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Syftet med arbetet var att undersöka varför skolledare på en högstadieskola har valt 

att införa profil i verksamheten. Vi vill med denna studie skapa en bild av vad 

skolledare, lärare och elever tycker om profil, profilskolor, dess innebörd och verkan, 

på den valda skolan. Vidare vill vi få ett svar på huruvida profil ger något till den 

enskilde eleven och i sådant fall, vad den ger. 

Vi har använt oss av två olika metoder i undersökningen, intervjuer och 

enkätundersökningar.  

Resultatet från undersökningen visar att det var skolledare, intresserade lärare och 

införandet av Lpo 94 som möjliggjorde att skolan kunde profileras. Profilen blev 

populär och användes som ett konkurrensmedel för att locka till sig elever från 

områden utanför skolans eget upptagningsområde. 

Undersökningen visar att de allra flesta upplever profilen som något positivt. De 

flesta lärare berättar att både motivation hos profileleven och sammanhållningen i 

profilklasser är mycket hög. När eleverna berättar vad profilen ger, lyfter de fram att 

det är roligt och att sammanhållningen är god. Andra elever säger istället att en del 

profilelever kanske lägger mer fokus på profilen än skolarbetet. 
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1. En inledning till en inledning 

En och annan läsare kanske förvånat höjer sina ögonbryn efter att ha läst titeln till 

denna märkliga inledning. Vi som skriver, Fredrik Löwenhamn och Amela Dzonlic, är 

två lärarstudenter som påbörjade sitt examensarbete år 2008. Arbetet blev i stort sett 

färdigt, men det blev liggandes kvar i byrålådan, vi lämnade inte in det till 

examinatorn. Istället kom livet i vägen. Vi blev båda föräldrar sista året på 

utbildningen och båda började arbeta, vilket kom i vägen för att skriva färdigt arbetet. 

Själva undersökningen genomfördes 2008 och vi har använt oss av då rådande 

läroplaner, det vill säga de som var aktuella vid just denna tidpunkt. Samtidigt vill vi 

påpeka att uppsatsen har sin utgångspunkt i den politiska och sociala situationen 

som rådde då, eftersom vi kan stöta på flera påståenden som inte stämmer överens 

idag. Vi hoppas att läsaren har förståelse för detta och att arbetet kan ses som en 

förhoppningsvis intressant tillbakablick i den ständigt pågående skolutvecklingen. 
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1.1 Inledning 
 
Dagens skola är en aktör vilken både präglas och styrs av de olika politiska idéerna. 
En av dessa idéer är valet av skola. Tidigare tillhörde eleverna den skola som fanns i 
det område där eleverna var bosatta i. I dagens läge ser det annorlunda ut, nu är 
skolvalet ett individuellt och fritt val. Eleverna har möjlighet att välja sina skolor 
utanför sina upptagningsområden.  
 
En annan politisk idé var att utöka antalet fristående skolor. I dagens samhälle har 
det blivit allt vanligare att starta fristående skolor. I dessa skolor är det vanligt att 
verksamheten baseras på en specifik pedagogisk idé, t.ex. Montessori- eller 
Waldorfpedagogik. Eftersom antalet fristående skolor växer sig allt större, 
eftersträvar fler och fler av de traditionella kommunala skolorna att utveckla en egen 
specifik verksamhetsprofil. Denna utveckling kan ses som ett slags 
överlevnadsstrategi från de kommunala skolornas sida. Vidare handlar det även om 
att utveckla skolan till en modernare skola vilken anpassas mer och mer till dagens 
samhälle. Dagens samhälle är ett individualiserat samhälle, där det blivit viktigt att 
fånga elevens intressen för att inbjuda till personlig utveckling. Skolans pedagogik 
börjar alltmer bli individcentrerad.  
 
För att tydliggöra det kan vi jämföra var tyngdpunkten låg tidigare och var den ligger 
idag. Tidigare var det viktigt att alla elever skulle uppnå en viss nivå där fokus låg på 
de svaga eleverna, medan man idag fokuserar på att utveckla varje elev efter dennes 
eget särskilda behov, förutsättningar, erfarenheter och dennes bästa förmåga (Lpo 
94). Detta framhävs bäst då varje elev ska ha en individuell utvecklingsplan. Vidare 
påvisar dagens samhälle att det är viktigt för den enskilda eleven att själv kunna välja 
utbildningsinriktning efter eget intresse. 
 
Under vår lärarutbildning har vi tilldelats en partnerskola i en mellanstor stad i 
mellersta Sverige. Denna skola är en kommunal skola, vilken sedan flera år tillbaka är 
en profilskola. Detta innebär att skolan har inrättat ett flertal olika sportprofiler, vilka 
erbjuds till eleverna. Under utbildningens gång och speciellt under våra VFU-
perioder, då vi varit ute på vår partnerskola, började vi fundera om varför skolor 
väljer att profilera sig. Vilken är den bakomliggande tanken till att en skola väljer att 
profilera sig och om profilen i sig ger något till den enskilde eleven och därutöver 
denna studie. 
  
Vi kan se att införandet av profil som baseras på elevens egna val och eget intresse, 
stämmer väl in i dagens individualiserande samhälle. Därför är ämnet viktigt och i 
hög grad aktuellt i och med att allt fler kommunala skolor väljer att profilera sig. Vi 
vill undersöka profil och profilering av skolan för att se om det är ett slags medel för 
att locka till sig fler elever eller om det kan finnas andra bakomliggande orsaker till 
att en skola väljer att profilera sig. Vidare vill vi undersöka om profileringen ger något 
till den enskilde eleven på fallskolan där studien genomförs. 
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1.1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med detta arbeta är att bidra med kunskap angående profil och profilering i 
den kommunala grundskolan med utgångspunkt från en skola som i ett tidigt skede 
införde profil. 
 
Frågeställningar: 
Varför väljer en traditionell kommunal skola att profilera sig? 
Vilken betydelse anser skolledning, lärare och elever att profilering har för den 
enskilda eleven? 
 
 
1.1.3 Begreppsdefinitioner 
 
För att underlätta vidare läsning av denna studie kommer vi att gå närmare in på 
några begrepp och definiera dess innebörd. Förutom huvudbegreppen profil, 
profilering och profilskola, kommer vi också att definiera andra viktiga begrepp så 
som fritt skolval, valfrihet, skolpeng och skolutveckling. 
 
Profilbegreppet enligt Skolverket innebär en inriktning där den enskilda eleven kan 
använda sig av de timmar i timplanen avsatta för elevens val, för att ytterliggare 
fördjupa studierna i ett eller flera ämnen. Dessutom kan en skola använda timmar för 
att ge vissa ämnen mer tid än den som står i timplanen.  
 
Profil enligt Kommunala utbildningsnämnden innebär oftast att skolan utnyttjar 
läroplanens 1-2 timmar i veckan för elevens val och/eller 1-2 timmar av skolans val 
och samlar elever med gemensamma intressen som musik, idrott eller matematik i en 
grupp som fördjupar dessa intressen. 
 
Det fria skolvalet, innebär att elevens förälder/vårdnadshavare tillsammans med sitt 
barn kan lämna in önskemål om den skola som bäst passar deras behov eller 
intressen (Kommunal utbildningsnämnden). 
 
Skolpengen är ett bidrag som är knutet till alla elever och förs med till den skola där 
eleven går. Den gäller alla grundskoleelever och den infördes år 1992 (Kjellman, 
2001).  
 
Begreppet valfrihet inom skolan grundar sig på idén om att utbildning kan ses som 
en vara och att skolor ska konkurrera om föräldrarna/vårdnadshavare, som i detta 
fall är kunderna (Kjellman, 2001). 
 
Skolutveckling riktar in sig på skolans verksamhet och det vardagliga arbetet i alla 
dess delar och den syftar på att över tid ge något slags återverkning på skolans vardag 
i sin helhet. Skolutveckling ses inte som en enskild process som till exempel fokuserar 
på enskilda ämnen eller administrativa rutiner. En skolutvecklingsprocess kan starta 
i enskilda delar av skolans verksamhet och kan till exempel handla om problematiska 
administrativa rutiner så som schemaläggning, fördelning av tjänster eller 
konferenser. Det görs därför en skillnad mellan skolutveckling och 
skolutvecklingsprocess, där en skolutveckling har ett startdatum och en 
utvecklingsprocess är en ständigt pågående verksamhet utan slut.  
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Försökverksamhet och projektarbeten är något som i tid och rum ligger bredvid det 
vardagliga arbetet, men det är fullt möjligt att dessa i sin förlängning kan övergå till 
ett skolutvecklingsarbete.  
Oavsett hur pass bra och genomarbetade idéer som läggs fram så tenderar de att 
fallera om de inte läggs i relation till den enskilda skolans specifika behov och 
förutsättningar. Skolutveckling handlar till viss del om att utmana en skolas 
traditionella arbete, där utmaningen inte får vara alltför drastisk i förhållande till den 
berörda skolans pågående vardagsarbete. Skolutveckling kan initieras var som helst 
och av vem som helst, men för att den ska fungera över tid och för att ytterligare 
kunna utvecklas så måste den stå i relation till den enskilda skolans behov och 
problem (Berg, Scherp, 2003).  
 
 

2. Litteraturgenomgång 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den forskning vi har funnit relevant för 
problemområdet. När vi sökt litteratur och forskning kring området profil och 
profilskolor har det varit svårt att hitta specifik litteratur kring området profil. Vi kom 
fram till slutsatsen att profilskolor inte är något vidare utforskat ämne. Eftersom 
profilen i sig kan ses som ett utslag av en skolutveckling som hänger ihop med att 
skolan har blivit marknadsorienterad under 1990-talet, har vi även valt att titta 
närmare på forskning som rör valfrihet och individualisering. Litteraturen visar att 
skolan och dess utformning i hög grad har en betydande historisk och politisk aspekt. 
 
 
2.1 Historisk bakgrund 
 
Skolan har genomgått en rad olika förändringar under årens lopp. För att om möjligt 
kunna förstå den skolutveckling som pågått fram till dagens skola, måste vi blicka 
bakåt och ta del av förändringarna som har lett fram till den utveckling som gör att 
skolor profilerar sig. 
 
Den första läroplanen i modern mening fick namnet Lgr 62 och kom således 1962. I 
läroplanen betonades vikten av att undervisningen skulle baseras på MAKIS-
principerna, det vill säga att fokus skulle läggas på Motivation, Aktivitet, Konkretion, 
Individualisering och Samarbete. Vidare skulle skolan arbeta med att sätta in 
stödåtgärder vilka skulle anpassas efter varje elevs individuella förutsättningar. 
Tidigare hade målet varit att alla elever skulle få samma utbildning, men nu hade det 
visat sig att lika resurser är inte det samma som lika möjligheter (Ågerup, 2006). 
 
Skolans pedagogiska decentralisering inleddes i och med att den nya läroplanen, 
Lgr80, infördes 1980. Skolan började här röra sig mot den målstyrning som flera år 
senare kom att genomföras i och med att Skolöverstyrelsen lades ned 1991 och att 
skolan kommunaliserades. De enskilda skolorna fick ett allt större ansvar att förfoga 
över, de skulle sätta upp egna arbetsplaner utifrån målen från Lgr80. Skolorna fick 
själva lägga upp hur undervisningen skulle organiseras. Skolan gick från att på 1970-
talet ha varit regelstyrd till att på 1990-talet bli målstyrd (Ågerup, 2006). 
 
Kommunaliseringen av skolan, vilken förbereddes av socialdemokraterna mellan 
1988-1991, genomfördes i januari 1993. Då skolan hade blivit kommunal fick 
kommunerna själva möjligheten att besluta hur mycket skolan skulle få kosta. 
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Fortfarande är det staten som kontrollerar och sätter upp skolans övergripande mål, 
medan kommunernas ansvar ligger i att verkställa dessa (Ågerup, 2006). 
 
I och med styrningspropositionen 1988/89 utökades friheten, det vill säga 
profilering, i valet av pedagogik. Detta möjliggjorde för lärarna på en skola att införa 
en pedagogisk grundsyn i sitt lärararbete. Profilering kan även innebära en ökad 
betoning på till exempel idrott eller dans. Från 1989 överfördes beslutet om tim- och 
kursplaner till kommunerna, vilket gjorde att kommunerna kunde införa mer tid till 
lokalt utvecklade tillvalsämnen som i sin tur kunde fungera som skolans profil 
(Kjellman, 2001). 
 
Den borgerliga regeringen genomförde även en friskolereform i slutet av sin 
mandatperiod, 1991-1994. Skolan skulle öppnas för privat ägande. Bakom reformen 
låg skolminister Beatrice Asks önskan om att kunskaper skulle sättas i fokus. Skolan 
skulle decentraliseras samt att elever och föräldrar skulle få rätt att fritt välja vilken 
skola som passade bäst för dem. Detta skulle leda till att alla skolor skulle prestera 
sitt yttersta för att få just sin skola så bra som möjligt (Ågerup, 2006). 
 
Under 1990-talet skedde flera nya förändringar inom skolan. Bankkrisen omkring 
1990 fick följden att staten fick en alltmer pressad budget. Detta i sin tur ledde till att 
en mer effektiv skola efterfrågades och att den skulle prestera ett bättre resultat för 
lägre kostnader. Den borgerliga regeringen, 1991-1994, införde det fria skolvalet och 
tanken var att konkurrensen skulle öka effektiviteten.  
 
Tanken var att om skolorna skulle tävla om eleverna, skulle detta leda till att skolorna 
skulle anstränga sig mer och effektivisera sin skola (Ågerup, 2006). 
 
Under 1990-talet genomfördes en rad genomgripande förändringar inom 
utbildningen i Sverige, som berörde flertalet nivåer från förskolan till gymnasiet. En 
del av förändringarna var en ny läroplan (1994) för grundskolan och gymnasium, 
samt ett nytt betygssystem (1995). Förändringar skedde även på det ekonomiska 
planet där influenserna kom från ett marknadsekonomiskt tänkande, som öppnade 
dörrarna för införandet av friskolor, med andra ord privata skolor och förskolor. 
(Kjellman, 2001)  
 
Även kommunerna har genomgått en rad olika förändringar, så som en 
omstrukturering av den politiska och förvaltningsmässiga ordningen. Inom den 
utbildningspolitiska nivån har en stark decentraliseringspolitik förts, där det har 
handlat om att utbildningspolitisk maktutövning har flyttat från en central nivå till en 
kommunal nivå. Detta innebar att regeringen överlämnade en större frihet till 
kommunerna, som då fick rätten att själva ta ansvar för att driva de lokala skolorna 
utifrån den gemensamma läroplanen Lpo 94. I samband med detta ändrades 
skolornas inställning till att på eget initiativ utveckla sin verksamhet. Enligt Boyd 
(1993) och Adler (1989) berodde denna förändringsprocess på en minskad tilltro till 
välfärdsstatens förmåga att lösa alla problem. Områden som kvalitet och effektivitet 
inom det offentliga skolväsendet är något som ifrågasätts ständigt inom den politiska 
debatten (Kjellman, 2001). 
 
En annan orsak till denna förändringsprocess kan även förklaras i att människor i 
Västeuropa, genom att de själva har blivit bättre utbildade och mer måna om kvalitet, 
vill ha större frihet att kunna välja inom viktiga områden, till exempel skolan. 
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Vidare framkommer även i maktutredningens huvudrapport att personligt 
ställningstagande och individuell självständighet uppfattas vara allt mer 
betydelsefullt (Kjellman, 2001). 
 
Under 1990-talets början startade en livlig debatt kring föräldrars rätt att välja skola 
till sina barn. Bakgrunden låg i det att den borgerliga regeringen utökade 
föräldrarnas rätt att välja skola. Det framgick nu i ett förslag,(Prop. 1991/92:95), att 
de friskolor som hade blivit godkända för vanlig skolplikt, mer eller mindre skulle få 
möjlighet att verka som de kommunala skolorna. 
 
Efter alla påtryckningar och debatter fastslogs rätten att välja skolan i propositionen 
om Valfrihet och fristående skolor (Prop. 1991/92:95). Nu blev det upp till eleverna 
och deras föräldrar att fritt få välja vilken skola som eleven skulle gå på. I ett 
efterföljande förslag, (Prop. 1992/93:230), ändrades sedan skollagen och detta gjorde 
att rätten att få välja skola fick ännu mer tyngd bakom sig (Kjellman, 2001).     
 
Propositionen innebar också att de som valde en fristående skola, som var godkänd 
för vanligt skolplikt, skulle ges samma villkor och ekonomiska förutsättning som de, 
som valde en kommunal skola. Skolorna i sig gavs samma möjlighet att verka på. I en 
senare proposition Valfrihet i skolan, (Prop. 1992/93:230) betonas valfriheten som 
ett medel för att skapa ökat inflytande och engagemang för både elever och föräldrar. 
Ur ett demokratiskt perspektiv ses valfriheten som en medborgerlig rättighet som 
även här betonas som ett mål i sig (Kjellman, 2001). 
 
Vidare fastställdes, av propositionen Fristående skolor m.m. (Prop. 1995/96:200), 
att de kommunala skolorna som nu är självständiga, kan konkurrera både med 
varandra och med fristående skolor. Samtidigt påpekar regeringen att ingen skola får 
framstå som socialt eller ekonomisk segregerande. Alla barn och föräldrar som står 
inför val av en skola ska ha möjligheter att välja skola (Kjellman, 2001). 
 
Den ökade valfriheten sammanfattades i en rapport av Skolverket 1995,  
Att välja skola – effekter av valmöjligheter. I rapporten hävdades att den ökade 
valfriheten stimulerade till en tävlan mellan de olika skolorna som har olika 
inriktningar och ägandeformer. Konkurrensen i sig mellan skolorna ansågs bidra till 
att höja kvaliteten inom hela skolväsenden.  
 
Då begreppet valfrihet inom utbildning diskuteras, handlar det om att utbildningen 
ses som en vara och att skolorna ska konkurrera om elever och deras föräldrar, som i 
sin tur ses som kunder. Föräldrarna, konsumenterna, är viktiga eftersom det är de 
som medvetet väljer i utbudet av skolor. Föräldrarnas roll betonas vara av stor 
betydelse eftersom elever väljer skolan i samråd med sina föräldrar. Själva valet 
kommer att grunda sig på vilken information föräldrarna får från de olika skolorna. 
De kan gå efter skolans betygsmedelvärde eller hur skolan står sig i resultaten på de 
nationella proven. Tanken med valfriheten, ur detta perspektiv, är att om skolan ska 
verka intressant och lockande så måste den höja sin undervisningsstandard. Om inte 
detta sker, kommer elever och föräldrar helt enkelt att välja en annan skola 
(Kjellman, 2001). 
   
Kjellman (2001) lyfter fram en debatt kring valfriheten. Förespråkarna för 
valfriheten, hänvisar till att rätten att få välja skola kommer att medföra att skolorna 
tvingas höja sin prestationsnivå. Detta i sin tur kommer att öka föräldrarnas 
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tillfredställelse, genom att de kan välja den skola som passar deras barns behov bäst. 
Ett annat argument som förespråkarna för valfrihet lyfter fram är att valfriheten ger 
mindre byråkrati och mer autonomi på skolnivå, den ökar personalens motivation på 
skolan, leder till ett bättre ledarskap, samt ökar föräldrarnas engagemang. Vidare 
anser de att valfriheten är en rättighet i ett fritt samhälle. 
 
De som är kritiska till detta argument, att valfriheten ökar skolors prestationsnivå, 
menar istället att den kan leda till att de mer studiemotiverade eleverna försvinner 
från skolor som ligger i mindre gynnade områden. 
 
Kritikerna poängterar starkt att tanken på att skolorna skulle konkurrera med 
varandra är orimlig, eftersom de inte konkurrerar under samma premisser. 
Anledningen till att de inte kan konkurrera med varandra är att skolorna ligger på 
områden med olika sociala miljöer. Fördelning efter skolans område, fördelning efter 
etnicitet och klass ger föräldrarna flera möjligheter att välja och kan därmed öka 
segregationen. 
 
Resultaten blir en selektion av elever, ojämlikheten mellan skolorna och olika 
elevgrupper ökar, samt det blir svårare att uppfylla behoven hos elever med olika 
svårigheter (Kjellman, 2001). 
 
Valfrihetsreformen har varit ett livligt ämne för diskussion. Detta beror till stor del på 
att reformen leder till att skolorna blir ännu mer segregerade, eftersom 
upptagningsområdena där skolorna ligger avspeglar befolkningsstrukturen i 
området.  
 
Bo Malmberg lyfter fram just detta i studien, Det fria skolvalet ökar klyftor mellan 
skolorna (Resultatdialog 2013). Malmbergs studie vilar på Robert Schellings teori 
som säger att fritt val kan leda till total segregation, även om individerna kan tänka 
sig att gå i skolan tillsammans med andra etniska grupper. Studien visar att skolvalet 
bidrar till en ökad social och etnisk segregation i den svenska skolan, eftersom 
skolvalet i sig påverkas av elevernas sociala och etniska bakgrund. Skolvalet används i 
första hand av priviligierade grupper för att undvika kontakt med mindre 
priviligierade (Malmberg, Andersson, Bergsten och Östh 2013). 
 
 
2.2 Forskning inom området 
 
När det gäller forskning till skolprofilen eller profilen i skolan, så har det gjorts en del 
studier inom idrottsprofiler. Eftersom idrottsgymnasier introducerades i början av 
1970-talet, har idrottsprofilen i gymnasieskolan studerats mer än idrottsprofilen i 
grundskolan, som nästan är obefintlig. På grundval av denna brist har Ferry med 
flera utfört en övergripande studie om idrottsprofilerad utbildning i grundskolan, 
som omfattade högstadieskolor i 77 kommuner (Eliasson, Ferry, och Olofsson, 2012). 
 
Profilering av grundskolor fick genomslag, då valfrihetsreformen introducerades, 
men det tog några år innan de flesta skolorna anammade idén. Ferry och andra 
beskriver att profileringar i skolan expanderades kraftigt i skolvärden i början av 
2000-talet, med implementering av främst idrottsprofiler. På så sätt kom mer idrott 
in i skolvärden och under skoltiden. Ett internationellt ord som närmast återspeglar 
detta är School Sport. 
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Studien lyfter fram några motiv till varför skolorna valde att profilera sig: för att 
kunna konkurrera med andra skolor på orten och på så sätt kunna rekrytera fler 
elever, för att möta elevernas intresse och på så sätt ge dem en intressantare skoldag 
och för att eleverna kan prestera bättre i övriga skolämnen. Det sistnämnda motivet 
stred mot studiens resultat, då statistiken visade ett lägre uppmätt resultat i skolorna 
med idrottsprofil jämfört med övriga skolor. Främsta motivet visade sig slutligen vara 
att profilen hade blivit ett konkurrensmedel i striden om eleverna (Eliasson, Ferry, 
och Olofsson, 2012). 
 
Studien visar också att eleverna är mycket positiva till fotbollsprofilen och att den gör 
skoldagen roligare. Vidare lyfts fram att det är fotbollen som är den gemensamma 
nämnaren eleverna emellan, vilket ger en starkare gemenskap i klassen. 
 
Det negativa med fotbollsprofilen är att eleverna kan blir trötta av all träning i skolan 
och klubbens träning på kvällen. Detta kan i sin tur skapa en risk för att elever missar 
studier, som kan påverka betygen till det sämre. Vidare lyfts fram en negativ 
företeelse av både lärare och elever, nämligen en tävlings- och betygshets som kan 
uppstå mellan eleverna i fotbollsklasserna (Eliasson, Ferry och Olofsson, 2012). 
 
Vid en senare undersökning av idrottsprofilen 2014, har Ferry fått fram att de 
idrottsprofilerade utbildningarna antas ha en positiv effekt på elevernas 
skolprestationer. Idrottseleverna är högpresterande och enligt Ferrys utvärdering har 
de signifikant högre betyg i samtliga kärnämnen än andra gymnasieelever.  
 
Enligt Ferry (2014) ger idrottsprofilen, eleven ett kulturellt kapital. Med kulturellt 
kapital menas de egenskaper och tillgångar, till exempel kunskaper och färdigheter 
som eleven får genom profilen. Kulturellt kapital är nära kopplat till elevens sociala 
position och det handlingsutrymme, som eleven får genom sin idrottsprofil.  
 
Samtidigt skriver Ferry, att då idrottsrörelsen har fått ett eget utrymme inom skolans 
område, så kan det leda till problem. Ett exempel handlar om maskulinitet, vilket 
riskerar att rådande normer inom idrotten förstärks och reproduceras i skolan (Ferry, 
2014). 
 
Vidare undersöks profilen och dess betydelse som ett konkurrensmedel mellan 
skolorna. Bunar (2009) ställer sig frågan om vad konkurrensen har betytt för 
skolornas utveckling. Den kanske enda förändring som kan sättas i direkt relation till 
den ökade konkurrensen, är införandet av profilering i skolan. Bunar tycker att det är 
tveksamt om profileringar på skolor, i socialt utsatta områden, tillför något ytterligare 
kapital. Anledningen till det är att inom samhällets sociala och symboliska hierarkier, 
så hamnar de socialt utsatta och mångkulturella områdena bland de minst 
gynnsamma områdena. Detta medför att föräldrar väljer att deras barn ska gå i andra 
skolor som anses ligga i bättre områden. Det kan exempelvis handla om att skolan 
har ett lågt rykte eller att föräldrar misstror skolans språkundervisning, det vill säga 
att föräldrar inte tror att språkundervisningen håller kvalitétsmässigt i jämförelse 
med andra skolors. Följden blir att färre elever utanför skolans upptagningsområde 
söker sig till skolan, samtidigt som eleverna till välutbildade föräldrar i det egna 
upptagningsområdet söker sig till andra skolor. (Bunar, 2009) 
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2.3 Styrdokument  
 
Staten är skolans främsta uppdragsgivare, vars uppdrag formuleras i officiella 
dokument som skollag, skolförordning, läroplaner och kursplaner. Kommunernas 
uppgift är att i sin tur genomföra detta uppdrag, inom de statliga ramarna.  
Skollagen skriver i kapitel 1, 2 § att: ”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av 
kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång 
till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar.” Lagen beskriver 
att alla ska vara lika inför sitt skolval, samt att alla skall tillgodoses de val dem har 
valt, i mån av plats. 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshem (Lpo 
94) beskriver flera gemensamma men också individuella mål. Dessa 
individorienterande mål kan tillgodoses genom skolprofilering. I Lpo 94 står det att 
en av skolans uppgifter är att låta varje enskild elev finna sin unika individualitet och 
på så sätt kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i en ansvarig frihet. 
Vidare står det att genom deltagande i planering och utvärdering av den dagliga 
undervisningen, samt att få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna 
utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar för sina studier. Elevernas 
kunskapsmässiga och sociala utveckling, förutsätter att eleverna tar ett allt större 
ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att eleverna får ett konkret 
inflytande på utbildningens form.  
 
 
2.4 Skolverket 
 
I Lpo 94 står olika mål och riktlinjer som erbjuder till tolkning om vad de innefattar, 
där kopplingar till profil kan göras, men det står bokstavligen ingenting om 
profilarbete i skolan. 
 
Däremot skriver Skolverket i sina faktablad om grundskolan och dess profilering. I 
timplanen för grundskolan fastställs det minsta möjliga antal timmar i de olika 
ämnena som eleverna är garanterade att få med lärarledd undervisning. Ett av dessa 
ämnen som ingår i timplanen är elevens val. Elevens val betyder att eleven har rätten 
att fördjupa sig i ett eller flera olika ämnen. Därutöver har en skola, inom 
regelbestämmelserna, möjlighet att ge vissa ämnen mer tid än vad som står i 
timplanen. Utifrån detta får då skolan en särskild profil eller inriktning. 
 
De fristående skolorna ska vara godkända från skolverket. Undervisningen i en 
fristående skola, ska ha mål som överensstämmer med den kommunala skolan, men 
den kan ha en annan inriktning. Exempel på en annan inriktning kan vara speciell 
pedagogik (Montessori, Waldorfpedagogik), språklig eller etnisk inriktning, samt 
skolor med viss religiös inriktning (Skolverket, Grundskola, 2008-10-22, Stencil).  
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3. Metod 
 
 
3.1 Forskningsstrategi 
 
För att närma oss problemområdet har vi valt att begränsa oss till två metoder, 
nämligen intervjuer och enkätundersökning. Detta innebär att vi kommer att 
använda oss av både kvalitativ och kvantitativ forskning. 
 
Enligt Denscombe (2006), använder forskaren i den kvalitativa forskningen ord som 
sitt främsta verktyg. Vi kommer att skriva och analysera den insamlade datan från 
intervjuerna och de öppna frågorna i enkäten, med ord. I den kvantitativa 
forskningen används siffror som det viktigaste verktyget. I vårt fall kommer vi att 
avläsa svar från enkäten och redovisa dessa i form av tabeller och diagram.  
Vi använde oss av den kvalitativa forskningsstrategin för att komma åt djupet i vårt 
problemområde och vi använde oss av kvantitativa forskningsstrategin för att komma 
åt mängden.  
 
 
3.2 Datainsamlingsmetoder  
 
Vi har sökt information i böcker, tidningsartiklar och på Internet. Detta gjorde vi med 
förhoppningen, att den skulle öka vår egen förståelse kring problemområdet och att 
den eventuellt skulle kunna bidra med lite nya infallsvinklar. För vetenskapliga 
artiklar och studier har vi sökt information inom flera databaser, som högskolan 
erbjuder. Vi har sökt i DiVA, det digitala vetenskapliga arkivet, LIBRIS – samkatalog 
för Sveriges universitets-, högskole- och forsknings bibliotek. Sökorden i dessa 
databaser var: idrottsprofilering, idrottsprofilerad utbildning och skolvalet. 
 
Intervjuer använde vi oss av för att komma närmare problemområdet. På så sätt 
kommer vi åt mer detaljerad och ingående information från ett mindre antal 
människor rörande valda problemområde. 
 
Intervjusituationen innehåller en rad olika förutbestämda regler, så som att 
deltagaren ger sitt medgivande till att intervjuas. Den intervjuades ord kan ses som 
protokollförda och dokumenterade, samt att det är forskaren som leder och 
bestämmer i vilken ordning intervjun läggs upp (Denscombe, 2006).  
 
I vårt arbete valde vi att använda oss av en semistrukturerad intervjuform, vilket 
innebär att frågorna är färdigformulerade (se bilaga 2 och 3), men att vi som 
genomför intervjun har möjlighet att ställa följdfrågor. En djupgående och mer öppen 
intervju leder till ett mer avslappnat samtal, som framställer mer information. Det 
kan komma fram irrelevant information då samtalen har en tendens att sväva ut och 
det är inte alltid säkert att det handlar om intervjuarens frågor.  Å andra sidan så kan 
helt ny information komma fram, som kanske intervjuaren inte ens har tänkt på. 
Analysen i sig, av en sådan intervjuform, kan vara mer tidskrävande.  
 
Slutligen valde vi oss av att använda enkätundersökningar, dels för att få in relevant 
information av så många som möjligt på kort tid, men även här för att ta del av 
synpunkter från de som var berörda av problemområdet. Vid skapandet av enkäten 
så måste forskaren veta vilka uppgifter som behövs och strukturera frågorna utifrån 
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undersökningens syfte och dess frågeställningar (Se bilaga 4). Frågorna i sig borde 
vara formulerade på ett sådant sätt att de blir lätt begripliga och att de inte kan 
misstolkas (Stukát, 2005). 
 
 
3.3 Urval 
 
Vi har valt att genomföra vår studie på en grundskola i en mellanstor stad i mellersta 
Sverige. Skolan har arbetat med profil under en längre tid och erbjuder ett flertal 
olika idrottsprofiler till sina elever. Vi valde att genomföra undersökningen på 
högstadiet, då det inte är förrän i slutet av år 6 som eleverna för första gången får 
välja om de vill ha profil eller inte när de kommer upp i högstadiet. 
 
Sammanlagt har vi under hösten 2008, genomfört tio stycken intervjuer och två 
stycken enkätundersökningar med 40 elever. När det gäller intervjuerna så valde vi 
att dela upp dem, två intervjuer skedde med personal från skolans ledning och åtta 
stycken med lärare som är verksamma på skolan. Lärarna är de som dagligen 
kommer i direkt kontakt med eleverna och den personal som har hand om skolans 
profiler. På så sätt skulle vi få bredare information om hur profileringen styrs från 
kommunen och hur den fungerar i praktiken. Av de åtta lärarna som intervjuades, 
hade fyra stycken erfarenhet av att undervisa i klasser med enbart profilelever. De 
andra fyra lärarna hade erfarenhet av att arbeta med klasser utan profilelever. Denna 
åtskillnad gjorde vi för att vi trodde att vi kunde se klarare skillnader mellan klasser 
som har eller inte har profil. Vi har inte för avsikt att göra någon jämförelse mellan de 
två grupperna av lärare. Vi har informerat om att intervjuerna är helt anonyma. 
Intervjuerna har genomförts avskilt i ett slutet rum, där ljudupptagningen har skett 
med en videokamera, där linsen var täckt. 
 
Vi har även valt att genomföra två stycken enkätundersökningar i två klasser, år 9. 
Dessa klasser var blandade, det vill säga bestod både av elever som hade profil och av 
elever som inte hade profil. I den ena klassen fanns det totalt 17 elever, varav 11 
stycken hade profil. I den andra klassen fanns det totalt 23 elever, varav 2 stycken 
hade profil. Anledningen till att vi valde just klasser som går i år 9 är för att vi anser 
att dessa elever har störst erfarenhet och vet hur profilen fungerar eftersom de är 
elever som har haft profil längst, sedan år 7.  
 
 
3.4 Databearbetning och analysmetoder 
 
Intervjuerna som genomfördes har först transkriberats och därefter har vi arbetat 
med att ta fram relevant information som hjälpte oss i vår framställning. Vi använde 
oss av en kvalitativ analysmetod. 
 
Enkätundersökningarna analyserade vi, som ovan nämnt, med både kvalitativ och 
kvantitativ analys eftersom antalet ifyllda enkäter gav oss ett kvantitativt underlag 
medan vissa frågor som var mer öppna gav upphov till kvalitativ bearbetning. 
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3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Stukat menar att varje forskare bör diskutera undersökningens kvalitet, hur pass 
tillförlitlig undersökningens mätmetoder är, om forskaren har använt de mest 
lämpliga mätmetoderna för undersökningen och om forskaren kan vara säker på att 
man mäter det som man har för avsikt att mäta? Forskaren måste med andra ord 
både ta hänsyn till reliabilitet och validitet. 
 
Reliabilitet handlar om hur pass bra den valda mätmetoden är på att mäta och om 
den är tillförlitlig. Innebörden av att ordet mäta kan associeras till en kvantifierad 
undersökning. Hur pass bra eller tillförlitlig reliabiliteten blir beror till stor del på om 
forskaren är medveten om alla brister som reliabilitetsbegreppet står inför. Det finns 
en hel del brister som kan uppkomma då man mäter. Det gäller att vara noggrann i 
sin beskrivning över hur undersökningen har lagts upp och hur den har genomförts, 
för att undkomma att läsaren kan missbedöma och feltolka innehållet. 
 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av enkäter och intervjuer, som sedan 
har tolkats. Som forskare måste vi vara medvetna om att inför varje tolkning av 
informationen, måste vi agera objektivt till den, men hur pass objektiva kan vi som 
människor vara? Vi erhåller en hel del förutfattade meningar och förkunskaper, som 
leder till hur vi tolkar informationen. De genomförda intervjuerna har spelats in och 
senare transkriberats. Vi kan inte anta att om någon annan gör samma undersökning 
och använder sig av samma tillvägagångssätt, att även den får samma resultat. Vi kan 
heller inte dra några generella slutsatser eftersom undersökningen baserar sig på en 
skola, en informationskälla, där antalet undersökta individer och grupper är 
begränsad. Undersökningen är bunden till ett visst tillfälle och en viss miljö.  
 
Validitet beskriver hur pass bra en metod verkligen mäter det specifika som forskaren 
vill undersöka. Undersöker forskaren det som verkligen ska undersökas? Hur pass 
giltig undersökningen är? (Stukát, 2007). I den här undersökningen syftar detta på 
om de rätta frågorna är ställda och om vem frågorna har ställts till. Vi är medvetna 
om att det alltid finns fler och bättre formulerade frågor.  
 
Vidare är vi medvetna om att eventuella felkällor kan uppkomma, då det är 
människor och deras åsikter som vi undersöker. I sådana fall är det naturligt att 
frågorna kan misstolkas eller inte fullt förstås (enkät undersökning), eller av någon 
anledning att människor inte ger ärliga svar. Slutligen ser vi att reliabilitet och 
validitet måste efterstävas i varje forskning. 
 
Dessa två termer är viktiga och nödvändiga att diskutera i varje undersökning, men 
de är svåruppnåeliga, särskilt i kvalitativa studier skriver Stukát (Stukát, 2007). 
 
 
3.6 Etiska ställningstaganden 
 
Det ställs en rad olika etiska krav på forskarens tillvägagångssätt då en undersökning 
görs och här kommer vi in på de etiska principerna. HSFR, humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet, har lagt fram en rad olika etiska krav på hur 
forskningen bör gå till. Några av kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Informationskravet handlar om att den som deltar i undersökningen ska informeras 
av studiens syfte, studiens tillvägagångssätt, hur studiens resultat ska presenteras och 
att den är frivillig. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att bestämma över sin medverkan. 
Detta innebär att deltagaren när som helst kan påverka sitt deltagande i studien.   
 
Konfidentialitetskravet handlar om att den medverkandes identitet är skyddad och 
anonym i studien. 
 
Nyttjandekravet innebär att studiens insamlade information inte får användas i 
andra sammanhang än endast i forskningsändamål. 
 
Innan undersökningen påbörjades, presenterades studien, dess syfte och innehåll för 
den valda skolan genom ett missivbrev (se bilaga 1). Samtliga deltagare informerades 
om villkoren för de olika forskningsetiska principerna, för deras medverkan i 
undersökningen. Villkoren har åter igen presenterats vid varje intervju och enkät. 
 
 

4. Resultat 
 
 
4.1 Resultatpresentation 
 
Vi kommer här att framlägga vårt resultat för undersökningen. Vi börjar med att 
presentera resultatet för intervjuerna och avslutar sedan med att presentera 
resultatet från enkäterna. 
 
Vi har intervjuat både personal ur skolans ledning (två stycken) och lärare (åtta 
stycken), där hälften av lärarna har erfarenheter av att arbeta i klasser med enbart 
profilelever. Vi har valt att dela upp intervjuresultatet enligt följande kategorier:  
 

 Skolledning  

 Lärare med erfarenhet av att arbeta i klasser med enbart profilelever 

 Lärare med erfarenhet av att arbeta i klasser utan profilelever 
 
Vi har valt att sammanställa intervjuerna med grund i vår frågeställning, då detta 
förhoppningsvis ska underlätta för läsaren, det vill säga:  
 

1. Varför väljer en traditionell kommunal skola att profilera sig? 
2. Vilken betydelse anser skolledning, lärare och elever att profilering har för 

den enskilda eleven?  
 
Enkäterna som eleverna har svarat på kommer att presenteras dels i form av tabeller 
och dels genom citat. Enkäten riktar in sig på frågeställning två och handlar främst 
om elevernas trivsel och samanhållning i klassen, samt om profilen har någon 
betydelse för den enskilde eleven.  
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4.2 Profil ur skolledningens perspektiv 
 
 
 4.2.1 Profil som lockbete 
 
Rektorn på skolan berättar att profilen kom till skolan efter införandet av 94:ans 
läroplan, Lpo94. Läroplanen innehöll elevens val, vilket innebar att eleven fick två 
timmar i veckan att själv bestämma om den ville lägga på någon av skolans 
idrottsprofiler. Inga ämnen togs bort.  
 
Rektorn berättar att själva initiativet till profilering kom från skolledningen och en 
entusiastisk lärare i fotboll som lyfte fram betydelsen av att eleverna skulle få röra på 
sig mera. Till en början hade skolan en fotbollsprofil och den initierades efter 
önskemål från elever som ville ha fotboll på schemat, samt att det fanns tillgänglig 
personal på skolan som hade ett genuint intresse för idrotten. Fotbollsprofilen drog 
till sig elever från hela kommunen, det var mest pojkar som sökte till skolans profil. 
Skolledningen och lärarna började då att diskutera en strategi för hur skolan kunde få 
fler flickor intresserade av profil. Ur detta lades en ny profil fram, nämligen ridsport, 
som skolan hoppades skulle locka till sig fler flickor. Senare har de olika profilerna på 
skolan utökats och innehåller idag omkring fyra till fem olika inriktningar. 
  
Biträdande rektorn på skolan menar att andra skolor såg hur profilen väckte intresse 
hos elever så att allt fler skolor införde profil och säger samtidigt att ”Då kom 
konkurrensbilden in och då försökte väl alla hitta idéer för att kunna få behålla sina 
elever, men också för att locka hit fler elever.”  
 
Vidare berättar biträdande rektorn att det även fanns en klar vinning med att skolan 
profilerades eftersom skolan ligger i ett segregerat och socialt utsatt område. 
Området har alltid haft många flerspråkiga och det har kommit många olika 
invandrare i flera omgångar: ”Risken för att det skulle bli för segregerat har alltid 
funnits och i och med profil, så kunde vi nå elever från hela kommunen.”  
Även rektorn har en liknande uppfattning och säger att ”det har varit en strategi 
från vår del att inte få 60% med annat modersmål än svenska, då blir det ingen 
integrering längre.”  
 
Genom åren har skolans elevantal sjunkit och en av orsakerna kan vara att andra 
skolor i kommunen har startat samma profiler. Följden av detta är att attraktionen 
hos skolans profiler har sjunkit från elever som bor utanför det egna upptagnings-
området. Biträdande rektorn är oroad över att de olika profilerna håller på att spela 
ut sitt eget syfte. Det kostar mycket pengar att anordna de olika profilerna och 
 ”När elevantalet blir så lågt att det börjar kosta, så blir det på bekostnad av de 
elever som inte har profil och det kan inte vara rätt, eftersom det här området 
behöver jättemycket resurser.”   
 
 
4.2.2 Profilklassernas gruppkonstellationer  
 
I början fanns det flera renodlade profilklasser, klasser med bara profil-elever i. 
Senare började skolan att blanda profilklasserna, till exempel hockey-profilen med 
ridsport-profilen. Idag är profilklasserna blandade och består av elever som har profil 
och elever som inte har profil.  
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Det fanns flera orsaker till varför skolan valde att blanda de renodlade profilklasserna 
med de klasser som inte hade några profilelever. Rektorn förklarar att ”Innan, så 
började lärarna prata snett om varandra. Lärarna tyckte att det fanns A och B-lag 
på skolan.” Rektorn säger att generellt så hade de renodlade profilklasserna bättre 
resultat och eleverna upplevde att det var lite av status att gå i en profilklass. 
Biträdande rektorn ger en liknande bild och säger att det var efter önskemål från en 
del av lärarna att de ville ha blandade klasser. ”Det ansågs tidigare, lite fint att ha 
profilklasser bland lärarna”, säger biträdande rektorn. Anledningen till denna 
uppfattning var att i regel kom studiemotiverade elever utanför skolans område till 
skolans profilklasser, medan lärarna i arbetslagen utan profilklasser fick ta hand om 
de svagare eleverna utan profil, från det egna området.   
 
En annan anledning till att blanda klasserna var att det i vissa av de renodlade 
profilklasserna, till exempel hockey-klasserna med bara pojkar, så bildades det en 
mentalitet som inte var bra. Biträdande rektorn säger att ”en hockey-klass med bara 
pojkar, det var som ett hockey-omklädningsrum. De var inte rumsrena för fem öre.”  
 
Skolan marknadsförs genom att det varje år skickas ut en gemensam broschyr om 
kommunernas skolor. Den enskilda skolan får inte marknadsföra sig själv, men trots 
detta har flera av kommunernas skolor brutit mot detta. ”Vi har gjort saker man inte 
får, för förra året gjorde vi en egen broschyr och skickade hem och det har även fler 
skolor gjort”, säger den biträdande rektorn. 
 
 
 4.2.3 Profil som motivationsmedel 
  
Rektorn på skolan berättar att innan klasserna blandades, så har eleverna i 
profilklasserna haft ett bättre resultat betygsmässigt. Rektorn tror att en anledning 
till det kan vara att sammanhållningen i dessa klasser är så stark och att eleverna 
koncentrerar sig på andra saker än att gå till fritidsgården på kvällarna. Eleverna får 
rutiner och lär sig att ta ansvar. Rektorn betonar även betydelsen av föräldrastödets 
roll och säger att ”Generellt så har vi bättre resultat bland eleverna som har profil 
och det kan bara vara att det har att göra med föräldrastöd.” 
 
Rektorn anser att själva huvudtanken med att eleverna ska få välja profil är ett eget 
intresse för att bli bättre, att träna och att få kondition. Rektorn berättar om exempel 
där profilen har visat sig lyfta upp elever som har varit jättesvaga i skolämnena. Dessa 
elever har funnit profilen som något de är duktiga på och har på så vis gett dem en 
bättre självkänsla. Rektorn säger ”De kanske hade helt ledsnat på skolan om de inte 
hade haft sin profil, som höjde dem.” Utifrån ett integreringsperspektiv har skolan 
även satsat på att få in fler elever med annat modersmål än svenska, till profilen i 
fotboll. Det har visat sig lyckosamt vid flera tillfällen och rektorn säger att profilen ger 
eleverna ”någonting som de kan få lite status för, om de är dåliga i språket och i 
skolämnena. Det är inte generellt, men många tycker jag att vi har fått in på rätt 
linje genom fotbollen.” 
 
Både rektorn och biträdande rektor förklarar att sammanhållningen i en renodlad 
profilklass är god och att det märks att eleverna har en gemensam nämnare. I dessa 
profilklasser har en mer tävlingsinriktad anda funnits, eleverna tävlar inte bara i 
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idrott utan också i skolämnena. Rektorn säger om profileleverna att ”De har lite 
tävlingsinställning till allting, men det vet vi inte om det har med profil att göra.”  
 
Biträdande rektorn på skolan förklarar att det är skolan som betalar för profilen och 
att ur ett elevperspektiv kan man se att fotbollen är en lagsport och att den är öppen 
för alla, då den inte kostar så mycket pengar, medan ishockey och ridsport är 
jättedyra sporter. Profilen tar tid, det är inte bara själva idrotten, utan det är resor till 
och från den också. Biträdande rektor säger att det kan bli lite problematiskt då det 
innebär att det blir mycket håltimmar för de elever som inte har profil, eftersom 
klasserna idag är blandade. Samtidigt hävdar biträdande rektorn att det inte var så 
mycket bättre tidigare heller, då det fanns renodlade profilklasser. Det var inte bättre, 
eftersom i vissa klasser gick det bara pojkar och där bildades det ett ogynnsamt 
klimat i klassrummet, där det ofta blev högljutt och stökigt. Lärarna klagade och då 
bestämde skolledningen att profilklasserna skulle blandas.  Till en början blandades 
flickor och pojkar med profil, men så småningom började skolan blanda elever som 
har profil med de elever som inte har profil. Biträdande rektor säger ”Det fanns ju 
vinster med de renodlade profilklasserna, men den sociala vinsten av att blanda 
klasserna är ju så pass mycket större.” 
 
Vidare menar biträdande rektorn att profilens betydelse är ett självklart lyft för de 
elever som valt profil. Profilen ger jättemycket till de elever som verkligen är 
intresserade och biträdande rektorn tror att profilen kan få eleverna att bli mer 
motiverade för det övriga skolarbetet.  
 
Biträdande rektorn menar att det tidigare gick att se kunskapsskillnader hos de 
eleverna som hade profil. Profileleverna var mycket mer motiverade och hade väldigt 
motiverade föräldrar bakom sig. Tidigare bedömde man mer på faktakunskaper, 
medan man idag bedömer på andra sätt. ”Jag är inte säker på att det skulle vara 
någon större skillnad om profilklasserna hade bedömts idag.”, säger biträdande 
rektorn.  
 
 
4.3 Profil ur lärarnas perspektiv 
 
 
4.3.1 Profil i startgroparna 
 
Av de fyra lärare som har erfarenhet av att arbeta med renodlade profilklasser, ger tre 
av lärarna en liknande bild av varför skolans profil infördes. De säger att skolan 
profilerades eftersom det från början fanns ett stort intresse för fotboll. Detta intresse 
delades av elever, lärare och skolledning. Samtliga lärare menar att det inte kom 
något direktiv uppifrån, det vill säga att kommunen bestämde att skolan skulle 
profileras. Hälften av lärarna som inte har erfarenhet av att arbeta i renodlade 
profilklasser, instämmer i detta resonemang. En av dessa lärare säger att det ”måste 
ha varit lärarna och rektorn som bestämde att skolan skulle profileras, då den nya 
läroplanen infördes”. 
 
Tre av lärarna ger en annan bild över hur profilen kom till på skolan, vilka grundar 
sig i ekonomiska och integrerande intressen. Skolan profilerades på grund av att 
skolan ligger i ett socialt utsatt område. En av lärarna uttrycker att ”skolan ligger i ett 
invandrartätt område, man ville locka till sig elever från andra 



20 
 

upptagningsområden och få en större blandning av elever.”  Detta styrks av en 
annan lärare som anser att det är ” bra att få in elever från andra områden för att få 
en blandning.” Ur ett ekonomiskt perspektiv, menar dessa lärare att det handlar om 
pengar, skolpengen. De handlar om att få elever att söka till skolan och att skolan 
behövde kunna erbjuda något som var bra, menar en av lärarna. 
 
 
4.3.2 Profilen utvecklas 
 
Fotbolls-profilen blev populär och skolan fick till en början in elever från andra 
upptagningsområden. En av lärarna förklarar att ”Elever utanför det egna 
upptagningsområdet började söka sig till skolan, detta var ingen medveten 
marknadsföringsåtgärd för att få fler elever.” Det var oerhört värdefullt för skolan 
att få elever utanför skolans upptagningsområde, då skolan ligger i ett ganska tufft 
och tungt upptagningsområde och samme lärare menar att dessa elever var väldigt 
motiverade, inte bara idrottsligt, utan generellt motiverade för skolan över 
huvudtaget.  
 
Lärare och ledning började så småningom diskutera om man kunde utvidga antalet 
profiler. Ur detta tillkom flera nya profiler som ishockey, ridsport, dans och 
innebandy. Det var fler pojkar än flickor som sökte till skolans profiler. Två av lärarna 
delar med sig av sina tankegångar, då en profil i ridsport infördes och den ena säger 
att ”så småningom blev det ridning för att jämna ut det med flickor.” Den andra 
säger att ”Ridsporten växte fram som ett alternativ, kanske framförallt för flickor.”  
En av lärarna förklarar att profilen har utvecklats mycket, att lärare och ledare har 
god utbildning och att eleverna har fått vara med att utvärdera sin profil. 
 
 
4.3.3 Profil som intresse och motivation 
 
En av lärarna förklarar att profilen i sig innebär att eleven har möjlighet att välja en 
inriktning som eleven är intresserad av, alltså utifrån elevens eget intresse. Eleverna 
upplever profilen som något positivt och spännande, dels för att den grundar sig i 
elevens intresse och dels för att undervisningen utförs utanför skolans område. 
Verksamheten bedrivs av instruktörer som har utbildning för ändamålet. Samme 
lärare säger att profilen ger eleverna ”förmånen att två gånger i veckan på 
schemalagd tid få ägna sig åt något som de allra flesta tycker är det roligaste som 
finns. De får en fysisk aktivitet.” Vidare berättar läraren att profilen kan ge den 
enskilda eleven en känsla av tillhörighet, sammanhållning och trygghet med den egna 
profilgruppen. Liknande tankegångar återfinns hos en annan lärare som förklarar att 
profilen ger eleven glädje och kan även ge eleven en viss status. Profilen ger en stark 
sammanhållning i gruppen, då de delar samma intresse som i sin tur leder till en 
högre trivsel i klassen. 

 
En annan lärare uttryckte det så här: ”Profilen ska hjälpa upp i det vanliga 
skolarbetet. Att eleven får göra något som denne tycker är roligt, som i sin tur 
kanske speglar av sig i skolarbetet”. Läraren förklarar att eleverna är väldigt seriösa 
när de väljer sin profil och menar att när de själva får göra ett aktivt val, så ger det 
som oftast en högre kvalité.   
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En annan av de intervjuade lärarna säger att hen tror att de elever som har profil är 
lite piggare, de orkar mera och kan planera sin tid. Samma lärare menar också att en 
del av profilerna gör att eleverna blir vana vid att arbeta och fungera tillsammans i en 
grupp. 
 
En av lärarna förklarar att ”den som har ett intresse, oavsett vad det är, är väl oftast 
flitigare i skolan.” Samtidigt vill samma lärare inte generalisera profilelever och 
menar att det inte går att se någon skillnad i varken motivation eller i 
sammanhållning om man jämför de elever som har profil mot de elever som inte har 
profil.  
 
En av lärarna upplever att elever med profil sköter sig bra och att de är nöjda med sin 
profil. Det har framkommit att eleverna själva har klagat över busstider och tycker att 
det är stressigt att hinna med. Elever som har profil har kunskaper som de kan dela 
med sig av till de andra som inte har profil. Läraren kan inte se någon skillnad i 
motivation eller kunskapsmässigt i andra ämnen, beroende på om eleven har profil 
eller inte. ”Tycker man att skolarbetet är jobbigt, så tror jag inte profilen kan 
påverka något.” Vidare förklarar läraren att sammanhållningen skiljer sig mellan 
olika profilelever. Den är hög i de profiler som har lagsport, medan 
sammanhållningen i profiler som är individbaserade är låg eller obefintlig: ”Det 
måste ju naturligtvis tillföra något om man är intresserad av idrotten. Man får lära 
sig mer om sin idrott och den ger en bättre fysik. Eleverna verkar tycka att det är 
jätteroligt.” 
 
En annan lärare säger att det är nyttigt att röra på sig. ”Det rensar hjärnan och de 
blir mer motiverade för inlärning”. Läraren förklarar att elever som har något de är 
intresserade av ofta är ambitiösa, de har en vilja, de visar sig mer och de vågar ta för 
sig. Läraren tycker sig uppleva att elever med profil är mer motiverade.  ”När man 
har profil, har man så mycket att göra, så då hinner man inte tänka på dumheter.”  
 
En av lärarna säger att profilen ger mycket och gör eleverna ”starka och 
självständiga.” Läraren anser att profilen är något speciellt som skolan erbjuder, som 
eleverna kan söka sig till för att de tycker att det verkar spännande och intressant. 
Samme lärare berättar att skolan erbjuder flera olika idrottsprofiler, där eleverna får 
fysisk aktivitet, men profil innehåller även teori om att ta hand om sin kropp och att 
sömn är viktigt, samt att det är viktigt att äta rätt för att orka  
 
 
4.3.4 Profilelever då och nu 
 
Flera av de intervjuade lärarna har arbetat länge på skolan och en del av lärarna har 
varit med sen starten, då skolan hade renodlade profilklasser. Vid 
undersökningstillfället fanns inte de renodlade profilklasserna kvar, utan 
profileleverna gick i blandade klasser tillsammans med elever utan profil.  
 
En av lärarna hävdar att tidigare, då det fanns renodlade profilklasser, så presterade 
profileleverna bättre resultat i skolan. Idag när klasserna är blandade så märker 
läraren ingen skillnad prestationsmässigt mellan profilelever och icke-profilelever. 
Ytterligare en lärare ger en mycket positiv bild över de renodlade profilklassernas 
funktionalitet och säger att ”Detta har profilklasserna bevisat, då de överlag har 
fungerat bättre än icke-profilklasser.”   
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Fyra lärare ger liknande förklarningar att tidigare så var sammanhållningen stor i de 
klasser som bara hade profilelever. En av lärarna minns att sammanhållningen var 
starkare innan skolan valde att blanda klasserna. En annan lärare säger att 
”sammanhållningen är generellt sett oerhört bra.”  
 
Två av lärarna upplevde att det inte har varit så bra att ha till exempel bara pojkar i 
en klass. I de renodlade profilklasserna har det existerat en så kallad 
omklädningsrumsmetalitet där elever är mer stöddiga, kaxiga och inte alltid 
använder ett så trevligt språk. Denna attityd tillsammans med deras pådrivande 
tävlingsinstinkter förflyttades även till klassrummet. ”Det har varit lite rörigt, svårt 
med koncentrationen och svårhanterligt. Detta problem finns inte kvar idag när 
klasserna är blandade.” 
 
Flera av lärarna berättar att det inte var bra tidigare när skolan hade renodlade 
profilklasser. En lärare säger ”jag vet att det var många som muttrade här. Varför 
ska vi ha fotbollselever hit och dit, det är väl skolämnen vi ska ägna oss åt och inte 
något annat?” och en annan lärare säger ”Nu är de inga hockey-klasser längre, för 
att de som hade de rena hockey-klasserna, stod väl inte ut.” Flera av lärarna 
förklarar att de hade svårt att hantera de renodlade profilklasserna, som till en början 
mestadels bestod av pojkar. En av lärarna berättar att de inte bara hade problem i de 
klasser med pojkar, utan att problem kunde uppstå i klasser som dominerades av 
flickor. ”I rid-klasser blir killarna förtryckta, de blir faktiskt det.”  
 
En av de intervjuade lärarna lyfter fram att det som kan vara negativt kring elevens 
profil är att den tar så mycket tid. Idag när klasserna är blandade så påverkar det 
även de elever som inte har profil.  Samme lärare säger att det blir mycket dötid kring 
profilen för de elever som inte har profil. 
 
När de intervjuade lärarna tänker tillbaka på sina elever, då skolan hade renodlade 
profilklasser, så beskriver samtliga lärare profileleverna som mycket motiverade med 
ett stort föräldrastöd bakom sig. ”Det var en annan nivå, ordning och reda, eleverna 
var oerhört motiverade och fick stöd hemifrån av föräldrar”, säger en av lärarna. 
 
 
4.4 Profilen ur elevperspektiv 

 
Enkätundersökningen genomfördes vid två tillfällen, i två olika klasser och har delats 
in i de två grupperna.  
Klass 1, med övervägande antal elever med profil (11 elever med profil och 6 
elever utan profil) 
Klass 2, med övervägande antal elever utan profil (2 elever med profil och 21 
elever utan profil)                     
 
Enkäten presenteras först i tabellform och sedan i stapeldiagram. Tabellerna visar 
statistik på hur många som har svarat och på vad, medan stapeldiagram beskriver 
rådande åsikter i hela klassen. Frågor eleverna har svarat på handlar om:  
 

o Syn på klassen 
o Syn på gemenskapen 
o Syn på profilklassen 
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Slutligen presenteras citat från svaren till de frågor i enkätundersökningen, där 
eleverna fick uttrycka sig i skrift. 
 
 
4.4.1 Klass 1, med övervägande antal elever med profil 

                                           
                                           Elever med profil i klass 1 
 

 Positiv Negativ Varken 
eller 

Svarar 
inte 

 

Syn på klassen 8 2 1 -  

Syn på gemenskapen 8 1 1 1  

Syn på profilklassen 6 1 3 1  

 
Tabell 1. visar hur elever med profil, har svarat på  frågorna rörande syn på 
klassen, gemenskapen och profilklassen. 
Totalt är det 11 elever med profil.   
 

 
Elever utan profil i klass 1 

 
 Positiv Negativ Varken 

eller 
Svarar 

inte 

Syn på klassen 5 1 - - 

Syn på gemenskapen 3 1 2 - 

Syn på profilklassen 4 - 2 - 

 
Tabell 2. visar hur elever utan profil, har svarat på  frågorna rörande synen på 
klassen, gemenskapen och profilklassen. 
Totalt är det 6 elever utan profil. 

 
 

                                          Syn på klassen 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Positiv Negativ Varken eller Svarar inte

Med profil 11 st

Utan profil 6 st

 
Stapeldiagram 1. visar elevernas syn på klassen, där  ett övervägande antal 
elever har en positiv syn på klassen. Siffrorna visar att inställningen till klassen 
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inte skiljer sig med någon stor marginal om eleven har eller inte har profil. Här 
kan dras slutsatsen att profilen i sig, inte spelar någon roll i uppfattningen om 
klassen.                   
                                    
 

 Syn på gemenskapen 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Positiv Negativ Varken eller Svarar inte

med profil 11 st

utan profil 6 st

 
Stapeldiagram 2. visar elevernas syn på gemenskapen, där ett övervägande 
antal elever med profil är positiva i sin syn på gemenskapen. Hälften av 
eleverna utan profil är positiva i sin uppfattning om klassens gemenskap. 
Siffrorna visar att gemenskapen i klassen uppfattas som något starkare hos 
elever med profil, men även här i så litet antal, uppstår flera avvikelser som 
leder till inga större generaliseringar.  
  

 
Syn på profilklassen 

0

1

2

3

4

5

6

Positiv Negativ Varken eller Svarar inte

med profil 11 st

utan profil 6 st

 
Stapeldiagram 3. visar elevernas syn på profilklassen, där flertalet av eleverna 
med- och utan profil är positiva till profilklassen. Siffrorna visar till och med 
en liten marginal, där flera elever som inte har profil är mer positiva i sin syn 
på profilklassen än själva elever som har profil.  
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4.4.2  Klass 2, med övervägande antal elever utan profil 
 
                                        

                           Elever med profil i klass 2 
 

 Positiv Negativ Varken 
eller 

Svarar inte 

Syn på klassen - - 2 - 

Syn på gemenskapen 1   - 1 - 

Syn på profilklassen 1 - 1 - 

 
Tabell 3. visar hur elever med profil, har svarat på de frågorna rörande  
synen på klassen, gemenskapen och profilklassen.  
Totalt är det 2 elever med profil. 
 
 

Elever utan profil i klass 2 
 

 Positiv Negativ Varken 
eller 

Svarar 
inte 

Syn på klassen 11 2 8 - 

Syn på gemenskapen 14 2 4 1 

Syn på profilklassen 8 - 6 7 

 
Tabell 4. Visar hur elever utan profil, har svarat på de frågorna rörande synen 
på klassen, gemenskapen och profilklassen. 
Totalt är det 21 elever utan profil. 

 
 

                                   Syn på klassen 

0

2

4

6

8

10

12

Positiv Negativ Varken eller Svarar inte

med profil 2 st

utan profil 21

 
Stapeldiagram 5. visar elevernas syn på klassen där ungefär hälften av eleverna 
utan profil har en positiv syn på klassen, medan två elever utan profil tycker 
varken eller. Det intressanta här skulle snarare vara att hälften av eleverna i 
klassen inte har något positiv syn på klassen.   
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Syn på gemenskapen 

0

2

4

6

8
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12

14

Positiv Negativ Varken eller Svarar inte

med profil 2 st

utan profil 21 st

  
Stapeldiagram 6. visar elevernas syn på gemenskapen, där två tredjedelar  av 
eleverna utan profil har en positiv syn på gemenskapen. Denna uppfattning 
delas av hälften av de elever som har profil. Siffrorna visar att elever utan 
profil upplever gemenskap i klassen, men ändå delar inte en tredjedel av 
eleverna denna åsikt.  

 
                              Syn på profilklassen 

0
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8

Positiv Negativ Varken eller Svarar inte

med profil 2 st

utan profil 21 st

  
Stapeldiagram 7. visar elevernas syn på profilklassen, där mindre än hälften av 
eleverna utan profil är positiva i synen på profilklassen. Hälften av eleverna 
med profil är positiva i synen på profilklassen. En tredjedel av eleverna utan 
profil väljer att inte svara på denna fråga eftersom de inte är en profilklass. 
 

Stapeldiagramen visar att klassen med flertal profilelever uppvisar en mer positiv syn 
på klassen där gemenskapen är starkare, men att uppfattningen av profilklassen i sig 
är något mer positiv bland de elever som inte har profil. I den andra klassen där 
flertalet elever inte har någon profil, framkommer en aning mindre positiv syn på 
klassen där gemenskapen är stark, men även här kommer fram att profilklassen 
uppfattas som något mer positivt av elever utan profil. 
 
 
4.4.3 Sammanfattning av enkätsvaren 
 
I denna del presenteras elevernas egna åsikter angående profilen. Denna del av 
undersökningen grundar sig huvudsakligen på den sista frågan i enkät-
undersökningen, synen på profilklassen. Då vi inte på förhand kunde ta för givet att 
profilen ger något, så har vi heller inte kunnat ställa den direkt ledande frågan om 
profilen ger något till eleverna. Vi har istället granskat svaren i enkäterna och lyft 
fram de kommentarer som vi tycker stämmer bäst överens med vår frågeställning. 
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Av de kommentarer som lämnades, så var det övervägande antalet kommentarer 
positiva. Många av eleverna lämnade korta svar, till exempel ”Allt är bra.” Några av 
eleverna valde att beskriva vad de tycker är bra, respektive, vad de tycker är dåligt 
med profilen. 
 
Några kommentarer till: Ger profilen något? 

 
Klass 1 med övervägande antal elever med profil 
 
Av de elever som ställde sig positiva till profilen kom följande kommentarer fram: 
 

 ”Bra att vi har samma intressen, för det blir bättre sammanhållning då.” 
 

 ”Bra för dem som vill bli bättre i en idrott och det är kul att ha möjlighet 
att träna i skolan.” 

 

 ”Det som är bra är att vi är aktiva, rör på oss, äter bra.” 
 

 ”Bra med att man kan ha sin hobby i skolan.” 
 

 ”Bra, nästan alla har något gemensamt genom sporten. Det är kul, jag 
tror man lättare lär känna varandra då.” 

 
Av de elever som ställde sig negativa till profilen kom följande kommentarer fram: 

 

 ”Alla kanske blir lite slitna och kan inte prestera sin fulla kapacitet på 
lektionerna.” 
 

 ”Det är för lite tid för profilen!” 
 

 ”Det som är mindre bra är kanske att ibland satsar vi mer på idrotten än 
att plugga.” 

 
Klass 2 med övervägande antal elever utan profil 
 
Av de elever som ställde sig positiva till profilen kom följande kommentarer fram: 
 

 ”Bra att träffa fler folk med samma intressen och att man får möjlighet 
att utöva sporter, som man annars kanske inte kan.” 
 

 ”Det är bra att man kan göra sin skolgång mer individuell.” 
 

 ”Bra att man kan utnyttja lektionstid till något man tycker om att göra 
på fritiden.” 

 
Av de elever som ställde sig negativa till profilen kom följande kommentar fram: 
 

 ”Det finns för lite profiler att välja på.” 
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5. Analys 
 

5.1  Profilen som medel för integration 
 
Skolan har genomgått en rad olika förändringar och den skolutveckling som pågått 
fram till undersökningstillfället har gjort det möjligt för skolan att införa en 
profilering på skolan. Profileringen i sig lyftes fram redan i slutet av 1980-talet, då 
skolans pedagogiska decentralisering ägde rum och ansvaret för undervisningens 
organisation övergick till kommunerna och dess skolor. Andra sidan av myntet, då 
det gäller decentralisering, var att valfrihetsfrågan gällande skolan började lyftas 
fram. Tanken var att det fria skolvalet skulle skapa konkurrensen och öka 
effektiviteten i och mellan skolorna. Skolvalet i sig banade vägen för friskolereformen 
som utarbetades av den då sittande regeringen (Ågerup, 2006). I och med Lpo 94 fick 
kommunerna rätten att själva ta ansvar för att driva de lokala skolorna utifrån den 
gemensamma läroplanen. Vid detta tillfälle ändrades skolornas inställning till att på 
eget initiativ utveckla sin verksamhet (Kjellman, 2001). Det är precis det som 
inträffade på den undersökta skolan i studien. Det var inget tvång uppifrån att införa 
profil, snarare ett eget initiativ. Skolledningen berättar, att skolans profil infördes i 
och med att läroplanen, Lpo94, trädde i kraft. Samma sak belyser även Eliasson, 
Ferry och Olofsson (2012) i sin undersökning, nämligen att möjligheten att profilera 
skolor tillkom med den nya läroplanen och valfrihetsreformen. De flesta profilskolor 
idag, har valt att profilera sig i början av 2000-talet. Vi kan se att den undersökta 
skolan var bland de första skolorna i kommunen att profilera sig. Motiven till 
profilering grundar sig i första hand på elevintresse och personalens hängivenhet för 
sporten. Elevens hälsa sattes i fokus, där skolledningen menar att det är viktigt att 
röra på sig. Med detta som grund, utvecklade skolledningen tillsammans med en 
entusiastisk lärare profil på skolan. Profilen infördes utifrån ett elev-perspektiv, där 
eleven själv sattes i centrum.  
 
Enligt skolledningen, var skolans initiering av profil inte tänkt att fungera som ett 
konkurrensmedel. Att använda profilen som skoleffektivisering och för att locka till 
sig flera elever både inom upptagningsområdet och utifrån, var inte det drivande 
motivet till profilering.  Konkurrensbilden som Ågerup (2006) skriver om kom senare 
in i bilden. Det var först i takt med att andra skolor i kommunen startade sina 
profiler, som skolan utökade det egna antalet idrottsprofiler. Skolans profilering 
började då användas som ett konkurrensmedel för att få så många elever som möjligt. 
Detta stämmer överens med Eliasson, Ferry och Olofsson övergripande studie av 
profilskolor 2012 som lyfter fram att ett av de främsta motiven till profilering av en 
skola är att kunna konkurrera med andra skolor på orten. Den undersökta skolan 
befann sig i ett gynnsamt läge när de införde profilen, eftersom det inte fanns andra 
skolor som erbjöd detsamma. När utbudet utökades i flera skolor, trappades 
konkurrensen mellan skolorna upp. 
 
Skolledningen lyfter fram att skolan ligger i starkt segregerat upptagningsområde och 
att de tänkte att profilen skulle locka till sig elever från hela kommunen och på så vis 
motverka en ökad segregation. Vi menar att personalens och skolledningens 
funderingar kring skolans attraktionskraft för elever utanför upptagningsområdet, 
kanske inte handlade om antalet elever utan snarare om att få en variation av elever. 
Med andra ord var tanken att använda profilen som medel till integration. Detta 
antagande går direkt emot det som framkommer då valfrihetsreformen diskuteras. 
De som var kritiska till valfrihetsreformen lyfte redan då fram att skolornas 
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konkurrens med varandra är orimlig, eftersom de inte konkurrerar på samma 
premisser. Skolorna ligger i olika sociala miljöer där fördelning efter etnicitet och 
klass är ojämn. Detta leder till att elever och föräldrar väljer en annan skola, än den 
närliggande och därmed ökar segregation inom området (Kjellman, 2001).  Idén 
visade sig fungera i början då många sökte till skolan utanför upptagningsområdet, 
men den gick inte att bibehålla när andra skolor i kommunen erbjöd detsamma. 
Istället fick idén en motsatt effekt som stämmer väl överens med både kritikerna till 
valfrihetsreformen och Malmberg, Andersson och Bergsten (2013). Malmberg med 
andra var kritiska till tanken på det fria skolvalet, som skulle öka segregationen och 
påpekar även att det har blivit så. De lyfter fram att skolvalet i första hand används av 
priviligierade grupper för att undvika kontakt med de mindre priviligierade.   
 
Profilen i skolan i socialt utsatta områden leder inte till bättre integration, utan leder 
snarare till en starkare segregation, som blev fallet i vår studie, vilket också styrks av 
Bunar (2009). Han lyfter fram att profilerade skolor i socialt utsatta områden inte 
kan tillföra ytterligare kapital till den enskilda skolan, men snarare tvärtom, att det 
innebär en förlust. Elever och dess föräldrar från segregerade områden väljer ofta 
skolor som ligger utanför området i hopp om att den andra skolan är bättre. Följden 
blir att färre elever utanför skolans upptagningsområde söker sig till skolan, medan 
elever till välutbildade föräldrar inom det egna upptagningsområdet söker sig till 
andra skolor.  

 
 

5.2. En ny skolkultur med idrottsprofilering i spetsen 
 
Utifrån studiens resultat har skolan genomgått en stor förändring. Införande av profil 
i skolan gjorde att en helt ny skolkultur har vuxit fram, där idrotten har fått en 
betydande inverkan på skolan. På både gott och ont.  
 
Det positiva är att både skolledning och lärare beskriver profileleverna som väldigt 
motiverade med ett stort stöd hemifrån. Tidigare, när det fanns renodlade 
profilklasser på skolan, hade profileleverna bättre resultat i övriga skolämnen, ansåg 
både lärare och skolledningen. Ferry förstärker detta i en egen undersökning 2014 
som lyfter fram den positiva effekten på elevernas skolprestationer. Studien beskriver 
att idrottseleverna är högpresterande och enligt utvärderingar uppvisar de bättre 
betyg i samtliga kärnämnen.  
 
Vår studie visar att elever med profil, får mer fysisk aktivitet under sin skoltid.  
Eftersom eleven väljer sin profil utifrån dennes eget intresse, så ger den både glädje 
och motivation. Eliasson, Ferry och Olofsson (2012) skriver att fotbollsprofilerna gör 
skoldagen roligare för eleverna. 
 
Vår studie visar att de elever som har valt en idrottsprofil som är lagsport, känner en 
stark gemenskap med de andra i profilklassen.  Eleven får således en stark 
sammanhållning med den egna gruppen, där ett gemensamt intresse håller ihop 
gruppen. Eliasson, Ferry och Olofsson (2012) skriver att när eleverna delar ett 
gemensamt intresse, så ger det en starkare gemenskap i klassen.  
 
Både skolledning och lärare menar att profilen kan ge eleven en viss status. Profil-
eleverna får genom sin profil lära sig mer om den och kan även dela med sig av sina 



30 
 

erfarenheter och kunskaper till andra elever som inte har profil. Detta belyser Ferry 
(2014), då han skriver att idrottsprofilen ger eleven ett kulturellt kapital.  
 
Studien visar att det negativa kring profilen är att en del av eleverna upplever profilen 
som stressig, då det är svårt att hinna med. Ibland väljer eleverna att satsa mer på sin 
profil än på arbetet i skolan. Idrottsprofilen kan också göra att eleverna blir fysiskt 
trötta och får därför svårt att prestera sitt bästa under lektionstid. Samma resultat 
lyfter även Eliasson, Ferry och Olofsson (2012). 
 
Ledning och lärare berättar att en ny mentalitet växte fram på skolan när profilen 
infördes. I en del av de renodlade profilklasserna, där bara pojkar gick, växte en 
omklädningsrumsmentalitet fram, det blev högljutt och stökigt. Detta medförde att 
en del lärare tyckte att undervisningen blev svårhanterlig. Samma problem lyfter 
Ferry fram (2014) och skriver att det handlar om bland annat maskulinitet och att 
rådande normer inom idrotten förstärks och reproduceras i skolan. 
 
Idrotten i sig har bidragit till att eleverna är mer tävlingsinriktade. Dessa tendenser 
förflyttades till klassrummet på så sätt att det uppstod tävling och betygshets mellan 
eleverna, även i andra ämnen. Detta har förmodligen uppfattats som något positivt i 
och med att betygen i de andra ämnena steg. Men hur var det med klimatet i klassen? 
Flertalet lärare klagade på att den så kallade omklädningsrumsmentaliteten, som 
förflyttades från spelplanen till klassrummet, var ohanterlig. Den undersökta skolan 
och flera skolor enligt Eliasson, Ferry och Olofsson (2012) valde därmed att blanda 
klasserna. Studien visar att det råder blandade åsikter mellan lärare och elever 
angående profilens betydelse och nytta. Där en del uttalar sig mer positivt medan 
andra är mer negativt inställda till profilen.  
 
 

6. Diskussion 
 
6.1. Metoddiskussion 
 
Vi valde medvetet den semistrukturerade intervjuformen, eftersom vi ansåg att vi får 
mer relevant information i en mer avslappnad och öppen intervju. Vi insåg efter 
första intervjun att människor har tendens att bre ut sig om saker utanför 
samtalstemat och att intervjuaren i den stunden måste bryta av och styra tillbaka 
samtalet. Detta, för oss oerfarna intervjuare, kändes svårt och respektlöst. Redan till 
nästa intervju fick vi skärpa oss och avbryta samtalstråden, om den visade sig för 
avlägset. Denna erfarenhet gjorde att intervjuerna efter hand blev enklare att 
genomföra.  
 
Vidare valde vi medvetet att dela upp frågorna för skolledning, lärare och elever, 
eftersom vi ansåg att vissa frågor endast kunde besvaras av just de valda personerna. 
 
När det gäller enkäten och dess utformning så valde vi medvetet att inte ställa en 
direkt fråga i början av enkäten om profilen ger något till den enskilde eleven, helt 
enkelt för att inte frågan skulle vara ledande. Vi delade in profil-begreppet i olika 
aspekter om hur eleverna definierar den egna klassen. Vi valde syn på klassen, på 
gemenskapen, på profilklassen och genom frågorna fick vi fram olika svar angående 
huruvida profilen ger den enskilde eleven något. 
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När vi tänker på det resultat som vi fick från eleverna så undrar vi om själva valet av 
metoden var korrekt. Visst ville vi komma åt mängden via enkäten, men vi märkte att 
enkäter inte alltid uppfattas som en seriös undersökningsform, särskilt inte av 
ungdomar. Därför framkommer det ofta irrelevanta svar och en del bortfall uppstår. 
 
Nu i efterhand så skulle det nog varit bättre om vi hade valt att slumpmässigt 
intervjua elever. Detta skulle nog ha gett oss mer relevant och konkret data. Samtidigt 
som vi skriver detta så funderar vi på den korta tiden som hela undersökningen 
måste genomföras på och ser detta snarare som en metod till en framtida mer 
djupare undersökning av elevers funderingar kring profil.  
 
 
6.2. Resultatdiskussion   
 
Vår studie om profil i skolan gav oss en god bild över vad en profilskola är, men den 
gav också en inblick i den politiska aspekten av skolutvecklingen som banade väg för 
möjligheten att införa profil i skolan. För att få ut det ”bästa” av profilen framkom 
krav på att införa valfrihet inom skolan och lyfta konkurrensen som medel till en 
bättre och mer effektiv skola. Att friskolereformen introducerades i samma veva 
ansågs som positivt för att tvinga alla parter till effektivisering. På skolan i fråga 
anammades idén direkt, enligt dem, utifrån elev- och lärarperspektivet. Men var det, 
det enda motivet? Som det poängterades någon enstaka gång, befinner sig skolan i ett 
starkt segregerat område och profilen introducerades i hopp om elevblandning på 
skolan. Frågan här, är om skolledningen överhuvudtaget hade funderat på det 
omvända resultatet. Valfriheten i skolan blev godkänt och att införa profil blev 
möjligt. Det kanske inte fanns någon annan väg än att se profilen som ett nödvändigt 
koncept för skolans överlevnad. Undersökningen visade att både skolledning och 
flertalet lärare var väl införstådda med hur profilen fungerar och hur den är utformad 
på skolan. I och med att skolan i fråga var bland de första i kommunen att profilera 
sig, blev den fort attraktiv för andra elever utanför upptagningsområdet. Skolan 
utarbetade ett effektivt arbetssätt, starka idrottsprofiler och fick ett gott rykte. Men så 
snart andra skolor i kommunen erbjöd samma utbud av profiler, oavsett profilernas 
kvalité, så började elevantalet minska med följd att skolan även började tappa elever 
från sitt eget upptagningsområde. Konkurrens mellan kommunens skolor var 
stenhård och antalet elever på skolan i fråga fortsatte att sjunka. Detta såg vi, 
stämmer väl överens med påståenden och prognoser från både Malmberg med flera, 
samt med Bunar som lyfter valfriheten inom skolan och införandet av profil som en 
väg till starkare segregering i vårt samhälle. 
 
Den positiva sidan av införande av idrottsprofilen i skolan är att profil utgick från 
elevernas hälsa och deras egna intressen. På så sätt lyftes motivationen för skolan i 
elevens vardag. Beroende på sportens egenskaper, skapades olika klimat på skolan, 
både positiva och negativa. Profilelever skapade en stark gemenskap och 
sammanhållning i klassrummet. Sportprofilen hjälpte eleverna att få rutiner och den 
lärde dem att ta ansvar. Profilen gör att eleverna blir vana vid samarbete, de lär sig att 
arbeta och fungera i en grupp. Eftersom tävlingsinstinkter är starka i varje sport, att 
jämt visa vem som var bäst, så förflyttades konkurrensen mellan elever från 
spelplanen till klassrumet. Det uppstod betygshets i klassen som lyfte elevernas 
betyg. De presterade bättre och så länge gemenskapen höll, så ansågs det positivt. 
Den så kallade omklädningsrumsmentaliteten kom till klassrummet, som gjorde att 
det var omöjlig för vissa lärare att arbeta i dessa grupper. Här skapades en stark klass 
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med höga betyg, men med omöjliga undervisningstillfällen. Resultatet av detta blev 
blandade klasser till en början av olika sporter i klassen, men sedan blandades även 
profilelever med icke-profilelever och så ser det ut idag. De blandade klasserna 
skapade en balans och ett lugnare klimat i klassen, men vad hände med 
prestationerna? Det vi ser, är att flertalet av lärarna och skolledningen poängterar att 
högre prestationer gick hand i hand med de renodlade profilklasserna. 
  
Före vår undersökning var vi av den uppfattningen att sammanhållningen och 
gemenskapen var starkare i en klass med profilelever, dels eftersom eleverna delade 
samma intresse och dels för att de tillbringar mer tid med varandra, även på helger. 
Genom svaren från vår enkätundersökning, kan vi inte se några tydliga mönster av 
det slaget. Vi kan inte dra paralleller mellan samanhållningen och om klassen är en 
profilklass eller inte. Även icke-profilklass kan uppvisa god samanhållning i klassen, 
som vår undersökning visar. Det som var intressant från vår enkätundersökning är 
att profilen som benämning fortfarande verkar uppvisa status, eftersom elever som 
inte har profil verkar tycka att profilklasser är bättre, har bättre gemenskap och har 
en positiv syn på profilklasser. Detta kan ha sin grund i att ordet profil i sig, 
fortfarande är ett så starkt och positivt laddat koncept i dagens skola.  
 
6.3 Slutsatser 
 
Genom vår undersökning har vi kommit över en hel del information om skolan som 
sådan, en skolutveckling som ledde till profilskolor, samt vad som krävs av de olika 
skolorna idag. All data ledde oss till slutsatsen att profilen är något som skolor 
behöver utifrån den skolutveckling vi har: en individualiserad skolgång, elevens val, 
strategier till elevvariation men främst som konkurrensmedel för att fånga elevernas 
intresse för just denna skola.  
 
När vi tittar närmare på vad profilen har gjort för den undersökta skolan i fråga, kan 
vi konstatera att profilering av skolan inte har tillfört så mycket för skolan på lång 
sikt. Den uppvisade stora framgångar i början, då det enbart var den som hade profil 
och i och med att det var något nytt, spännande, intressant och elevbaserat. När flera 
aktörer införde och erbjöd samma möjligheter på andra skolor, började skolan tappa 
elever på grund av sin sociala och geografiska omgivning och inte enbart elever från 
andra upptagningsområden, utan också elever från egna området. Här hade vi en 
stark skola med välutvecklade profiler och idrottsligt starka och kända personer som 
undervisade i profilen, men det gick ändå inte att bibehålla statusen som en stark och 
eftertraktad skola.  
 
På frågan om profilen ger något så kan vi konstatera att vår undersökning var för 
liten för att kunna dra några allmänna slutsatser. I vår undersökning kan vi se att 
profilen ger något positivt till både den enskilde eleven, i form av motivation, bättre 
vardagsstuktur och bättre hälsa (om profilen är idrottslig), och gruppen som helhet i 
form av samhörighet och gemenskap.  
 
Avslutningsvis anser vi att profilen kan ses som något positivt utifrån enskilda elevers 
perspektiv, men samtidigt som något starkt negativt utifrån ett samhällsperspektiv 
eftersom den leder till segregation.  
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6.4 Fortsatt forskning 
 
Vi såg i arbetet att profil kan ses utifrån två perspektiv. Ett utifrån ett elevperspektiv 
och ett utifrån ett samhälleligt perspektiv. Det skulle vara intressant att göra ett mer 
djupgående arbete där eleverna skulle intervjuas. Detta för att få en mer grundlig 
empiri om deras åsikter kring profil och dess positiva, samt negativa delar. Utifrån ett 
samhälleligt perspektiv skulle det vara intressant om ett mer övergripande arbete 
skulle göras, exempelvis inom kommunen, där alla skolor som har profil kan studeras 
och jämnföras. Vidare skulle det vara intressant att göra en jämförande studie om 
samma skola idag och se hur profilen fungerar nu, åtta år senare. 
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 
 
 
En studie om skolans profilering och vad profileringen kan betyda för 
den enskilde eleven.  
 
Bästa läsare! 
 
Detta brev riktar sig till skolledning, lärare och elever på den valda skolan för studien. 
Lärare som blivit tillfrågade om sin medverkan baseras på ämnesspridning, samt 
deras kontakt med profilklasserna. Val av elevgrupper baseras på deras ålder, samt 
om de har profil eller inte. 
   
Allt fler av dagens grundskolor väljer att profilera sig. Detta är kanske ett sätt för de 
enskilda skolorna att skapa intresse hos de elever som står inför valet av en skola. 
Idag är det upp till eleven själv att bestämma vilken skola den vill gå på.  
Genom att studera profileringens innebörd och mening hoppas vi kunna dra 
lärdomar om detta påverkar eleven själv. 
 
Den aktuella studien har som syfte att belysa innebörden hos en profilskola ur 
ledningens, lärarnas och till en viss del elevernas perspektiv. Vad kännetecknar en 
profilskola? Varför profileras skolan? Har skolans profilering betydelse för den 
enskilde eleven och i så fall vilken betydelse har den? 
 
Vi ska försöka få svar på dessa frågor genom att intervjua skolledning och lärare. 
Eleverna kommer att få ta del av en enkätundersökning som innehåller både öppna 
och slutna frågor.  
 
Anonymitet till alla deltagare garanteras. Detta gäller även den berörda skolan i 
studien. Enskilda svar i studien kommer alltså inte kunna förknippas till den 
medverkande. 
 
Efter att studien är genomförd, har ni som deltagit rätt att ta del av de resultat vi 
kommer fram till.  
 
Önskar du yterliggare upplysningar om den aktuella studien får du gärna ringa på 
070-730 74 46 (Amela) eller mejla till fln01001@student.mdh.se (Fredrik). 
 
 
 Amela Dzonlic  Fredrik Löwenhamn 
   Lärarstudent      Lärarstudent 
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Bilaga 2 
 
 

Ledning -Frågor inför intervju angående profilering 
 

Vad kännetecknar en profilskola? 
 
Vilka profiler finns på skolan? 

- Vad erbjuder dessa? 
 

Varför valde skolan att profileras? 
- Vilka bakomliggande orsaker finns det?/Finns det något utifrån elevernas 

perspektiv? 
- Vem/vilka bestämde att skolan skulle profileras? 
- Hur många år har ni haft profilklasser? 
- Hur fungerade profileringen i början? 
 

Från och med vilket år börjar profilklasserna? 
 
Hur många timmar i veckan har eleverna profil? 
 
När har eleverna profil?  

- Är det några ämnen som uteblir, i sådana fall vilka tas bort? 
 

Vad tycker lärarna/kollegiet om att arbeta på en profilskola/ha en profilklass? 
 
Vad tycker du att profilen ger till den enskilde eleven? 
 
Vad tycker eleverna om att gå i en profilklass/skola?  
 
Hur är sammanhållningen i en profilklass? 
 
Skiljer sig profilklasserna från övriga klasser? 
 
Hur fungerar profileringen på skolan idag? 
 
Hur ser framtiden ut för skolan? 
 
Finns det något som ni skulle vilja ändra på, för att på så vis förbättra profileringen i 
sig?  
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Bilaga 3 
 

Lärare - Frågor inför intervju angående profilering 
 

Vad kännetecknar en profilskola? 
 
Vilka profiler finns på skolan? 

- Vad erbjuder dessa? 
 

Varför valde skolan att profileras? 
- Vilka bakomliggande orsaker finns det?/Finns det något utifrån elevernas 

perspektiv? 
- Vem/vilka bestämde att skolan skulle profileras? 
- Hur många år har ni haft profilklasser? 
- Hur fungerade profileringen i början? 
 

Från och med vilket år börjar profilklasserna? 
 
Hur många timmar i veckan har eleverna profil? 
 
När har eleverna profil?  

- Är det några ämnen som uteblir, i sådana fall vilka tas bort? 
 

Vad tycker lärarna/kollegiet om att arbeta på en profilskola/ha en profilklass? 
 
Vad tycker du om profileringen? 
 
Vad föredrar du profil eller icke profil klass? 

- Motivera varför! 
- Skiljer sig ditt upplägg av undervisningen då du undervisar en profilklass? 
- Motivera varför! 

 
Hur är profilklasser överlag på undervisningen/profil? 

- Märker du någon skillnad på elevernas 
motivation/sammanhållning/kunskaper beroende på om de har profil eller 
inte? 

- Jämfört med andra klasser (icke profil klasser), finns det någon skillnad i 
klassrummet, på rasterna, under lektionerna! 

 
Vad tycker du att profilen ger till den enskilde eleven? 
 
Vad tycker eleverna om att gå i en profilklass/skola?  
 
Hur är sammanhållningen i en profilklass? 
 
Skiljer sig profilklasserna från övriga klasser? 
 
Hur fungerar profileringen på skolan idag? 
 
Hur ser framtiden ut för skolan? 
Finns det något som ni skulle vilja ändra, för att på så vis förbättra profileringen i sig? 
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Bilaga 4 
 
 

Frågor angående skolans profil 
 
Frågorna nedan handlar om dig och din trivsel i din klass? Enkäten är helt anonym, 
så du behöver inte skriva ditt namn på detta papper. 
 
 
Vad tycker du? 
 
 

1. Vad tycker du om din klass? Vad tycker du är bra och vad tycker du är 
mindre bra? 

 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 
 
 2. Hur är gemenskapen i din klass? Motivera ditt svar! 
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 _________________________________________________ 
 

 
3. Umgås du med dina klasskamrater på 
fritiden?________________________ 

 
 
 4. Om du svarade ja på föregående fråga:  
  Hur många timmar i veckan?________ 
 
 
 5. Har du själv profil?_______ 
 
 
 6. Om du svarade ja på föregående fråga:  
  Hur många timmar i veckan?________ 
 Är det tillräckligt med dessa timmar på profilen?_______ 
 
 

7. Vad tycker du om att din klass är en profilklass? Vad tycker du är bra 
och vad tycker du är mindre bra? 

 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________ 


