlands, elever med ut-

ländsk bakgrund födda i Sverige med föräldrar födda utomlands, andel pojkar samt föräldrarnas samman-

vägda utbildningsnivå i Sveriges grundskolor. 
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Det bör tydliggöras att det inte finns ett system i Sverige för hur kommunernas 

resurstilldelning till grundskolor går till. Istället framhåller exempelvis både 

Skolverket (2013a:26) och Skolinspektionen (2014:13) att variationerna mel-

lan ekonomiska resurser till skolor skiljer sig åt i kommunerna. De resurser 

skolor kan få tillgång till är beroende av den enskilda kommunens budgetut-

rymme och prioritering. Detta system får som konsekvens att ”fattiga” kom-

muner saknar möjlighet att skapa en resursfördelning som motsvarar elever-

nas olika behov och förutsättningar (Skolinspektionen 2014:15). Denna ut-

veckling är särskilt bekymmersam med tanke på att internationella jämförel-

ser av skolsystem visar att en jämlik fördelning av resurser, särskilt skolper-

sonalens kompetenser och fysisk infrastruktur, leder till bättre skolresultat 

(OECD 2014:7). 

Resurstilldelningssystemets effekter för enskilda skolor är relativt outforskat 

(von Grieff 2009:84; Skolverket 2009:36). En studie gjord av Sveriges kom-

muner och landsting (SKL 2015:62) visar att en snedvriden fördelning av eko-

nomiska resurser försämrar skolpersonalens förutsättningar att garantera en 

jämlik utbildning. En annan påtaglig effekt som belysts är att rektorer inte ges 

tillräckliga möjligheter att tillgodose de bristande förutsättningar och behov 

som finns bland elever (Skolinspektionen 2014:16). Samtidigt har rektorers 

ekonomiska ansvar i skolan förstärkts sedan 90-talets decentraliseringsbe-

slut. I den nya läroplanen är det ansvaret ännu mer framskrivet: 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett 

särskilt ansvar för /… / att eleverna får tillgång till handledning, lärome-

del av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 

kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel (ur Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket 

2015a:18) 

Rektorers ansvar rörande ekonomi gör Sverige unikt i en internationell jäm-

förelse. I jämförelse med övriga OECD länder hanterar svenska rektorer 

denna typ av uppdrag i näst störst utsträckning (Gustafsson, Sörlin & Vlachos 

2016:40). Överlag är frågan kring hur resurstilldelningssystemen i kommu-

nerna fungerar med tanke på skolan tekniskt komplicerad. Några slutsatser 

om resurser för lokaler beskrivs i en rapport av Skolverket. Det är främst kom-

munerna och inte skolorna själva som hanterar denna resurstilldelning (Skol-

verket 2009:37). Däremot ansvarar skolorna helt eller delvis för inköp av ma-

teriell utrustning.2  Kommunernas ekonomiska utrymme för att hantera och 

utveckla skollokaler innebär att det i resursstarka kommuner finns större in-

                                                             
2 På påståendet har skolenheterna ansvar och befogenheter att besluta om material och utrustning? svarade 

97 % av de 253 svarande (totalt 284 tillfrågade) kommunförvaltningarna ja, helt eller delvis. 
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citament att frilägga pengar till satsningar på skolbyggnader, medan en kom-

mun i svårt ekonomiskt läge har mindre budgetutrymme och därigenom 

mindre möjligheter (Skolverket 2009: 29-30). Skolors materiella standard 

och resurser blir på så vis en fråga om ekonomi och fördelning i den enskilda 

kommunen eftersom det är den aspekten som skolorna primärt är beroende 

av. Detta gör att i den lokala kommunen kan resurstilldelningen vara kom-

pensatorisk men utslaget på en grupp kommuner eller över landet, blir den 

här funktionen nästan inte märkbar (Skolverket 2009:29–30). 

I en rapport från Skolverket (2011) tillfrågades 95 rektorer ifall de fick extra 

resurser per elev.  En påfallande majoritet av skolor med låg utbildningsnivå 

hos föräldrarna (86 st) instämde i detta men även 9 skolor med hög utbild-

ningsnivå instämde i påståendet. När rektorerna tillfrågades om hur de sat-

sade de extra resurserna framträder en i sammanhanget intressant skillnad. 

Skolor med en majoritet av föräldrar med låg utbildningsnivå satsade resur-

serna på särskilt stöd till elever och till att öka lärartätheten. Exempelvis att 

anställa speciallärare, personal inom skolhälsa (specialpedagoger, skolskö-

terskor, kuratorer) samt stöd till elever med annat modersmål än svenska. 

Skolorna med högutbildade föräldrar använde istället dessa resurser till sats-

ningar på läromedel, IKT (informations- och kommunikations teknologi) och 

kompetensutveckling bland personal (Skolverket 2011:31–35). Med andra ord 

satsar den senare skolkategorin i större utsträckning på att förbättra sina ob-

jektiva villkor. Skolors utbildningsprioriteringar verkar alltså samspela med 

befintliga resurser. Ju högre utbildningsnivåer som föräldrar till skolans ele-

ver har desto rikare skolmiljö. Detta är en slutsats som går att göra utifrån 

Skolverkets studie.  

I samma rapport konstaterar Skolverket (2011:27) att kommunala modeller 

för resursfördelning, i större utsträckning, måste ta hänsyn till skolors olika 

resultat som ofta är direkt kopplade till föräldrars utbildningsnivå. Liknande 

slutsatser har gjorts av Skolinspektionen (2012; 2014) då den kommunala re-

sursfördelningen undersökts.  

Resursfördelningen till skolan sker i för liten utsträckning efter analys 

och kommunikation av skolans resultat. Tilldelningen av resurser sker 

främst schablonmässigt och system för analys och resurstilldelning uti-

från skolans resultat och behov finns sällan. (Skolinspektionen 2012:7) 

Skolors ekonomiska resurser är till stor del ett decentraliserat ansvar där det 

för skolor med mindre gynnat utgångsläge innebär att materiella villkor blir 

underordnade elevfokuserade insatser. Således blir skolbyggnaden, lokaler 

och utrustning villkor med olika möjligheter för elever, skolpersonal och den 
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pedagogiska verksamheten vid enskilda skolor. I nästa avsnitt görs en beskriv-

ning av vilka effekter maktförskjutningen från stat till kommun och marknad 

inneburit i relation till skolans jämlikhetsskapande uppdrag.  

Effekter av decentralisering och marknadisering 

Kommunalt huvudmannaskap, friskolereformen och skolval innebär en sam-

hällelig värdeförflyttning där skolan primärt uppfattas som en lokal och privat 

angelägenhet. Åtskilliga reformer har genomförts under 2000-talet för att re-

centralisera styrningen av skolan och därigenom potentiellt vända skolans ne-

gativa utveckling exempelvis genom inrättandet av Skolinspektionen 2008, 

den nya Skollagen 201o och med ny läroplan 2011. Det är dock i nuläget för 

tidigt att uttala sig om konsekvenserna av dessa reformer (Gustafsson, Sörlin 

& Vlachos 2016:37). Att staten inte längre garanterar en materiell grundstan-

dard till landets elever, lärare och rektorer rörande skolbyggnader, lokaler och 

pedagogisk utrustning innebär att kommunernas finansiella ramar och poli-

tiska vilja avgör detta (SOU 2014:5). Skolverket konstaterar: 

Det finns emellertid inte någon samlad kunskap om hur mycket resurser 

som egentligen krävs för att elever med olika förutsättningar ska ges 

samma möjligheter att nå målen. Och det är självfallet inte heller till-

räckligt med en viss mängd ekonomiska resurser: Dessa måste omsättas 

och användas på ett sätt som gynnar alla elevers utveckling och lärande. 

Men resurser är betydelsefullt för resultat och kvalitet och mer resurser 

betyder mest för elever med mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund 

(Skolverket 2011:28) 

Skolval exempelvis, innebär en segregerande effekt då välutbildade grupper i 

större utsträckning söker sig bort från lokala offentliga skolor (Trumberg 

2011; Andersson, Malmberg & Östh 2012; Böhlmark, Holmlund & Lindahl 

2015; Lärarförbundet, LO & Lärarnas Riksförbund 2016). Idag är det dubbelt 

så vanligt att elever med högskoleutbildade föräldrar går i en friskola i jämfö-

relse med elever vars föräldrar saknar motsvarade utbildningsnivå. Välutbil-

dade grupper som bor i bostadsområden med en majoritet av lågutbildade sö-

ker sig också i större utsträckning till friskolor. Elever som däremot bor i om-

råden med en majoritet av högutbildade samhällsgrupper studerar ofta på den 

lokala, offentliga skolan (Böhlmark, Holmlund & Lindahl 2015:66ff). Geogra-

fisk plats och utbildningsnivå samspelar alltså när det gäller var elever utbil-

das och vilken typ av utbildning och skola de har tillgång till. Vissa samhälls-

grupper har kapaciteten att matcha sina utbildningspreferenser med livsvill-

kor. Samtidigt som det på policynivå framhålls att skolan oavsett geografiska, 

ekonomiska eller sociala förhållanden ska ge elever lika tillgång till utbildning 

så finns det kunskapsluckor kring vad skolors materiella förutsättningar bety-

der i relation till de möjligheter eller begränsningar som de innebär, både i 
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verkligheten och i utbildningsforskning (Björklid 2005:12; Lenz Taguchi 

2015:191).  Med den här historiska och nutida beskrivningen av grundskolans 

premisser som utgångspunkt presenteras i nästa del avhandlingens syfte och 

forskningsfrågor. 
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Syfte 

Avhandlingens syfte är att undersöka och analysera vilken betydelse grund-

skolors materiella förutsättningar har för elevers utbildningsmöjligheter, 

samt för lärares och rektorers utbildningsuppdrag.  

Forskningsfrågor 

Vilken betydelse har geografisk plats och objektiva villkor för skolors ideal och 

värden?  

Vad kännetecknar klassrummens pedagogik i relation till skolors materiella 

förutsättningar och lärandeutrustningens kvaliteter och funktioner?  

Vad innebär skolors materiella förutsättningar för elevernas och skolpersona-

lens förhållningssätt, strategier och framtidsvisioner i utbildning?  
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Teoretiska utgångspunkter 

Avhandlingens empiriska undersökningar har utförts vid tre skolor belägna 

inom olika geografiska områden där elever kommer från familjer med olika 

utbildningsbakgrunder. Vid dessa skolor har personal och elever intervjuats, 

lokaler undersökts och aktiviteter observerats. Att utifrån dessa empiriska 

data göra rättvisa åt aktörers röster och eftersträva förståelse för elevers, lära-

res och rektorers uppfattningar så som de uttrycks i intervjuer och deras hand-

lingar så som de praktiseras i och utanför klassrummen förutsätter att den 

materiella miljöns betydelse inkluderas i de teoretiska analyserna. Detta för-

hållningssätt innebär en ontologisk förståelseram vilken skiljer sig från van-

ligt förekommande perspektiv i utbildningsforskning där mänskliga aktörer 

placeras utanför den verklighet de agerar i och de materiella villkor som de är 

beroende av för sin existens eller sitt yrkesutövande (jfr Fenwick 2015; Lenz 

Taguchi 2015).  

I avhandlingen är en viktig utgångspunkt för den teoretiska förståelsen av em-

piri att objektiva villkor är oundvikligt närvarande i informanternas skolvar-

dag. Förhållningsättet kan definieras som strukturalistisk-konstruktivism 

(Reay 2004: 432). Detta är alltså en teoretisk ram som sammanbinder subjekt 

och objekt (Bourdieu 1990:53; Brunnström 2014:42). Samtidigt uppmuntrar 

teorin till analyser av hur relationen människa och materiella förutsättningar 

påverkar varandra samt av vilka möjligheter och begränsningar den relat-

ionen kan föra med sig i exempelvis utbildningssammanhang. Det teoretiska 

begreppet institutionell habitus (Reay, David & Ball 2001) fångar den här di-

mensionen och har i avhandlingen använts för att förstå hur utbildningsplat-

sen genom sin materiella, sociala och geografiska miljö påverkar elever, skol-

personal och skolpraktik. Tillsammans med ett annat Bourdieu-inspirerat be-

grepp, ekonomiskt kapital, har de två utgjort avhandlingens primära analys-

verktyg. Bourdieus begrepp kan beskrivas som en verktygslåda, där teoriverk-

tyg hör samman och i princip måste beskrivas var för sig och samtidigt relate-

ras till varandra, för att kunna utgöra en fungerande teoretisk ram. Så, för att 

göra ovannämnda begrepp begripliga görs även en beskrivning av besläktade 

begrepp såsom symboliskt-, kulturellt-, socialt- och positionellt kapital samt 

habitus och familjehabitus.  

Intresset i avhandlingen för materiella villkor och dess relation till elevers och 

skolpersonals möjligheter har, med hjälp av begreppet materialitet (Fenwick 

2015) inspirerat den teoretiska bearbetningen av empiriska resultat. Med 

materialitets-begreppet har viss aktuell utbildningsforskning gett materiella 

objekt och mänskliga subjekt jämbördig status (se till exempel Hultman 2011; 

Serder 2015; Änggård 2015) för att kunna förstå utbildning som social praktik.  
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Med ovanstående presentation av ontologiskt förhållningsätt och teoretiskt 

ramverk i åtanke följer nedan författarens förståelse av begreppen och hur de 

har använts i studien.  

Kapitalformer 

I Bourdieus mening är den sociala världen ackumulerad historia. Vi föds in i 

en placering, både i social, ekonomisk och geografisk bemärkelse, som medför 

olika uppsättningar av kapital, eller med ett annat ord tillgångar. Kapitalen 

existerar i objektiv och förkroppsligad form (Bourdieu 1986a:241), både som 

ting och i människors handlingar, uppfattningar och värderingar. Individer 

och samhällsgrupper blir alltså till och får därmed kapitaltillgångar genom 

den sociala bakgrund de föds in i. Nedan beskrivs olika kapitalformer med 

specifika kännetecken och kvaliteter.  

Med symboliskt kapital menas kapitaltillgångar som i sociala sammanhang 

erkänns ett kollektivt värde (Bourdieu 1986a:255). En förutsättning för den 

här värderingen är att det finns ett socialt sammanhang som tillerkänner nå-

gon eller något ett värde. Men det handlar alltså inte om att alla individer eller 

företeelser har likartade symboliska värden (Broady 1998:6).  Det är genom 

det symboliska kapitalet som kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital ges sin 

mening och användbarhet (Alanen, Brooker & Mayall 2015:7). Begreppet för-

klarar varför skolor bedöms på olika sätt av allmänheten. När skolors till-

gångar bedöms i positiv bemärkelse utgör de ett för skolan symboliskt kapital 

vilket ger upphov till makthierarkier där skolor givet sina förutsättningar har 

olika möjligheter att erkännas ett värde. Det symboliska kapitalet som be-

grepp utvecklades för att teoretiskt beskriva närvaron av tillgångar som inte 

kunde förklaras i ekonomiska termer utan kopplingar till sociala överenskom-

melser (Bourdieu 1993). Samtidigt är en huvudpoäng med begreppet att be-

lysa hur tillgången av symboliskt kapital skapas genom nedlagt arbete, vilket 

kräver tid och ibland omfattande ekonomiska investeringar (Bourdieu 

1986a:253).  

Kulturellt kapital kan kortfattat beskrivas som kunskaper om och förtrogen-

het med värden relaterade till utbildning och bildning. Bakgrunden till kultu-

rellt kapital hittas i Bourdieus vilja att bryta med teorier vilka beskriver skol-

framgång som en effekt av begåvning. Istället uppfattas studieframgång som 

ett resultat av familjers utrymme till fri tid bortom ekonomisk nödvändighet 

(till exempel i form av att läsa, bilda sig, utbilda sig). Ekonomisk trygghet är 

alltså en viktig faktor för att förstå hur kulturellt kapital ackumuleras (Bour-

dieu 1986a:244, 246). Ett närliggande begrepp som används i avhandlingen 

är utbildningskapital vilket avser tillgångar som individer tillägnar sig genom 

utbildning, i form av examina, kunskaper och färdigheter (Lidegran 2009). 
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Kulturellt kapital existerar i tre former: individers tanke- och kroppsdisposit-

ioner; i ett objektifierat tillstånd genom litteratur, musikinstrument, datorer, 

samt vad Bourdieu (1986a:243) kallar ett institutionaliserat tillstånd exem-

pelvis utbildningskvalifikationer, betyg, examina, skolval (Alanen, Brooker & 

Mayall 2015:7). En viktig aspekt i sammanhanget är att kulturella kapital ofta 

blir användbara på grund av tillgång till ekonomiskt kapital (Bourdieu 

1986a:247). Exempelvis är det svårt att tillägna sig kunskaper eller färdigheter 

om teknologi ifall individen inte har tillgång till utrustning som uppfyller de 

kunskapsmässiga behov som efterfrågas. 

Socialt kapital är tillgångar som kommer av medlemskap i varaktiga sociala 

nätverk vilket förser medlemmar med ett kollektivt ägt kapital (Alanen, Broo-

ker & Mayall 2015:7). Ett socialt kapital kan vara tillfälliga eller slumpartade 

förbindelser, men kan också ha formen av ett institutionaliserat medlemskap 

genom exempelvis ett familjenamn eller tillhörighet med en skola (Bourdieu 

1986a:248–249). Omedvetet eller medvetet är socialt kapital en produkt av 

sociala relationer där kapitalet etableras eller reproduceras. Inom ett geogra-

fiskt område, en arbetsplats eller skola har socialt kapital stor betydelse för 

kapitaltillgångarnas spridning (Bourdieu 1986a:249).  Socialt kapital ses 

alltså ur detta teoretiska perspektiv som särskilt användbart när platser är re-

sursrika. I det avseendet är socialt kapital summan av värden som uppstår då 

individuella och kollektiva investeringstrategier sammansmälter. 

Med begreppet positionellt kapital har den franske geografen Jacques Lévy 

undersökt tillgångar relaterade till de förutsättningar som finns i olika bo-

stadsområden. Huvudpoängen med begreppet är att visa hur en adress eller 

geografisk tillhörighet kan utgöra en tillgång eller inte (Lévy 2014:47–48). 

Som exempel kan ”rätt” adress innebära kontaktytor som bidrar till att skapa 

andra former av kapital. Ett starkt positionellt kapital utgör alltså en fördel i 

jämförelse med individer eller grupper som bor i områden med lågt värderat 

kapital.3  Ett positionellt kapital skapas genom att individer med liknande kul-

turella, sociala och ekonomiska kapital tillsammans möjliggör eller förhindrar 

bostadsinköp på ”rätt” adresser och därigenom också tillgång till skolor med 

goda betyg och resultat (Barthon & Monfroy 2010:178; Trumberg 2011:145). 

Tillgången till ett attraktivt positionellt kapital är alltså relaterat till geogra-

fiska platser. Resursrika grupper har högt positionellt kapital, vilket bidrar till 

gentrifieringsprocesser där mindre resursrika grupper ”trycks bort” från vissa 

stadsmiljöer (Bunar & Sernhede 2013:16). Beroende på om skolors platskap-

ital är ”laddade” med negativa eller positiva värden är det en fördel respektive 

                                                             
3 Bourdieu (1999) beskriver en liknande process med begreppet ”rummets effekter” vilket belyser hur fattiga 

områdens brist på kapitaltillgångar förstärker fattigdom alternativt förenklar kapitalackumulering i resursrika 

områden. 
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nackdel för de individer som bor och studerar vid skolan (Bourdieu 1993; An-

dersson, Malmberg & Östh 2012:36). Tillgången till attraktiva skolor är alltså 

mer begränsad för individer och grupper med begränsat positionellt kapital 

(Poupeau, François & Elodie 2007:46) och påverkar således utbildningsmöj-

ligheter (Lévy 2014:48).   

Ekonomiskt kapital är materiella rikedomar och resurser, exempelvis pengar 

och fastigheter (Melldahl 2014:22) samt kunskap om det ekonomiska syste-

mets spelregler (Broady 1998:3). Det ekonomiska kapitalet är en kraftfull till-

gång både för individer, grupper och institutioner då det ger status och makt 

i samhället i större utsträckning än exempelvis kulturellt kapital (Hillier & 

Rooksby 2002:8; Thomson 2012:70). Kapitalformerna som de beskrivs av 

Bourdieu förutsätter en ekonomisk grund, det är alltså grunden för att övriga 

kapitalsorter ska kunna ackumuleras (Bourdieu 1986a:253). Utifrån den syn-

vinkeln är också alla kapitalformer på något plan materiella eftersom till-

gången till en ekonomisk bas möjliggör att kapital kan materialiseras och för-

kroppsligas.  

Relationen mellan de olika kapitaltillgångar som individer, grupper och in-

stitutioner har eller kan få tillträde till innebär en förändringspotential där 

exempelvis en skola kan använda sitt ekonomiska kapital och konvertera det 

till ett kulturellt kapital.  Av vikt för föreliggande avhandling är Bourdieus 

konklusion att sådana konverteringsprocesser innebär en utdragen process 

som i sig förutsätter ekonomiska medel (Bourdieu 1986a:253).  

Det ekonomiska kapitalet inverkar på skolors förutsättningar som utbild-

ningsinstitutioner och är i sig en produkt av en process som sammanbinder 

det historiskt förflutna med en nutida rumslig existens. Det är genom att jäm-

föra platser med varandra som skolors olika ekonomiska villkor framträder. 

Ett konkret exempel på vad ett ekonomiskt kapital är i skolans värld är just 

skolan som plats, eller mer precist, det materiella tillstånd som existerar inom 

skolan och i närmiljön. I den bemärkelsen så avgör förfogandet och omfatt-

ningen av ekonomiska kapital kvaliteterna, utseendet och den funktionella po-

tentialen i skolor, exempelvis rörande utrustning eller skolbibliotek. På så vis 

är ekonomiskt kapital en central komponent för att i avhandlingen förstå vilka 

möjligheter och begräsningar skolpersonal och elever utrustas med i skolprak-

tiker.  

Habitus – när individers förutsättningar praktiseras 

De olika kapitalformerna beskriver hur individers förutsättningar medför dif-

ferentierade tillgångar och därmed olika möjligheter i livet medan habitus-

begreppet å sin sida beskriver hur kapitaltillgångar praktiseras i individers 



 

14 

handlingar, uppfattningar och förväntningar (Bourdieu 2000:141). I avhand-

lingen används habitusbegreppet för att förstå individers handlande och utsa-

gor. Familjehabitus används för att förstå relationen mellan utbildning och 

social bakgrund. Institutionell habitus möjliggör analyser av institutioners 

kollektiva uppfattningar kopplat till objektiva villkor. I nedan framställning 

beskrivs begreppen mer utförligt och i relation till vilken funktion de har i stu-

dien. 

En viktig inspiration till det teoretiska verktyget habitus är konsthistorikern 

Erwin Panovskys arbeten om betydelsen av relationen mellan arkitektur och 

mänsklig interaktion (Bourdieu 1971:184; Maton 2012:64). Denna tanke kom 

sedan i empiriska studier av husets plats och funktion att utmynna i teoribe-

greppet habitus (Bourdieu 1973). Habitus är alltså en teori som ser rumslighet 

och objekt som nära förbunden med mänsklig praktik (Bourdieu 1990:53).  

Habitus kan beskrivas som en persons tanke och handlingspraktik som ut-

vecklats och formats från tidig barndom och framåt genom den sociala värl-

dens vardagliga villkor (Bourdieu 1990:52ff; 1993:86). På så vis är habitus en 

teori om mänsklig praktik och de objektiva villkor som formar människors 

beteenden och handlingar. Teoriverktyget förutsätter att likartade livsvillkor 

innebär att grupper av individer har likartade habitus som formar preferens-

system exempelvis rörande smak, ifråga om klädval, boende, eller fritidsin-

tressen (Bourdieu 1998:25). Habitus praktiseras också genom kognitiva 

strukturer och handlingsscheman som påverkar individers och gruppers per-

ception av en situation och hur de förhåller sig till denna. På så vis uttrycks 

genom habitus individers sociala klass i sättet att vara, förhålla sig, agera, 

tänka och röra sig (Bourdieu 2002:28; Reay 2015:22). Det innebär att perso-

ner vars habitus har en förtrogenhet med skolans kultur har större möjligheter 

att lyckas ta sig fram i utbildningsystemet (Melldahl 2014:23) eftersom de kan 

känna igen såväl uttalade som dolda koder i skolan (Broady 1981). Habitus 

har dock potentialen att förändras, om begränsningar och möjligheter i objek-

tiva livsvillkor medvetandegörs, exempelvis genom utbildning (Bourdieu 

2002:29). Kunskaper har följaktligen kraften att förändra elevers habitus bor-

tom familjebakgrundens erfarenheter (Forbes & Lingard 2015:117). Skolan 

spelar således en avgörande roll för elevers utbildningsmöjligheter eftersom 

den har en potential att förändra habitusrelaterade förgivettaganden 

(Englund 1997:33; Mills 2008:87).   

Men vilken betydelse har elevers familjebakgrund i skolsituationen och vilka 

tillgångar tillmäts värde? 
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Familjehabitus – en primär socialisation 

Familjens betydelse i de undersökta grundskolorna framträdde tydligt i bör-

jan av avhandlingsarbetet då statistik om elevers betyg och resultat lyfte fram 

föräldrars utbildningsnivå som utslagsgivande. Begreppet familjehabitus är i 

denna avhandling ett verktyg för att undersöka effekter som uppstår i relat-

ionen mellan familj och utbildning. Det belyser familjebakgrundens påverkan 

kring vad som framstår som korrekt och naturligt i termer av förväntningar, 

krav, engagemang och prioriteringar i utbildning (Reay, 1998: 526; Vincent & 

Maxwell 2015:9). Reay beskriver familjehabitus som djupa, invanda system 

av socialisation, primärt från föräldrar till barn, genom gemensamma per-

spektiv och erfarenheter (Reay 1998:527). 

Elevers familjebakgrund blir av central betydelse för att förstå samhällets re-

producerande mekanismer. Det är i och genom familjen som det primära for-

merandet av individens habitus tar plats (Bourdieu 1998:69). Således utgör 

familjetillhörighet en betydande överföring av tillgångar då dess sociala nät-

verk överskrider generationer, tid och rum (Alanen 2011:96). Den får genom-

slag för individers och gruppers boendeformer, bostadsområden och skolor 

(Bourdieu 2005:20ff). Utifrån dessa tankar är elever inte endast individer 

utan också förlängningar av sin familjehabitus som tar sig uttryck i olika sätt 

att kommunicera med och interagera i skolan (Vincent et al., 2012:351). Vik-

tigt är dock att tillägga att relationen mellan familjehabitus, kapital och hur 

elever förhåller sig till skolan är komplex (Archer et al., 2012:14). De ekono-

miska eller kulturella resurser familjer disponerar har avgörande betydelse för 

hur elever förbereds för ett liv i skolan.  

Those mothers [and fathers] with sufficient economic capital to stay at 

home with their children, or to buy in early tutoring, and possessed of 

sufficient cultural capital of their own to pass on, can endow their chil-

dren with the knowledge, skills and attitudes which will give them an 

advantage when they start school (Brooker 2015: 38).  

Relationen familj- skola kan förstås som familjers ekonomiska utrymme att 

investera i utbildningsrelaterad verksamhet (Brooker 2015:39). Frånvaron av 

den här typen av socialisation kan innebära ett ’negativt kapital’, för elever 

med begränsade ekonomiska och kulturella tillgångar. Socialisationen i famil-

jen medför olika möjligheter av att ha ”rätt” kapital i relation till utbildningens 

förväntningar och normer (Reay, Crozier, & James, 2011: 28). Enligt Ingram 

(2011:289) är familjebakgrund, geografiskt läge och social klass huvudsakli-

gen de bakomliggande faktorerna till en familjehabitus. Konkret innebär det 

att genom att bo och umgås med familj och grannar delas liknande objektiva 

villkor och erfarenheter, vilket i sig generar liknande habitus.  
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I nästa avsnitt beskrivs hur skolplatsens objektiva villkor och sociala samman-

hang påverkar elevers utbildningsmöjligheter. 

Institutionell habitus – en sekundär socialisation 

Skolan har en delvis autonom påverkan över elevers tankesätt vilken utgör yt-

terligare lager av socialisation utöver den som familjebakgrunden medför 

(Donnelly 2015a:86).  Institutionell habitus är ett teoretiskt begrepp som uti-

från Bourdieus habitusbegrepp har vidareutvecklats av brittiska och norda-

merikanska forskare. Inom forskningsfältet analyseras hur skolan i sig påver-

kar elevers skolval (McDonough 1997; Reay 1998; Reay, David & Ball 2001).4  

Elevers medverkan i skolpraktiker innebär en internalisering av normer som 

anses påverka deras beteenden: “[institutionell habitus] can be understood as 

the impact of a cultural group or social class on an individual's behaviour as 

it is mediated through an organization” (Reay 1998:521). I Sverige är elever 

genom grundskolan garanterade 6785 undervisningstimmar i skolan (Skol-

verket 2014a). Det är inte svårt att föreställa sig vilken stor betydelse denna 

erfarenhet har för hur elever tänker kring skola och utbildning. Särskilt med 

tanke på att det är genom skolkamrater, lärare och övrig personal som elevers 

uppfattningar och förväntningar om utbildning till stor del formas (Reay, Da-

vid & Ball 2001: par 1.3). Institutionell habitus är såtillvida ett teoretiskt verk-

tyg som belyser skolans socialisation som kan skilja sig från de värden och 

normer individer och grupper får med sig hemifrån.  

Grundskolan är en obligatorisk skolform vilket innebär att socialisation av 

värden är tvingande på ett sätt som inte kännetecknar gymnasium och högre 

utbildning. Rent konkret innebär skolors socialisation inom institutionell ha-

bitus olika empiriskt studerade ”effekter” som överförs från skola till elev. En 

”känsla” i en skola, dess klimat, kultur och undervisning som kommuniceras 

av lärare och skolledning men även skolbyggnaden och områdets karaktär är 

exempel på skoleffekter som socialiserar elevers relation till utbildning (Ball, 

Bowe & Gewirtz 1996; Smith 2003:466). En skolas institutionella habitus ge-

nereras både genom sociala regler och fysiska, ekonomiska tillgångar 

(McDonough 1997). Det är följaktligen i ett utbyte mellan det sociala och ma-

teriella som en institution förverkligas (Bourdieu 1990: 57). I studien The 

Social Structures of the Economy beskriver Bourdieu (2005:21) hur huset, i 

egenskap av en förlängning av ett familjehushåll garanterar sociala grupper 

dess kapitalreproduktion: 

The purchase of a house, being connected with the family as household, 

and with its permanence over time, which it presupposes and also aims 

                                                             
4 En kritik mot teorin rör huruvida habitus, en i Bourdieus mening individuell egenskap, kan överföras till 

exempelvis institutioner som skolor (Atkinson 2011, 2013, 2015). 
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to guarantee, is both an economic investment – or at least a form of ac-

cumulation of capital an element of lasting, transmissible patrimony – 

and a social one, in so as it contains within a wager on the future or, 

more exactly a biological and social reproduction project (Bourdieu 

2005:21). 

I likhet med privata bostäder är skolor också platser där ekonomiska och kul-

turella tillgångar möts, samlas, förvaltas och distribueras mellan dess med-

lemmar. Institutionell habitus är därför ett högst materiellt koncept. Det byg-

ger i större utsträckning än övriga habitusformer på platsens betydelse ef-

tersom de förutsättningar som samlas inom skolans rumsliga gränser är svår-

föränderliga (Kurnicki 2014:82; Priem 2014:55). I Bourdieus mening innebär 

habitus att livsvillkor tillägnas av individer och framstår som ”naturliga” 

(2000:134). Institutionella habitus har en likadan funktion i den här studien 

men det teoretiska begreppet fokuserar istället på kollektiva processer där ele-

ver i sitt vardagliga liv på en skola tar dess förutsättningar för givet (Forbes & 

Lingard 2015:117).  

Utbildning och materiella förutsättningar 

Vad ska utbildning vara till för och hur kan materiella förutsättningar i skolor 

diskuteras med tanke på förändring? I avhandlingen erbjuder Bourdieus teo-

rier en bas för att diskutera förändring av utbildning och skolpraktik (Ingram 

& Abrahams 2016:146ff). Ekonomiskt kapital och institutionell habitus som 

begrepp belyser hur materiella förutsättningar påverkar och möjliggör den 

mänskliga praktiken. På så vis sätter de fingret på processer där objekt och 

människor interagerar. Den här relationen har i senare utbildningsforskning 

fångats med begreppet materialitet (Fenwick 2015). Med materialitet avses 

dels objekt-materialitet exempelvis skolans byggnad, lokaler och lärandeut-

rustning men också subjekt-materialitet i form av elever (med sin familjebak-

grund), lärare, och rektorer (Lenz Taguchi 2012).5   En poäng med den här 

typen av forskning är konstaterandet av att mänsklig praktik är beroende av 

materialitet (Miller 2005:8) och att detta avgörande förhållande måste bely-

sas särskilt i forskning, exempelvis vad gäller skolpraktiker. 

Ett genomgripande tema i utbildningsstudier som undersökt materialitet är 

att mänsklig praktik och fysiska ting ges samma betydelse i relation till 

varandra (Sørensen 2009; Hultman & Lenz Taguchi 2010; Fenwick, Edwards 

& Sawchuck 2011; Roehl 2012). Ett gemensamt antagande inom perspektivet 

                                                             
5 Lenz Taguchi (2012:23) skiljer på mänsklig materialitet, det vill säga, den subjektiva kroppen och materiali-

tet i form av saker, exempelvis skolor, klassrum eller lärandeutrustning. En liknande distinktion har gjorts i 

avhandlingen för att illustrera relationen och konsekvenserna av olika materialiteter. Men här används istället 

begreppen objekt-materialitet för saker och subjekt-materialitet för människor. 
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är att materialiteter är dynamiska och ”insnärjda” med mänsklig aktivitet i 

vardaglig praktik (Fenwick 2015:86), vilket illustrerar en process där skolans 

materialitet sammansmälts med social, mänsklig praktik. Detta förhållnings-

sätt korresponderar väl med habitus och kapitalbegreppen eftersom elevers 

kompetenser eller kunskaper inte endast kan uppfattas som individuella egen-

skaper eftersom de distribueras i kollektiva faktiska förhållanden (Fenwick 

2015:87).  

I den här studien används begreppet materialitet främst i betydelsen av dess 

konsekvenser för hur skolpraktiker organiseras. Det handlar alltså inte om att 

primärt undersöka relationer mellan olika materialiteter utan även att under-

söka vilka konsekvenser olika materiella förutsättningar får för den aktuella 

mänskliga praktikens möjligheter. Detta perspektiv innebär att skolpraktik 

antas vara sprungen ur objektiva materiella sammanhang (Leonardi 

2014:32–33) som formar och gör skillnad. Det är i den skillnadsskapande be-

märkelsen som materialitetens konsekvenser undersöks. 

Materiality is not about artifacts, people, ideas, or any thing. Or rather, 

it is about all of them, but they only become material when they influ-

ence a particular course of actions or events that we value. Materiality is 

all about actions, values, and consequences in context. (Pentland & 

Singh 2014:294) 

Avhandlingens förståelse av materialitet framträder i grundskolorna där ob-

jekt interagerar och innesluts med skolpersonals och elevers agerande. I likhet 

med Bourdieu (1977) likställs materialitet här med en praktik, där den subjek-

tiva erfarenheten och den objektifierade verkligheten möts och realiseras. 

Ovissheten kring vad som kan komma ur mötet mellan en skola och elever 

förståelsegör utbildning som en framtidsinriktad praktik. I avhandlingens 

sista kapitel används relationen materialitet och skolhabitus för att reflektera 

kring förändring av skola och utbildning. 
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Forskning om förutsättningar i skola och 
utbildning 

Ett huvudsakligt intresse i de studier som presenteras i följande kapitel är rik-

tat mot utbildningens förutsättningar i relation till elevers utbildningsmöjlig-

heter. Avsikten är att ringa in och positionera avhandlingens plats inom forsk-

ningsfältet. Inledningsvis presenteras två forskningstraditioner som utifrån 

olika kunskapsintressen har undersökt skolans förutsättningar. Sedan redo-

visas forskning om förutsättningar med fokus på utbildningssystemet, närom-

rådet, skolbyggnaden samt avslutningvis skolplatsen.  

Fuller & Clarke (1994:120) delar in utbildningsforskning i två traditioner som 

sedan tidigt 60-tal med olika synsätt och teorier har studerat vilka förutsätt-

ningar som är avgörande för elevers utbildningsmöjligheter. Inom den ena 

traditionen läggs vikt vid undervisningen i klassrummet som avgörande för 

elevers lärande och därmed utbildningsmöjligheter. Inom forskningsfältet 

hänvisas ofta till den så kallade Colemanrapporten som visade att skolan som 

helhet hade begränsade möjligheter att förändra studieresultat men där en 

viktig faktor relaterad till skolan identifierades. Duktiga pedagoger hade po-

tentialen att transformera elevers betyg i positiv riktning, särskilt för elev-

grupper från studieovana hem (Coleman et al., 1966). Rapporten initierade en 

våg av studier med resultat om effektiva skolor (Thelin 2013:14). Den sam-

mantagna resultatbilden från dessa studier lyfter fram undervisningen och 

kompetenta pedagoger som avgörande för inte endast studieresultat utan 

också elevers välmående och relation till skolan som helhet. Forskning inom 

detta fält har olika beteckningar. Internationellt brukar den benämnas som 

school effectiveness and improvement research (Frank 2009:15). I Sverige är 

ett vanligt förekommande epitet ”framgångsrika skolor” (Hansson 2013:9). 

Inom denna forskning läggs mycket vikt vid den enskilde läraren och under-

visningens potential att kompensera för betydelse av närmiljön eller elevers 

socioekonomiska förutsättningar (Rutter & Maughan 2002).  

Den andra traditionen ligger närmare avhandlingens forskningsintresse och 

kännetecknas av utbildningssociologiska perspektiv (Fuller & Clarke 

1994:120). Studier lägger här vikt vid maktförhållanden och hierarkier i relat-

ion till social klass, kön, etnicitet eller andra differentierande kategorier. Stu-

dierna Life in Classrooms (1968) av Phillip W. Jackson och Paul Willis Le-

arning to labour (1977) kan räknas som pionjärstudier inom denna tradition. 

Även utbildningsforskare som Pierre Bourdieu (1971) och Basil Bernstein 

(1977) kan räknas hit. I Sverige finns ett stort antal studier som kan relateras 

till traditionen (se till exempel Callewaert & Nilsson 1979; Broady 1981; Am-
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björnsson 2004; Sandell 2007).  De senaste åren har flera avhandlingar i Sve-

rige undersökt grund- och gymnasieskolans förutsättningar med fokus på ele-

vers socioekonomiska bakgrund (se till exempel Jobér 2012; Hjelmér 2012; 

Samuelsson 2013; Schwartz 2013; Danielsson 2014 ).  

Med utgångspunkt i ett utbildningssociologiskt perspektiv presenteras i 

nedanstående text relevant forskning om förutsättningar som påverkar skol-

praktiker. 

Utbildning 

Det finns en omfattande forskningsinriktning som undersökt utbildningssy-

stemets förutsättningar i relation till elevers möjligheter och pedagogikens or-

ganisering. Här kan ramfaktorteorin av Dahllöf (1967) nämnas med dess vi-

dareutveckling i läroplansteorin av Lundgren (1972). En av teoriernas centrala 

problemområde var att analysera utbildningens ramar och dess konsekvenser 

för undervisningsprocesser (Broady & Lindblad 1999:4). Framträdande är hur 

skolpraktikens pedagogik påverkas av yttre och inre ramar. Byggnader, loka-

ler, skolmaterial, lärandeutrustning, läroplaner men även skolpersonalens 

och elevers förväntningar kan uppfattas som yttre ramar (Lundgren 

1979/1981; Knutas 2008:90), medan individuella bakgrundsfaktorer som lä-

rare eller elevers sociala klass eller kön kan tolkas som inre ramar vilka påver-

kar undervisningsprocessen (Lindmark 2013:28).  

I Arfwedsons studier av skolkoder (1979, 1983) framgår det hur institutioner 

i likhet med individer och grupper tar intryck av och påverkas av det omgär-

dande samhällets förutsättningar och förändringsprocesser. Skillnader mel-

lan skolor kopplas här till en växelverkande process där närsamhälle och to-

talsamhället skapar utbildningssystemets förutsättningar vilka i den lokala 

skolan uttrycks och förkroppsligas i lärares, elevers och föräldrars handlingar 

och attityder (Sträng 2011:67). Den här processen manifesteras i så kallade 

skolkoder som kan beskrivas som skolpersonalens dominerande ståndpunkt 

kring vad som anses vara det ”normala”. Skolkoden innebär olika tolknings- 

och handlingsprinciper som styr verksamheten och lärares förhållningssätt i 

verksamheten (1983:28). Arfwedson menar att det primärt är tre så kallade 

kontexter som sammantaget producerar en skolas kod. På central nivå påver-

kas skolkoder av regler och förordningar som kommer från statligt håll, exem-

pelvis genom läroplaner. Även det lokala närsamhället anses påverka skolors 

koder genom de förutsättningar som eleverna tar med sig in i skolan. Till detta 

ses skolan som plats ha betydelse för skolkodens kännetecken. Skolors över 

tid skapade traditioner, regler och principer beskrivs som avlagringar som styr 

praktikens förgivettaganden. I nya skolor anses dock tidsaspekten innebära 

att dessa avlagringar inte hunnit ”sätta sig” i verksamheten. Arfwedson menar 
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att det på varje skola finns individuella uppfattningar, så kallade individ- eller 

lärarkoder, som skapar konflikter inom skolan och också gentemot det lokala 

närområdet kring vad skolan är och bör vara. En skolkod uppstår således i 

konfrontation mellan skolpersonalen men också till lokalsamhällets förutsätt-

ningar och uppfattningar (Arfwedson 1983: 29 -30).  

Arfwedsons studier visar vilken stor inverkan lokalsamhället har för skolans 

verksamhet. Det var lokala normer och traditioner som dikterade skolkoden 

och inte de av staten verbaliserade riktlinjerna i styrdokumenten. Skolkoden 

konstituerades följaktligen främst av socioekonomiska sammanhang på den 

geografiska platsen. På så vis kännetecknas skolans kod av en process där yttre 

och inre kontexter i en parallell process reproducerar elevers och områdets 

sociala klass:  

Skolkoderna kommer likafullt att anpassas så att varje skola i princip 

kommer att reproducera sin närmiljö. Redan lärarnas ”självsortering” 

efter skolor som passar deras individuella lärarkoder, är en tillräckligt 

stark mekanism för att åstadkomma tendenser i denna riktning. (Ar-

fwedson, Goldstein & Lundman 1979: 175) 

Resultaten visar att det i ett pluralistiskt samhällsystem likt det svenska inte 

går att tala om en enhetlig skola i egentlig mening (Sträng 2011:68). De lokala 

förutsättningarna spiller så att säga över och har en effekt relaterad till närmil-

jöns ekonomiska och kulturella förutsättningar som den statliga regleringen 

inte kompenserar för genom till exempel styrdokument. Forskning som un-

dersökt ramar och skolkoder visar vilken stor betydelse förutsättningar inom 

och utanför skolan har för skolverksamheters möjligheter att vara en plats 

som ger elever lika möjligheter till utbildning. Studier som fokuserat på vad 

närmiljö och plats betyder presenteras nedan för att förtydliga hur geografiska 

och materiella sammanhang relateras till utbildningens förutsättningar.  

 

Närområdet 

Relationen skola och geografisk plats, i bemärkelsen närområde eller bostads-

område, undersöks i svenska studier om utbildningssegregation (se till exem-

pel Arnman & Jönsson 1985; Skawonius 2005; van der Burgt 2006; Sundlöf 

2008; Trumberg 2011; Kallstenius 2010; Bunar & Sernhede 2013; Schwartz 

2014). Nihad Bunars avhandling Skolan mitt i förorten (2001) utgörs kortfat-

tat av en undersökning av relationen skola och närområde i Stockholmsföror-

terna Husby, Jordbro, Rinkeby och Tensta med fokus på integrations- och 

segregationsprocesser.  Avhandlingen visar att relationen påverkas av värde-

ringar om områdena, där exempelvis negativ medial rapportering eller sam-

hällets inställning till områdena genererar en så kallad territoriell hexis som 
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utgör ett socialt stigma. Den samhälleliga värderingen av geografiska områ-

den förkroppsligas av dess invånare och påverkar självvärderingar och för-

väntningar i kroppsliga hexis (Bunar 2001:277). Bunar lyfter ett antal poten-

tialer som kan utgöra en grund för en positiv utveckling av relationen mellan 

skola och närområden. Exempelvis är medvetenheten om vilka förutsätt-

ningar som finns, sett till materiella och sociala villkor en utgångspunkt för 

förändring.  Skolan, menar Bunar, kan utgöra en förändringskraft i lokalsam-

hället men den måste bli mer öppen för de tillgångar och erfarenheter som 

finns i närområdet. Samtidigt måste individuella förändringspraktiker i sko-

lor och områdena organiseras kollektivt för att på allvar kunna utgöra en för-

ändringskraft. En sådan process måste underbyggas av en jämlikare fördel-

ning av materiella resurser och villkor (Bunar 2001:277).  

Den här avhandlingens intresse tangerar delvis det forskningsfält som brukar 

förknippas med områdeseffekter där utbildningsval- och karriär relateras till 

betydelser i uppväxtmiljö (Kallstenius 2010). Korrelerade effekter handlar om 

hur strukturella resurser i lokalsamhället påverkar hur området och dess in-

nevånare bedöms. Bedömningen av platsens värde bestäms dels av aktörers 

värderingar, exempelvis politiker, företagare, myndighetspersoner eller me-

dia, och dels av tillgången till eller kvaliteten på viktiga samhällsinstitutioners 

som skolor. Kallstenius menar att dessa resurser får genomslag i den lokala 

platsens förutsättningar och ”möjlighetsstrukturer” (2010:17–18). I forsk-

ningsfältet undersöks även så kallade exogena effekter som handlar om bete-

enden och attityder som följer av individers avståndstaganden från det lokala 

samhällets kulturyttringar, etnicitet, religion eller sedvänjor. Ett annat be-

grepp som används är endogena effekter som beskriver individers beteenden 

och attityders spridning inom grupper. Ett annat ord för samma fenomen är 

begreppet kamrateffekter som fångar den sociala kontextens distribuering av 

tankar och resurser (Kallstenius 2010:17). Dessa empiriska resultat har 

många likheter med habitusbegreppet och kapitalformerna och förtydligar 

vikten av relationen mellan individer och materiella förutsättningar för att 

förstå vad som påverkar skolor och elevers utbildningsmöjligheter.  

Trots att medelklassföräldrar i större utsträckning än tidigare söker sig till 

andra skolor studerar en majoritet av grundskoleelever i Sverige på skolor i 

anslutning till den plats där de bor (Blomqvist & Rothstein 2008:167; Skol-

verket 2012a:63). Grundskolor i Sverige kännetecknas följaktligen i hög grad 

fortfarande av den lokala kontextens förutsättningar. Dock är det främst ele-

ver från studieovana hem som är hänvisade till den lokala skolan (Neuman 

2015; Lilja 2015; Lärarförbundet, LO & Lärarnas Riksförbund 2015). Närom-

rådet som förutsättning är således nära sammanbunden med den lokala sko-

lans resurser som i större utsträckning tenderar att bibehålla lågutbildade och 

stöta bort välutbildade samhällsgrupper i resurssvaga områden. I en rapport 
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presenterar Lärarförbundet, LO och Lärarnas Riksförbund (2016) resultat 

som belyser att skolor med en betydande majoritet av elever med högskoleut-

bildade föräldrar också är de skolor som har längsta köerna. Resultaten sig-

nalerar att tillgång till populära skolor handlar om föräldrars kunskaper om 

utbildning och sociala kontaktnät. 

En avhandling som lyfter platsens betydelse i skolverksamhet är Håkan Löf-

grens avhandling Det sitter inte i väggarna (2012). Resultaten visar hur så 

kallade institutionella minnen, som kan liknas vid skolors identitetsskapande 

berättelser, i stil med ”så här är vi på den här skolan” är en produkt av skol-

personalens uppfattningar men att dessa berättelser också påverkas av elever-

nas förutsättningar och lokalsamhällets syn på skolan (Löfgren 2012:262). I 

Anneli Schwartz avhandling Pedagogik, plats och prestationer (2013) stude-

ras relationen mellan platsens tillgångar och pedagogisk praktik. I den stude-

rade förortsskolan praktiseras Monroe-modellen, en pedagogik som känne-

tecknas av ledord såsom ordning, tydligt ledarskap och höga förväntningar på 

elever. Slutsatser från studien visar svårigheten med att kompensera för plat-

sens och elevernas tillgångar med skol- och lärarinsatser:  

Det är inte så att pedagogiken vid Älvdalsskolan saknar betydelse men 

att den ensam skulle kunna kompensera för det urbana rummet är inte 

troligt vare sig den utgår från Monroepedagogik eller någon annan pe-

dagogik (Schwartz 2013: 79) 

Studien belyser hur skolans kompenserande potential missriktas genom mo-

dellens intentioner om en framgångsrik skola. De höga ambitionerna som den 

pedagogiska modellen föreskriver tar enligt författaren i stor utsträckning inte 

hänsyn till platsspecifika förväntningar och förutsättningar. Eleverna beskri-

ver sig själva som ”de andra” i relation till elevgrupper på resursrika skolor. 

Således sker en sorts självsortering med tydlig koppling till platsen förutsätt-

ningar (Schwartz 2013:81). I en senare studie av Schwartz (2014), också med 

fokus på Monroe-modellen, framkommer att skolan uppfattar pedagogiken 

som en möjlighet att rädda eleverna från sina sociala bakgrunder och den lo-

kala platsens bristande resurser. Således uppfattas inte erfarenheter som ele-

verna tar med sig in i skolans som värdefulla utan ses som hinder för lärande, 

platsens resurser och förutsättningar anses försvåra en förändringsprocess till 

det bättre.  

I nästa avsnitt fokuseras forskning som undersökt hur skolans byggnad och 

arkitektur utgör förutsättningar med betydelse för elevers skolgång och lära-

res arbetsförhållanden. 
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Skolbyggnaden 

Det finns omfattande forskning som undersöker skolarkitektur som en förut-

sättning i relation till lärande och kunskapsutveckling (se till exempel Berg 

1987; Skantze 1989; Björklid 2005; Szczepanski & Andersson 2015).6 I detta 

sammanhang anses The Social Logic of Space av Bill Hillier och Julienne Han-

son (1984) utgöra en klassisk studie. Forskarna kunde visa att det finns en 

tydlig koppling mellan samhällets sociala struktur och dess fysiska bebyg-

gelse. En skolas placering eller utseende, menar de, är ett uttryck för makt- 

och statusförhållanden i samhället. Skolornas fysiska kvaliteter eller var de 

geografiskt är placerade är exempel på de här förhållandena. Skolbyggnader 

möjliggör på det sättet en sortering av elever och därigenom också av sam-

hällsgrupper (Isling 1988; Hartman 2012; Liedman 2011).  

I studien Architecture, pedagogy and children har Gitz-Johansen, Kamp-

mann och Kirkeby (2011) undersökt interaktionen mellan mänskliga (skolper-

sonal och elever) och icke-mänskliga aktörer (byggnader och utrustning). 

Undersökningen fokuserar frågor inriktade mot att förstå hur relationen arki-

tektur och lärarnas pedagogik hindrar eller möjliggör elevers undervisnings- 

och deltagandepraktiker. Resultaten visar att undervisningens förutsätt-

ningar och möjliga organisation konstitueras av arkitekturens utformning 

men att det också finns utrymme för lärare att till viss del förändra skolmiljön 

utefter professionella intentioner. Till exempel har lärare möjligheten att för-

ändra den fysiska miljön genom klassrummets möblering. Studien visar även 

att undervisningens potentiella organisering i hög utsträckning är beroende 

av lärarnas pedagogiska förståelse av det fysiska rummets funktion och pot-

ential. Relationen mellan pedagogik och skolans arkitektur beskrivs som mer 

eller mindre harmonisk beroende på de materiella förutsättningar som peda-

gogiken har att arbeta utifrån. 

Ett antal avhandlingar i Sverige har undersökt relationen mellan skolans fy-

siska miljö och pedagogisk organisering. I Patrick Bjurströms avhandling Att 

förstå skolbyggnader (2004) undersöks skolbyggnaders arkitektur som ett 

uttryck för en samhällelig process där arkitekturen tar intryck av och föränd-

ras av den pedagogiska utvecklingen. I Inge Mette Kirkebys avhandling Skolen 

finder sted (2007) undersöks hur samspelet mellan utbildning och elever på-

verkas av arkitektur. Studien visar att skolans fysiska miljö måste erbjuda 

möjligheter i relation till de uppgifter som elever har att hantera. I detta sam-

manhang innebär ett ”klassiskt” utformat stort klassrum med bänkar och ka-

teder en begränsning då rummet i sig bara möjliggör ett begränsat antal sätt 

                                                             
6   Den fysiska miljöns betydelse för lärande beskrivs också i forskning inriktad mot Montessori och Reggio-

Emilia pedagogik (se till exempel Signert 2012:14ff; Dahlberg & Åsén 2011:253). 
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att organisera undervisningen. Liknande resultat presenteras i Sofia Eriksson 

Bergströms avhandling Rum, barn och pedagoger (2013). Studien visar att 

det fysiska rummets förutsättningar i stor uträckning avgör vilken typ av ak-

tiviteter som lärare kan organisera och hur förskolebarnen kan använda rum-

mets eller miljöns utformning. 

Några avhandlingar berör relationen skolbyggnad och mellanmänsklig kom-

munikation. Ett sådant exempel är Josefin Brüde Sundins avhandling En rik-

tig rektor (2007). Resultaten visar att spatial utformning och fysiska objekt i 

klassrum påverkar skolkultur. Den materiella organiseringen gör att olika kul-

turer produceras i skolan mellan elever men också mellan lärare och skolled-

ning. Studien belyser hur skolors byggnader och arkitektur påverkar rörelser 

men också kommunikation mellan elever och skolpersonal. Ett annat exempel 

är Kristina Lanås avhandling Makt, kön och diskurser (2015). Här beskrivs 

hur skolarkitekturen på de studerade gymnasieskolorna avgör på vilket sätt 

lärares undervisningspraktiker kan utföras. När den fysiska miljön känneteck-

nas av en traditionell möblering i klassrummet påverkas undervisningen och 

relationen till elever på ett negativt sätt. Den materiella miljön kan begränsa 

interaktionen mellan lärare och elever, och som följd producera en hierarkisk 

kommunikation och undervisningssituation. 

Skolan som platsmärkt identitetsmarkör har varit föremål för en mängd stu-

dier i Sverige. Studierna har företrädesvis intresserat sig för hur skolan med-

verkar till föreställningar om kön och etnicitet (se till exempel Ambjörnsson 

2004; Jonsson 2007; van der Burgt 2008; Sernhede & Borelius 2011; Johans-

son & Hammarén 2011; Schwartz 2013:77). Däremot har färre studier belyst 

objektet skola i relation till vad platsen i sig betyder med tanke på villkor för 

elever och skolpersonal. I nästa avsnitt fokuseras tidigare studier som under-

söker skolan som plats och elevers utbildningsmöjligheter.  

Skolplatsen 

I England och USA har det under 2000-talet utvecklats ett internationellt 

forskningsfält som undersöker så kallade skoleffekter och där utbildningspro-

cesser kopplats till elevers utbildningsval till högre studier. Inom fältet har det 

teoretiska begreppet institutionell habitus (se avsnitt i teoretiska utgångs-

punkter) använts för att förstå hur dessa institutionella effekter, eller mer spe-

cifikt skoleffekter, skapas (Reay, Crozier & Clayton 2011:111).  Här urskiljs fak-

torer i skolan som kan bidra till att förstå hur ekonomiska och kulturella till-

gångar och sociala normer formar elevers klassrumspraktiker och utbild-

ningsval (Donnelly 2014:69). Den nordamerikanska utbildningsforskaren Pa-

tricia McDonoughs studie Choosing Colleges: How Social Class and Schools 

Structure Oppurtunity (1997) kan räknas som en av de första studierna inom 
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fältet. I studien undersöktes skolors betydelse för elevers val till högre utbild-

ning. Skolors habitus framträder genom två komponenter. Den första består 

av materiella tillgångar relaterade till studievägledning. Den andra består av 

subjektiva tillgångar i form av skolans utbildningsvisioner och skolpersona-

lens förväntningar på och mellan elever (McDonough 1997:107). Resultaten 

visade att elevers utbildningsval i stor utsträckning var kopplat till tillgångar 

som de individuella skolornas habitus erbjöd. Skolan innebar alltså en avgö-

rande påverkan för utbildningsval. 

Teorin importerades sedan av Diane Reay (1998) för att undersöka utbild-

ningsval i England. Till skillnad från McDonoughs studie identifierade resul-

taten en institutionell effekt som påverkade utbildningsval i nivå med famil-

jebakgrund:   

we draw on evidence to demonstrate an institutional influence over and 

above the direct impact of family background. Perceptions and expecta-

tions of choice are constructed over time in relation to school friends and 

teachers' views and advice and learning experiences no less than in re-

lationship to the views and expectations of families.  (Reay, David & Ball 

2001: par 1.3) 

I kölvattnet av Reays och andra forskares tongivande studier har en mängd 

arbeten producerats med institutionell habitus som teoretiskt begrepp för att 

analysera skoleffekter i olika utbildningsmiljöer. Thomas (2002) visade i sin 

studie fokuserad på avhopp från högre utbildning att universitet genom sin 

praktik integrerar eller stöter bort studenter beroende på överenstämmelse i 

normer och värderingar mellan individuell och institutionell habitus (Thomas 

2002:439). Slutsatserna i studien belyser att närvaron eller frånvaron av av-

hopp som fenomen är kopplad till den institutionella habitus benägenhet att 

anpassa sig till elevgruppernas behov och erfarenheter. För att bättre ta till 

vara studenternas potential, anser Thomas, att universitet måste granska sina 

normer och pedagogiska grundsyn. Detta kan utgöra en grogrund för att för-

bättra relationer till studenter och i förlängningen deras prestationer (Thomas 

2002:440). 

Studier som analyserar och diskuterar möjligheter att förändra institutionell 

habitus är inte vanligt förekommande inom fältet. Ingram (2009) utreder ifall 

individuella habitus genom sin närvaro och delaktighet, och i mötet med sko-

lors habitus har en potential för att förändra institutioner. Slutsatsen här är 

emellertid att individers möjligheter att förändra de studerade skolprakti-

kerna är begränsade. Resultaten visade att elevers sociala klass snarare repro-

duceras inom de studerade skolornas habitus.  
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Genomgången av forskningslitteratur inom fältet belyser att en majoritet av 

studierna undersökt institutionell habitus sett till skoleffekter som påverkar 

utbildningsval till högre utbildning (se till exempel Pugsley 2004; Reay, David 

& Ball 2005; Dean 2014; Donnelly 2015a; Donnelly 2015b). I den här avhand-

lingen har istället relationen materiella förutsättningar och institutionell ha-

bitus relaterats till elevers utbildningsmöjligheter, vilket är ett kunskapsbidag 

till fältet.  



 

28 

Metodologiska överväganden 

I detta kapitel redovisas inledningsvis datainsamlingens metodologiska in-

ramning. Därefter följer en beskrivning av urvalet av undersökta skolor där 

statistik rörande föräldrarnas utbildningsbakgrund, närområdets inkomst, 

boendeformer och arbetslöshet visualiserar tre skolor i olika geografiska och 

materiella sammanhang.  Sedan redogörs för datainsamlingens omfattning, 

datainsamlingsmetoderna och analysmetoden. I sista avsnittet redovisas 

etiska överväganden, och här diskuteras också avhandlingens trovärdighet. 

Datainsamlingens inramning 

En av flera svårigheter med att undersöka mänsklig praktik är att det rör sig 

om komplexa och mångfacetterade fenomen. För att kunna hantera den här 

problematiken har en etnografiskt inspirerad datainsamling utförts. Rent 

konkret har det inneburit att forskaren på plats observerat och intervjuat ele-

ver och skolpersonal i vardagen för att skapa en förståelse för hur skolan som 

plats påverkar den pedagogiska praktikens handlingar, uppfattningar och för-

väntningar (Hammersley & Atkinson 2007:3). Kännetecknande för etnogra-

fisk metod är användandet av flera metoder såsom observationer, intervjuer 

och dokumentanalyser, vilket möjliggjort jämförelser inom och mellan de stu-

derade skolornas praktik (Kostera 2007:115).  

Att studera praktiker som det finns en förtrogenhet med, att under en period 

delvis ”leva med” informanterna i skolvardagen ställer höga krav på forska-

rens kapacitet då det handlar om att både vara nära praktiken och samtidigt 

distansera sig från den. Risken är att befintliga förhållanden kan tas för givna 

utan att kritiskt granskas (Ritchie & Lewis 2003:20). Således har det under 

empiriinsamlingarna varit viktigt att ha ett reflexivt förhållningsätt till de sko-

lor som studerats (Muschinsky 2000:65). Praktiskt har det inneburit att det i 

fältarbetet varit viktigt att ifrågasätta egna förgivettaganden, vara öppen inför 

det ”oväntade” i observationer och intervjussamtal och samtidigt distansera 

sig till den studerade praktiken (Jeffrey & Troman 2004:545). Tidigare be-

skrivna teorier har därför utgjort en bas för att skapa distans till det empiriska 

materialet och de studerade skolorna (Cohen, Manion & Morrison 2011:9). 

Forskningsintresset för skolors förutsättningar innebär att kritiska teorier 

valts för att möjliggöra analyser av strukturella samhällsfaktorers påverkan. I 

det sammanhanget framträdde Bourdieus metodologi som särskilt användbar 

(Bourdieu 1999:608). Den belyser hur mänsklig praktik formas av den mate-

riella världens förutsättningar, och hur objektiva förhållanden i utbildnings-

systemet påverkar individers och gruppers villkor och möjligheter i skolan 
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(Broady 1998:5). På så vis tar den hänsyn både till utbildningens reproduce-

rande krafter men också dess transformerande potential. Det här metodolo-

giska ramverket har erbjudit ett språk och begrepp för att beskriva relationen 

mellan individuella handlingar och skolor (Reay 2004:432). En kritik som 

lyfts mot Bourdieus metodologi är att den är alltför deterministisk exempelvis 

rörande dess fokus på utbildningsystemets reproduktion av individers och 

gruppers livsvillkor och förhållanden snarare än på förändringar (Jenkins 

2002:112ff). I den här avhandlingen är studiet av strukturella villkor i skol-

praktiker en förutsättning för att i analysen av de empiriska resultaten urskilja 

förändringspotentialer. Bourdieus antaganden anses enligt Connell (2011:59) 

vara metodologiskt homogena, alltså att de gör anspråk på att teoriverktyg kan 

användas i stort sett i alla tänkbara kontexter. Om den kritiken tolkas utifrån 

en huvudprincip som Bourdieu poängterar (Robbins 2016), att teoriverktygen 

måste testas och anpassas i en empirisk kontext, blir kritiken inaktuell. Det 

metodologiska tillvägagångssättet som används i avhandlingen, att låta data 

inspirera och precisera teoretiska verktyg överensstämmer väl med hur Bour-

dieu förhåller sig till forskningsprocessen (Broady 1991:167; Alvesson & Kär-

reman 2007). Mer precist har forskningsprocessen kännetecknats av att em-

piriska data och teoretiska verktyg har speglats mot varandra och på så sätt 

förtydligat förståelsen av avhandlingens studieobjekt. I den bemärkelsen har 

datainsamlingens inramning kännetecknats av ett abduktivt arbetssätt (Al-

vesson & Sköldberg 2008:56).  

I nästa avsnitt presenteras de undersökta skolorna. Avsikten är att skapa en 

bild av de förutsättningar som skolorna existerar i och påverkas av.  

Beskrivning av skolorna  

För datainsamlingarna valdes skolor placerade i olika socioekonomiska och 

geografiska sammanhang vilket motiverades utifrån undersökningens in-

tresse för att undersöka vad som kännetecknar skolors förutsättningar. In-

formation om skolornas sociala klasstruktur utifrån föräldrarnas utbildnings-

bakgrund hämtades via statistik i databasen SIRIS (Skolverket 2012b). När 

elever tillfrågades om framtida yrkesval kategoriserades svaren via standard 

för svensk yrkesklassificering (SSYK) (SCB 2012). Sett till dessa informations-

källor kategoriseras Skola 1 och 2 som medelklasskolor medan Skola 3 kate-

goriseras som en arbetarklasskola. Social klass används för att belysa skillna-

der i skolornas elevgrupper relaterade till föräldrarnas utbildningsbakgrund. 

Social bakgrund är ett funktionellt och etablerat verktyg för att undersöka ut-

bildningens villkor och dess effekter (se till exempel Bunar 2014:183; Jobér 

2015:43–44).  
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I tabell 1 presenteras först översiktligt de tre utbildningsmiljöernas elevsam-

mansättning. I nedanstående text följer utförligare kontextbeskrivningar av 

skolorna med hjälp av statistik över föräldrars utbildningsbakgrund, närom-

rådets löneinkomster, boendeformer och arbetslöshet i skolornas närområ-

den. 

Tabell 1. Skolornas socioekonomiska sammansättning sett till föräldrarnas utbild-

ningsnivå 

 
Skola 1 Skola 2 Skola 3 

Friskola Kommunal skola Kommunal skola 

600 elever 600 elever 600 elever 

81 % föräldrar med 

eftergymnasial utbild-

ning 

80 % föräldrar med 

eftergymnasial utbildning 

46 % föräldrar med eftergymna-

sial utbildning 

Skola 1 

Skolan är en fristående grundskola, centralt belägen i en mellanstor stad. I det 

geografiska område som omgärdar skolan bor sociala grupper där en majori-

tet har eftergymnasial utbildningsbakgrund. I skolans direkta närmiljö finns 

tillgång till högre utbildning eller institutioner såsom museer och myndig-

heter. Eleverna som söker sig till skolan behöver inte bo i det direkta närom-

rådet utan kommer även från andra delar av staden. Tillgänglig statistik över 

medelinkomster i staden från 2012 informerar om att den årliga medelin-

komsten är 285 000 (kvinnor 260 000 sek och män 310 000 sek) i åldrarna 

20-64 år. Den är något högre i jämförelse med medelinkomsten i riket som 

2011 var 274 400 sek/år (SCB 2011). Arbetslösheten i staden var 2012 cirka 

7,6 % (inkl. individer med aktivitetsstöd) vilket är något mindre än arbetslös-

heten i riket samma år (c:a 8,0 %). En majoritet av skolans elever kommer 

från samhällsgrupper med eftergymnasial utbildning (81 %). Sammantaget 

indikerar föräldrarnas utbildningsnivå och löneläge att skolans elever sanno-

likt bor i privata bostäder i resursrika områden (i jämförelse med lågutbildade 

samhällsgrupper). 

Skola 1 drivs i form av ett aktiebolag. På den lokala utbildningsmarknaden 

kännetecknas den som en framgångsrik utbildningsplats sett till betyg och re-

sultat. Skolans resultat skiljer sig från övriga skolor då statistik visar att elever 

här har ett meritpoängvärde 16 % högre än det nationella medelvärdet (Skol-

verket 2012b). En annan aspekt som påvisar skolans position visualiseras ge-

nom skolans elevtillströmning. Mellan 2003 - 2010 ökade antal elever på sko-

lan med 38 % (Skolverket 2012b).   



 

31 

Skolbyggnaderna uppfördes under första delen av 1900-talet och känneteck-

nas av sin klassicistiska arkitektur (Bedoire 2015:229). Skolans yttre miljö i 

likhet med de inre miljöerna är välunderhållna. Sedan skolbyggnaderna köp-

tes för några decennier sedan av skolans ägare har dess byggnader och lokaler 

genomgått stora renoveringar (aula, gymnastiksal, kök och samtliga klassrum 

har över tid renoverats för c:a 3 miljoner sek). Skolans investeringar indikerar 

ett betydande ekonomiskt kapital. Förbättringarna av den fysiska miljön an-

vänds för att stärka skolans kulturella kapital. Exempelvis kännetecknas sko-

lans miljöer av konstverk och renoverade takmålningar med motiv hämtade 

från antikens Grekland. Det ekonomiska kapitalets genomslag märks också i 

skolans teknologirika miljö. Skolan är en 1:1 skola vilket innebär att alla elever 

förses med en egen bärbar Mac-dator med tillhörande mjukvara.  Den här 

strategin implementerades vid skolans start vilket i jämförelse med riket som 

helhet är tidigt, det första 1:1 initiativet i Sverige inleddes 1996 (Håkansson 

Lindqvist 2015:25).  Idag är skolan enligt rektorn restriktiva kring vilken tek-

nologi som införs, snarare satsar de mer på vidareutbildning och pedagogisk 

kompetenshöjning hos personalen för att på ett optimalt sätt lära elever att 

nyttja teknologins potential som utbildningsverktyg. Enligt skolans huvudrek-

tor väljer skolan ut vilka lärare som anställs. En förutsättning för att överhu-

vudtaget bli rekryterad till skolan är att lärare har god pedagogisk förtrogen-

het med IKT. På skolan arbetar man aktivt med erfarenhetsutbyte för att 

sprida nya idéer i lärarkollegiet. Samtidigt genomförs återkommande utbild-

ningsinsatser för att förbättra skolans pedagogik. 

För att få en inblick i hur skolan ser ut och vad som finns i dess fysiska miljöer 

följer här en bild av skolan utifrån observationer som genomförts på plats. 

Klassrummen i skolan kännetecknas av sin rymd. En majoritet av de klassrum 

som används i teoretiska ämnen har en takhöjd på 3 meter. I taken hänger 

lampor av modernt snitt och det finns digitala projektorer med tillhörande 

ljudsystem. Längst fram i klassrummen finns whiteboards, kartor och lära-

rens arbetsbord. Klassrummets möbler är utformade så att två elever kan sitta 

vid varje bord. Stolarna går att snurra på. Klassrummen har äldre mörka trä-

golv. Varje klassrum är försett med gardiner av olika typ och färg. I klassrums-

situationen har både lärare och elever tillgång till personliga Mac-datorer. 

Korridorerna och skolans allmänna utrymmen kännetecknas också av rymd. 

I taken hänger enklare takkronor. Golven består av melerad sten.  

Skola 2 

Skolan är en kommunal grundskola, centralt belägen i en storstad. I det geo-

grafiska närområde som omgärdar skolan bor sociala grupper där en majori-

tet har eftergymnasial utbildningsbakgrund. I närområdet finns tillgång till 

högre utbildning eller institutioner såsom museer och myndigheter. Statistik 
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över medelinkomster i området från 2012 informerar om att medelinkomsten 

i skolans närmiljö är relativt hög i jämförelse i riket som helhet. Områdets so-

ciala grupper tjänar i snitt 347 000 sek/år (kvinnor 318 o00 sek, män 377 000 

sek).  Arbetslösheten i området var 2012 cirka 3 %, alltså 5 % lägre i jämförelse 

med riket (inkl. individer med aktivitetsstöd). För att få en inblick i skolområ-

des positionella kapital presenteras här boendestatistik från 2012 rörande 

upplåtelse- och ägarform i skolans närområde. I skolans närområde hyr 9,6 % 

sin lägenhet av allmännyttan, 38,6 % hyr sin lägenhet av privata hyresvärdar 

medan 51,8 % bor i privatägda bostadsrätter. Omfattningen av positionellt ka-

pital i skolans direkta närområde är mer framträdande i jämförelse med de 

två andra skolområdena i avhandlingen. 

Skolbyggnaden ägs av ett kommunalt fastighetsbolag som också är ansvarig 

för drift och underhåll. Skolans elevsammansättning visar att 80 % av elever-

nas föräldrar har eftergymnasial utbildning (Skolverket 2012b). Skolan är en 

framgångsrik utbildningsplats. Det sammantagna meritvärdet för skolan är 14 

% högre än det nationella medelvärdet. Statistik rörande sökande till skolan 

belyser en stabil trend. I snitt finns 65-70 elever i årskurs 9 mellan 2007 till 

2012 (Skolverket 2012b). Huvudbyggnaden konstruerades i slutet av 1800-

talet och arkitekturen kännetecknas av jugendstil (Bedoire 2015:141). Skolans 

yttre miljö är i likhet med inre miljö välskött. Här erbjuds elever att interagera 

med teknologi genom de bärbara Dell-datorer som finns tillgängliga i varje 

klassrum. Eleverna uppmuntras även att använda privat IKT såsom 

smartphones i klassrummen. Skolan möjliggör således en integration av IKT-

utrustning i elevernas lärande. Enligt skolans huvudrektor kännetecknas den 

anställda personalen av lång erfarenhet och personalomsättningen är låg. På 

skolan diskuteras och utvecklas skolans pedagogik kollegialt. En av rektorer-

nas tjänst är specifikt inriktad på didaktiskt utvecklingsarbete och utgör en 

resurs för samtliga lärare på skolan. IKT har en ”naturlig” plats i klassrummen 

och i lärarens pedagogik.  Arbetsklimatet på skolans beskrivs som inklude-

rande.  

Observationer från skolan ger följande bild av dess fysiska miljöer. Skolans 

inre arkitektur kännetecknas av rymd. Allmänna utrymmen och korridorer 

går i ljusa färger. Takhöjden på skolans våningsplan är cirka 2,5-3 meter. 

Fönstren i korridorerna är höga, de når nästan upp till taket. Nedanför fönst-

ren hittas bänkar. Längs korridorerna står skåp i gula färger där eleverna har 

sina saker. Golven består av gråmelerad sten. Betydande arbete har lagts ned 

för att framhålla estetiska värden i både design och inredning. Exempelvis 

finns här mycket konst att beskåda och inredningsdetaljer. I skolans trappor 

hänger inglasade bilder av kända konstverk, exempelvis av Botero. Skolans 

klassrum är utrustade med ett långbord med ungefär 10 platser i mitten och 

bord för två elever längs väggarna. Klassrummen har vita gardiner och i likhet 
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med korridorerna hög takhöjd. Rummen är utrustade med whiteboard, kartor 

och digital projektor.  

Skola 3 

Skolan är en kommunal grundskola, belägen i en förort till en storstad. I det 

geografiska närområdet har ungefär hälften av invånarna eftergymnasial ut-

bildning. I skolans direkta närmiljö finns ett köpcentrum med affärer, restau-

ranger samt kommunalt bibliotek men ingen tillgång till högre utbildning eller 

institutioner såsom museer och myndigheter. Statistik över medelinkomster i 

området från 2012 informerar om att den sammanlagda medelinkomsten i 

skolans närmiljö är litet högre än i jämförelse med riksgenomsnittet. Män och 

kvinnor (20-64 år) i stadsdelsområdet tjänar i snitt 295 000 sek/år (kvinnor 

279 000, män 342 000). Arbetslösheten i området 2012 var 8 % (inkl. indivi-

der med aktivitetsstöd). Boendestatistik rörande upplåtelse- och ägarform 

från 2012 visar att 40,8 % av befolkningen hyr sin lägenhet av allmännyttan, 

29,6 % hyr sin lägenhet av privata hyresvärdar medan 29,6 % bor i privatägda 

bostadsrätter. Det positionella kapitalet i området är alltså lägre i jämförelse 

med de två andra skolområdena i avhandlingen.  

Skolbyggnaden ägs och underhålls av ett kommunalt bolag. Skolans elevsam-

mansättning speglar det omgärdande lokalsamhällets utbildningsnivå. Här 

har 46 % av elevernas föräldrar eftergymnasial utbildning (Skolverket 2012b). 

Det är alltså en skola där samhällsgrupper med och utan eftergymnasial ut-

bildning samlas. I jämförelse med de tidigare beskrivna skolmiljöerna har den 

här skolan en negativ söktrend då antalet elever minskat i årskurs 9 från 147 

elever 2003 till 78 elever 2012.  Skolans meritvärde är 4 % lägre än landets 

medelvärde (Skolverket 2012b). Skolans arkitektur karaktäriseras av 1950-ta-

lets modernism (Bedoire 2015:333). Skolans yttre miljö i likhet med de inre 

miljöerna är i behov av renoveringar. I samband med en stor brand 2005 ge-

nomfördes ett visst renoveringsarbete året efter. Men då datainsamlingen till 

föreliggande avhandling genomfördes 2011 fanns fortfarande ett stort behov 

av renoveringar. Tillgången på exempelvis modern IKT-utrustning är begrän-

sad. Det finns ett klassrum med 16 stationära Dell-datorer som kan bokas. IKT 

har ingen ”naturlig” plats i klassrumspraktiken utan används sporadiskt un-

der tiden för fältstudien. Enligt skolans huvudrektor kännetecknas den an-

ställda personalen dels av lärare med lång erfarenhet men dels också av yngre 

lärare med måttlig erfarenhet. På skolan finns inget forum för pedagogiska 

eller didaktiska frågor utan varje lärare ansvarar själv för undervisningens 

form och innehåll i klassrummet. Få lärare använder IKT i sin undervisning 

då tillgången till denna typ av utrusning är begränsad. Skolan har en bety-

dande sjukfrånvaro, under den empiriska insamlingen var sju ordinarie lärare 

sjukskrivna. 
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Utifrån observationer på plats följer här en bild av skolmiljöerna. Skolan är 

uppbyggd kring en vit huvudbyggnad där högstadiet återfinns. Hjärtat på sko-

lan är en ljusgård där rektorsexpeditionen finns på huvudplan med 2-4 klass-

rum. Från ljusgården går en lång korridor, längs sidorna finns grå skåp. Kor-

ridoren liksom ljusgårdens interiör består av tegel i ljus- och mörkbruna ny-

anser. Korridorerna och allmänna utrymmen har primärt en praktisk funkt-

ion. Utsmyckning och inredning är sparsamma liksom i klassrummen. Klass-

rummen har tre till fyra fönster. Gardinerna har lila, blå, gula blommor. Klass-

rummens golv består av plastmattor, ofta i gråa eller rödorangea färgskalor. 

De ljusmålade väggarna i klassrummen är ofta i höjd med skolbänkarna, ned-

klottrade. Klotter och graffiti är vanligt förekommande i skolans allmänna ut-

rymmen, toaletter eller på korridorens väggar eller skåp. I klassrummen finns 

whiteboards och svarta tavlor, lärare har en stationär dator vid sitt arbetsbord. 

Flera klassrum har en digital projektor i taket.  

Efter denna kontextbeskrivning av de tre skolorna som studerats presenteras 

datainsamlingens omfattning och genomförande.  

Datainsamlingens omfattning 

Avhandlingens empiriska material samlades in under tre separata tillfällen. I 

tabell 2 finns en sammanställning av dessa tillfällen, där det framgår när data 

insamlingen ägde rum på varje skola, datainsamlingen tidsomfattning samt 

de metoder som använts. 
 

Tabell 2. Datainsamlingsperioder i undersökta skolor 

 
Plats År Tidspe-

riod 

Datamaterial 

 

Skola 1 

ht 2010 

september/ 

oktober 

 

2 veckor Observationer, gruppintervjuer med 

elever samt en enskild intervju med 

rektor, policydokument 

Skola 2 ht 2011 

oktober 

4 veckor Observationer, enskilda intervjuer 

med elever, lärare och rektorer, poli-

cydokument 

Skola 3 ht 2011 

november 

4 veckor Observationer, enskilda intervjuer 

med elever, lärare och rektorer. 

Datainsamlingen i Skola 1 var en två-veckors pilotstudie. I förberedelsearbetet 

inför datainsamlingen kontaktades, via e-mail, ett antal skolor där forskarens 

intentioner med studien beskrevs. Syftet med denna studie, som presentera-

des för skolrepresentanter var att testa metoderna observationer och inter-
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vjuer genom att undersöka relationer i klassrummet med ett huvudsakligt fo-

kus på hur elever pratar, uppfattar och uttrycker sin plats i klassrummet (se 

bilaga 1 a). Ett önskemål var att följa en högstadieklass under deras schema-

lagda vardagsaktiviteter och utföra klassrumsobservationer, samt intervjuer 

med elever från samma klass. Skola 1 visade sitt intresse till att medverka i 

studien. Under ett möte veckan innan studiens start, initierades kontakter 

med den skolklass av elever i årskurs 8 som blivit utvald av skolan att ingå i 

studien. I reell mening inleddes observationerna då beskrivningen av skolans 

miljöer nedtecknades. Första veckan genomfördes observationer av elever un-

der schemalagd skolvardag. Andra veckan kännetecknades också av observat-

ioner men även intervjuer genomfördes med elever. För en mer detaljerad be-

skrivning av metod se nedanstående avsnitt.  

Efter pilotstudien fanns ett behov av att undersöka fler skolor i olika geogra-

fiska och varierande elevsammansättningar. Med den avsikten skickades ett 

informationsbrev ut via e-mail till ett antal skolor (se bilaga 1 b). Denna mer 

preciserade delstudie avsåg att undersöka vad som kännetecknar olika skol-

praktiker och vad dessa olikheter kan innebära för skolmiljön, klassrummet 

och elevers uppfattningar om sig själva samt vilka möjligheter eller begräns-

ningar som följer av att vara elev och lärare i dagens grundskola. Informat-

ionsbrevet kommunicerade önskemål om att följa en högstadieklass under de-

ras schemalagda vardag och utföra klassrumsobservationer, samt intervjuer 

med elever från samma klass. Skola 2 och Skola 3 visade sitt intresse att med-

verka vilket resulterade i två separata fältstudier där 4 veckor spenderades på 

respektive skola. Innan fältstudierna inleddes skickades ytterligare ett textdo-

kument via e-mail till skolornas rektorer där studiens syfte beskrevs utförligt 

(se bilaga 1 c). I detta dokument förtydligades avhandlingens intresse att un-

dersöka relationen mellan skolans förutsättningar och sociala praktik med 

hjälp av observationer och intervjuer.  

Datainsamlingsmetoder 

Syftet med datainsamlingen var att undersöka vilka uppfattningar elever och 

lärare har om och hur de påverkas av normer på skolan, hur de upplever sko-

lans rum, byggnader och möblering, hur de upplever det pedagogiska klimatet 

och miljön samt hur de ser på skolans plats i samhället. Studiens intention var 

även att undersöka vilka pedagogiska och organisatoriska idéer som gäller på 

skolan och hur detta påverkar elever och lärare i den dagliga skolpraktiken.  

De empiriska datamaterialen i avhandlingen har samlats in genom metoderna 

observation, intervju och tryckta policydokument. Datamaterialen komplette-

rar varandra eftersom de erbjuder olika typer av information om studieobjek-
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ten (Ritchie & Lewis 2003:43). Empirins innehållsmässigt olika karaktär möj-

liggör en komparativ undersökning av skillnader och likheter mellan skolor-

nas klassrum och pedagogiska praktiker men också av skolmiljöernas till-

gångar och funktioner. 

Observation 

Under datainsamlingen i skolorna användes observation som inledande me-

tod. Det möjliggjorde en insamling av empiri om relationerna i skolorna och 

klassrummen samt skolornas fysiska miljöer. Observation används ofta för att 

fånga den reella praktikens föreställningar, problem och tillämpningar, i det 

hänseendet avser metoden att skapa en förståelse bortom utsagor (Yin 

2007:121). Detta förhållningssätt gäller också den här studien där de omfat-

tande observationerna utfördes i elevernas skolvardag, på lektioner, under 

raster, och mellan lektionspass. I dessa sammanhang dokumenterades elevers 

och lärares samtal och handlingar skriftligt. Vanligtvis utfördes observation-

erna genom forskarens placering längst bak i klassrummet. På förhand hade 

ett antal kategorier formulerats för att rikta observationernas fokus, till exem-

pel kommunikationsmönster: Hur pratar elever och lärare med varandra? el-

ler skolornas fysiska resurser: Vilken utrustning finns i klassrum? (se bilaga 2 

a). I den faktiska observationspraktiken användes ett anteckningsblock där 

samtal eller elevers handlingar dokumenterades i skriftlig form så utförligt 

som möjligt. Dessa verbala och kroppsliga interaktioner var svåra att fånga på 

plats eftersom momenten skiftade mycket snabbt. Därför renskrevs observat-

ionsanteckningar i slutet av arbetsdagen och eventuella oklarheter precisera-

des i den nedtecknade löpande texten. I detta arbete användes även ljudupp-

tagningar som spelats in via digital diktafon för att dokumentera episoder som 

registrerats, exempelvis samtal mellan elever.  Under varje klassrumsobser-

vation placerades diktafonen längst fram i klassrummet, oftast på lärarens ar-

betsbord men i vissa fall även ute i klassrummet bland elever. Förutom obser-

vationsanteckningar användes observationsprotokoll där händelsers tidsfre-

kvens dokumenterades i och utanför klassrummet (se bilaga 2 b). Denna 

dokumentation registrerade till exempel hur länge elever var borta från klass-

rummet under en lektion eller hur länge elever fick vänta på lärares hjälp. 

Även sociogram användes där klassrummens möblering och materiella inne-

håll illustrerades (se bilaga 2 c för exempel). Dessa bilder användes också för 

att via symboler registrera kommunikation i klassrummet. Dokumentationen 

registrerade exempelvis när elever talade rakt ut, om elever blev tillsagda av 

lärare eller andra elever, om de fick ställa frågor eller om de fick frågor av lä-

rare (se bilaga 2 d och 2 e). Avsikten med sociogrammen var att skapa en bild 

av hur olika elever bemöttes av klasskamrater och lärare i klassrummen i de 

tre undersöka skolorna. Som metod gav sociogrammen mycket information 

om relationsmönster och gruppstrukturer i de studerade elevklasserna vilket 
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också beskrivs som en av fördelarna med metoden (Holmlund & Rönnerman 

1995:85–86). 

Forskarens roll i klassrummen överensstämmer delvis med direkta observat-

ioner (Yin 2007:120) där forskaren primärt är observatör och försöker mini-

mera sin interaktion med informanterna i studerade praktiker. Tillvägagångs-

sättet att distansera sig från elever och lärare i klassrummet var en förutsätt-

ning för att kunna samla in data på ett korrekt och effektivt sätt. Det hade 

exempelvis blivit svårt att få ett grepp om vad som försiggick i klassrummet 

om samtal fördes med informanter. Den mer distanserade forskarrollen har 

alltså varit nödvändig för att samla information i den formella klassrumssitu-

ationen (Hammersley & Atkinson 2007). Samtidigt har en ledigare, och mer 

deltagande roll utanför klassrummet varit nödvändig för att få elevers och 

skolpersonalens förtroende (Bryman 2012:432).  Ofta var det i informella 

samtal med elever, lärare och rektorer eller i spontana handlingar som viktig 

information om skolorna framträdde.  De olika datamaterialen som samlades 

in åskådliggjorde olika materiella miljöer och relations- och kommunikations-

mönster i skolorna. Observationsdata användes som referensmaterial vid 

konstruktionen av intervjufrågor och i jämförelser med textdokument.  

Observationsmaterialet från varje skola består av cirka 60 timmars obervat-

ioner i och utanför klassrum samlade i anteckningar, ljudupptagningar samt 

protokoll av händelsers tidsfrekvens och sociogram från klassrum. I tabell 3 

presenteras fördelningen av observationstid och antal sidor transkriberade 

observationer i de undersökta skolorna.   
 

Tabell 3. Observationernas omfattning i tid och antalet sidor transkriberade obser-

vationer i undersökta skolor. 

 

Observationernas 

omfattning och 

transkriberingar 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Totalt 

Observationstid, 

timmar 

c:a 62  c:a 60  c:a 60  182 

Transkriberade ob-

servationer 

59  41  49  149 

I avhandlingsstudiens observationer har skolornas materiella miljöer och ut-

rustning getts en framträdande roll för att förstå skolornas sociala praktik och 

konsekvenser i och utanför klassrummen. Det finns i samhällsvetenskaplig 

forskning en tendens att ta objekten, tingen för givna då social praktik stude-

ras: 
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We are attentive to the nuances of social interaction, and we devote a 

considerable amount of time and effort to the analysis of social action. 

We need to give equally appropriate attention to things /…/ we ought to 

pay serious attention to the material circumstances that constrain social 

activity /…/ and how places are used by social actors (Hammersley & 

Atkinson 2007:135) 

Det är genom de materiella omständigheterna som skolan realiseras (Atkin-

son 2006). Därför har skolornas design, arkitektur, inredning och IKT, utgjort 

viktiga delar av datainsamlingen för att kunna göra en utförlig beskrivning och 

analys av skolornas sociala värld och verklighet. I forskningspraktiken har det 

inneburit att klassrummens och skolbyggnadernas materiella miljöer nog-

grant beskrivits i observationer. I intervjuer har elevernas och skolpersona-

lens uppfattningar om skolmiljöerna dokumenterats.  

Intervjuer 

Intervjufrågornas innehåll växte fram i ljuset av händelser eller samtal som 

framkommit under observationerna. Intervjumetoden användes för att i så 

stor utsträckning som möjligt nå en nyanserad förståelse av elevernas och lä-

rarnas klassrumspraktik samt för att få en bild av rektorernas uppfattningar 

om skolpraktiken. I intervjuguiderna (se bilaga 3 a, 3 b, 3 c) konstruerades ett 

antal teman med frågor som fokuserade olika aspekter av skolpraktiken: 

 
• Utbildningsbakgrund och boendemiljö 

• Tidigare och nuvarande erfarenheter av skolan 

• Utbildningens organisation och syfte 

• Rektorns, lärarens och elevens roll och syfte 

• Interpersonella relationer och kommunikation i klassrummet 

• Klassrumspedagogik och förståelsen av lärande och undervisning 

• Framtida förväntningar rörande möjligheter i utbildning och arbetsliv 

Intervjuerna fokuserade på att undersöka elevers, lärares och rektorers upp-

fattningar och förväntningar i relation till skolornas sociala och pedagogiska 

normer samt förutsättningar i skolan och närområdet. Intervjuguidernas te-

man anpassades efter informanternas roll. Således har frågorna olika innehåll 

beroende på om elever, lärare eller rektorer har intervjuats vilket framkom-

mer i intervjubilagorna. Inom ramen för fältstudiernas intervjuteman ställdes 

även uppföljande frågor med kopplingar till händelser eller samtal som doku-

menterats i observationerna. Frågorna kunde exempelvis fokusera vad som 

utmärkte olika klassrum rörande elever eller lärares agerande.  Samtalen med 

elever och skolpersonal hade formen av semistrukturerade intervjuer (Kvale 

& Brinkmann 2014:19). Utmärkande för denna typ av intervju är ett intresse 

för att via beskrivningar av de intervjuades vardag och verklighet skapa en 



 

39 

fördjupad förståelse av vad utsagorna uttrycker och förmedlar. Informanterna 

ska kunna berätta om sina erfarenheter på ett så fritt och otvunget sätt som 

möjligt (Dalen 2015:34).  

Totalt intervjuades 74 individer inom ramen för avhandlingens tre fältstudier. 

Tabell 4 illustrerar antal informanter som intervjuades i varje kategori.  I ta-

bell 5 presenteras även antalet sidor av transkriberade intervjuer i de under-

sökta skolorna. 

 
Tabell 4. Antal intervjuer i undersökta skolor 

 

Antal in-

tervjuer 

Skola 1 Skola 2 Skola 

3 

Totalt 

Rektorer 1 3 4 8 

Lärare 0 8 9 17 

Elever 12 18 19 49 

Totalt 13 29 32 74 

                                           Totalt: 74 intervjuer 

 

Tabell 5. Antal sidor transkriberade intervjuer i undersöka skolor 

 

Antal transkri-

beringar 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Totalt 

Rektorer 12  139  173  324 

Lärare 0 61 114  175 

Elever 45 22 38 105 

Totalt 57 222 325 604 

                                                               Totalt: 604 sidor transkriberade intervjuer 

I Skola 1 intervjuades 12 elever. Då skolan kontaktades var ett önskemål att 

intervjua eleverna i grupp (2-3 personer per grupp). Valet av den här intervju-

metoden var relaterat till pilotstudiens explorativa karaktär. Pilotstudien un-

dersökte relationer i klassrummet med fokus på elevers interaktion i och upp-

fattningar om klassrummet. I relation till detta konstruerades en intervju-

guide där ovannämnda teman vägledde frågornas formuleringar (se bilaga 3 

d). Intervjugrupperna delades in av forskaren efter vilket umgänge eleverna 

huvudsakligen observerats tillhöra. Gruppintervjun som metod ansågs lämp-

lig eftersom den möjliggör att olika uppfattningar eller motsättningar mellan 

informanter kan framträda (Kvale & Brinkmann 2014:191). Indelning av in-

tervjugrupper resulterade i att skillnader i elevernas uppfattningar om olika 

elevers ”status” och lärares förhållningssätt till olika elever kunde belysas. Ex-

empelvis uppfattade de populära eleverna sig mer fria och som innehavare av 

mer inflytande i klassrummet än elever med lägre status. I Skola 1 utfördes 
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också en kompletterande intervju med dess huvudrektor i samband med för-

fattandet av artikel 2. Intervjun fokuserade specifikt på tillgång till och använ-

dandet av IKT-utrustning i Skola 1 (se bilaga 3 e). 

I Skola 2 intervjuades 18 elever, 8 lärare och 3 rektorer och i Skola 3 intervju-

ades 19 elever, 9 lärare och 4 rektorer. Det fanns tydliga motiv att välja en-

skilda intervjuer. Det är en styrka att avhandlingens datainsamling bygger på 

en variation av intervjumetoder. Risken är att användandet av endast en in-

tervjumetod bidrar till att olika nyanser i informanternas berättelser inte upp-

fattas. En annan styrka med den enskilda intervjun är att den ökar variationen 

av erfarenheter från individer (Kvale & Brinkmann 2014:129–131).  

Policydokument 

Policydokument från skolorna och teknikföretag kom att utgöra informativa 

datamaterial. I pilotstudiens observationer i Skola 1 uppmärksammades tidigt 

hur ett dokument förekom i lärarnas retorik rörande uppförandekoder. I 

Skola 2 var också policydokumenten närvarande, i tanke och i skrift. Ett do-

kument med liknande funktion hade formulerats i Skola 3, men användes inte 

och var inte närvarande i elevernas eller skolpersonalens skolvardag. De här 

dokumenten formulerade ett antal umgänges- och förhållningsregler både 

gällande sociala relationer men också hur elever förväntades förhålla sig till 

skolmiljöerna. Exempelvis formulerades i policydokument vid Skola 1 att ele-

verna förväntades ta ansvar för ordningen i allmänna utrymmen. I analyserna 

av empiriska data har policydokumenten använts dels för att belysa skolans 

”formella” röst och dels för att i en jämförelse, bekräfta eller utmana inform-

ation från informanter och observationer, samt för att belysa dokumentens 

underliggande betydelse i relation till skolpraktikernas normer och ideal 

(Hammersley & Atkinson 2007:122; Ritchie & Lewis 2003:35).  

Analysmetod 

Analysprocesser i forskning som undersöker avgränsade fall eller studieobjekt 

kännetecknas vanligtvis av ett växelverkande utbyte mellan teori och metod. 

Som nämnts ovan har avhandlingens analysarbete kännetecknats av abdukt-

ion vilket innebär att teori och metod alterneras och gradvis omarbetas och 

preciseras under processens gång (Alvesson & Sköldberg 2008:55–56).  

För att illustrera hur forskningsprocessen gått till, kan fältstudiernas förar-

bete, genomförande och efterarbete användas som exempel. Den första fält-

studien (pilotstudien) i Skola 1 inspirerades av Bourdieus habitusbegrepp. På 

så vis har teoretiska antaganden och empiri parallellt preciserat och befruktat 
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avhandlingsarbetets förståelse av de studerade skolorna (Hammersley & 

Atkinson 2007:159).  

I det praktiska analysarbetet av empiriska data inspirerades bearbetningen av 

innehållsanalys (Schreier 2012:5ff). Den här kvalitativa undersökningstekni-

ken lämpar sig väl för undersökningar som använder textdata från observat-

ioner, intervjuer eller textdokument för analyser som på ett fördjupande sätt 

söker förstå sociala praktikers meningsskapande eller innebörd (Hsieh & 

Shannon 2005:1 278). Analysmetoden har flera inriktningar men konvention-

ell innehållsanalys ligger närmast avhandlingsarbetets databearbetning. I 

analysen har data fått ”tala för sig själv”, kategorier har alltså inte på förhand 

varit givna utan har vuxit fram ur materialet i analysarbetet (Hsieh & Shannon 

2005:1 279). I analysprocessen har samtlig data undersökts och lästs nog-

grant, vissa delar repetitivt, för att på ett fördjupat plan få en helhetsbild av 

materialen. Därefter har särskilt framträdande empiriavsnitt i relation till 

forskningsfrågorna fått bilda olika koder, exempelvis har intervjucitat med 

liknande innebörder kopplats samman för att belysa ett visst mönster i 

materialet. En initierande analys av kodernas relation och kopplingar har där-

efter utmynnat i större övergripande kategorier. I stora drag motsvarar de här 

övergripande kategorierna de rubriker som använts i artiklarnas resultatav-

snitt.  

I efterarbetet med den empiri som samlades in i pilotstudien av Skola 1 an-

vändes begreppet skolhabitus (Isling Poromaa, Holmlund & Hult 2012) som 

ett adekvat analysverktyg för att förstå den praktik som studerats. Observat-

ioner, intervjuer samt ett skolpolicydokument pekade mot hur skolplatsens 

umgänges- och förhållningsregler hade en betydande påverkan på elevernas 

handlingar och samtal i klassrummet. Studiens empiri visade vilken betydelse 

skolans kulturella och materiella tillgångar har för utbildningsmöjligheter och 

frågor uppkom kring hur den här relationen kunde förstås. Empiriska data 

som samlades in vid Skola 1 presenteras i artikel 1 samt 2 och 4 i avhandlingen 

(i de två senare artiklarna kallas den Skola 1). 

Empiriska resultat från studien av Skola 1 kom i förberedelsearbetet inför fält-

studierna i Skola 2 och 3 att kännetecknas av ett ökat intresse för skolors ob-

jektiva villkor och klassrumspraktik. I efterarbetet med den empiri som sam-

lades in i dessa två skolor framkom ett behov att ytterligare precisera analys-

verktyget skolhabitus. I jämförande analyser av de empiriska resultaten från 

skolorna framträdde skolhabitus som en produkt av föräldrars utbildnings-

bakgrund och närområdets materiella villkor.  Data från observationer, inter-

vjuer och skolpolicydokument visade hur ojämlika materiella resurser i sko-

lorna påverkade såväl familje-skola relationer och tillgången till IKT-utrust-

ning som elevers och skolpersonals förväntningar och framtidsutsikter. Dessa 
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resultat presenterades i avhandlingens artiklar (1-4). Empiriska data som 

samlades in Skola 2 respektive Skola 3 presenteras och analyseras med samma 

skolnamn i artikel 2, 3 och 4 i avhandlingen.  

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2002) kodex gällande forskningsprinciper för humanist-

iska och samhällsvetenskaplig forskning innefattar krav gällande informat-

ion, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.7  I samband med fältstudierna 

har berörda informanter, elever, skolpersonal och vårdnadshavare, informe-

rats om undersökningens syfte och hur den praktiska insamlingen av data 

kommer att gå till i ett samtyckesbrev. Brevet kommunicerar även aspekter 

gällande sekretess och konfidentialitet (se bilaga 4 a, 4 b och 4 c). Informanter 

har följaktligen upplysts om att deras medverkan i undersökningen är frivillig, 

och att den som önskar kan avbryta sin medverkan omedelbart. I informat-

ionen redogjordes för att resultaten från undersökningen kommer ingå i en 

doktorsavhandling.  Undersökta skolor, dess elever och skolpersonal som 

medverkar i avhandlingen har anonymiserats vid publiceringar i enlighet med 

krav rörande konfidentialitet. I avhandlingens artiklar har deltagande elever, 

lärare och rektorer fiktiva namn. Tre informanter har av misstag i artikel 1 och 

2 fått olika namn, i övrigt har informanterna samma namn i de artiklar de 

ingår i. 8 Uppgifter om individer och skolor har lagrats på ett säkert sätt för att 

undvika insyn av utomstående. Uppgifter insamlade inom ramen för under-

sökningarna har inte vidarebefordrats till kommersiella eller icke-vetenskap-

liga ändamål. 

Avhandlingens trovärdighet 

Huruvida den här avhandlingen som forskningsdokument kännetecknas av 

trovärdighet är relaterat till de empiriska resultatens generaliserbarhet, till-

förlitlighet och pålitlighet (Cohen, Manion & Morrison 2011:180–183).  

Att diskutera generaliserbarhet belyser frågor rörande ifall forskningsresultat 

kan överföras och ha giltighet i andra skolkontexter eller ifall resultat kan an-

vändas för att skapa förståelser av andra skolmiljöer. Avhandlingens resultat 

kan användas för en analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann 2014:312). 

Detta innebär att avhandlingens empiriska bas, särskilt de systematiska ob-

servationerna anses utgöra ett underlag för att göra kvalificerade, överförbara 

                                                             
7 I enlighet med föreskrifter gällande principer och krav för god forskningsetik, fastslagna av Vetenskapsrå-

det, har denna avhandlings genomförande och innehåll godkänts av etikprövningsnämnden vid Umeå univer-

sitet. 
8 I artikel 1 bär tre elever de fiktiva namnen Axel, Pernilla och Sofia. I artikel 2 kallas samma elever Kyle, 

Anna respektive Helen.  
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utsagor om andra men liknande skolmiljöer (de Lange 2010:86). Variationen 

i de studerade skolorna rörande vilka sociala grupper de samlar i relation till 

utbildningsbakgrund och närområde innebär i sig möjligheter för jämförelser 

med skolor utanför studiens fokus (Olovsson 2015:63)  

Avhandlingens trovärdighet handlar också om vilka val som gjorts då det em-

piriska underlaget har samlats in, det som i metodlitteratur brukar kallas va-

liditet, eller giltighet (Merriam 1995; Hartman 2004). Att studera och forska 

om mänsklig praktik innebär en process där forskaren sätter ord på komplexa 

och svårtillgängliga processer. Avhandlingsarbetets giltighet kan kopplas till 

den förhållandevis utsträckta fältstudietiden och omfattningen av empiriskt 

material vilken möjliggör uttömmande beskrivningar av de studerade sko-

lorna. Empirisk information som återkom i slutfasen av datainsamlingarna 

kan ses som en indikation på empirisk ”mättnad” (Glaser & Strauss 1967:61). 

Avhandlingens trovärdighet relaterar också till hur de empiriska resultaten 

har presenterats och hur analysen av empiriska resultat gjorts, vilket vanligt-

vis kallas för reliabilitet eller pålitlighet (Merriam 1995). Användandet av flera 

metoder i studiet av skolorna, så kallad triangulering, har varit ett sätt att 

stärka avhandlingens pålitlighet (Cohen, Manion & Morrison 2011:195). Att 

triangulera innebär att låta data, insamlade med olika metoder, interagera och 

komparativt analyseras för att åskådliggöra överenstämmelser eller motsägel-

ser i materialen (Watt Bolsen 2007:188). Triangulering innebär i avhand-

lingen att tre metoder, observationer, intervjuer och policydokument, har an-

vänts för att studera de undersökta skolorna. Jämförandet av samtal, hand-

lingar och textdokument har belyst motsättningar och överensstämmelser 

mellan det sagda, det gjorda och regler för skolverksamheterna. Den har alltså 

utgjort ett sätt att få en övergripande bild av logiker och paradoxer mellan 

handlingar, utsagor och policydokument i de studerade skolorna. Funktionen 

med den här analysmetoden var att studera och försöka förstå skillnader som 

uppkom i skolorna (Patton 1987:161). 

Metodtrianguleringen har även möjliggjort att en bild av den enskilda skolan 

kunnat konstrueras, vilket användandet av endast en metod hade försvårat 

(Cohen, Manion & Morrison 2011:195). Data insamlad i de enskilda skolorna 

har också jämförts. Detta jämförande sätt att hantera data brukar på engelska 

definieras som triangulation across cases (Stake 2006:77). I denna process har 

empirisk data från skolpraktikerna analyserats och jämförts för att skapa en 

förståelse av dels den enskilda skolpraktiken, dels också för att förstå relat-

ionen mellan skolpraktikerna samt eventuella djupare innebörder eller me-

ningar som den sammantagna bilden signalerar (Stake 2006:77). Avhandling-

ens pålitlighet är också relaterad till transparens rörande beskrivningar av hur 

data analyserats vilket redogjorts för i ovanstående avsnitt. 
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Sammanfattning av artiklar 

Artikel 1  

Isling Poromaa, P., Holmlund. K., & Hult, A. (2012). Om betydelsen av skol-

habitus i högstadiepraktiken. Pedagogisk Forskning i Sverige, 1-2 (17), 45-

60. 

Syfte, metod och teori 

Artikelns syfte är att undersöka hur skolpraktiken framträder för högstadiee-

lever och vilken betydelse den har för deras uppfattningar om sin egen tillvaro 

i skolan samt att pröva och diskutera teoriverktyget skolhabitus.  Undersök-

ningen avsåg även att kritiskt granska vilka reproducerande och eller socialt 

utjämnande effekter skolpraktiken kan ha för elever. 

Artikelns datamaterial samlades in under en pilotstudie hösten 2010 i Skola 

1. Informanterna är en skolklass på högstadiet som följdes under två schema-

lagda skolveckor, under lektioner samt på raster.  Studiens data består av 62 

timmar klassrumobservationer vilket resulterade i 59 sidor transkriberad text. 

Vid observationer användes protokoll av händelsers tidsfrekvens, sociogram 

samt ljudupptagningar via digital diktafon. Observationernas fokus är riktat 

mot elevernas uttryckssätt och förhållningssätt, hur dessa bemöts av elever 

och av lärare (Yin 2003; Stake 2006). Gruppintervjuer genomfördes med 12 

elever, vilket utmynnade i 45 sidor transkriberad text. Intervjusamtalen kret-

sade kring klassrummets relationer och kommunikation, exempelvis vad ele-

ver uppfattar är möjligt att göra i klassrum eller hur man pratar och beter sig 

mot varandra, vilka möjligheter som finns till medbestämmande samt hur ele-

ver ser på sina framtidsutsikter. Ytterligare en del av empirin är ett skolpoli-

cydokument, umgängeskontrakt, vilket beskriver skolans regler och krav på 

elevers förhållningssätt. Här finns även information om skolans pedagogiska 

profilering. Umgängeskontraktet har gjort det möjligt att jämföra skolans 

ideal med skolpraktiken (jfr Ritchie & Lewis 2003; Hammersley & Atkinson 

2007). Bearbetningen av empiriskt material är inspirerad av metodtriangule-

ring (Patton 1987, Stake 1995) där observationer, intervjuer och policydoku-

ment behandlas som tre interagerande material. Den empiriska basen har 

gjort det möjligt att jämföra elevers handlingar och tänkesätt med skolans och 

lärares förväntningar och krav. I analysen av skolans praktik användes det te-

oretiska verktyget institutionell påverkan (Reay 1998; Reay, David & Ball 

2001).  
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Resultat 

De empiriska resultaten visar att skolans praktik kännetecknas av ett antal 

ideal och värden som får genomslag i skolpraktiken och påverkar dels elevers 

uppfattningar om skolan och dels elevers (och lärares) relationer, kommuni-

kation och handlingar i klassrummen. Skolans ”officiella” röst, formuleras i 

umgängeskontraktet och praktiseras i klassrummen. De uppfattningar som 

uttrycks och praktiseras överensstämmer, i stor utsträckning, med elevernas 

uppfattningar om vilka värden som är av betydelse i skolan.  

Eleverna uppfattar sin egen skola som jämlik och elevers bakgrund beskrivs 

ha mindre betydelse på skolan vilket är ett exempel där skolans ”berättelse” 

om sig själv får genomslag i elevers utsagor kring vad som kännetecknar sko-

lan. Känslan av utvaldhet och tacksamhet uttrycks av elever och relateras till 

erfarenheter eller uppfattningar om att andra skolor i staden är ”sämre”, både 

sett till materiella och sociala förutsättningar. Den här positioneringen av sko-

lans särart exemplifierar eleverna med att de har egna bärbara datorer och att 

de är smartare än elever på andra skolor.  

De elever som smidigast kan anpassa sig till skolans ideal och riktlinjer, ges 

ett högt värde och åtnjuter också social status, både bland elever och lärare. 

Den här elevkategorin har större ”frihet” i klassrummet, de kan ta initiativ, 

röra sig mer och prata mer i klassrummet än andra elever.  Elever som däre-

mot inte anses kunna hantera anpassningen till skolans ideal, ges ett lägre 

värde, och riskerar enligt dem själva att inte få gå kvar på skolan. Den här 

elevkategorin är mer begränsad i klassrummet, de får fler reprimander av lä-

rare, de blir även tillsagda av andra elever och kan inte röra sig lika fritt i klass-

rummet. På skolan gäller det alltså för elever att passa in och anpassa sig. 

Ett annat värde som framhålls är förmågan att vara positiv vilket likställs med 

att ha en utåtriktad framtoning eller engagerad inställning till skolan och skol-

arbete. För flera elever framstår förkroppsligandet av det positiva värdet som 

lika eller mer betydelsefullt än att plugga mycket.  Elever som inte nödvän-

digtvis förkroppsligar det positiva värdet är medvetna om fördelarna med att 

förknippas med det. Detta rör exempelvis sättet att tala och kommunicera i 

klassrummet. När elever pratar på ”rätt” sätt utgör det ett lönsamt positivt 

värde, det anses exempelvis finnas olika sätt att vara tyst på. Tysthet med en 

koncentration och fokusering på skolarbete uppfattas ge goda möjligheter till 

höga betyg, medan tysthet i bemärkelsen inaktivitet eller att vara alltför prat-

sam uppfattas ge motsatt resultat. Att ha en tyst personlighet anses inte heller 

ge elever popularitet, det är inte ett positivt värde. Beskrivna skillnader i ele-

vers sätt att tala anses dock i elevernas utsagor vara att föredra i jämförelse 



 

46 

med andra skolor där kommunikationsmönster sägs karakteriseras av elev-

grupper som ”skiter” i skolan.  

Empirin från skolan belyser att elever i skolvardagen förväntas upprätthålla 

de ideal som skolan formulerat och lösa problem som uppstår i skolpraktiken. 

Rent konkret innebär det att elever i klassrumssituationer ”kontrollerar” och 

korrigerar varandras beteenden och handlingar genom subtila gester, kom-

mentarer eller tillsägelser. Elever förväntas också representera och förkropps-

liga skolans ideal utåt mot allmänheten. I umgängeskontraktet formuleras 

detta genom att elever ska göra sitt bästa för att allmänhetens uppfattning om 

skolan ska vara positiv.   

Slutsatser 

Utifrån de empiriska resultaten framträder följande centrala slutsatser. Sko-

lans umgängeskontrakt är på många sätt en programförklaring som med ut-

talade ideal utgör en förståelseram för skolframgång. Idealen kommunicerar 

för elever och lärare hur de bör agera och uppfatta sin roll i skolan. Den berät-

telse som skolan formulerar och levandegör genom sin praktik handlar både 

om elevernas utvaldhet och tänkbara uteslutning. I förlängningen därmed en 

selektion av vilka sociala bakgrunder och grupper som harmonierar med 

denna gemenskap. På så vis kan jämlikhet eller att vara positiv, som värden i 

umgängeskontraktet och intervjuer, lyftas fram som något attraktivt, medan 

observationer från klassrummen visar att elever bedömer och blir bedömda 

ojämlikt, av varandra och av lärare. Detta möjliggörs eftersom skolans ideal 

respektive praktik beskriver och gör elevers misslyckande eller framgång till 

ett individuellt ansvar relaterat till kapacitet, det vill säga habitus.   

Skolans fokusering på värden som sanktionerar konformitet innebär i klass-

rummen att elever ges olika status. De premierar välanpassade och fram-

gångsrika elever. På ett liknande sätt värderar skolans elever den egna skolans 

framgång i relation till andra skolors bristande värden och skolresultat. Det 

ligger i skolans intresse att lyfta fram sina specifika ideal och tillgångar ef-

tersom de värderas högt av de sociala grupper som söker sig till skolan. For-

mulerade och praktiserade ideal och värden med konsekvenser för hur elever 

uppfattar och agerar i och utanför klassrummet utgör skolhabitus. Det rör sig 

alltså om en institutionell påverkan som formar en kollektiv berättelse, en 

programförklaring om vad skolan är, hur dess elever och lärare är, sett till 

handlingar och kommunikation.  
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Skolans habitus harmonierar med en stor grupp av elever. De elever som till 

viss del bryter mot eller utmanar skolans ideal blir utpekade eller utsatta för 

mer reprimander i skolpraktiken. Skolhabitus innebär alltså i det här fallet en 

påverkan som sanktionerar ideal och kräver elevers och lärares anpassning 

och konformitet för att hantera och navigera i skolpraktiken. Skolgång inne-

bär en fostran inom ett regelstyrt dominansförhållande som sanktionerar an-

passning (Bourdieu 1977). Den undersökta skolan är framgångsrik, sett till 

meritvärden gällande betyg. Elever på skolan har högre behörighet till gym-

nasieskolor i jämförelse med elever från andra kommunala och fristående 

grundskolor i staden. Särskilt för de elever som ”förstår” och anpassar sig till 

skolans habitus, framstår fördelarna med att vara elev på skolan som givna, 

”naturliga”. Att skolans habitus är så tydligt kommunicerat och praktiserat 

kan förklara att anpassningen till idealen är så närvarande, även för dem som 

inte nödvändigtvis drar fördelar av dem.  

 

Artikel 2  

Isling Poromaa, P. (2013). ICT-practices, Social Class and Pedagogy in Swe-

dish Lower Secondary Schools. Education Inquiry, 4 (4), 649 – 669. 

Syfte, metod och teori 

Syftet med artikeln är att undersöka och jämföra skolors tillgång till IKT och 

klassrummens pedagogik i tre grundskolor med olika elevsammansättningar 

sett till utbildningsbakgrund, utifrån följande frågeställningar: (1) Vilka skill-

nader framträder i den pedagogiska användningen av IKT i de olika skolornas 

klassrum; (2) Hur och varför skiljer sig tillgången till IKT i skolorna? och (3) 

Vilka konsekvenser får skolors tillgång och pedagogiska relationer till IKT för 

elevers möjligheter till en jämlik utbildning?  

Artikelns data samlades in under tidigare nämnda pilotstudie hösten 2010 i 

Skola 1, samt under två separata fyraveckors fältstudier i Skola 2 respektive 3 

under hösten 2011. Observationer av skolornas klassrum används i artikeln 

för att skapa en förståelse för interaktioner och rutiner vid lärares och elevers 

användning av IKT. Observationsmaterialet består av c:a 182 timmar klass-

rumobservationer och utgjordes också av protokoll av händelsers tidsfre-

kvens, sociogram och ljudupptagningar via digital diktafon. Enskilda inter-

vjuer utfördes med 49 elever, 17 lärare och 8 rektorer (totalt 74 informanter). 

Det intervjumaterial som användes i artikeln var inriktat på klassrummets ak-

tiviteter, vad elever gör och vilka begränsningar och möjligheter de ställs inför, 

liksom relationer i klassrummen, elevernas samtal och interaktioner. Frågor 
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ställdes också om skolornas och klassrummens materiella och sociala möjlig-

heter samt erfarenheter och förväntningar relaterade till skolval, betyg och 

framtidsutsikter.  

Ett annat empiriskt material var ett policydokument från ett teknikföretag 

som försåg de kommunala skolorna (2 och 3) i studien med IKT. Dokumentet 

beskriver vilka IKT-verktyg och vilken service företaget tillhandahåller inom 

ramen för sitt avtal med skolorna. Detta dokument användes för att bredda 

förståelsen av skolornas IKT-praktik i ljuset av observations- och intervjudata 

(Hammersley & Atkinson 2007). I den analytiska bearbetningen av empiriskt 

material från observationer, intervjuer och policydokument användes kon-

ventionell innehållsanalys (Hsieh & Shannon 2005; Schreier 2012). För att 

stärka analysens validitet användes dels metodtriangulering (Stake 1995:107; 

Watt Bolsen 2007:188; Ritchie & Lewis 2003:43), och dels jämfördes och 

speglades data från skolorna mot varandra, triangulation across cases (Stake 

2006:77).  Med analysverktyget institutionell habitus (Reay 1998; Reay, David 

& Ball 2001) som utgångspunkt specificerades med begreppet skolhabitus att 

analysen var riktad mot skolan, vilket utgör en institutionell miljö med utmär-

kande kännetecken.   

Resultat 

Resultaten visar att tillgång till och pedagogisk användning av IKT i klassrum-

men varierar mellan de undersökta skolorna.  I Skola 1 har alla elever en egen 

bärbar Mac-dator till sitt förfogande. IKT används i både teoretiska och prak-

tiska ämnen, i såväl teknik som träslöjd. Skolan är en så kallad 1:1 skola. Det 

finns en skriftlig pedagogiskt plan för IKT- användning i skolan som gäller för 

alla lärare och i alla klassrum. Pedagogiken på skolan innebär att läraren är 

ansvarig för och kontrollerar elevers användande av IKT i klassrummet.  Lä-

rare är noga med att kommunicera vad elevernas bärbara datorer är till för. 

Det finns alltså pedagogiska regler för användningen. Exempelvis ska eleverna 

alltid läsa skolrelaterade e-mail och alltid ha med sin dator vid lektioner. Da-

torn är främst ett pedagogiskt verktyg med syfte att lösa skolrelaterade upp-

gifter.  Elever som bryter mot de regler som finns gällande IKT-användning 

riskerar att få sin dator konfiskerad. På raster har datorerna en social funkt-

ion, de används av eleverna för kommunikation och interaktion.  Att få sin 

dator konfiskerad kan innebära ett socialt och pedagogiskt handikapp, och 

kan potentiellt ha en stigmatiserande effekt för elever. De strikta reglerna som 

omgärdar IKT-verktyg och kännetecknar skolans pedagogik accepteras av ele-

verna. Teknologi har ett högt värde på skolan och både skolledning och elever 

verkar överens om nödvändigheten av att lära sig hantera den och utnyttja 
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dess potential som lärandeverktyg. Observationer indikerar att den goda till-

gången till IKT i skolan gynnar elevers individuella lärandeprocesser och sti-

mulerar deras ”lust att lära”. 

I Skola 2 finns tillgång till bärbara Dell-datorer i alla klassrum, men skolan 

tillhandahåller inga personliga skoldatorer. Det finns ingen allmängiltig pe-

dagogik gällande IKT-användning i klassrummen men bland skolans personal 

finns kompetens inom IKT. Frånvaron av riktlinjer innebär att användningen 

av IKT beror på lärarens kunskap och intresse. En majoritet av skolans lärare 

använder IKT som en ”naturlig” del av sin undervisning. Privat IKT såsom 

smartphones utgör för elever ett komplement till skolans befintliga datorer. 

Observationer visar att flera elever löser skoluppgifter med sina smartphones 

men också att enskilda elever använder sina smartphones i underhållnings-

syften. 

I klassrummen i Skola 3 finns en stationär dator som en del av lärarens ar-

betsbord. Dessutom finns ett bokningsbart klassrum med 16 stationära Dell-

datorer. Detta gör användningen av IKT till en kollektiv och relativt sällsynt 

individuell upplevelse i klassrummen. Elevernas tillgång till IKT är begränsad 

i jämförelse med de andra skolorna. Det finns ingen pedagogisk strategi eller 

struktur för IKT-användning vid skolan. Observationer visar att lärare sällan 

använder IKT i undervisningen. Elevernas möjligheter att i sin skolvardag an-

vända IKT som ett individuellt pedagogiskt lärandeverktyg är nästintill obe-

fintliga beroende på att det saknas datorer som eleverna kan använda indivi-

duellt. Vanligtvis löser elever skoluppgifter med papper och penna. I klass-

rummen, där det är möjligt, använder elever i betydande omfattning privat 

IKT i underhållningssyften, exempelvis lyssnar de på musik. Tillgången till 

IKT och den teknologiska kvaliteten på befintliga verktyg begränsar elevers 

möjligheter att via datorprogram och mjukvara lösa skoluppgifter. Således är 

elevers möjligheter att få kunskaper om och genom IKT begränsade. 

Skillnaderna i de tre skolornas IKT användning är i stor utsträckning relaterad 

till tillgång till IKT, vilket i sin tur, handlar om skolornas huvudmannaskap 

och ekonomiska förutsättningar. Skola 1 är en fristående skola, vilket innebär 

att skolledningen avgör vilka teknologiföretag den vill ingå avtal med. Skola 1 

”äger” huvudmannaskapet och har större frihet att hantera sin budget, exem-

pelvis har skolan en slimmad organisation vilket innebär att ekonomiska me-

del kan frigöras för satsningar på IKT. Skola 2 och 3, har inte samma utrymme 

att skapa relationer med företag. Budget och avtal rörande IKT hanteras på 

kommunal nivå av politiker och tjänstemän. Det avtal som båda Skola 2 och 3 

innefattas av innebär att befintlig IKT inte överensstämmer med skolpersona-

lens upplevda behov.  En skillnad mellan dessa två skolor är att Skola 2 har 

betydande ekonomiskt och kulturellt kapital, som medför att skolan, trots det 
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kommunala avtalet, förser personal med teknologi som överensstämmer med 

behov och önskemål.  Personalen på Skola 3 upplever att befintliga IKT-verk-

tyg har brister och inte fungerar enligt de behov som finns. Lärarna måste an-

söka om medel för att kunna anlita extern personal som kan hjälpa dem att 

underhålla den befintliga bristfälliga IKT-utrustningen.  

Skolorna har olika tillgång till förkroppsligade kompetenser inom personal-

styrkan och även hos elevgruppen. Exempelvis anställs inte lärare på Skola 1 

som saknar beprövad pedagogisk kompetens inom IKT. Inga liknande krav 

ställs på den personal som anställs i Skola 3. De olika förutsättningarna på-

verkar hur IKT används i klassrummen och hur kunskap om IKT sprids inom 

skolorna. Medan empiri från Skola 1 indikerar att det finns en tydlig pedago-

gik kring hur IKT-verktyg integreras i verksamheten, saknas en liknande, tyd-

liggörande strategi på Skola 2 och 3. Elevers habitus och tillgängliga kun-

skaper om IKT kompenserar delvis för denna brist i Skola 2 genom den ge-

mensamma kunskapsbas som skolan har. Skola 3 däremot saknar en kollektiv 

kunskapsbank om IKT och framförallt nödvändiga datorer som krävs för att 

kunskaper om IKT kan distribueras inom skolans skolpersonal och mellan ele-

ver. 

Slutsatser 

I Skola 1 bestämmer pedagogiken hur IKT ska användas i klassrummen. Sko-

lans habitus innebär att alla elever har stora möjligheter få kunskap om hur 

IKT används och att elever i skolan ges goda möjligheter att forma en relation 

till verktygen. Eleverna (och deras föräldrar) attraheras av och värderar sko-

lans kapacitet att skapa den här relationen. Detta förhållande förklarar varför 

pedagogikens regler åtnjuter legitimitet bland de sociala grupper och elever 

som söker sig till skolan. 

I klassrummen i Skola 2 ges elever större frihet och ansvar i användningen av 

såväl skolans som privat IKT- utrustning. Elevers habitus har stor betydelse 

för hur IKT används i klassrummet. De elever som förstår premisserna för 

denna skolhabitus kan använda exempelvis smartphones i skolarbetet. I klass-

rum där lärares pedagogiska förhållningssätt ansvarar för användningen av 

IKT tenderar fler elever rikta användningen mot skolarbete. Integrationen av 

privat teknologi i Skola 2 utgör främst en tillgång som sprider kunskap mellan 

elever men också mellan lärare och elever.  

I Skola 3 används IKT i betydligt mindre utsträckning i klassrummen. Som 

nämnts är den huvudsakliga förklaringen till denna situation relaterad till 

bristen på IKT-verktyg i skolan.  En annan faktor är relaterad till elevernas 

habitus. Elevernas sociala bakgrunder innebär sannolikt att flera har mindre 
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IKT-kapital med sig hemifrån vilket utesluter en individuell kompensation för 

resursbrister i skolan. På Skola 1 och 2 finns kunskap om IKT och gemen-

samma värderingar om betydelsen av teknologi som gör att relationen mellan 

de sociala grupper som söker sig hit passar väl med skolornas habitus. Det 

råder så att säga ”symbios” mellan strukturella, materiella villkor och kultu-

rella tillgångar, preferenser som bidrar till att IKT smidigt kan integreras i pe-

dagogiken, den är så att säga en ”naturlig” del av pedagogiken och ”varat” både 

för skolpersonal och elever (Bourdieu & Wacquant 1992:127). I Skola 3 är de 

strukturella, objektiva villkoren mer ansträngda. Eftersom tekniken saknas är 

värderingen av och kunskapen om IKT bland skolpersonalen och skolans so-

ciala grupper mindre närvarande vilket försvårar integrationen av befintlig 

IKT i pedagogiken.  För elever från studieovana miljöer är det av särskilt vikt 

att skolan utgör en miljö där pedagogiken ansvarar för att elever kan intera-

gera och forma en relation till teknologi som stöder lärande. För att elever ska 

ges denna möjlighet krävs att pedagogiken ges goda materiella förutsätt-

ningar.   

 

Artikel 3 

Isling Poromaa, P. (2013). The School- Family Relationship in Socially Di-

vided Swedish Lower Secondary Schools. BARN, 4(31), 89-103 

Syfte, metod och teori 

Syftet med artikeln är att undersöka familjens roll och betydelse för rektorer, 

lärare och elever i den dagliga verksamheten i skolan samt hur socioekono-

miska förutsättningar påverkar två skolors förmåga att navigera i förhållande 

till familjen. Följande frågor undersöktes i studien: (1) Vad, enligt rektorer i 

två skolor med olika socioekonomiska strukturer, karaktäriserar relationen 

mellan skolan och familjen? (2) Hur avspeglas skola-familjerelationen i lärar-

nas föreställningar om pedagogiska möjligheter och begränsningar i skolprak-

tiken? (3) Hur kan relationen mellan skolan och familjen förstås i relation till 

elevernas rätt till en jämlik utbildning?  

Studien bygger på empiriskt material insamlat i Skola 2 och 3 under hösten 

2011. Fältstudierna pågick under 4 veckor i varje skola.  För att få en inblick i 

vilken betydelse föräldrarnas utbildningsbakgrund har i de undersökta sko-

lorna användes enskilda intervjuer. Totalt intervjuades 61 informanter: 37 ele-

ver, 17 lärare och 7 rektorer. Det intervjumaterial som användes i artikeln fo-

kuserade på utbildningsbakgrund och levnadsförhållanden, erfarenheter av 

utbildning, syftet med utbildning, elev- respektive skolpersonalens roller, 
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kommunikation och relationer i klassrummet, pedagogik i klassrummet samt 

framtida förväntningar rörande utbildning och arbetsliv. Det empiriska 

materialet består även av c:a 120 timmar klassrumsobservationer. Observat-

ionerna består dessutom av protokoll över händelsers tidsfrekvens, sociogram 

och ljudupptagningar via digital diktafon. I bearbetningen av empiriskt 

material från intervjuer och observationer användes konventionell innehålls-

analys (Hsieh & Shannon 2005; Schreier 2012). För att stärka validiteten an-

vändes dels metodtriangulering (Stake 2006:107; Watt Bolsen 2007:188; Rit-

chie & Lewis 2003:43), och dels jämfördes och speglades data från skolorna 

mot varandra. Detta tillvägagångssätt kallas i metodlitteratur för triangulat-

ion across cases (Stake 2006:77).  I analysen används de teoretiska begreppen 

institutionell habitus (Reay 1998; Reay, David & Ball 2001) och familjehabitus 

(Reay 1998: 525) för att skapa en förståelse för vilken betydelse familjen har 

för lärare, elever och rektorer i de undersökta skolorna.  

Resultat 

I de två skolorna har familjen olika betydelser. I Skola 2 (i artikeln kallas den 

City School) har elevernas föräldrar möjligheter att påverka skolans verksam-

het och pedagogik genom ett familjeråd. Det finns ett intresse av att ha enga-

gerade föräldrar eftersom det anses förbättra skolans verksamhet. Enligt sko-

lans huvudrektor är det viktigt att vårda sociala relationer till familjerna. Att 

skolpersonal varje morgon välkomnar föräldrar och elever i skolans reception, 

eller att samtal med föräldrar utanför skolan är vanliga kan ses som uttryck 

för rektorns intention. Skolans strävan efter goda relationer till familjen är re-

laterat till en ambition att upprätthålla och stärka skolans rykte i lokalsam-

hället (en övervägande majoritet av eleverna bor i anslutning till skolan). I 

rektorns beskrivningar framträder att det i skola-familjerelationen finns en 

överenstämmelse kring vikten av utbildning.  

I Skola 3 (i artikeln Suburban School) är familjen inte lika närvarande i skol-

praktiken. Det finns ingen officiell mötesplats där skola och föräldrar kan in-

teragera. Skolans huvudrektor ser fördelar med att ha en god relation till och 

dialog med föräldrar. Den uppfattas som en grogrund för skolans rykte och 

därmed en möjlighet till att attrahera fler elever till skolan. Målsättningen är 

att nå fler elever från välutbildade familjer vilket anses förenkla skolans ut-

bildningsuppdrag och förbättra skolans rykte. Rektorn ser inte familjer som 

partners med gemensamma mål. Skolan ska enligt rektorn utbilda och famil-

jen uppfostra, på så vis skiljer sig deras roller åt.  

För lärarna i skolorna har familjen olika betydelser och påverkan på den pe-

dagogiska praktiken. I Skola 2 upplever lärarna att föräldrarnas närvaro och 

krav på goda betyg och pedagogik innebär att skolledningen ofta lyssnar mer 
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på föräldrar än på de anställda. Skolans relation till föräldrar och elever besk-

rivs som kundorienterad. I skolvardagen innebär det exempelvis att elever kan 

gå direkt till skolledningen med sitt missnöje, istället för att lösa problem med 

berörda lärare.  Lärarna anser att föräldrars krav påverkar pedagogiken. För-

äldrar kan exempelvis organisera gemensamma krav eller klagomål som kom-

municeras till skolan. Familjens inflytande i skolan innebär att lärare måste 

vara på ”alerten” och finnas tillgängliga för föräldrar.  

Familjens närvaro framträder inte lika tydligt i intervjuer med lärare i Skola 

3. Skolans relation till familjer beskrivs av lärare som relaterad till föräldrars 

engagemang, vilket varierar mycket. Föräldrars frånvaro uppfattas som pro-

blematisk och lärare efterfrågar familjer som är mer engagerade i elevernas 

skolgång.  Önskan om en närmare relation till familjerna kan relateras till sko-

lans bristande sociala och ekonomiska förutsättningar, som försvårar lärares 

möjligheter att ge alla elever en god undervisning och utbildning. Även här 

uppfattar flera lärare att närvaron av krav på pedagogisk excellens påverkar 

deras professionella praktik. Dessa krav kommer primärt från skolledningen. 

Kraven relateras till skolledningens önskan att vara en attraktiv skola för väl-

utbildade sociala grupper.  

Skola- familjerelationerna i respektive skola influerar elevers möjlighet att på-

verka verksamheternas praktik. I Skola 2 finns goda möjligheter för elever att 

påverka skolans utveckling, exempelvis genom olika råd. Elevers möjligheter 

att påverka i Skola 3 finns genom ett skolråd. Huvudrektorn eftersträvar fler 

sammanhang där elever kan påverka, studentenkäter visar exempelvis att ele-

ver upplever att de inte kan påverka på skolan, samma tendens är närvarande 

i intervjuer med skolans elever.  

Skola-familjerelationerna i skolorna har även konsekvenser i klassrummen. 

Pedagogiken i skolorna möjliggör respektive begränsar elevers deltagande 

funktion i skolpraktiken. I Skola 2 finns en uttalad ambition om att låta famil-

jen och elever vara en samtalspartner till skolan. Samma situation finns inte 

på Skola 3, men här finns en öppenhet i pedagogiken, som uttrycks i huvud-

rektorns önskan att låta elever få större inflytande i skolpraktiken. I Skola 2 

finns en pedagogisk struktur där klassrummet, i flesta fall, kontrolleras av lä-

raren. Det finns få empiriska exempel där elever ”tar över” i klassrummen.  På 

Skola 3 finns fler empiriska exempel där lärare inte kontrollerar den pedago-

giska situationen. I Skola 2 har, som tidigare nämnts, föräldrar och elever stort 

inflytande i skolan. Detta gäller också vilka lärare som arbetar i skolan. Inter-

vjuer med elever och lärare belyser att lärare kan bli av med sitt jobb om de 

inte har rätt pedagogisk kompetens. En liknande situation finns inte på Skola 

3, här är det istället problem med att hitta och rekrytera lärare.  
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Elevers utbildnings- och karriärsförväntningar kännetecknas i stor uträck-

ning av relationen skola-familjer (Reay 2004:434; Reay, David & Ball 

2005:36). I Skola 2 diskuteras skolvalet till gymnasium ofta och vikten av att 

göra ”rätt” val både rörande gymnasium, högre utbildning och yrkeskarriär. 

Liknande samtal bland elever på Skola 3 är inte närvarande i empirin. Enstaka 

elever tänker och planerar skolval och karriärmöjligheter. Dessa skillnader 

kan kopplas till de resurser eleverna har hemifrån. De flesta elever i Skola 2 

får hjälp av sina föräldrar med exempelvis läxor, medan elever i Skola 3 inte i 

samma utsträckning kan räkna med en sådan resurs hemifrån. Familjebak-

grunden påverkar alltså vilka möjligheter elever får rörande betyg men också 

information och uppfattningar rörande skol- och yrkesval (Ball et al., 2002:51; 

Baker & Brown 2008:68). Skolor där elever med välutbildade föräldrar sam-

las, utgör sannolikt en miljö där deras kunskaper enklare kan spridas och nytt-

jas (Vincent et al., 2012:342; Burke, Emmerich & Ingram 2013:167).  

Slutsatser 

I Skola 2 harmonierar familjegruppernas värderingar med skolans om vikten 

av utbildning vilket accentuerar ett kompatibelt habitus. Skolans habitus ut-

gör en praktik där gemensamma värden legitimerar en pedagogik där familjen 

och skolans intressen och ideal sammanfaller. Skola- familjerelationen stärker 

och utvecklar pedagogiken och skolpraktiken. Den ”vi-känsla” som beskrivs 

av informanter är relaterad till de nära banden mellan skolan och närområdet.  

Skolans rykte, standard och sociala status framstår som nära förbunden med 

de materiella och kulturella värden som finns bland de sociala grupper som 

bor i anslutning till och söker sig till skolan. Etablerade sociala relationer och 

konforma ideal kring utbildningens värde och funktion gör att det anses vik-

tigt att påverka och delta i samtal kring skolans verksamhet och funktion. 

Samtidigt utgör familjens inflytande och närvaro på skolan en sorts kontroll-

funktion som påverkar lärares pedagogik och formar deras förhållningssätt till 

eleverna i klassrummen och kommunikationen med föräldrarna.  Kontinuite-

ten över tid, gällande vilka familjer som söker sig hit och vilka individer som 

finns i lednings- och lärarkollegiet signalerar att skolan är en attraktiv utbild-

ningsmiljö och arbetsplats. 

På Skola 3 finns en diskrepans i skola-familjerelationen. Värderingar om vik-

ten av utbildning överensstämmer inte alltid mellan skola och föräldrar vilket 

accentuerar att relationen är mindre kompatibel, och ger upphov till ett diver-

sifierat habitus. Skolans habitus kännetecknas av sin demografiska kompo-

sition och geografiska plats vilket innebär att olika sociala grupper med vari-

erande utbildningsbakgrund samlas här. Relationen till familjer kännetecknas 

av en önskan från främst rektorer, att skolan ska bli och vara attraktiv, för 

främst välutbildade sociala grupper och att få mer engagerade föräldrar. En 
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närmare familjerelation efterfrågas av skolpersonal då bristande sociala och 

materiella förutsättningar, en tvingande realitet, potentiellt kan underlättas 

av engagerade och resursstarka familjer. Dock verkar långvariga relationer till 

familjer vara svåra att skapa då skolans elevtillströmning fluktuerar. Det är 

alltså svårare för Skola 3 i jämförelse med Skola 2 att skapa en kontinuitet i 

skola – familjerelationen. Relationen här kännetecknas inte av förtroende vil-

ket också uttrycks i huvudrektorns syn på skolans roll som utbildningsplats 

och familjen som plats för uppfostran.  Studien visar att materiella, sociala och 

geografiska förutsättningar påverkar vilken typ av skola- familjerelation som 

formas inom skolors habitus.  

 

Artikel 4 

Isling Poromaa, P. (2015). The Significance of Materiality in Shaping Institu-

tional Habitus - Exploring Dynamics Preceding School Effects. British Jour-

nal of Sociology of Education. DOI:10.1080/01425692.2015.1093406 

Syfte, metod och teori 

Syftet med artikeln är att undersöka skolors materiella förutsättningar med 

fokus på elevers, lärares och rektorers uppfattningar och handlingar, samt hur 

materialitet formar skolors institutionella habitus. Det empiriska materialet 

består av observations-, intervju-, och policydokument insamlat i Skola 1-3. 

Dataunderlagen användes för att undersöka hur materiella förutsättningar 

påverkar skolornas utbildningspraktiker. I observationerna dokumenterades 

skolmiljöernas och klassrummens utseende, kvaliteter och funktioner, samt 

objekt såsom inredning, möblering eller IKT. Elevernas och lärarnas relat-

ioner och kommunikation dokumenterades via protokoll som registrerade 

händelsers tidsfrekvens, sociogram och ljudupptagningar via digital diktafon. 

Detta empiriska material består av c:a 182 timmar av klassrumobservationer. 

Intervjudata användes för att skapa en förståelse kring informanters uppfatt-

ningar rörande begränsningar och möjligheter relaterat till skolmiljöerna. To-

talt utfördes 74 semistrukturerade, enskilda intervjuer med 49 elever, 17 lä-

rare och 8 rektorer. Intervjudata sammanfattades i 604 sidor av transkriberad 

text.  

Policydokument från skolorna användes för att jämföra ”officiella” normer rö-

rande skolmiljön med informanternas uttalanden och handlingar i klassrum-

men (Hammersley & Atkinson 2007). Dokumenten beskriver hur elever för-

väntas agera och interagera med skolans lokaler och objekt. Bearbetningen av 

empiriskt material gjordes till föremål för en konventionell innehållsanalys 
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(Hsieh & Shannon 2005:1 279) vilket innebar att transkriberad text granska-

des och lästes noga. Inspirerad av det teoretiska verktyget institutionell habi-

tus (Reay 1998; Reay, David & Ball 2001) konstruerades olika kategorier med 

fokus på relationen mellan skolors habitus och materialitet. Data från obser-

vationer, intervjuer och policydokument analyserades komparativt med inspi-

ration av triangulering (Ritchie & Lewis 2003).  

Resultat 

I Skola 1 som är en fristående skola används den betydande tillgången av eko-

nomiska resurser för att renovera och framhålla skolans estetiska värden i inre 

och yttre miljöer. Exempelvis är en lärare noga med att påpeka att skolbygg-

nadens takmålningar restaurerats till sin ursprungliga kvalitet. På ett liknande 

sätt lyfter Skola 2, en kommunal skola, fram estetiska värden och sin kultu-

rella profil som enligt en biträdande rektor överensstämmer väl med de pre-

ferenser som hittas bland den kulturella och akademiska elit som bor i skolans 

närområde. I Skola 3 är skolans fysiska miljö mer modest. Exempelvis menar 

skolans huvudrektor att skolbyggnaden ger ett slitet intryck.  

Empirin belyser hur skolornas materiella miljöer på olika sätt tas för givna och 

framstår som ”naturliga”. Detta fenomen kan jämföras med begreppet hexis 

som beskriver hur sociala och materiella förhållanden omedvetet förkroppsli-

gas av de som ingår eller deltar i en praktik (Bourdieu 1977:78). På så vis fram-

står de rika miljöerna i Skola 1 och Skola 2 som logiska och rimliga för dess 

personal och elever. Samma tendens hittas i Skola 3 vars mindre rika miljö 

framstår som ”normal”, ”litet tråkig” och given av dess elever. Skolornas soci-

ala status och position i samhället blir begripliga då de relateras till symbo-

liska värden och objektiva villkor. Skolbyggnadernas utseende och karaktär 

utgör uttryck för en viss smak och socioekonomiska villkor som illustrerar hur 

sociala grupper har tillträde till och utbildas i utbildningsmiljöer med mycket 

skilda förutsättningar (Bourdieu 1984: 174-175). 

De fysiska objekt elever interagerar med och förkroppsligar i skolan influerar 

karaktären, kvaliteteten och funktionen av kulturellt kapital (Bourdieu 

1977:57). I de studerade skolorna har tillgången till materiella objekt, exem-

pelvis IKT-verktyg, betydande påverkan för vilka lärandeformer pedagogiken 

kan erbjuda elever. I Skola 1 initieras IKT-verktyg i pedagogiken i förskolan 

och dess användningsområden utvecklas fram till högstadieålder. I Skola 2 

finns i likhet med Skola 1 en överensstämmelse mellan skolans och föräldrar-

nas inställning att teknologi är viktigt för elevers kunskapsutveckling. Skolor-

nas ekonomiska bas garanterar och förklarar varför eleverna får tillgång till 

bra utrustning och kompetent personal som inom ramen för pedagogiken kan 

utnyttja potentialen i IKT-verktyg. I Skola 3 finns inte en liknande tillgång till 
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IKT-verktyg. Pedagogiken kännetecknas av traditionella lärandeverktyg, till 

exempel ”svarta tavlan”. De empiriska bilderna från skolorna belyser hur eko-

nomiska utgångslägen möjliggör tillgänglig lärandeutrustning vilket innebär 

att eleverna i Skola 1 och 2 utbildas med och lär sig hantera moderna lärande-

verktyg. Dessa skolors institutionella habitus förkroppsligar ett kulturellt ka-

pital som är framtidsinriktat och funktionellt i relation till de krav som väntar 

i högre utbildning och på arbetsmarknaden.   

Skolornas värde som en attraktiv arbetsplats handlar om de ekonomiska, kul-

turella och sociala tillgångar som finns i skolan och dess geografiska närom-

råde (Bourdieu 1984, 2000). I intervjuerna med rektorer framkommer att 

detta är faktorer som påverkar deras möjligheter att rekrytera kompetent 

skolpersonal. I Skola 1 och 2 kan skolledarna anställa de lärare som skolan 

behöver medan rektorn på Skola 3 inte ens med högre löner kan attrahera lä-

rare att söka sig till skolan. I empirin framträder även hur skolbyggnadernas 

fysiska kvalitet och utrustningens funktioner påverkar hur eleverna pratar om 

och interagerar med skolmiljön. I Skola 1 kommunicerar ett umgängeskon-

trakt hur elever förväntas agera och uppföra sig i skolan. Reglerna beskriver 

att elever ska ta hand om och vårda allmänna utrymmen inom och utanför 

skolan. Att döma av observationerna följer en majoritet av eleverna de upp-

satta reglerna. Även i Skola 2 kommuniceras värden som syftar till att förmå 

elever att uppskatta och vårda skolmiljön. Huvudrektorn menar att orsaken 

till skolans obefintliga skadegörelse är relaterad till elevernas sociala bak-

grund: ”för att vi har de elever vi har”. En annan sak som lyfts fram är skolans 

”anda”.  Inom detta värdekoncept formuleras vad som kännetecknar skolan 

och de som studerar och arbetar här.  Avsikten är att en gemensam ”anda” ska 

få elever och deras familjer att engagera sig i skolmiljön.  I Skola 3 finns inga 

tydliga regler kring hur elever förväntas agera i och gentemot skolmiljön. Ett 

policydokument om förhållningsregler i skolan finns men dess plats i skol-

praktiken är inte självklar. I intervjuer framgår att det finns en diskrepans 

kring värderingen av skolan mellan elevers och skolledningens syn på skolan. 

Skolan försöker själv att skapa en positiv bild och värdering av skolan bland 

eleverna, men denna kommunikation fungerar inte, enligt en rektor, på grund 

av vissa föräldrars missnöje med skolans arbete och bristande resurser.   

I Skola 1 och 2 uttrycker flertalet av intervjuade elever att de kommer ha yrken 

som kräver högre utbildning. I de fall då elever inte ser högre utbildning som 

ett alternativ förväntar de sig ändå en livsstil och levnadsstandard som de är 

van vid. I Skola 3 uttrycker fler elever att de inte vet vilken typ av yrken de vill 

eller tror sig kunna arbeta med. Av totalt 19 intervjuade elever tror endast sex 

elever att deras yrkesval kommer innebära högre utbildning. Empirin pekar 

på att elevernas förväntningar på framtiden är relaterade till plats och de ob-
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jektiva förutsättningar som varje skola har. De tillgångar, ekonomiska, soci-

ala, kulturella, som finns och utvecklas inom varje skolpraktik innebär olika 

givna omständigheter för de elever som finns inom dess materialitet (Bour-

dieu 1977:89). De sammanlagda objektiva och subjektiva tillgångarna i skol-

platsen influerar alltså vilka utbildningsmöjligheter elever ges, ser och kan fö-

reställa sig. Skolan som plats kan på så vis liknas vid en katapult som separerar 

utbildningsbanor och elevers framtidsmöjligheter. 

Slutsatser  

Studien belyser hur skolornas praktik utgör en materialitet, en förvärld av 

ekonomiska resurser, som delar upp sociala grupper och påverkar elevers och 

skolpersonalens uppfattningar och handlingar (Bourdieu 1977, 1990).  Att för-

stå skolor som materialiteter innebär att skolors institutionella habitus, dess 

dispositioner av ideal, uppfattningar eller beteenden relateras till materiella 

förutsättningar (Reay, David & Ball 2005:36; Donnelly 2015b:1 076). Materi-

alitet innebär alltså en objektiv grund som avgör skolhabitus kännetecken.  

Till exempel utgör IKT-verktyg som datorer en materiell förutsättning och 

dess funktion och användande i skolpraktiken påverkar formandet av en sko-

las habitus med effekter för de elever som går på skolan. Nedanstående formel 

illustrerar processen: 

 
materialitet    institutionell habitus    skoleffekter 

Den här studien belyser att skolmiljöernas materialitet förkroppsligas genom 

institutionell habitus i elevernas tankar om sina utbildnings- och karriärmöj-

ligheter och platsens värde (Bourdieu 1986b:113). Skola 1 och 2 som känne-

tecknas av institutionell habitus med god tillgång till ekonomiskt kapital och 

”rik” materialitet i form av arkitektur, skolbyggnader, utrustning, och kultu-

rellt kapital har bättre förutsättningar att skapa en funktionell pedagogik. Så-

ledes är materialitet en betydelsefull faktor för att förstå pedagogikens poten-

tialer. Den är basen för vilken pedagogik som kan möjliggöras. Pedagogiken 

kan kompensera med alternativa förhållningssätt som för enskilda elever har 

betydelse för utbildningsmöjligheter. Pedagogiken kan däremot inte förändra 

de olika utgångspunkter som skolor befinner sig i. Att synliggöra materialitet 

och dess betydelse i formerandet av institutionell habitus innebär en djupare 

förståelse av hur hierarkier relaterade till skolors förutsättningar påverkar ele-

vers utbildningsmöjligheter. Samtidigt utgör kunskapen en god startpunkt för 

att diskutera vilka förändringar som kan och bör göras för att ge alla elever i 

Sverige jämlika förutsättningar i utbildning. 
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Analys och slutsatser 

Kunskapsintresset i den här avhandlingen är riktat mot relationen mellan ma-

teriella förutsättningar och utbildning vilket är ett komplext forskningsom-

råde. För att undersöka och belysa den här relationen användes tre grundsko-

lor som empiriska studieobjekt. Utgångspunkten för avhandlingsarbetet var 

att ta hänsyn både till aktörernas röster, det vill säga elevernas och skolperso-

nalens samtal och handlingar, och till skolornas ekonomiska, sociala och kul-

turella sammanhang och förutsättningar. Det har också varit viktigt att låta 

empiriska beskrivningar och den teoretiska begreppsapparaten speglas mot 

varandra. I kapitlet görs en teoretisk och komparativ analys av de tre stude-

rade skolorna med utgångspunkt i de tidigare presenterade huvudresultaten. 

I kapitlet benämns Skola 1 och 2 som medelklasskolor och Skola 3 som en ar-

betarklasskola. Som riktpunkter för analyserna används avhandlingens forsk-

ningsfrågor. Vilka övergripande slutsatser kan göras utifrån studiens resultat? 

En förvärld av ideal och värden  

Den första forskningsfrågan rör vilken betydelse geografisk plats och objek-

tiva villkor har för skolors ideal och värden. I avhandlingen avspeglar den här 

relationen i stor utsträckning den förvärld av objektiva villkor som omger och 

innesluter skolan.  Förvärlden existerar innan elevens inträde i skolan och är 

en fråga om såväl geografisk plats och social miljö med koppling till historia 

och nutid som om resurser i form av utbildningsmaterial och skolpersonal. 

Sociala miljöer känns igen och skiljer sig åt genom tydligt märkbara objektiva 

villkor som genom fysisk närvaro utmanar och formar människans förmåga 

att handskas med den aktuella verkligheten. Att den fysiska världens rumslig-

het och objekt konstituerar och möjliggör mänsklig praktik överensstämmer 

med habitus- och kapitalbegreppen som inbegriper tidigare procedurer, po-

tentiella vägval och objekt med tydliga syften (Bourdieu 1990:53; Broady 

2000:435). Detta gäller utbildningssystem och skolor liksom värderingar, 

normer och riktlinjer.  

Kopplingen mellan formulerade ideal och geografisk miljö har till stor del att 

göra med positionellt kapital, alltså de tillgångar som kännetecknar skolplat-

sens och närområdets materialitet. Skolplatsens tillgångar är inte avgörande 

för de gemensamma ideal som formuleras och praktiseras i skolan, de empi-

riska studierna indikerar dock att de enklare förkroppsligas i medelklassko-

lorna än i studiens arbetarklasskola.  I arbetarklasskolan begränsas klass-

rumspraktikens naturliga styrning mot pedagogiska aktiviteter av att under-

visningsmaterial, klassrum, och skollokaler är bristfälliga eller saknas. De ge-

mensamma ideal som finns här saknar materiell existens och skolledningens 
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sikte framåt mot möjliga förändringar hämmas av och faller bort i skolvarda-

gens tvingande verklighet. Att det formulerats fungerande regler i Skola 1, ge-

nom ett umgängeskontrakt, är ett klargörande exempel på hur skolans materi-

alitet påverkar och styr klassrumspraktiken mot pedagogisk aktivitet.  Ett an-

nat liknande exempel på detta är att huvudrektorn på Skola 2 tillsammans 

med lärare och elever arbetar med att formulera och praktisera en ”skolanda”. 

De gemensamma skolideal som har stor genomslagskraft i medelklasskolorna 

saknar empirisk motsvarighet i arbetarklasskolan. Skolornas olika förutsätt-

ningar att nå elever och föräldrar kan förklaras genom att utbildning som möj-

lighet i livet ofta är ett attraktivt alternativ i resursrika skolmiljöer som samlar 

elever från välutbildade sociala grupper med tillgång till likartade (kulturella) 

kapital (Bourdieu 1986) Förutsättningarna för att forma gemensamma ideal 

och värden i skolorna skiljer sig i den meningen åt.  

Avhandlingen signalerar att vissa familjers utbildningskapital möjliggör rö-

relser i utbildningslandskapet. Arbetarklasskolan kännetecknas av elevström-

mar bort från skolan till andra skolor, där rör det sig främst om att elever från 

välutbildade familjer väljer andra skolor. Denna elevström är också tydlig i 

Skola 1 fast i omvänd bemärkelse, välutbildade sociala grupper söker sig till 

den fristående skolan. De välutbildade sociala grupperna väljer bort olämpliga 

skolor eller lägger till lämpliga skolor som matchar deras utbildningskrav re-

laterat till ideal, värden och materialitet. Det positionella kapitalet i Skola 2 

innebär att rörelser inte är nödvändiga, de objektiva resurser som finns i när-

området uppfyller och tillfredsställer medelklassens krav på utbildning.  

De förvärldar av materialitet som kännetecknar medelklasskolorna innebär 

att eleverna och skolpersonalen innesluts i en skolhabitus där ideal, värde-

ringar och handlingar kännetecknas av utbildningsinriktade framtidsvisioner. 

Kvaliteten på dessa skolors materialitet stärker möjligheterna att utföra ut-

bildningsuppdraget. Exempelvis behöver lärare här i princip inte diskutera el-

ler argumentera med elever om nödvändigheten av att studera, eftersom ut-

bildning anses vara en betydelsefull företeelse som utgör en viktig del av sko-

lornas och familjernas självbild och kännetecken. 

Förvärlden, arbetarklasskolans geografiska och socioekonomiska position, 

föräldrarnas varierande utbildningsbakgrunder samt personalstyrkans insta-

bilitet innebär att gemensamma uppfattningar om utbildningens värde för-

svåras i skolan. Bristen på kontinuitet rörande elev- och personalströmmar till 

och från skolan påverkar också skolans uppdrag på ett negativt sätt. På så vis 

distribueras i skolhabitus vaga kollektiva ideal och värderingar om utbildning 

som utgör praktiserad materialitet, vilket i det här fallet innebär att elevernas 

förutsättningar via familjehabitus ofta saknar stöd i skolans förväntningar 

(Reay, Crozier & Clayton 2009: 1105). 
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Förvärld som begrepp medvetandegör i likhet med Arfwedsons (1979, 1983) 

studier av skolkoder hur närområdet gör avtryck på skolpraktikens ideal, vär-

den och generella kännetecken. Skolkoden, de generella ståndpunkter, upp-

fattningar och handlingsprinciper som styr skolverksamheter, var enligt Ar-

fwedson ett resultat av lokala normer och förutsättningar snarare än styrdo-

kumentens riktlinjer. Arfwedsons studier visar att närområdets inverkan på 

skolpraktiken har betydelse för att förstå hur förutsättningar förkroppsligas i 

skolors habitus. Då skolkoderna undersöktes var den svenska skolan statlig, 

idag är den marknadiserad vilket innebär att de ideal och värden som känne-

tecknar dagens grundskolor både är och inte är kopplade till närområdet då 

elevers hem och skolplats varierar. Marknadiseringen av grundskolan innebär 

ett snabbt skiftande utbildningslandskap där elevers möjligheter till val eller 

icke-val till skola i stor utsträckning kan relateras till de resurser som finns i 

de förvärldar som sociala grupper lever i eller rör sig till eller från. Såtillvida 

påverkar faktiska realiteter gruppers rörelser till olika skolhabitus där förut-

sättningarna för att skapa gemensamma ideal och värden ser högst olika ut.   

Skolor i arbetarklassmiljöer med en majoritet av elever från studieovana hem 

har mer sällan kapitaltillgångar som kan bidra till ideal som kan vägleda och 

stärka skolpraktiken, vilket inte heller är tanken med skolan. För medelklass-

skolorna innebär elevsammansättningarna respektive närområdet att skol-

habitus kan fyllas av kapitaltillgångar som stärker undervisningen och utbild-

ningen. I arbetarklasskolan innebär närområdets tillgångar inte att skolans 

uppdrag förenklas, snarare tvärtom. De ideal och värden som fäster sig i skol-

habitus har alltså olika kännetecken beroende på närområdet och dess erfa-

renhetsmässiga utbildningstraditioner. 

Att medelklasskolorna har ett, efter noggrann utvärdering, utvalt lärarkolle-

gium medan arbetarklasskolan har svårare att hitta lämplig skolpersonal kan 

främst relateras till objektiva villkor. Medelklasskolornas attraktionskraft lig-

ger i platsens kapacitet både i symbolisk och materiell bemärkelse. De kan, 

genom skolpersonalen och eleverna, koncentrera och förkroppsliga den kol-

lektiva sammantagna kapitalkraften som finns hos skolans invånare och när-

området, i ett antal formulerade och praktiserade ideal och värden som un-

derlättar pedagogikens och utbildningsuppdragets utföranden. I arbetarklas-

skolan genererar den geografiska närmiljöns kapital, förvärlden, motsträviga 

eller otydliga ideal kring skolplatsens betydelse men parallellt också om ut-

bildningens värde. I det avseendet samspelar materialitet och geografisk po-

sition i negativ mening, skolans närområde utgör inte en tillgång för skolans 

praktik.  

För att summera, förvärldar med olika förutsättningar förkroppsligar skol-

habitus där elevers och skolpersonalens erfarenheter möts i, realiseras i och 
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påverkas av geografiska och objektiva materiella sammanhang (Bourdieu 

1977; Leonardi 2014; Pentland & Singh 2014; Fenwick 2015).  

Skolan, klassrummens och pedagogikens förutsättningar  

Avhandlingens andra forskningsfråga gäller vad som kännetecknar klassrum-

mens pedagogik i relation till skolornas materiella förutsättningar och läran-

deutrustningens kvaliteter och funktioner.  

I vilken grad och på vilket sätt är skolornas sammantagna objektiva tillgångar 

fyllda av skillnader, särskilt i bemärkelsen vilka möjligheter de får för den 

mänskliga praktiken, det vill säga elever och skolpersonal? Den frågan pekar 

på betydelsen av att granska och jämföra materialitetens inverkan på de stu-

derade skolorna, ett förhållningsätt som framgångsrikt tillämpats i tidigare 

forskning (se till exempel Sørensen 2009; Hultman 2011; Roehl 2012; 

Fenwick 2015; Lenz Taguchi 2015).   

Materialitetens funktion och utseende exempelvis rörande skolbyggnader och 

lokaler är primärt relaterad till skolornas ekonomiska kapital, men även till 

vilken subjektiv materialitet elev- och lärargrupper bidrar med i form av kul-

turella och symboliska tillgångar. Skolbyggnaden kopplar så till vida ihop fy-

siska villkor med kroppsliga tillgångar, med andra ord, materialiteten innebär 

en process där individuella habitus innesluts och uppgår i skolhabitus.  

I arbetarklasskolan kännetecknas korridorer och allmänna lokaler av funkt-

ion. Väggarna är mestadels tomma, det finns klotter på väggarna, elevernas 

skåp och på toaletter. Skolbyggnaden är för att citera huvudrektorns ord, ”sli-

ten”, eller en elevs ord ”tråkig och normal”. Klassrummen i Skola 3 har en 

mindre rik miljö sett till möbler, golv, gardiner och lärandeutrustning, i jäm-

förelse med medelklasskolorna där betydande resurser läggs på miljöns kva-

liteter och innehåll. Dessa skolors klassrum, korridorer och allmänna lokaler 

kännetecknas av välplanerad inredning och estetiska värden, exempelvis ge-

nom tavlor och takmålningar.  Skolmiljöernas goda skick och elevernas an-

svarstagande för att bibehålla ett gott tillstånd, uttrycks som ett gemensamt 

ansvar för elever och personal vilket påverkar och främjar ordningen i och ut-

anför klassrummen. Pedagogiken drar nytta av att relationen mellan elev och 

miljö samt utrustning kännetecknas av omsorg. Den relativa frånvaron av 

social elevproblematik möjliggör för medelklasskolorna att i större utsträck-

ning satsa på IKT eller pedagogisk vidareutveckling av personal (Skolverket 

2011:38) och innebär att det är en självklarhet att skolans tekniska utrustning 

och andra läromedel finns på plats och fungerar. Ett klassrum där eleverna 

inte kan få tillgång till fungerande bärbara datorer för att lösa skoluppgifter 
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vore otänkbart i medelklasskolorna. Detta ger såväl intervjuer med skolperso-

nal och elever som observationer och fältanteckningar uttryck för. Medel-

klasskolorna förser elever i Skola 1 med egna bärbara Mac-datorer medan ele-

ver i Skola 2 i klassrummen har tillgång till bärbara Dell-datorer inom ramen 

för kommunala avtal, skolans egna införskaffade Mac-datorer samt elevernas 

privata smartphones som används pedagogiskt i klassrummen. Den rika 

materialiteten gynnar pedagogiken, den så att säga försvagas inte av att resur-

ser går till andra delar av verksamheten, exempelvis elevhälsa eller elevassi-

stenter som i arbetarklasskolan (Skolverket 2011:38). Som empiriska exempel 

på medelklasskolor illustrerar de hur gynnsam materialitet möjliggör sats-

ningar på objektiva villkor, medan sådana skolor som är mer ekonomiskt ut-

satta i större utsträckning måste satsa på elevfokuserade insatser, exempelvis 

kuratorer eller specialpedagogik (Skolverket 2011:38). 

Eleverna på Skola 3 är hänvisade till ett bokningsbart klassrum med 16 stat-

ionära Dell-datorer. Arbetarklasskolans lärare är ålagda ett individuellt an-

svar att införskaffa extra resurser till skolan. Lärare måste exempelvis ansöka 

om extra resurser från kommunen för att hyra in personal som kan hjälpa till 

med IKT-utrustning. Skolans bristfälliga tillgångar belyser hur ojämlika ut-

gångslägen begränsar möjligheter att förlösa pedagogikens potential i klass-

rummet, exempelvis att göra befintliga IKT-verktyg användbara och kun-

skapsutvecklande (Bourdieu 1986:247). I medelklasskolorna finns ett kollek-

tivt tillgångssammanhang som lärare kan lita på och nyttja för att förbättra 

och hantera pedagogiken. En liknande förutsättning finns inte på arbetarklas-

skolan. Smidigheten respektive friktionen i den här relationen kommunicerar 

att skolplatser har olika möjligheter att befrämja framtidstillvända utbild-

ningsbanor (Bourdieu 1999:424). Närvaron eller frånvaron av lärandeverktyg 

påverkar lärarnas undervisningsalternativ och därigenom elevers möjligheter 

till lärande och kunskapsutveckling (Bourdieu 1986:247). Pedagogikens för-

utsättningar i skolorna ser alltså högst olika ut beroende på vilka resurser som 

finns att tillgå och vilken kvalitet de har. 

För att summera, de undersökta skolornas villkor avspeglar kännetecken och 

förhållanden i elevernas sociala klass som förenklar eller försvårar organise-

ringen av pedagogiken (Bourdieu 1984:174; Ball, Bowe & Gewirtz 1995:71; 

Reay, Crozier & James 2011). De empiriska exemplen på skillnader i lärmiljö-

ernas faktiska tillstånd framstår som problematiska för elevernas jämlika ut-

bildningsmöjligheter. Särskilt med tanke på att dagens samhälle känneteck-

nas alltmer av materialiteter såsom teknologi (Selwyn & Facer 2014: 284). En 

frånvaro eller bristfällig utrustning i en institution som skolan innebär att dess 

elever (men även personal) undantas en förutsättning som efterfrågas och 

praktiseras inom utbildning och arbetsliv (European Commission 2010; 

OECD 2012).  
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Skolhabitus – en relation kännetecknad av kompatibilitet el-
ler konflikt  

Den tredje och sista forskningsfrågan behandlar vad skolors materiella förut-

sättningar innebär för elevernas och skolpersonalens förhållningssätt, strate-

gier och framtidsvisioner i utbildning. 

Skolors möjligheter att via skolhabitus producera en ”skolanda” eller ”vi-

känsla” är inte resultatet av lärares kompetens eller elevernas begåvning, utan 

måste ses i ljuset av ett sammanhang av materialiteter som i skolan kollektivt 

möjliggör att elevers och lärares potentialer kan blomma ut. När eleverna via 

familjehabitus möter och interagerar med skolhabitus innebär detta en pro-

cess där materialiteter koncentreras inom skolbyggnaden. Medelklasskolans 

ideal och värden överensstämmer med föräldrarnas utbildningsbakgrund och 

belyser kompatibelt habitus. Liknande livsvillkor och kulturella kapitaltill-

gångar skapar harmoniska relationer mellan elever, föräldrar och skola, där-

med kan olika tillgångar innebära skillnadsskapande processer sett till elevers 

sociala klass (Reay, David & Ball; 2001; Donnelly 2014; Donnelly 2015a; For-

bes & Lingard 2015). Den materialitet som finns i både familjehabitus och 

skolhabitus, innebär att skolorna kan forma och leva upp till ideal och värden, 

och varje dag ge elever en funktionell utbildning. I arbetarklasskolan innebär 

mötet mellan familjehabitus och skolhabitus en potentiell konflikt eftersom 

relationen är mindre kompatibel sett till de förutsättningar och värden som 

de båda socialisationerna av habitus kännetecknas av. Relationen försvåras 

även av att de värden som utbildning ska kännetecknas av och eftersträva inte 

stöds av de materiella förutsättningar som finns i arbetarklasskolan. Kommu-

nikationen av de värden som rektorer lyfter fram är otillräckliga då skolan 

saknar resurser och möjligheter för personalen att kunna skapa och realisera 

gemensamma värden. Arbetarklasskolan och dess möjligheter som utbild-

ningsinstitution bedöms utefter värden som främst hittas hos medelklassen.  

Möjligheterna för arbetarklasskolan att anställa lärare är således kringskurna 

då skolans geografiska position eller materialitet utkonkurreras av attrakt-

ionen i andra stadsdelar och skolor. Trots att skolan kan erbjuda en bättre lön 

än attraktiva skolor går det inte att anställa erfarna lärare till skolan. Den per-

sonal som arbetar vid medelklasskolorna är i större utsträckning utvalda efter 

skolans uppsatta ideal och upplevda behov. Dessa skillnader indikerar att 

skolhabitus och närområdet antingen stöter bort eller attraherar lärare som 

anses besitta högt värderade kunskaper och kompetenser. Såtillvida försvårar 

eller underlättar de förutsättningar som kännetecknar skolors materialitet 

rektorers och lärares möjligheter att utveckla och organisera attraktiva utbild-

ningsmiljöer.  
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Att förfoga över ekonomiskt kapital innebär möjligheten att frilägga tid (Bour-

dieu 1986:253) vilket även gäller skolor. För skolorna medför det möjligheter 

att tänka om, strategiskt utveckla och investera i utbildningsmiljön. Även sats-

ningar på pedagogisk utveckling förutsätter ekonomiskt kapital som ger per-

sonalen tid. Avhandlingens resultat kommunicerar att skolor har problem att 

utveckla sina utbildningsmiljöer för att därigenom kunna vara och framstå 

som attraktiva arbetsplatser. Uppdraget för huvudrektorn på Skola 3 att an-

ställa ”rätt” lärare hade underlättats i en skola som kännetecknas av att skol-

byggnaden, klassrum och utrustning har en hög kvalitet. Skolornas objektiva 

materialitet, dess kvalitet och funktion framstår som avgörande för rektorers 

och lärarnas utbildningsuppdrag men också för att ge eleverna goda förutsätt-

ningar till lärande och till att stärka deras självkänsla, deras hexis (Bourdieu 

1977:78).  

De empiriska resultaten pekar därtill mot att skolornas materiella förutsätt-

ningar påverkar hur elever tänker om skola och utbildning, samt sina egna 

utbildnings- och karriärmöjligheter. Exempelvis känner sig eleverna i medel-

klasskolorna utvalda och premierade av sitt materiella sammanhang vilket bi-

drar till föreställningar om akademiska yrken eller livsstilar som motsvarar 

deras nuvarande standard. På arbetarklasskolan är eleverna i större utsträck-

ning missnöjda, eller tveksamma inför de möjligheter som miljön erbjuder, 

vilket bidrar till framtidsvisioner mot yrken som i huvudsak reproducerar ele-

vernas sociala klass och utbildningsbakgrund. Detta är problematiskt med 

tanke på att tidigare studier har visat hur den lokala skolan kan göra skillnad 

för elever i miljöer som är socialt utsatta och stigmatiserade (Bunar 20o1:117-

118; Reay, Crozier & Clayton 2009:115; Vincent et al., 2012:339).   

För att sammanfatta, fusionen av närområdets resurser, elevernas familje-

habitus och skolans habitus är ett sorts materiellt symboliskt kapital där sko-

lan och dess närmiljö utgör både subjektiva och objektiva materialiteter som i 

det sociala rummet påverkar personalrekrytering, skolutveckling och konkur-

renskraft på skolmarknaden, samt hos eleverna skapar olika och ojämlika för-

väntningar på framtidens utbildnings- och yrkesalternativ.  

Den subtila ojämlikheten 

Avhandlingens huvudtitel är den subtila ojämlikheten. I det här avsnittet re-

flekterar jag kring ojämlikhetens innebörder utifrån syftet med avhandlingen 

vilket var att undersöka och analysera vilken betydelse grundskolors materi-

ella förutsättningar har för elevers utbildningsmöjligheter, samt lärares och 

rektorers utbildningsuppdrag. I förordet används mina erfarenheter som lä-

rare för att exemplifiera skolors strävan att framstå som excellenta utbild-
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ningsinstitutioner samtidigt som individuella elever inte ges jämlika möjlig-

heter.  Den skola jag arbetade vid framställde sig själv som framgångsrik och 

attraktiv inför allmänheten medan den faktiska skolvardagen kännetecknades 

av brister relaterade till de befintliga förutsättningarna som bland annat 

gjorde att vissa elever hade begränsade möjligheter att nå de högsta betygsni-

våerna. Utifrån avhandlingens empiriska undersökningar drar jag slutsatsen 

att hur verkligheten i skolan är sätter fingret på resursfördelningens konse-

kvenser.  

Varför har jag då valt att i avhandlingen beskriva ojämlikheten som subtil? 

Det omfattande empiriska underlaget ger signaler om en verklighet där skill-

nader relaterade till grundskolornas materiella förutsättningar framstår som 

”naturliga”. Ett antal empiriska exempel används här nedanför för att sätta 

fingret på hur naturliga förklaringar av ojämlikheter i reell mening inte är det 

och såtillvida är subtila. 

Skolor har, enligt den marknadslogik som kännetecknar Sveriges utbildnings-

system, egna möjligheter att organisera sin verksamhet så att den framstår 

som attraktiv (jfr Kallstenius 2010:58–61). I någon mening kommunicerar det 

nuvarande marknadiserade systemet att alla skolor på något plan har jämlika 

villkor att vara en spelare bland andra. På så vis är det den enskilda skolans 

ansvar att konkurrera. Eventuella misslyckanden relateras till individuali-

serade ansvarsutkrävanden där den enskilda skolans fel och brister står i för-

grunden.  Arbetarklasskolans osäkerhet rörande elevernas utbildningsval in-

nebär en sårbarhet som skolans rektor vill upphäva genom att bli en skola som 

utbildar medelklasselever. Men sådan den är, hur den ser ut och vilka elever 

och lärare den har innebär att skolplatsen har svårt att använda materialiteten 

som ett symboliskt kapital på utbildningsmarknaden. Medelklasskolornas 

ställning som attraktiva utbildningsinstitutioner och arbetsplatser är resulta-

tet av deras erkända och värderade materialitet. För rektorer och lärare på 

dessa skolor är strategier för att nå och attrahera potentiella elever inte lika 

viktiga, istället uttrycker de vikten av att förvalta förtroendet att utbilda me-

delklassfamiljernas barn. Dessa skolors plats och position i geografisk och 

ekonomiskt avseende innebär en mindre ansträngning för att konkurrera och 

attrahera elevgrupper. Förutsättningarna i skolorna och bland sociala grupper 

som söker sig dit innebär att praktikerna kan fokusera på förbättring, förfining 

och precisering av skolmiljöerna och pedagogiken.  

De undersökta skolorna konkurrerar därför inte utifrån samma spelregler 

utan istället handlar det om en uppsättning plats- och klassrelaterade förut-

sättningar som innebär ojämlika positioner och utgångslägen. Som systemet 

är riggat måste skolor väljas eller väljas bort och framgång eller misslyckande 

framstår som rätt eller fel val. På så vis döljs de mekanismer av förutsättningar 
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som försvårar skolornas möjligheter att konkurrera, ojämlikheten är följaktli-

gen subtil. Ett val till en skola, innebär en ekonomisk förlust av skolpeng för 

en annan skola. Tyvärr är det oftast den skola som mest behöver det ekono-

miska kapitalet som förlorar det. Därför är det missvisande att se skolors 

framgång och status, exempelvis sett till antal sökande, betyg eller meritvär-

den som symboler för skolplatsers intellektuella styrka eller elevers begåv-

ning. Snarare är hierarkier mellan skolor kopplade till vilka förutsättningar 

och vilka resurser skolor har till sitt förfogande för att utföra sitt uppdrag och 

uppfylla sina mål. 

Skolvalet utgår ifrån en tanke om att alla elever ges och har möjlighet att välja 

skola (Kallstenius 2010: 58-61). Den skola som elever studerar vid är alltså 

den mest korrekta givet att den valts av eleven med hjälp av sina föräldrar eller 

vårdnadshavare. Konkurrenslogiken i det fria skolvalet innebär att elever kan 

välja de skolor som har kvaliteter som är bättre än den föreställt sämre skolan. 

I skolvardagen utgör föreställningar om olika skolors värden en måttstock för 

elever och personal för att positionera den egna skolans värde och plats inom 

utbildningslandskapet. I viss mån handlar den här värderingen om att ställa 

skolan och dess sammanhang och därmed sig själv högre i en hierarki av ut-

bildningsinstitutioner. Projiceringen av den egna skolans fördelar på den fik-

tivt sämre skolan innebär att uppenbara brister i skolpraktiken bedrägligt nog 

framstår som fördelar i relation till de förutsättningar som kännetecknar sko-

lor som uppfattas stå längre ned i utbildningshierarkin. Den här logiken döljer 

dock att medelklassen är mer känslig inför tecken som varje skola bär och ge-

nerar inom sin skolhabitus (Ball, Bowe & Gewirtz 1996:96; Reay, Crozier & 

Clayton 2010; Smyth & Banks 2012:279). Medelklasskolornas elever och skol-

personal uttrycker en självmedvetenhet kring vilket värde skolan har i jämfö-

relse med andra skolor i staden. De bedömer den egna skolmiljöns fördelar i 

jämförelse till andra skolmiljöers nackdelar. På arbetarklasskolan sker också 

en liknande värdering där den egna skolan relateras till skolor som finns i mer 

socialt utsatta miljöer. På varje skola utgör den egna skolpraktikens villkor en 

mall. Det förrädiska i denna subjektiva jämförande bedömning är att på en 

övergripande skala, kännetecknas villkoren av stora skillnader. Den egna sko-

lans materiella förutsättningar framstår som givna och värderas i relation till 

föreställda, fiktiva miljöer som har det sämre. Detta är inte så konstigt ef-

tersom de faktiska tillstånden är okända för eleverna. Överblicken saknas, det 

finns bara ett nu och detta nu innebär att skolvardagens premisser förkropps-

ligas och därmed förblindar en objektiv bedömning av dess funktioner. På det 

sättet innebär elevernas värderingar av den egna skolan en omedveten själv-

sortering inom ett hierarkiskt system som bygger på den andra skolans sämre 

värde i relation till det egna (Bourdieu 1984). 
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Bristen på lärare är ett nutida och i framtiden alltmer framträdande samhälls-

problem i Sverige (SCB 2014; Skolverket 2015b:46; UKÄ 2015:5). Det är så 

lärarbristen presenteras, som ett problem som drabbar alla skolor (Lärarför-

bundet 2015). Följdriktigt anses fler utbildade lärare lösa problemet. Avhand-

lingens resultat visar dock att skolors möjligheter att locka till sig lärare med 

de kunskaper och erfarenheter som efterfrågas varierar. Arbetarklasskolans 

huvudrektor anser att det inte spelar någon roll hur många lärare som an-

ställs. Han kan inte attrahera eller behålla de lärare som det finns behov av i 

skolan. Den paradoxen sätter fingret på att individuella satsningar på exem-

pelvis löner är otillräckliga. De resursrika medelklasskolorna kan handplocka 

personal och därmed kvalitén på de kunskaper och sociala kapital som gener-

eras i skolan.  Den här situationen belyser hur medelklasskolorna kan så att 

säga plocka russinen ur kakan medan arbetarklasskolan får ta de smulor som 

blir över. Men egentligen säger detta inget om de här ”smulornas” kvalitet, 

eftersom arbetarklasskolan inte har de resurser som krävs för att realisera lä-

rarnas ambitioner att utföra utbildningsuppdraget framgångsrikt. Ytterligare 

en konsekvens är att lärare och rektorer är sjukskrivna och väljer bort vissa 

skolor. Den subtila ojämlikheten i den officiella retoriken och statistiken är att 

den lärarbrist som framstår som allestädes närvarande drabbar främst de sko-

lor som inte har möjligheten att ”sälja in” sin materialitet till erfarna lärare 

(OECD 2014:7; Lärarnas tidning 2015 ). På pappret framstår alltså lärarbrist 

som problem som alla skolor har att hantera men det handlar egentligen om 

skolors ojämlika möjligheter att i dagens utbildningslandskap anställa lärare 

med kunskaper och kompetenser som behövs för att utföra utbildningens mål.  

Det är främst mänsklig praktik som i den offentliga debatten förklarar skolans 

kris och samtidigt beskrivs som lösningen. Det är oftast undervisningens for-

mer eller innehåll som behöver förändras och utveckla skolan (Hattie 2014: 

109-111; Håkansson & Sundberg 2016:266ff; Ryve, Hemmi & Kornhall 

2016:75ff). Skolor och utrustning, det som på en grundläggande nivå möjlig-

gör utbildningen, framstår så naturliga för oss att de blir obefintliga. De upp-

fattas ha begränsad betydelse för skolans generella verksamhet och utveckling 

(Fenwick 2015:83). Ett av de mest framträdande resultaten i den här avhand-

lingen är dock att skolornas praktik i stor utsträckning påverkas av fördel-

ningen av materiella förutsättningar, i det avseendet att mänsklig praktik kon-

stitueras av sin materialitet. Detta är ett annat exempel på en subtil ojämlik-

het. Betydelsen av materiella villkor och förutsättningar i skolan belyses även 

av OECD (2014). Ensidig fokusering på individuella handlingar och före-

ställda kapaciteter riskerar att dölja att lärares möjligheter att praktisera sin 

profession, rektorernas uppdragsutförande och elevernas handlingar och åta-

ganden möjliggörs av den materialitet som finns tillgänglig i skolan. Skolut-

veckling är i så måtto beroende av vilka möjligheter materialitetens kvaliteter 
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och funktioner framkallar i skolornas klassrum och lokaler. Kvalitetsskillna-

derna på exempelvis de lärandeverktyg som finns i medelklasskolornas re-

spektive arbetarklasskolans klassrum gör att det inte spelar någon roll hur 

duktiga eller begåvade eleverna är eller hur mycket pedagogiska kunskaper 

lärarna förfogar över, materialiteten begränsar ambitioner och kompetenser.  

Skillnaderna mellan skolorna i studien består i de materiella villkorens och 

tillgångarnas funktioner och kvaliteter. Det sakförhållandet döljs bakom betyg 

och meritvärden som offentliggör en ytlig bild av skolan där de ojämlika vill-

koren istället uppfattas och kommuniceras som bristfälligheter i lärarnas pe-

dagogik, elevernas (och deras föräldrars) eller närområdets kapaciteter.  

Avslutande reflektioner 

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat 

följer av särskilda bestämmelser i denna lag (Skollag 2010:800, 8 §) 

Avslutningsvis läggs åter blicken på ovanstående lagtext. Den kommunicerar 

en viktig intention som kännetecknar utbildningssystemet i Sverige. Jämlika 

villkor i skolan är ett framträdande ideal, den premissen är nödvändig att un-

derstryka och påminna sig om. Det är betydelsefullt att skollagen fastslår mål 

om en jämlik skola och att dessa kännetecknar skolans grundprinciper. 

Tyvärr når Sveriges grundskolesystem än så länge inte upp till sina lagstad-

gade intentioner om ett jämlikt utbildningssystem (se till exempel Skolverket 

2013b; Skolverket 2014; Skolinspektionen 2014; SKL 2015). Avhandlingen vi-

sar att de undersökta grundskolorna inte har tillgång till jämlika materiella 

förutsättningar och utbildningsmöjligheter. En subtil ojämlikhet framträder 

när lärarbrist, skolval, elevers begåvningar och skolpersonalens kompetenser 

uppfattas och beskrivs som naturliga tillstånd då de i faktisk mening är resul-

tatet av skolors grundläggande resurser och förutsättningar. Den kunskapen 

används i det här avsnittet som en utgångspunkt för att diskutera hur skolan 

kan utvecklas till en mer jämlik skola sett till materialitet och pedagogik.  

I boken Social klass i skolan ställer sig pedagogen Anna Jobér (2015:50) re-

toriska frågor kring hur ojämlikheten i skolan kan förklaras:  

Men trots att lärarna bär på de bästa intentioner för sina elever står sko-

lan inför det faktum att den inte klarar av att kompensera för bristande 

jämlikhet. Är det helt enkelt så att barn har olika talang och begåvning? 

Eller beror det på att föräldrar väljer olika bra skolor till sina barn? Eller 

är det lärarens fel? Och kan man över huvud taget tala om någons fel?  

Den ojämlika skolan är inte någons fel, den handlar om hur olika materiella 

resurser ger elever olika möjligheter i skolan.  Avhandlingens resultat visar 
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vikten av att få känna sig värderad som person, att samhället kommunicerar 

till mig som elev att jag är viktig och värd en skola som garanterar mig möjlig-

heter. Att lärare i sin profession ges rimliga villkor för att utföra sitt utbild-

ningsuppdrag. Jämlikhet i skola handlar i stor utsträckning om vilka möjlig-

heter den materiella miljön kan ge elever, lärare och rektorer som studerar 

respektive jobbar där.  

Avhandlingens tre grundskolor åskådliggör ett utbildningssystem som inte 

kan kompensera för ojämlikheter. Den lokala skolan och dess rektor har för 

närvarande ett betydande ansvar gällande vilka utbildningsmöjligheter skolan 

ger sina elever (Skolverket 2014b; Gustafsson, Sörlin & Vlachos 2016). Tidi-

gare hade staten det övergripande ansvaret för skolan men nu har kommu-

nerna det (Kornhall 2013:41) och för medelklasskolorna är detta inget pro-

blem. Den rika skolmiljön och de resurser som de grupper som söker sig till 

skolorna har innebär att personalen kan fokusera sina krafter på att utveckla 

skolans lärandemiljöer och pedagogik. Tillgängliga resurser och minimal 

social problematik frilägger tid och kraft för utvecklingsarbete. Men i arbetar-

klasskolan är bristen på resurser ett högst verkligt problem. Skolans slitna fy-

siska miljö och materiella resursbrist sett till utrustning och klassrummens 

funktion och kvalitet utgör tillsammans med variationen i elevernas och när-

områdets förutsättningar utmaningar för skolpersonalen. Skolvardagen 

måste så att säga hanteras dag för dag, och om skolpersonalen själv inte 

förmår bryta den här utvecklingen, vem ska de vända sig till när kommunen 

inte kan eller vill bistå med resurser? 

Som jag skrev tidigare handlar materiella förutsättningar inte endast om vad 

de innebär i praktiskt mening för den pedagogiska praktiken utan också vad 

de signalerar och hur de påverkar elevernas självuppfattningar och framtids-

visioner. Skolor i likhet med individer har olika materiella och ekonomiska 

utgångslägen. Så även om skolor kan förbättra sina materiella förutsättningar 

så kvarstår problemet fortfarande, den ena skolan utvecklas mer än den andra 

på grund av deras från början ojämlika utgångslägen (Molander 2014:74ff). 

Så för att balansen och således ojämlikheten mellan skolor ska kunna hanteras 

och balanseras ut, måste skolor som har sämre utgångspunkt få en möjlighet 

att komma ikapp. Det kräver ett större engagemang från staten. Det behövs 

en översyn och en materiell jämlikhet som idag lyser med sin frånvaro. 

Det behövs en effektivare, mer precis kompensation för elevgruppers och när-

områdens förutsättningar. Detta är nödvändigt för att elever ska känna sig 

värderade och ges goda förutsättningar till lärande och utbildningsbanor givet 

sin familjehabitus och dess förutsättningar (jfr Skolinspektionen 2014). Detta 

hade kunnat underlätta för exempelvis arbetarklasskolan att attrahera lärare 

och rektorer med kunskaper som det finns behov av. En sådan förändring kan 
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sannolikt förbättra elevernas resultat, skolornas rykte och leda till att dess 

symboliska kapital värderas högre.  

Befintliga styrverktyg för resurstilldelning framstår dock som för trubbiga och 

missar att förse skolor med de resurser som de har behov av (Skolverket 

2009:29–30; Skolinspektionen 2012:7; Holmlund et al., 2014:221).  Det finns 

ett behov av att staten tar ett större ansvar för skolors olika materiella förut-

sättningar, vilket också belyses i rapporten Policyidéer för svensk skola (Gus-

tafsson, Sörlin & Vlachos 2016). Författarna menar att en statlig öronmärkt 

ekonomisk resurs direkt till skolan potentiellt bättre kan kompensera för ele-

vernas och skolornas behov och förutsättningar, än i det nuvarande systemet. 

Dagens skolpengssystem är ineffektivt eftersom det innebär att skolor med 

störst behov av ekonomiskt kapital inte får tillgång till det (Bunar 2001:277–

278; Gustafsson, Sörlin & Vlachos 2016:131). Ett statligt resurstilldelningssy-

stem som på allvar fördelar resurser efter skolornas faktiska behov kan utgöra 

ett kraftfullt verktyg för att på allvar göra skolan jämlik.  

Lärares undervisningsskicklighet och höga förväntningar är oemotsagt viktiga 

för elevernas lärande- och kunskapsutveckling (Hattie 2014). Men för att 

komma åt kärnan till ojämlikheten i grundskolan måste vi också se på de för-

delningssystem (Molander 2014) som ger skolor olika materiella villkor att 

organisera en god utbildningsmiljö och pedagogik. 

Pedagogiken som framtidskatapult 

De mest framträdande resultaten i avhandlingen formuleras som den subtila 

ojämlikheten vilket belyser hur ojämlika villkor i skolorna framstår och form-

uleras som givna och ”naturliga”. I denna del görs en summerande reflektion 

kring eventuella möjligheter till förändring som kan skönjas då relationen 

materialitet och skolhabitus medvetandegörs.  

De villkor som finns i skolhabitus påverkar pedagogikens förutsättningar och 

därmed elevernas möjligheter, framtidsvisioner och utbildnings- och yrkesba-

nor. Enkelt sagt kan materialitet beskrivas som den förutsättning som möjlig-

gör pedagogik som framtidskatapult för elevers utbildningsbanor. Utbild-

ningsbanor eller institutioner har ingen inneboende determinism. Ingen kan 

veta vad en elev eller skola kan bli (Bourdieu 1984:109ff; Fenwick 2015:87). 

Elevers liksom skolors position är tillfälliga moment i en över tid utdragen 

framtidsorienterad process utan tydligt slut. Osäkerheten kring vad någon el-

ler något kommer att bli innebär en potential då detta i sig innebär att fast-

ställda kategorier om och bedömningar av elever eller skolor måste betraktas 

som en förmodad subjektiv källa (Holmlund 2013:45). Skolans förutsätt-

ningar är skapade och därmed också möjliga att förändra (Lenz Taguchi 
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2012). I det avseendet framträder skolhabitus som ett pedagogiskt verktyg 

som låter oss uppfatta och förstå skolan som en plats där rörelse och föränd-

ring kan ta plats. En skolhabitus kan möjliggöra nya tankar och vägar, därmed 

utgör den som verktyg en förändringspotential sett till vilka nya kunskaper 

och erfarenheter pedagogiken kan åstadkomma hos elever (Bourdieu 2002; 

Nash 2002; Reay 2004; Mills 2008; Johansson 2015). Den här processen lik-

nas vid det som Bourdieu (1984:109) kallar ”the field of possibles”, alltså rö-

relser som tar individer till nya erfarenheter och därmed möjligheter. Skolan 

måste dock ges chansen att låta elevers möjligheter förlösas. En funktionell 

materiell grund utgör i sammanhanget ett rationellt avstamp för att skolan ska 

kunna bli jämlik och ge alla elever oavsett bakgrund samma chans att lyckas i 

utbildningsystemet (Jobér 2015:73). Skolbyggnader, lokaler och lärandeut-

rustning i Sverige måste kännetecknas av framtidsmöjliggörande funktioner 

och kvaliteter.  Personalen måste förfoga över resurser som stärker utbild-

ningens utförande och variationer. Då kan skolan utjämna subtila ojämlik-

heter och pedagogikens potentialer kan inriktas mot att alla elever i skolvä-

sendet garanteras en funktionell utbildning. 
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Epilog 

Under min doktorandtid har åtskilliga rapporter, studier och debattinlägg un-

dersökt och belyst den svenska skolans utveckling. Den här avhandlingen är i 

det sammanhanget ett bidrag, den belyser materiella premisser som idag kän-

netecknar och påverkar grundskolors möjligheter att vara miljöer som ger ele-

ver förutsättningar till utbildningsresor.  

Avhandlingen är resultatet av ett fortlöpande skriv- och granskningsarbete 

under flera års tid. De samtal jag haft med mina handledare Kerstin Holmlund 

och Agneta Hult har varit ett oumbärligt stöd under min tid som doktorand. 

Stort tack till er för att ni trott på mina idéer och för att ni hjälpt mig att för-

verkliga dem i text.  

Texten har lästs och granskats av flertalet personer under skrivprocessens 

gång. Jag vill särskilt tacka Magnus Dahlstedt som i sin roll som granskare vid 

mitt slutseminarium gav mig ett underlag för att utveckla och förbättra av-

handlingens innehåll. Lisbeth Lundahl, Philomena Essed, David Hamilton 

och Ola Lindberg har bidragit med kloka kommentarer under forskarutbild-

ningens tidigare faser, tack! 

Jag vill även tacka kollegor som inspirerat textförfattandet och bidragit med 

tankegods som utvecklat avhandlingens innehåll. Tack till Torbjörn Lind-

mark, Tord Göran Olovsson, Bengt Bergman, Katarina Kärnebro, Malin Ös-

terlind och Joakim Lindgren. Därtill vill jag tacka alla arbetskamrater vid Pe-

dagogiska institutionen som jag fått möjligheten att lära känna och arbeta 

med vid undervisningsuppdrag och utbildningstillfällen. 

Avslutningsvis vill jag tacka min familj för ert stöd och er kärlek.  

Umeå, maj 2016 

Pär Isling Poromaa 
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I min studie vill jag följa en klass i och utanför klassrummet. Jag söker en klass som går i årskurs 
8 eller 9 på er skola. Min tanke är att studien ska inledas under september, oktober eller november 
och att den ska på pågå under ca 4 veckor. Studien kommer att bestå av klassrumsobservationer 
som dokumenteras genom anteckningar, ljudinspelningar och sociogram. Jag planerar att ge-
nomföra individuella intervjuer med elever och lärare. Intervjuerna med elever och lärare kom-
mer att handla om deras egna upplevelser och tankar om att vara elev/lärare på X-skolan. Infor-
mella samtal kan ske med elever och lärare under observationerna. Eleverna kommer även att 
inbjudas till gruppsamtal. Offentliga skoldokument av intresse för studien kan även komma att 
studeras.  
 
Det material som samlas in kommer att behandlas enligt gällande forskningsetiska regler. I en-
lighet med de etiska krav som ställs på anonymitet av Vetenskapsrådet kommer varken enskilda 
personer, klassen eller skolan att kunna identifieras i studien. Vidare, i enlighet med gällande 
etiska regler är deltagande helt frivilligt, vilket också innebär att det är möjligt att utan särskild 
förklaring dra sig ur undersökningen.      
 
Jag önskar att X-skolan och någon klass i årskurs 8 eller 9 kan medverka i studien. Jag kommer 
att ringa dig under nästa vecka för att höra efter om ni vill medverka i studien. Har du/ni några 
frågor om studien eller vad det innebär att delta är ni välkomna att höra av er via mail eller telefon. 
 
Vänligen,  
Pär Isling Poromaa, doktorand vid Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet 
E-postadress: par.isling-poromaa@pedag.umu.se 
Telefonnummer: 090-786 62 90 
 
Handledare: 
Kerstin Holmlund, professor vid Pedagogiska Institutionen, Umeå universitet 
E-postadress: kerstin.holmlund@pedag.umu.se 
Telefonnummer: 090- 786 64 37 
 
Agneta Hult, lektor vid Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet 
E-postadress: agneta.hult@pedag.umu.se 
Telefonnummer: 090-786 57 06 
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Bilaga 1 c. Informationsbrev till rektor rörande deltagande i avhandlingen 
 
Hej Rektor! 
 
Här följer ett informationsbrev rörande min avhandlingsstudie.  
 
Vad? 
Syftet med avhandlingsstudien är att undersöka hur elever och lärare uppfattar sin roll i och på-
verkas av att vara i dagens grundskola. Jag vill undersöka vilka uppfattningar elever och lärare 
har om hur de påverkas av emotionella normer på skolan, hur de upplever skolans rum, byggna-
der och möblering, hur de upplever det pedagogiska klimatet och miljön. Vidare hur de ser på 
skolans plats i samhället. Studien är även intresserad av vilka pedagogiska och organisatoriska 
idéer som gäller på skolan och hur detta påverkar elever och lärare i den dagliga skolpraktiken.  
 
När? 
Jag vill genomföra min studie på X-skola under X månad. Min tanke är att jag innan min studie 
inleds kommer att besöka er för att informera elever, lärare och berörd skolpersonal om studien. 
Under detta besök kommer jag att dela ut ett informationsbrev rörande samtycke för medverkan 
i studien till elever, föräldrar och lärare.  
 
Hur? 
Studien är en observations och intervjustudie där jag undersöker kommunala grundskolor i stor-
stadsmiljö. De forskningsmetoder som kommer användas är icke-deltagande klassrumsobservat-
ioner (vilket innebär att jag som forskare intar en passiv roll i klassrummet). Jag kommer an-
teckna vad som händer i klassrummet via ett s.k. observationsprotokoll (t.ex. kommentarer, 
handlingar, kommunikation m.m.). Detta för att få en bild av vad som sker i klassrum. I samband 
med detta kommer jag också använda mig av s.k. sociogram där jag kan registrera kommunikat-
ion och rörelsemönster. Här kan också ljudupptagningar av den verbala kommunikationen i 
klassrummet komma att användas. Jag kommer även att genomföra intervjuer med elever, lärare 
och skolledning.  
 
Anonymitet 
Alla medverkande i observationer och intervjuer är anonymiserade d.v.s. de personer som med-
verkar i observationer och intervjuer kommer inte att kunna identifieras. Det material som samlas 
in kommer att behandlas enligt gällande forskningsetiska regler. I enlighet med de etiska krav 
som ställs på anonymitet av Vetenskapsrådet kommer varken enskilda personer, klassen eller 
skolan att kunna identifieras i studien. Vidare, i enlighet med gällande etiska regler är deltagande 
helt frivilligt, vilket också innebär att det är möjligt att utan särskild förklaring dra sig ur under-
sökningen. 



 

 

Bilaga 2 a. Observationskategorier 

Hur kan elever och lärare vara i klassrummet och skola 

… hur man pratar 

… vad man pratar om 

… hur man uttrycker sig  

… hur man rör sig 

… hur och vars man sitter 

… hur man klär sig 

Rummen 

Hur ser skolan ut? (kännetecken, historik, område, upptagningsområde) 

Hur ser klassrummen ut? 

Vilka resurser finns här? Bibliotek, restaurang, uppehållsrum, förmåner (ex gymkort), simföre-
ning, bokklubb, mediarum, datorer. 

Organisering & reglering 

Hur är skolan organiserad, vars finns klassrum, personalrum? Är skolan ”öppen” i sin arkitektur? 

Hur bestäms vad elever och lärare kan/inte kan göra? (dokument, normer, regler) 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 a. Elevintervjuer 
 
Elev och bakgrund 
Kan du berätta litet om dig själv?  
… Bor du här i närheten?  
… Vad har du för utbildning?  
… När började du som elev på skolan?  
Har du gått i någon annan skola?  Om ja, vad är skillnaden mot att gå på denna skola jämfört med 
den gamla? 
 
Elev och skola 
När du vaknar på morgonen – hur brukar det kännas att gå till skolan? 
Kan du berätta om hur en ”vanlig” dag på skolan ser ut för dig? 
Hur hade du beskrivit din skola för någon som inte har gått på eller besökt din skola? 
Varför går man i skolan? 
När du tänker på skolan – vad tänker du då? 
Spelar det någon roll på din skola vars man bor? 
Spelar det någon roll i skolan vars man kommer ifrån? Annat land, annan stad, annan del av 
landet. 
Spelar det någon roll i skolan hur man som elev 
… Pratar 
… Klär sig 
… Hur man rör sig 
… Hur man beter sig 
 
Elev och klassen 
Hur länge har du gått i din klass? 
Kan du berätta om hur det är för dig att vara din klass?  
Hur hade du beskrivit dig själv som elev? 
Hur brukar du vara när du är med din klass? (Vilken är din roll) 
Vad är det för stämning i din klass? 
 
Elev och klassrummet 
Vad är syftet med att vara i ett klassrum – vad är det till för? 
När du kommer in i klassrum – vad brukar du tänka då?  
Om du råkar vara sen till en lektion – hur känns det att komma sent? 
… Innan man går in i klassrummet?  
… När man kommer in i klassrummet? 
… Varför brukar du vara sen? 
 Vad gör man i ett klassrum  
… vad brukar du göra i klassrum? 
… vad tror du att lärare vill att ni elever ska göra? 
Hur får man vara/bete sig i ett klassrum? 
… Kan du ge några exempel hur man får vara respektive inte vara? 
  
Skiljer sig det åt mellan klassrum mellan vad man får och inte får göra? 
När du kommer in för att ha en lektion i ett klassrum - hur hade du velat att det var i klassrummet? 
… Hur hade du velat att läraren var? 
… Hur hade du velat att dina klasskompisar var? 
Vem är det som pratar när du är i klassrum? (du, andra, läraren) 
I klassrummet så sitter elever på olika ställen, varför sitter elever på olika platser – vem sitter var? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Bilaga 3 a. forts 
 
Elev och lärare 
Vem bestämmer i klassrum? Varför? 
Upplever du att du kan påverka vad som bestäms i klassrum? 
Kan du berätta om hur det är för dig att träffa lärare i klassrum? 
Hur är en bra lärare? 
Kan du beskriva hur pratar lärare med er elever i klassrum? 
Pratar lärare med elever utanför klassrum? 
Hur tycker du att din relation till lärare är? Kan du beskriva hur dessa relationer ser ut? 
Påverkar lärare vilken stämning det är i klassen? 
 
Elev och framtid 
Vad kan du bli? 
Vad vill du bli? 
Vad vill du läsa på gymnasiet? Varför? 
Spelar det någon roll vilket gymnasium man går på? 
Pratar du mycket med dina klasskompisar om gymnasiet – vad brukar ni prata om då? 
Pratar lärare med er elever om gymnasiet? Vad säger lärare då? 
Hur tänker du kring ditt val av gymnasieskola? Hur ska du välja rätt? 
 
Elev och fritid 
Vad brukar du göra på fritiden? (hobbys) 
Vad känner du när du är ledig från skolan? 
Brukar du tänka på skolan när du är ledig? Vad tänker du på då? 
Brukar du jobba med skolarbete då du är ledig? Brukar du få hjälp av dina föräldrar? 
Vilken roll har skolan i ditt liv då du är ledig? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 b. Lärarintervjuer 
 
Lärare och bakgrund 
Kan du berätta litet om dig själv?  
… Bor du här i närheten?  
… Vad har du för utbildning?  
… Hur många år har du varit yrkesverksam som lärare? 
… När började du arbeta som lärare på skolan?  
Har du arbetat på någon annan skola?  Om ja, vad är skillnaden mot att arbeta på denna skola 
jämfört med den gamla? 
 
Lärare och skolan 
Trivs du att jobba som lärare på skolan? Varför/varför inte? 
Hur hade du beskrivit de sociala relationer som finns på skolan bland: 
… Skolans personal 
… Elever 
… Skolledning 
… Föräldrar till elever 
Hur hade du beskrivit din arbetsplats för någon som inte har varit på den här skolan? 
Finns det något som skiljer ut den här skolan från andra? (Vad kännetecknar den här skolan – 
ge exempel!) 
Kan du beskriva din arbetssituation – i undervisningen, planering, administration? 
När du tänker på skola – vad tänker du då? 
Vad är syftet med att elever ska gå i skola? 
 
Lärarens pedagogik och organisation 
Tror du att du som lärare fostrar eleverna på något sätt? 
Tycker du att din uppgift som lärare är att fostra elever? Vad ska de fostras till? 
När du planerar din undervisning – hur tänker du då (i relation till vilka eleverna är) 
Hur tänker du kring undervisningens organisering rörande: 
… Elevers placering i klassrummet 
… Killar – tjejer 
… Pratsamma – tysta elever? 
Vad händer om du har elever i klassrummet som är väldigt tysta - hur tänker du kring detta? 
Hur förhåller du dig till elever som har ett stort talutrymme? 
Händer det att elevers beteende eller prestationer diskuteras bland er lärare? vad handlar det 
om? 
… Hur ska man vara för att passa in på skolan som elev? 
Vad kännetecknar en elev på skolan? 
Händer det att kollegors beteende eller prestationer diskuteras bland er lärare? vad handlar det 
om? 
Hur ska man vara för att passa in på skolan som lärare? 
Vad kännetecknar en lärare på skolan? 
Finns det någon didaktisk-pedagogisk ledare här? 
Finns det stöd och hjälp för lärare? Från skolledning? 

 
Lärare och klassen 
Hur länge har du haft de elever du undervisar? 
Kan du berätta om hur det är för dig att vara lärare för klassen?  
Hur hade du beskrivit dig själv som lärare? 
Kan du beskriva ditt pedagogiska förhållningsätt till elever i din undervisning? (hur ser du på 
din roll som lärare i relation till eleverna)? 
Vad kännetecknar, enligt dig, en god pedagog? 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 b. forts 

Lärare och klassrummet 
Vad gör man i ett klassrum  
… vad brukar du göra i klassrum? 
… vad tror du att elever vill att lärare ska göra? 
Hur får elever enligt dig vara/bete sig i ett klassrum? 
… Kan du ge några exempel hur elever får vara respektive inte vara? 
Tror du det skiljer sig det åt mellan klasser vad elever får och inte får göra? 
Finns det möjlighet att diskutera didaktiska och pedagogiska frågor i kollegiet? 
När du kommer in för att genomföra en lektion i ett klassrum - hur hade du velat att det var i 
klassrummet? 
… hur hade du velat att eleverna var 
… hur hade du velat att klassrummet såg ut 
Vem är det som pratar i klassrum? (lärare, elever) 
I klassrummet så sitter elever på olika ställen, varför sitter elever på olika platser – vem sitter 
var? 
 
Lärare och elev 
Vem bestämmer i klassrum? Varför? 
Har elever någon möjlighet att påverka vad som bestäms i klassrum? Har lärare …? 
Kan du berätta om hur det är för dig att träffa elever i klassrum? 
Kan du beskriva hur ni lärare pratar med elever i klassrum? 
Pratar lärare med elever utanför klassrum? 
Hur tycker du att din relation till elever är? Kan du beskriva hur dessa relationer ser ut? 
Påverkar lärare vilken stämning det är i klassen? 
Vilken stämning vill du som lärare ha? 
 
Lärare och framtid 
Hur har lärarens och skolans roll förändrats? 
Finns det något konstant, en kontinuitet i denna skola – vad består den i? 
Tror du att kommer jobba som lärare i framtiden? 
Hur ser du på läraryrkets framtid? 
Hur ser du på skolans framtid? 
Om du fick bestämma – hur hade du velat att skolans undervisning var organiserad? Vilken roll 
skulle läraren ha? 

 
 
Lärare och fritid 
Brukar du tänka på skolan när du är ledig? Vad tänker du då? 
Brukar du jobba då du är ledig? Hur ofta uppskattningsvis jobbar du på ledig tid? 
Vilken roll har skolan i ditt liv då du är ledig? 

 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 c. Rektorsintervju 

Rektor och bakgrund 
Kan du berätta litet om din bakgrund?  
… Bor du här i närheten?  
… Vad har du för utbildning?  
… Hur många år har du varit yrkesverksam som rektor? Vad gjorde du innan? 

Rektor och skolan 
Trivs du med att jobba som rektor på skolan?  
Hur hade du beskrivit din arbetsplats för någon som inte har varit på den här skolan? 
Vad kännetecknar den här skolan – ge exempel! 
Varför tror du elever och lärare söker sig till denna skola? 

Pedagogik och organisation 
När du tänker på skola – vad tänker du då? 
Vad är syftet med att elever ska gå i skola? 
Tror du att skolan fostrar eleverna på något sätt? 
Tycker du att skolans uppgift är att fostra elever? Vad ska de fostras till? 
När ni organiserar undervisningen på skolan – hur tänker ni då (i relation till vilka eleverna är) 
Hur tänker ni kring undervisningens organisering rörande: 
… Killar – tjejer 
… Pratsamma – tysta elever? Hur tänker du kring elever på skolan som är väldigt tysta? Hur för-
håller du dig till elever som har ett stort talutrymme? 
… Elever med särskilda behov 
Händer det att elevers beteende eller prestationer diskuteras bland skolans personal? Vad hand-
lar det om? 
Hur ska man vara för att passa in på skolan som elev? 
Vad kännetecknar en elev på den här skolan? 
Händer det att kollegors beteende eller prestationer diskuteras i skolledningen? Vad handlar det 
om? 
Hur ska man vara för att passa in på skolan som lärare? 
Vad kännetecknar en lärare på den här skolan? 
Hur hade du karaktäriserat den här skolans pedagogiska synsätt? 
Upplever du att det finns en dialog mellan skolledning och personal där frågor rörande pedago-
giskt innehåll och undervisning kan ta plats? 
Vad tycker du kännetecknar en god pedagog? Relation till eleverna? 
Hur tycker du att undervisning på den här skolan ska bedrivas?  
Hur arbetar ni för att utveckla det pedagogiska arbetet bland lärare på skolan? 

Rektor och yrkesroll 
Kan du berätta om hur det är för dig att vara rektor på skolan?  
Hur hade du beskrivit dig själv som rektor? 
Kan du beskriva ditt förhållningsätt till elever och lärare? (Vilken är din roll) 

Rektor och klassrummet 
Vad tycker du att elever ska göra i ett klassrum? 
Hur får elever enligt dig bete sig i klassrum och skola? 
… Kan du ge några exempel hur elever får vara respektive inte vara? 
Tror du att det skiljer sig åt mellan klassrum vad elever får och inte får göra? 
Hur hade du velat att det såg ut i klassrum på skolan? 
… hur hade du velat att eleverna var 
… hur hade du velat att klassrummet såg ut 
Vem är det som pratar i klassrum? (lärare, elever) 
Varför sitter elever på olika platser – vem sitter var? 

 



 

 

Bilaga 3 c. forts 

Rektor och elev 
Vem bestämmer i klassrum på skolan? Varför? 
Har elever och lärare någon möjlighet att påverka vad som bestäms i klassrum och skola? 
Kan du berätta om hur det är för dig att träffa elever på skolan? 
Kan du beskriva hur personal på skolan pratar med elever? 
Hur tycker du att skollednings och lärares relation till elever är på skolan? Kan du beskriva hur 
dessa relationer ser ut? 
Påverkar skolledning vilken stämning det är i en skola? Bland personal och elever? 
Tänker man som rektor mycket på hur skolan uppfattas utåt mot allmänheten? 

Rektor och fritid 
Brukar du tänka på skolan när du är ledig? Vad tänker du då? 
Brukar du jobba då du är ledig? Hur ofta uppskattningsvis jobbar du på ledig tid? 
Vilken roll har skolan i ditt liv då du är ledig? 

Rektor och framtid 
Har rektorns, lärarens och skolans roll förändrats sedan du började jobba? Hur? 
Finns det något konstant i denna skola – vad består den i? 
Tror du att du kommer jobba som rektor i framtiden? 
Hur ser du på läraryrkets framtid? 
Hur ser du på skolans framtid? 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 d. Elevgruppsintervju. 

 
Varför är ni i klassrummet? 
 
Vad är syftet med att vara i ett klassrum? 
 
Om ni kommer till ett klassrum vad tänker ni då, varför är jag här? 
 
Vad är ett klassrum, vad har man ett klassrum till, vad är det till för? 
 
Så när man är i ett klassrum, vad gör man då? Vad brukar ni göra när ni är i ett klassrum? 
 
Om ni inte sitter och lyssnar på läraren, vad brukar man göra då? Vad får man göra? Vad får 
man inte göra? 
 
Finns det olika klassrum? På vilket sätt? Är det på grund av den utrustning som finns eller? Vad 
är det som skiljer dom åt förutom möblemang, finns det något annat som skiljer dom åt? 
 
Hur ska det vara i ett klassrum? 
 
Hur ska ett klassrum vara om ni fick bestämma?  Om vi tänker så här: Hur ska läraren vara? 
 
Vem bestämmer i klassrummet? 
 
Kan ni ge några exempel på hur man inte får vara, eller hur man får vara i klassrummet? 
 
Vad betyder det att vara elev?  
 
Om ni inte var elever, vad hade ni gjort då? 
 
Kan ni beskriva varandra som elever? 
 
Spelar det någon roll om man är pratig eller tyst som elev? 
 
Vad är det viktigaste när man är elev för att lyckas? 

 
 
 



 

 

Bilaga 3 e. Rektorsintervju 

 
Hur länge ni har jobbat med IKT här på skolan i undervisningen? 
 
Tror du på något sätt att era IKT-resurser kan vara någonting som attraherar familjer och elever 
där ute, alltså att IKT: n i sig är en attraktionskraft att söka sig till den här skolan? 
 
Vet de som söker sig till skolan att lärarna är duktiga på att använda IKT? 
 
Hur fungerar implementeringen av IKT här på skolan?  
 
Hur undervisar ni eleverna kring hur man använder IKT, om du kan ge några exempel? An-
vänds IKT i alla ämnen på skolan? 
 
Har lärarna här på skolan pedagogisk utbildning kring hur man använder IKT? 
 
Har ni sökt specifikt lärare som har ett intresse för IKT? 
 
Kan du berätta lite hur ni använder läromedel i undervisningen? Har man e-böcker eller använ-
der ni över huvud taget fysiska läromedel i undervisningen, eller sköts allt via datorn? 
 
Har du någon uppfattning ifall eleverna använder sina egna bärbara datorer på fritiden? 
 
Vad har eleverna på skolan för förhållningssätt till IKT? 
 
Hur jobbar ni med elever som kanske inte har IKT-vana med sig hemifrån?  
 
Hur tänker ni kring elever som inte kan hantera IKT i klassrummet? 
 
Hur finansieras distribueringen av datorer till elever? Har skolan avtal med företag? 
 
Skolan är ett aktiebolag vad är skillnaden tror du jämfört med kommunala skolor? 
 
Hur du ser på teknikens roll här på skolan framöver? 
 
Hur ser föräldrarna till eleverna på teknikens roll i skolan? 
 
Hur tror du det kommer att se ut i framtidens skola med tanke på IKT-användningen?  
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