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SAMMANFATTNING  

Arbetet är en etnografisk studie baserad på observationer samt informella samtal med lärare 

från två kommunala grundskolor i Mellansverige, med skilda socioekonomiska bakgrunder. 

Syftet med studien har varit att försöka beskriva och förstå formandet av humankapital som en 

social process som sker i klassrummet, där lärare formar elevers humankapital. Lärarna i 

klassrummen samt elevernas psykiska och fysiska skolmiljö har varit de centrala faktorer som 

undersökts. Den teoretiska referensramen har baserats på Pierre Bourdieus teorier om habitus 

och individers olika kapitalinnehav, med fokus på socialt och kulturellt kapital. Även den dolda 

läroplanen har använts för att konkretisera olika sociala processer i klassrummen. Det 

empiriska materialet som har analyserats visar på att det finns stora skillnader i hur lärare och 

den fysiska samt den psykiska skolmiljön bidrar till formandet av elevernas humankapital.   

Nyckelord: Socioekonomisk bakgrund, humankapital, habitus, skolan, etnografisk studie, 

kapital  
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1 INTRODUKTION  

Skolan är ett ämne som ofta diskuteras och debatteras på tv, i tidningar, i radio och i sociala 
medier. Skolans uppgift är att utbilda och lära elever men ska även fungera som en fostrande 
och social mötesplats. Utbildning kan anses vara en av de avgörande faktorerna för att uppnå 
yrken av akademisk karaktär som har en hög kravbild. Satsningar på att forma och stärka barns 
och vuxnas kunskaper och färdigheter, med andra ord deras humankapital, bör genomföras för 
att på sikt ge människor bra förutsättningar för att lyckas i framtiden genom att ge dem 
möjlighet att utveckla deras fulla potential. Detta torde vara en av skolans huvuduppgifter, att ge 
varje enskild individ verktyg för att dem själva ska lyckas leva upp till de normer och 
förväntningar som ställs i det svenska samhället under livets gång. Om detta genomförs bör det 
generera goda effekter på individnivå och på samhällsnivå. Genom att öka människors 
nuvarande och framtida kapaciteter stärks deras humankapital, vilket på sikt förväntas leda till 
starka och välmående individer.  

Redan i grundskolan skapas de grundläggande förutsättningarna för individernas framtid. De 
erfarenheter som fås i skolan påverkar vilka framtida möjligheter elever kommer att få. Barn 
och unga i Sverige växer upp i ett samhälle där alla människor har olika bakgrunder och 
förutsättningar. De olika bakgrunderna påverkar barnens levnadsförhållanden och präglar deras 
sociala kontaktnät. Kontaktnäten utvecklar och formar barnens kunskaper och färdigheter och 
kan komma att spela en avgörande roll i skolan. Forskning visar att det bästa sättet för att 
försäkra sig om att få framgång i skolan är att ha välutbildade och högavlönade föräldrar 
(Broady 2007, s. 63). Med dessa olika livsvillkor och förutsättningar ställs det extra höga krav på 
skolan som förväntas fungera som en social och kulturell mötesplats. Denna mötesplats ska ta 
hänsyn till varje enskild individs behov och förutsättningar.   

1.1 Bakgrund  

Humankapital är ett begrepp som innefattar flera olika definitioner. Den gemensamma 
nämnaren för de olika definitionerna är att begreppet syftar till de kunskaper och färdigheter en 
individ besitter. Begreppet syftar till det livslånga lärandet där humankapital är någonting som 
formas och utvecklas under en individs livstid. Även viljan att lära blir en central del vad gäller 
formandet av humankapital och dess definition. Flera av definitionerna av begreppet inkluderar 
både hälsa och ekonomi. Detta är någonting som har tagits i beaktning men medvetet valts bort 
för att lyckas göra en rimlig avgränsning av studien.  

Hur en individs humankapital ser ut baseras på vilka kunskaper och färdigheter en individ 
besitter. Humankapitalet utvecklas under hela individens livscykel och formas bland annat 
genom flera olika sociala faktorer och processer som ständigt sker i det dagliga livet. En central 
process i formandet av humankapital är den process i skolan där lärare för över kunskap till 
elever. En annan viktig process som sker i klassrumsmiljön är att andra färdigheter än de 
ämnesrelaterade kunskaperna lärs in. Ett sätt för att säkerställa kvaliteten i de svenska skolorna 
är skolverkets läroplan. Läroplanen är ett skrivet regelverk som skolor och lärare förväntas följa 
vad gäller kunskapskrav, värdegrund och förhållningssätt utifrån ett individfokuserat 
perspektiv. Ytterligare steg för att säkerställa kvaliteten av skolundervisningen och av lärarna i 
de svenska skolorna är kravet på lärarlegitimation som infördes den 1 juni 2015 (Skolverket, 
2011). De traditionella kunskapskraven går till viss del att mäta hos eleverna i form av prov och 
redovisningar. Vad som inte går att mäta lika tydligt är den dolda kunskap eleverna lär vid sidan 
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av den traditionella kunskapen i form av de sociala processer som ständigt sker i klassrummets 
miljö. De dolda processerna anses ha lika stor inverkan på formandet av elevernas 
humankapital som de traditionella kunskapskraven.    

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att beskriva och förstå formandet av humankapital som en social process. 
En av dessa processer är skolan, som i denna studie kommer att utgöra en central del i det 
empiriska avsnittet. Inom skolmiljön ämnar studien att undersöka hur lärare i grundskolan 
påverkar och formar elevernas humankapital samt hur den sociala processen för överförandet 
av humankapitalet ser ut i klassrummen.  

Studien syftar till att undersöka dels det traditionella överförandet av kunskap med hjälp av 
riktlinjer från läroplanen samt de outtalade kunskaperna som överförs i den sociala relationen 
mellan lärare och elev och som bland annat uttrycks i den dolda läroplanen.  

Studien baseras på en etnografisk studie för att studera formandet av humankapital i 
grundskolan. Avgränsningar har gjorts till två strategiskt utvalda grundskolor i Mellansverige, 
där en central skillnad mellan skolorna är elevernas socioekonomiska bakgrund. 
Utgångspunkten för observationerna har fokuserats till undervisningen i årskurs 1-3.   

1.3 Frågeställningar   

 Hur påverkar och formar lärare elevers humankapital? 

 Hur påverkar den fysiska och psykiska skolmiljön formandet av elevernas 
humankapital?  

2 TIDIGARE FORSKNING  

För att finna relevant tidigare forskning om de sociala processer som formar individers 
humankapital har sökningar gjorts i databasen Discovery, Sociological abstract och Eric. Sökord 
som använts är human capital in primary school, human capital teachers, ethnography and 
learning och creating human capital in primary school. För att skapa en bredare förståelse för 
hur humankapital formas och vilka faktorer som påverkar formandet redogörs först definitioner 
av humankapital. Därefter presenteras åtta teman för formandet av humankapital ur olika 
aspekter. Slutligen presenteras den svenska läroplanen för att belysa några av de centrala delar 
som lärarna förväntas arbeta utefter.    



   
 

8 
 

2.1 Definitioner av begreppet humankapital  

Humankapital är ett begrepp med olika definitioner. Hultkrantz uttrycker sin definition av 
begreppet som individers kunskaper och förmågor som gör dem produktiva ”humankapitalets 
värde är nuvärdet av den produktionsökning som individen åstadkommer" (Hultkrantz, 2015, 
s.10)  

En annan tolkning av definitionen av humankapital är ekonomen Gary Beckers som inkluderar 
hälsa i begreppets definition och menar på att humankapital inte bara går att mäta i form av 
kunskaper och färdigheter utan måste förstås ur ett helhetsperspektiv. Han definierar därmed 
begreppet som ” det som är förkroppsligats i en person i term av kunskap, färdigheter och hälsa” 
(Nilsson, Ackerby, Orrevad, Bokström, s. 2012, s. 7).   

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling poängterar värdet av att inkludera 
hälsa i humankapitalets definition. Vidare beskriver de hur humankapitalet baseras utifrån de 
medfödda egenskaper en individ har tillsammans med de färdigheter och kunskaper individen 
utvecklar under sin livstid. Utifrån begreppets namn humankapital bör den ekonomiska 
aspekten av begreppet lyftas. Ordet kapital ger en förklaring på den ekonomiska dimensionen av 
begreppet. Ekonomen Theodore Schultz beskriver kapitalbegreppet i relation till humankapital 
som de färdigheter en person samlar på sig under sin livstid och som kan generera till 
ekonomisk vinning i framtiden. Dessa färdigheter som gynnar individen kan genom ett 
samhällsekonomiskt perspektiv generera till att ge den ekonomiska tillväxten en ökad kraft 
(OECD, 2007, s. 2).  

Humankapital förstås i denna studie som de kunskaper och färdigheter en individ besitter. Även 
det livslånga lärandet är en central del av begreppet. I denna studie kommer inte hälsoaspekten 
eller den ekonomiska aspekten av begreppet att beröras. Socialt och kulturellt kapital är viktiga 
beståndsdelar av en individs habitus. Dessa beståndsdelar är i sin tur centrala för en individs 
möjlighet att utveckla sitt humankapital. 

2.2 Formandet av humankapital  

En viktig del i formandet av humankapital är individens förmåga att lära om och lära nytt. 
Denna förmåga att vilja och inneha initiativförmågan till ständig påfyllnad av kunskap kan 
benämnas som att individen innehar ett så kallat högt humankapital. Humankapitalet förstås 
genom individens kompetens och utbildning i relation till hennes produktiva förmåga att kunna 
och vilja lära nytt. Det räcker med andra ord inte att endast kunna ha möjligheten till att lära, 
viljan och förmågan att ta till sig kunskap är lika centrala i processen för formandet av 
humankapital (Idvall, Schoug, 2003, s.72). Just den del i processen av formandet av 
humankapital som baseras på den produktiva förmågan, viljan att ta till sig ny kunskap kan till 
viss del påverkas av de livserfarenheter som en elev har med sig redan innan skolstarten. Detta 
kommer med stor sannolikhet vara en viktig faktor som speglar elevens förhållningssätt till det 
livslånga lärandet (Idvall Schoug, 2003, s.77-78).  

Colman beskriver i artikeln Social capital in the creation of human capital relationen mellan 
humankapital och socialt kapital. Han definierar begreppet humankapital som ”Just as physical 
capital is created by changes in materials from tools that facilitate production, human capital is 
created by changes in persons that bring about skills and capabilities that make them able to act 
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in new ways” (Coleman, 1988, s.100). Denna tolkning av begreppet syftar därmed till att 
poängtera förändringen som utvecklandet av humankapital kan bidra med. Vidare förklarar 
Coleman utvecklandet av humankapital som en process som påverkas av sociala kontexter inom 
olika områden (Coleman, 1988, s.101). Coleman menar att effekterna av positivt socialt kapital i 
familjen och i samhället är signifikanta bidrag till formandet av humankapital. Coleman pekar 
på tre kanaler genom vilka socialt kapital skapar humankapital, den första är skyldigheter och 
förväntningar, den andra är informationsflödes kapacitet och den sista är normer i kombination 
med sanktioner. Coleman menar att införskaffandet av information är krävande, det minsta som 
krävs är uppmärksamhet. Ett sätt att införskaffa information är att utnyttja de sociala kontakter 
som upprätthålls för andra ändamål. Exempelvis kan den information som står i tidningar fås 
genom andras återberättande. Social sammanhållning mellan skolan, samhället och bland 
medlemmarna i samfundet är viktiga faktorer för skapandet av humankapital. Då 
sammanhållning skapar tilltro och tillit mellan medlemmarna i samfundet bidrar dessa till det 
normbildande som Coleman menar har en positiv inverkan på humankapitalet. När normer 
existerar och är effektiva är de kraftfulla, även om de kan anses vara sköra till sin natur. 
Exempelvis kan normer i ett samhälle som stöttar och skapar effektiva belöningar för hög 
prestation i skolan underlätta skolans uppgift. Hur elevernas familjebakgrund ser ut påverkar 
deras prestationer och möjligheter att införskaffa sig ett högre humankapital och spelar därmed 
en stor roll för elevernas utbildning. Familjebakgrunden bygger på tre olika kapitalformer. 
Finansiellt kapital, som består av familjens inkomster eller förmögenhet. Det är de fysiska 
resurser som kan underlätta för prestationer, till exempel kan dessa fysiska resurser vara i form 
av en plats i hemmet där det finns studiero. Andra fysiska resurser är de material eleven behöver 
för att lära sig, detta material kan vara exempelvis en dator. Den andra delen i 
familjebakgrunden är humankapitalet, vilket enligt Coleman kan mätas som föräldrarnas 
utbildning och den kognitiva inlärningsmiljö som finns att tillgå för barnet i hemmet. Den sista 
delen i familjebakgrunden är socialt kapital, vilket är relationen mellan barn och föräldrar samt 
andra familjemedlemmar (Coleman 1988 s. 110). Coleman påpekar vikten av att föräldrarna är 
en del av barnens liv för att kunna överföra humankapital från sig själva till barnen. Föräldrarna 
behöver vara både fysiskt närvarande och ge barnet uppmärksamhet för att denne ska kunna ta 
till sig av humankapitalet. Han menar vidare att om humankapital inte kompletteras med socialt 
kapital i familjerelationer kommer barnet inte att gynnas av föräldrarnas humankapital. Socialt 
kapital innefattar också förutom relationer inom familjen till viss del de relationer som familjen 
har med andra utanför hemmet. Om ett barn ofta flyttar och byter skola påverkas det sociala 
kapitalet på ett negativt sätt eftersom de kontakter med människor i samhället som individen 
etablerat bryts vid varje flytt. Det innebär att familjen kan få svårigheter att bygga ett socialt 
kontaktnät inom samhället, vilket kan påverka barnet på ett negativt sätt även om det sociala 
kapitalet inom familjen är högt (Coleman, 1988, s.113).  

Fevre, Rees och Gorard kritiserar i artikeln Some Sociological Alternatives to Human Capital 
Theory and their Implications for Research on Post-compulsory Education and Training 
teorier om humankapital, som enligt dem utgår från tanken om att människor investerar i sig 
själva för att uppnå framgång på arbetsmarknaden (Fevre, Rees, Gorard, 2006 s. 118). Fevre, 
Rees och Gorard menar att teorier om humankapital utgår ifrån att individer väger kostnaden av 
investeringar i utbildning i relation till framtida vinster i form av de högre löner som de 
förväntar sig att tjäna efter att de har avslutat sina studier och börjat arbeta. När de börjar 
arbeta kommer deras investeringar att uppmärksammas av arbetsgivarna som inser att 
individerna har genomgått utbildning för att bli mer produktiva arbetare. Författarna menar att 
det nödvändigtvis inte behöver vara en högre lön som är driftkraften för att investera i sig själv, 
det kan även handla om andra faktorer som individerna ser som nytta att uppnå. Exempel på 
dessa färdigheter skulle kunna vara att spela ett instrument, vara en bra talare etc. eller specifika 
värden som exempelvis att uppskatta fin konst (Fevre, Rees, Gorard 2006 s.118). Enligt 
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författarna är det ett felaktigt antagande att om individer inte kan se vinsten med en investering 
i humankapital så avstår de från investeringen. De menar att synen på nytta i 
humankapitalinvesteringar enbart framkommer om det funnits speciella kombinationer av 
socialt och kulturellt inflytande. När dessa influenser inte existerar så inser inte individerna 
någon nytta i humankapitalutveckling. Exempelvis menar de att individer inte överväger nyttan 
av utbildning därför att de redan har ett arbete med lön eller en annan roll som ger dem 
vuxenstatus, eller också väljer de bort utbildning för att snabbt kunna införskaffa en inkomst. 
De menar också på att skapandet av humankapital på samma sätt som socialt kapital kräver att 
människor inser den moraliska auktoriteten av samhället och av sociala drivkrafter mer än de 
individuella drivkrafterna. Författarna menar med andra ord att de sociala normerna och den 
rådande samhällsmoralen har en större inverkan på införskaffandet av humankapital än vad de 
individuella drivkrafterna har. En tolkning av detta är att under vissa omständigheter är 
införskaffandet av humankapital beroende av tidigare införskaffat socialt kapital (Fevre, Rees, 
Gorard 2006, s.119).     

2.3 De sociala och kulturella kapitalens påverkan 

Shahidul, Zehadul Karim och Mustari skriver i artikeln Social Capital and Educational 
Aspiration of Students: Does Family Social Capital Affect More Compared to School Social 
Capital? om skolelevers motivation av att uppnå högre studienivå är en viktig psykologisk effekt 
som skolan bör stimulera. Artikelns tidigare forskning visar att faktorer som stimulerar 
motivationen om att nå högre utbildningsnivå främst baseras på vilket socialt kapital skolan 
men även familjen besitter. Kapitalen påverkas dels av vilka hemförhållanden eleven har, där 
faktorer som socioekonomisk bakgrund samt föräldrarnas utbildning är av avgörande karaktär 
och dels vilket socialt kapital skolan innehar i form av delaktighet i eleverna och familjerna. Det 
sociala kapitalet ses som ett sätt för föräldrar att föra över kunskap till barnen. För att stärka 
elevernas sociala kapital belyser artikelns tidigare forskning vikten av en stark familj och en 
stark skolbakgrund för eleven. Ett starkt utvecklat socialt kapital hos eleverna visar på färre 
avhopp från utbildningar samt att ett flertal elever uppnår en högre utbildningsnivå. Skolan ses 
med andra ord som ett medel till att stärka elevers humankapital. Studien belyser huruvida 
elevernas motivation till att uppnå högre studienivå främst stimuleras utifrån hemmets sociala 
kapital eller som en effekt av skolans sociala kapital. Vad som framkommer som ett resultat för 
studiens syfte är det faktum att elevernas studiemotivation att uppnå högre nivå av skolgång är 
starkt påverkad av skolans sociala kapital men den tydligaste avgörande faktorn för stimulering 
och uppmuntran baseras på familjens sociala kapital (Shahidul, Zehadul Karim, Mustari, 2015, 
s.255-260).  

2.4 Bostadsområdets påverkan  

Midouhas, Kuang och Flouri skriver i sin artikel Neighborhood human capital and development 
of children’s emotional and behavioral problems: The mediating role of parenting and schools 
om hur bostadsområden med lågt humankapital kan vara en bidragande effekt till barns 
emotionella och beteenderelaterade problem. Som tidigare presenterats är den socioekonomiska 
bakgrunden som eleven har av relevans för skolans sociala kapital, den påverkar även hur den 
genomsnittliga prestationen i ett klassrum ser ut. Där av finns det ett värde i att undersöka hur 
bostadsområdets socioekonomiska bakgrund och humankapital ser ut och påverkar 
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beteendeproblem hos skolelever.  Studier från USA visar på att i bostadsområden där familjers 
grannar är låginkomsttagare har barn i större utsträckning emotionella och beteenderelaterade 
problem, trots att barnets familj har en stabil ekonomisk grund och anses ha ordnande 
familjeförhållanden. Individers humankapital förklaras i artikeln som de ickemateriella 
tillgångar och resurser som en individ införskaffat som en följd av utbildning och träning. 
Bostadsområdets humankapital baseras på invånarnas utbildningsnivå och inkomst. Författarna 
belyser att begreppet ”bostadsområdets humankapital" med avseende på dess påverkan för 
barns känslomässiga och beteenderelaterade problematik, är ett relativt outforskat område 
inom forskning. Författarna förklarar problematiken med att i sin studie undersöka endast 
bostadsområdets humankapital eftersom det kan finnas andra dolda omkringliggande faktorer 
som påverkar resultatet. Studien avgränsas därmed till att mäta bostadsområdets humankapital 
som endast baserat på invånarnas kvalifikationer i relation till barns utvecklande av emotionella 
och beteenderelaterade problem. Familjer med lägre inkomst flyttar i större utsträckning till 
bostadsområden med lägre humankapital. Studien fokuserar på tre faktorer för att reda ut 
bostadsområdets humankapital effekt, 1) frekvensen av att läsa för sina barn, som en faktor för 
föräldrarnas delaktighet, 2) kvaliteten hos hemmamiljön, för att se föräldrarnas förståelse för 
kringliggande problem så som att observera sina barns beteende samt 3) elevernas prestation i 
skolan. Denna studie genomfördes i England och baserades på barn i åldrarna 3, 5 och 7 år. 
Studien visar de resultat som förväntats där orsakssambanden mellan barndomsproblem och 
bostadsområdes humankapital spelar stor roll. Barnen från bostadsområden med lågt 
humankapital har lägre prestationsförmåga i skolan jämfört med barnen från bostadsområden 
med högre humankapital. Bostadsområdets humankapital kan även benämnas som 
socioekonomisk bakgrund. De avgörande faktorerna som framkommer från artikeln om varför 
bostadsområdet bidrar till en så pass stark påverkan på familjernas barn handlar delvis om de 
relationer föräldrarna anammar från bostadsområdet grannar, de menar att föräldrarna 
tenderar att anamma mentaliteten kring barnuppfostran från sina grannar. Inom dessa 
områden kan mentaliteterna kring barnuppfostran ses som kallare och hårdare än för familjer 
från områden med högre socioekonomisk bakgrund. Bostadsområdets utbud av stimulering av 
lärande, så som skolor, museer och andra kringliggande sociala inrättningar påverkar 
familjernas möjligheter att uppmuntra sina barn till lärande. Om dessa saknas eller håller lägre 
kvalitet missar barnen en viktig del av institutioner som kan vara en viktig del i formandet av 
barnens humankapital (Midouhas, Kuang, Flouri, 2014, s.155-161).  

2.5 Skolmiljöns påverkan     

Parcel och Dufur skriver i artikeln Capital at Home and at School: Effects on Child Social 
Adjustment att kapitalinvesteringar i unga är nödvändiga för deras sociala utveckling och 
välmående. Humankapital som förkroppsligas i föräldrars karaktärer är en del av den 
resurstillgång som barn får ta del av i dagliga interaktioner och i form av förväntningar från 
föräldrarna. Finansiella investeringar i skolan och i lärares humankapital bör skapa bättre 
skolmiljö för barn. Humankapital definieras som utbildning och förmågor på arbetsmarknaden. 
Socialt kapital i familjen definieras som banden mellan föräldrar och barn som är användbara i 
barnens socialiseringsprocesser. I stabila och intakta familjer är dessa kapital starkare. Barnens 
hemmiljö speglar föräldrars investeringar i barnens välmående. Barn från intakta familjer har 
fördelar både i utbildning och socialt välmående. Barn i familjer med skilda föräldrar eller barn 
till ensamstående, det som kallas för icke-intakta familjer, har mer beteenderelaterade problem. 
Barn från stora familjer har ett mer utspätt humankapital och ofördelaktigare hemmiljö och 
därmed ofta mer beteendeproblem. Social sammanhållning är en del av socialt kapital och 
artikelns tidigare forskning har visat att barn som går i katolska skolor har ett högre socialt 
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kapital som ett resultat av den sociala sammanhållningen. Skolor med fler lärare som har 
magisterexamen har högre humankapital som eleverna kan ta del av, och skolor som har mer 
böcker och högre lärarlöner tillhandahåller mer finansiellt kapital som kan stödja socialt 
välmående hos barnen.  Stora familjer och många elever per lärare leder till resursutspädning. 
Barn från minoritetsgrupper tjänar mest på att föräldrarna bygger ett socialt kapital med skolan 
genom att vara involverade i föräldragrupper, så kallade PTA (Parent Teacher Association), i 
klassrumsaktiviteter samt genom att aktivt delta i volontärarbete inom skolan. Slutsatsen i 
studien av Parcel och Dufur är att hemmiljön är viktigare än skolmiljön när det gäller barnens 
beteendeproblem men att det är viktigt med ett samarbete mellan skolan och hemmet för att 
säkerställa att barnen genomgår en bra socialiseringsprocess. Dock kan högt socialt kapital i 
skolmiljön till viss del kompensera lägre nivåer av socialt kapital i hemmiljön eller i samhället 
och tvärt om. Dock menar författarna att föräldrar med höga kapital tenderar att välja skolor 
med höga kapital till sina barn (Parcel, Dufur, 2001, s. 881-912).  

2.6 Lärarnas humankapital och dess påverkan  

Jackson skriver i sin avhandling Three essays on the role of teacher working conditions in 
shaping human capital att då skolan är en viktig del i formandet av humankapital så är lärarna 
de individer som inom skolvärlden har störst påverkan på formandet av humankapital. För att 
öka humankapital i skolor i USA har riktlinjer tagits fram som ska säkerställa en minsta 
kunskapsnivå, dels vad gäller yrkesmässiga kunskaper för lärare, det vill säga en lärarutbildning. 
Dels har utvecklingsprogram för lärare tagits fram där lärare får mentorer och andra viktiga 
mekanismer som ska säkerställa en höjning av deras humankapital (Jackson 2014, s.3). 
Formandet av humankapital är en ständigt pågående process för alla individer, det är därför av 
stor vikt att även lärare höjer sitt humankapital för att på ett bättre sätt kunna överföra kunskap 
till sina elever. De riktlinjer som tagits fram i syfte att säkerställa elevers tillgång till högt 
kvalificerade lärare har ett problem i sin utformning, då dessa riktlinjer ofta bygger på den 
utbildningsnivå som läraren har. Problemet är att det enligt Jackson inte finns några 
forskningsresultat som visar på starka samband mellan högt utbildade lärare och höga resultat 
hos eleverna (Jackson 2014, s.3). Det samband som kan påvisas mellan lärarnas utbildningsnivå 
och höga studieresultat hos eleverna kan endast utskiljas för ämneslärare på högstadie- och 
gymnasialnivå, som oftast är lärare i ett eller två ämnen. På grundskolenivå undervisar oftast 
lärare i alla de ämnen som eleverna läser vilket gör att kunskapskraven på lärarna ser 
annorlunda ut, eftersom de förväntas ha generell kunskap inom alla ämnen. För ämneslärare på 
högre nivå har forskning påvisat att kunskap i det specifika ämnet påverkar lärarnas effektivitet 
(Jackson 2014, s.13). En strategi som har tagits fram i USA för att säkerställa elevers tillgång till 
kvalificerade lärare heter Race To The Top, förkortat RTTT. Denna strategi bygger inte enbart 
på utbildningsnivån hos lärarna utan även på vilket resultat som lärarna lyckas generera hos 
eleverna. Lärarnas löner, möjligheter till högre tjänster och andra förmåner baseras på 
elevernas utveckling som mäts genom ett flertal olika tester, där utvecklingen och elevernas 
resultat står i fokus. Dock bygger denna modell på att högre utbildade lärare är bättre på att öka 
elevernas studieresultat, vilket som tidigare nämnts inte gått att bevisa genom forskning 
(Jackson 2014, s.5).   

Forskning av skolans effekter på elevers inlärning har påvisat att elevers prestationer kan mätas 
på tre nivåer, elev-, klassrums- och skolnivå då inlärning sker i komplexa system där alla dessa 
nivåer spelar in. Elevers resultat kan variera inom en skola på grund av flera olika faktorer, 
exempelvis påverkar tidigare prestationer och familjens socioekonomiska bakgrund. Resultaten 
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kan också variera inom ett klassrum, som ett resultat av klassrummets- eller skolans 
karaktärsdrag. Exempelvis påverkas studieresultat av hur den genomsnittliga prestationen hos 
eleverna i en klass är, liksom den genomsnittliga socioekonomiska bakgrund som finns i klassen 
(Jackson, 2014, s.4).   

En viktig del som påverkar skolmiljön och lärarna är lärarnas arbetsvillkor. Arbetsvillkoren 
handlar om skolmiljön och dess påverkan på lärarnas attityder och beteenden. I detta ingår de 
fysiska aspekter av arbetsmiljön så som resurser och faciliteter som finns inom skolan. Andra 
aspekter av arbetsvillkoren innefattar vilka kvalifikationer lärarna har och vilka effekter 
lärarkollegor har på den enskilde lärarens arbetsmiljö. Lärarnas effektivitet påverkas av kollegor 
och kollegornas humankapital. Termen arbetsvillkor handlar således om fysiskt kapital så som 
materiella resurser så väl som tillgång till humankapital, genom kvaliteten hos kollegorna och 
den överföring av humankapitalet som kan ske mellan kollegorna (Jackson, 2014, s.8). Lärarnas 
förutsättningar för att vara effektiva påverkas av skolan och i vilken kontext denna finns. 
Skolkontext är det som inte kontrolleras av skolans personal, de egenskaper som exempelvis den 
ekonomiska situationen i området där skolan är belägen och demografin av elever. I vilken 
utsträckning som familjerna till eleverna har tid och resurser att engagera sig i och stötta sina 
barn i skolgången är också en del av skolkontexten. Skolkontexten innefattar även socialt kapital 
eller sociala relationer som finns mellan lärare och annan skolpersonal som kan fungera som 
resurs för lärarna. Jackson utgår från Colemans definition av socialt kapital som består av 
skyldigheter och förväntningar, tillit, sociala informationskanaler samt normer och sanktioner. 
Lärarnas arbetsvillkor kan ses som policyrelaterad i fråga om skolmiljö, medan skolkontexten 
kan sägas ligga utanför kontrollen för skolan (Jackson, 2014, s.9). Tidigare forskning har visat 
att missgynnande elever tenderar att ha färre lärare av hög kvalitet. Problemet ligger vid att 
lärare med högre kvalitet är ojämnt fördelade både inom skolor och mellan skolor, vilket är 
negativt framför allt för de lågpresterande eleverna då dessa har ett extra stort behov av lärare 
som håller hög kvalitet (Jackson, 2014 s. 12). Elever har större sannolikhet att få kvalitetslärare i 
skolor som ligger i områden med högre socioekonomisk bakgrund och där lärarkollegor är 
stöttande. Stöttande lärarkollegor som har höga förväntningar på eleverna verkar vara det som i 
högsta grad påverkar sannolikheten för elever att få tillgång till lärare av hög kvalitet (Jackson, 
2014, s.172).  

2.7 Lärarnas påverkan på sociala och beteenderelaterade färdigheter  

Jennings och DiPrete skriver i artikeln Teacher Effects on Social and Behavioral Skills in Early 
Elementary School om att tidigare forskning på att skolans roll i socialiseringsprocesser har 
fokuserat på hur skolan bidrar till och legitimerar social reproduktion. Forskning om kulturellt 
kapital har undersökt hur högre kunskap om kultur i form av konst och musik kan översättas till 
framgångar inom utbildning (Jennings, DiPrete, 2010, s. 135). Forskning har påvisat att sociala 
och beteendemässiga färdigheter spelar en viktig roll i utbildningsstratifikation, dock har inga 
tidigare studier undersökt lärarnas effekter på dessa. Det är enligt författarna intressant att 
förstå om de lärare som producerar bättre akademiska resultat hos sina elever är samma lärare 
som lyckas förbättra elevers sociala och beteenderelaterade färdigheter. Om det är så att sociala 
färdigheter och beteendeutveckling är viktiga kunskaper för att uppnå akademisk utveckling och 
om skapandet av dessa färdigheter kräver andra kompetenser hos lärarna än vad som krävs i 
skapandet av matematiska kunskaper och läskunskap, så behöver dessa aspekter vara en del i 
undersökningar av lärareffektivitet. Författarna vill visa på att barn med högre nivåer av sociala 
och beteenderelaterade färdigheter faktiskt lär sig mer i skolan än vad de med lägre nivåer gör. 
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Även lärares uppfattning om vikten av att utveckla sociala och beteenderelaterade förmågor för 
att därigenom förbättra möjligheterna till akademisk utveckling hos eleverna undersöks i denna 
studie (Jennings, DiPrete, 2010 s.136). Medelklassföräldrar och elever kan vinna fördelar inom 
skolvärlden genom att bemästra det utvärderingssystem som finns i skolan. Kulturellt kapital 
handlar om att bemästra utvärderingssystemet och inte den inlärningsprocess som sker i 
klassrummen. De poängterar vikten av att känna till den språkliga strukturen och de 
maktförhållanden som gäller i skolan.  Författarna menar vidare att akademisk prestation blir 
en form av kulturellt kapital. Enligt dem lär sig barn mer både inom och utanför skolan om de 
använder sig av sina sociala och beteenderelaterade färdigheter. Om definitionen av 
humankapital är de färdigheter som kan generera ekonomisk vinning på arbetsmarknaden, så är 
sociala och beteenderelaterade färdigheter en form av humankapital precis som matematik eller 
läsförmåga. En viktig aspekt som belyses är att sociala och beteenderelaterade färdigheter 
uppskattas av arbetsgivare vilket de skriver om i den tidigare forskningen. Arbetsgivare värderar 
dessa färdigheter då det gör att arbetstagarna är bättre på att applicera sina tekniska kunskaper, 
vilket gör att de kan producera mer på arbetsplatsen. Enligt författarna kan samma parallell 
dras för elever, då sociala och beteenderelaterade färdigheter kan tillämpas på kognitiva 
kunskaper och därmed kan eleverna lära sig mer. Lärare erbjuder en mängd möjligheter för 
inlärning i klassrummen, och elevers förmåga att dra fördelar från dessa möjligheter påverkas 
av deras kännedom av de beteenden som förväntas i klassrummen. Dessa beteenden är 
framförallt prestation, uppmärksamhet och förmågan att kontrollera sina impulser. Lärare 
uppmuntrar till inlärning även utanför skolan, genom exempelvis hemläxor. Denna inlärning 
som sker utanför skolan spelar troligen sociala och beteenderelaterade kunskaper en viktig roll 
för om och hur elever tar tillvara på de möjligheterna som ges. Lärares attityder till sociala och 
beteenderelaterade förmågor varierar, i hur stor utsträckning som dessa anses vara viktiga och 
hur viktiga de i så fall är. Inställningen till om det är möjligt att lära ut dessa förmågor och hur 
de ska läras ut varierar (Jennings, DiPrete, 2010 s.137).  Sociala och beteenderelaterade 
förmågor påverkas självfallet av andra faktorer än lärarnas inställning, föräldrars inställning 
spelar en avgörande roll. Det finns vissa bevis för att föräldrar med högre socioekonomisk 
tillhörighet värderar akademiska och sociala kompetenser på ett annat sätt än vad de föräldrar 
som har lägre socioekonomisk tillhörighet gör. Föräldrar från olika socioekonomiska 
tillhörigheter kan se olika typer av sociala färdigheter som passande för sina barn, till exempel 
uppmuntrar föräldrar med hög socioekonomisk bakgrund sina barn att förhandla med 
auktoriteter genom språkanvändning, medan föräldrar med lägre socioekonomisk bakgrund 
föredrar att barnen inte ifrågasätter auktoriteter (Jennings, DiPrete, 2010 s.138).   

Det är svårt att förutspå i vilken utsträckning som lärares prestation kan uppskattas baserat på 
deras erfarenhet, utbildning och certifikat när det gäller att förstärka sociala och 
beteenderelaterade förmågor. Flera studier har dragit slutsatsen att erfarna lärare är effektivare 
i att öka elevers prestationer. Dock kan inte variationen i lärarnas kvalitet alltid mätas i dessa 
punkter. Utbildning handlar om mer än akademiska resultat, dock är kunskapen begränsad när 
det gäller lärarnas effektivitet i att uppnå andra utbildningsrelaterade mål (Jennings, DiPrete, 
2010 s.138). Exempel på dessa är förmågan att agera på ett acceptabelt sätt ur skolsynpunkt 
med lärare och andra elever eller att följa skolans regler och undvika beteenden som bryter mot 
dem, såsom slagsmål med andra elever (Jennings, DiPrete, 2010 s.139). Resultaten i studien 
visar på att sociala och beteenderelaterade färdigheter är positivt relaterade med akademiska 
prestationer. Slutsatsen var att lärare som har mer erfarenheter och högre certifikat är bättre på 
att lära ut sociala och beteenderelaterade förmågor (Jennings, DiPrete, 2010 s.155). En annan 
slutsats var att lärare som är bra på att premiera sociala och beteenderelaterade förmågor 
kanske inte är samma lärare som är bra på att premiera akademisk utveckling. Faktorer som 
kan påverka resultatet är lärarnas övertygelse om vikten av sociala och beteenderelaterade 
färdigheter samt lärarnas övertygelse om rollen dessa förmågor spelar för att producera 



   
 

15 
 

akademiska resultat. Effekter av den lokala skolan och den socioekonomiska miljön kan vara 
bidragande faktorer för att förstärka sociala och beteenderelaterade färdigheter, med andra ord 
humankapital (Jennings, DiPrete 2010, s.156).    

2.8 Social reproduktion  

McCrory Calarco skriver i artikeln Coached for the Classroom: Parents’ Cultural Transmission 
and Children’s Reproduction of Educational Inequalities om den etnografiska studie hon 
genomfört i amerikanska klassrum om hur föräldrar aktivt överför sina klassbaserade kulturer 
till sina barn, hur barn reagerar på detta och hur dessa reaktioner leder till stratifikation 
(McCrory Calarco 2014, s.1015). Kultur ses som en verktygslåda som inkluderar både strategier 
att agera utefter och tankemönster för agerandet. Strategier för agerande är kunskaper eller 
beteenden som används i en social situation medan tankemönster är ramverket för att tolka 
situationer. Detta synsätt på kultur visar på att individer kan bete sig olika i samma situation på 
grund av deras olika strategier i situationen eller därför att de tolkar situationen olika och 
därmed väljer att aktivera olika typer av strategier.  Det konstateras i artikeln att föräldrar 
bidrar till social reproduktion genom att aktivt förse sina barn med klassbaserade strategier som 
leder till ojämlika resultat när dessa strategier aktiveras i skolan. Föräldrarnas inställningar till 
skolan och uppfattningen om det förväntade beteendet hos barnen varierade baserat på social 
klasstillhörighet (McCrory Calarco, 2014 s.1016).   

McCrory Calarco definierar medelklass med att minst en förälder hade en fyraårig 
collegeutbildning och en högre befattning inom arbetslivet. Arbetarklassföräldrarna hade högst 
high school-utbildning och arbetade oftast inom servicesektorn (McCrory Calarco 2014, s.1019). 
Framförallt kunde skillnader urskiljas i att arbetarklassföräldrar betonade en ”inga ursäkter” 
strategi för problemlösning i skolan, samt uppmuntrade barnen att respektera lärarnas 
auktoritet genom att inte be om hjälp. Föräldrarnas resonemang var att barnen bara skulle 
använda sina egna resurser och undvika att vara till besvär för lärarna. Vissa föräldrar ansåg att 
om barnen bad om hjälp skulle det underminera deras villighet till att arbeta hårt. Andra sa att 
barnen kan få problem om de söker hjälp och därmed skulle det undvikas eller att de skulle 
invänta tills dess att lärarna erbjuder eleverna hjälp (McCrory Calarco, 2014 s.1023). De 
bakomliggande resonemangen hos föräldrarna skilde sig åt men budskapet var det samma, att 
de skulle undvika att aktivt söka hjälp. Detta resonemang bidrog till att arbetsklasseleverna 
arbetade hårt och undvek att klaga när de konfronterades med ett problem i skolan (McCrory 
Calarco, 2014, s.1026). Medelklassföräldrar lärde istället barnen en ”med alla medel” strategi, 
det innebar att de skulle använda alla tänkbara resurser inom skolan för att lösa problem. De 
poängterade att barnen skulle vara bekväma med att be lärarna om hjälp, att ställa frågor och be 
om stöd. De menade att lärarnas uppgift är att bidra med stöd. Föräldrarna gav aktivt sina barn 
råd om att använda alla resurser som fanns till förfogande när de handskades med ett problem i 
skolan (McCrory Calarco, 2014, s.1024). Dessa pågående och ofta medvetna råd utrustade 
barnen med de verktyg som behövdes för att aktivera klassbaserade strategier på egen hand, 
vilket då påverkade barnens uppfattning om sig själva. De olika strategierna eleverna använde 
bidrog till att lärarna reagerade på olika sätt och därmed skapades ojämlika förutsättningar i 
skolan.  

Medelklassbarn hörsammar oftare sina behov och får därigenom mer uppmärksamhet och mer 
stöd från lärarna till dessa elever jämfört med arbetarklasseleverna. Det leder till att lärare 
förväntar sig att elever kommer att bete sig på "medelklassvis”, arbetarklasselever försöker 
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ständigt komma ikapp medelklasseleverna för att möta dessa förväntningar och därigenom få 
samma fördelar i form av högre betyg och mer uppskattning från lärarna. Precis som tidigare 
artiklar nämnt använder föräldrar med olika klasstillhörighet olika uppfostringsmetoder, detta 
leder då till att barnen utvecklar olika beteenden utifrån sin klasstillhörighet. Den tidigare 
forskningen har belyst sociala klasskillnader i uppfostran, barnens beteenden och de möjliga 
fördelar i klassrumsmiljön som elever kan få som en följd av klassmässiga beteenden, dock 
saknas forskning i hur föräldrar överför den kulturella klasstillhörigheten till sina barn. Det är 
framför allt detta som McCrory Calarco vill undersöka (McCrory Calarco, 2014 s. 1027).    

Medelklassföräldrar använde en ”med alla medel” inställning för att lösa problem gällande deras 
barns skolgång. De ingrep aktivt för att begära stöd, de utövade påtryckningar för att få sina 
barn testade för speciella begåvningar eller speciella behov och skrev ofta brev med ursäkter för 
deras barn gällande hemläxor och andra aktiviteter. Medelklassföräldrar verkade förvänta sig 
att deras ingripanden skulle leda till fördelar och de hade oftast rätt i sitt antagande. 
Medelklassföräldrar intog denna ”med alla medel” inställning för problemlösning därför att de 
applicerade en berättigande logik. Genom sin utbildning och sysselsättning verkade föräldrarna 
uppfatta sig själva som jämlikar eller högre uppsatta i social rang i jämförelse med elevernas 
lärare. Följden av detta var att de var bekväma i att ingripa och ifrågasätta lärarnas omdömen 
gällande uppgifter i klassrummet, placeringen av eleverna i klassrummet och gällande 
hemläxornas utformning. Även om lärarna arbetade hårt med att avgöra den korrekta nivån för 
exempelvis matematikuppgifter ansågs sig medelklassföräldrarna vara bättre på att bedöma sina 
barns behov. Dessa föräldrar ansåg också att de var berättigade att förhandla med lärarna just 
därför att dem uppfattade sig som jämlikar (McCrory Calarco, 2014 s.1021).  

Medelklassföräldrarna uppmuntrade aktivt barnen att tillämpa en logik av rättfärdigande i sina 
interaktioner i skolan. Det gjordes genom att lära barnen att känna att de förtjänade stödet från 
lärarna och genom att påvisa fördelarna med "med alla medel" logiken. Det gjorde att med tiden 
tog även blyga barn till sig av dessa råd och kände sig bekväma med att förhandla med lärarna. 
De barn som var rädda att uppfattas som dumma av klasskompisar vågade tids nog att be om 
hjälp då föräldrarna hade uppmuntrat den typen av beteende. Medelklassföräldrarna deltog 
aktivt i aktiviteter på skolan, vilket bidrog till att de fick en bra förståelse för skolans 
förväntningar, tillvägagångssätt och personal. De utbytte ofta information med varandra under 
lek-träffar, fotbollsmatcher, skolevenemang och telefonsamtal. Som ett resultat av dessa 
kontakter var föräldrarna medvetna om utvärderingar, veckovisa scheman och andra företeelse 
som krävde förberedelser. Medelklassföräldrarna insåg att trots deras egna erfarenheter så hade 
förutsättningarna inom skolan förändrats. De utgick därmed ifrån att lärarna skulle uppmuntra 
förebyggande åtgärder som att söka hjälp och använde därmed berättigandelogiken (McCrory 
Calarco 2014, s.1024, 1028-1029).  

Arbetsklassföräldrar använde en ”inga ursäkter” logik för utmaningarna inom skolvärlden. 
Dessa föräldrar litade på att lärarna kunde avgöra vad som var bäst för deras barn. Även om 
arbetsklassföräldrarna var frustrerade över lärarnas beslut tenderade dem att inte ingripa, de 
bad inte lärarna om hjälp om deras barn stod inför utmaningar. Deras tillvägagångssätt för att 
hantera problemlösning var att de tolkade klassrummens interaktioner genom en logik där 
återhållsamhet tillämpades. Det gjorde dem genom att lära sina barn att uppfatta sina egna 
behov som sekundära i relation till andra och genom att uppmuntra hårt arbete. 
Arbetaklassföräldrarna förknippade att söka hjälp som själviskt och ville därför avråda sina barn 
från sådant beteende genom att tona ner de egna barnens behov i relation till andra elever då 
detta ansågs som respektlöst (McCrory Calarco, 2014, s.1026). Föräldrarna förknippade också 
hjälpsökande med lathet och uppmuntrade därmed barnen till hårt arbete för att undvika detta. 
Eleverna såg alltså nackdelar med att söka hjälp och försökte därmed att lösa sina problem på 
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egen hand. Ironiskt nog blev det så i vissa fall att eleverna försökte undvika att verka lata och 
respektlösa genom att be om hjälp, så blev detta ett misslyckande då lärarna såg eleverna som 
lata och respektlösa, inte för att denne bett om hjälp utan för att uppgiften inte hade slutförts. 
Återhållsamhetslogiken ledde till att föräldrarna uppfattade sig själva som mindre vetande än 
experterna och undvek därmed att ifrågasätta lärarnas omdöme (McCrory Calarco, 2014 s. 
1030-1031). De utgick ifrån att lärarna hade en bättre förståelse för barnens akademiska behov, 
och att de själva inte var kunniga nog att influera beslut om barnens utbildning. Denna 
motvillighet att ingripa gjorde att de fick en status som utomstående. Arbetarklassföräldrarna 
var inte så engagerade i skolevenemang och därmed var dessa föräldrar inte så insatta i skolans 
procedurer, förväntningar och personal. Vilket bidrog till att de fick lite kontakt med lärare och 
andra föräldrar. I och med detta litade föräldrarna på sina egna erfarenheter om skolan och 
vilka förväntningar som ställdes på eleverna (McCrory Calarco, 2014 s.1023).   

Lärarna uppmärksammade medelklassbarnen snabbt när problem uppstod, vilket ledde till att 
dessa barn i hög utsträckning gjorde klart sina uppgifter snabbt och korrekt. Arbetsklassbarnens 
problem uppmärksammades inte av lärarna lika ofta eller lika fort, det tog längre tid för 
eleverna att göra klart sina uppgifter, som ibland inte heller blev klara. Lärarna ansåg trots detta 
att arbetarklassbarnen hade en bra arbetsmoral och att medelklasseleverna saknade 
problemlösningskunskaper och att de var motvilliga till att tackla svåra uppgifter (McCrory 
Calarco 2014, s-1032-1033).  

2.9 Olika förutsättningar i samhället  

Kvist skriver i artikeln The post-crisis European social model: developing or dismantling social 
investments? om individers möjligheter och menar att individer födds med olika 
förutsättningar. Dessa förutsättningar kommer att påverka individens chanser och möjligheter i 
livet. De som födds med mindre priviligierade sociala förhållanden tenderar att gå miste om 
möjligheten att stärka sitt humankapital. Kvist beskriver den europeiska investeringsstrategin 
som en produkt som syftar till att producera och stärka humankapital över en livstid. 
Humankapitalet beskrivs som de kognitiva förmågor som bör stärkas för att öka möjligheten till 
ett livslångt lärande. Humankapitalet formas med hjälp av statliga interventioner samt familjens 
inflytande. Kvist belyser därmed värdet av tidiga sociala investeringar så som barnomsorg och 
förskola som viktiga åtgärder för att stärka individers humankapital. Om insatserna genererar 
goda resultat kan framtida kostnader undvikas genom att minska stöd och hjälp i arbetslivet, 
detta i sin tur leder till stora besparingar på individnivå och kan även generera till att gynna 
samhället (Kvist, 2013, s. 96).   

Vad som är viktigt att komma ihåg när det gäller individers humankapital är att bortsett ifrån 
var och hur individer växer upp och på så vis formar olika sociala och kulturella kapital, 
framstår även samhället i sig som en icke neutral plats. Samhället gynnar helt klart vissa mer än 
andra, då samhället är en produkt av egenskaper där specifika kompetenser anses mer 
värdefulla än andra. Staten kan med hjälp av sina statliga medel jämna ut förutsättningarna 
genom att erbjuda lärande för alla. Om däremot individen har förutsättningarna eller viljan att 
ta till sig lärandet är inte något som kan påverkas av andra än individen själv. Andra faktorer 
som påverkar i samhället är de under- och överordningar som ständigt sker i form av 
diskriminering och fördomar. Vilken hudfärg, nationalitet, kön eller religiös trosuppfattning en 
individ har påverkar dess förutsättningar i samhället. Även högre klasstillhörighet kan vara en 
faktor som anses som någonting bättre och värdefullt (Idvall, Schoug, 2003, s.77-78).   
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2.10 Den svenska läroplanen  

I den svenska läroplanen som ska lägga grunden för den kunskap elever i grundskolan förväntas 
uppnå, finns tydliga riktlinjer som skolan ska följa när det gäller förhållningssätt mot elever 
utifrån ett individperspektiv. Dessa riktlinjer baseras främst på lärarens ansvar mot varje 
enskild individ, men innehåller även riktlinjer för vilket ansvar som skolans rektor har. 
Skolväsendet är grundat ur ett demokratiskt förhållningssätt och syftar till att ge varje enskild 
individ möjligheter att utveckla sina värden och kunskaper. Skolan ska stimulera elever till att 
sträva mot ett livslångt lärande samt att uppmuntra elevers enskilda utveckling, det uttrycks i 
läroplanen som att ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde 
och respekt för vår gemensamma miljö” (Läroplanen för grundskolan, 2011, s. 7).   

Utifrån en kristen värdegrund, det vill säga den etik som syftar till ansvarstagande, tolerans, 
generositet och rättskänsla ur ett västerländskt humanistiskt förhållningssätt, strävar skolan 
efter att forma jämställdhet mellan individer utifrån könstillhörighet men genom att lyfta fram 
ett solidariskt förhållningssätt för utsatta människor runt om i världen. Det svenska samhällets 
internationalisering och gränsöverskridande mobilitet ställer hårda krav på skolan som 
förväntas fylla funktionen som en kulturell och social mötesplats som värnar om mångfald. 
Skolan ska uppmuntra och vägleda elevers förmåga att sätta sig in i andra människors 
livsvillkor. Varje enskild individ ska värdesättas och på så vis prägla verksamheten. (Läroplanen 
för grundskolan, 2011, s. 7).    

I läroplanen går det att läsa ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Läroplanen för grundskolan, 
2011, s. 8). Lärarna ska med andra ord aktivt jobba utefter den ovan presenterade värdegrunden 
utifrån ett individ fokuserat förhållningssätt där de förväntas ta hänsyn till varje elevs behov, 
tänkande, förutsättningar samt erfarenheter. I läroplanen är innehållet utformat på ett sätt som 
möjliggör för lärare att göra tillägg eller fördjupningar på det sätt som läraren anser är 
nödvändigt (Läroplanen, 2011 s.4). Skolan och framförallt läraren ansvarar även för att ge extra 
stöd till de elever som bedöms ha svårigheter med att uppnå de ställda kunskapskraven. De 
elever som behöver ska erbjudas särskilt stöd, handledning samt stimulans (Läroplanen för 
grundskolan, 2011, s. 14).   

Vikten av samarbete mellan skola och hemmet framförs i läroplanen, detta för att på så vis 
tillsammans kunna föra över den kunskap som eleven väntas uppnå (Läroplanen för 
grundskolan, 2011, s. 9). Skolan ska med andra ord vara en komplettering av den uppfostran 
som i huvudsak hemmet ansvarar för och bör ses som en levande social och trygg plats 
(Läroplanen för grundskolan, 2011, s. 10). I Läroplanen för grundskolan (2011) förklaras skolans 
uppdrag:   

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga 
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 
Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i 
djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, 
kunskaper – från en generation till nästa” (s. 9).   
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2.11 Sammanfattning av den tidigare forskningen  

Den tidigare forskningen presenterar olika definitioner av humankapital vilka ligger till grund 
för hur humankapital tolkas i denna studie. De centrala och genomgående teman som 
lokaliserats från den tidigare forskningen är de olika faktorer som formar och utvecklar 
humankapital. Artiklarna berör ur olika synvinklar familjens bakgrund och påverkan på barnen, 
som en viktig faktor för vilka kunskaper och färdigheter som barnen har med sig redan innan 
skolstart. De olika erfarenheterna och kunskaperna leder till att förutsättningarna från början 
markant skiljer sig åt och skillnaderna kommer prägla barnen under skoltiden. En annan central 
del i den tidigare forskningen är skolans påverkan där ytterligare faktorer som kvalitet, 
bakgrund och lärarnas påverkan får spela en stor roll för hur barn utvecklar sina förmågor och 
kunskaper, vilket ytterligare förstärker de skillnader som finns mellan barnens olika 
förutsättningar. Framförallt lärarnas påverkan och föräldrarnas socioekonomiska bakgrund 
tycks enligt resultaten i den tidigare forskningen ha en stor inverkan på formandet av 
humankapital och är även de två aspekter som återkommer genomgående i denna studie. I den 
tidigare forskningen finns många beröringspunkter mellan de olika infallsvinklarna på 
formandet av humankapital och de teorier som presenteras i den teoretiska referensramen. 

3 TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM  

Utifrån studiens syfte och frågeställning har Pierre Bourdieus teorier om habitus samt 
kapitalinnehav valts ut för att närmare kunna förstå beståndsdelarna och formandet av 
humankapital. Nedan presenteras det kulturella kapitalet, sociala kapitalet och habitus då dessa 
är viktiga komponenter för formandet av individers humankapital. Kapitalen syftar till de ärvda 
färdigheter och egenskaper en individ har med sig från sin uppväxt. Dessa kapital kommer 
under individens levnadstid förändras och utvecklas, utifrån de sociala miljöer som individen 

vistas i.  Även en kortare beskrivning av Bourdieus uppfattning om utbildningssystemet med 
individers olika förutsättningar presenteras. Donald Broadys teori om den dolda läroplanen har 
valts ut som utgångspunkt för att förstå de sociala processer som sker i klassrumsmiljön och hur 
dessa bidrar till att forma elevernas humankapital. Därefter presenteras olika begrepp som är 
centrala för studien. 

3.1 Kulturellt Kapital   

Bourdieu formade sina kapitalbegrepp för att belysa att det krävdes mer än materiella ting för 
att kunna anpassa sig till en viss livsstil och på så vis skapa möjligheter till en förändrad 
klassposition i samhället. Det kulturella kapitalet är det kapitalinnehav som har störst betydelse 
och vikt för en individ. Ett exempel på det kulturella kapitalet handlar om förmågan att känna 
till vad som kan nämnas som ”finkultur”, med andra ord den kultur som anses ha högst värde i 
finare kretsar. Ett högt kulturellt kapital är en individs förmåga att känna till finkonst, klassik 
musik och andra former av finkultur. Kapitalet kan även ses i hur en person pratar och uttrycker 
sig. Ett högt kulturellt kapital kan vara värdefullt inte minst i skolan där teoretiska ämnen kan 
underlättas när en individ har ett välutvecklat ordförråd och kan konsten i att uttrycka sig och 
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på så vis förmedla sin kunskap. Avsaknaden av det kulturella kapitalet eller vad som kan 
nämnas som ett lågt kulturellt kapital kan vara ett hinder för den enskilde individen. Individens 
förmåga att inte känna till värdet av etablerad finkultur kan ses som ett hinder i personens 
förmåga att passa in i och anamma nya sociala miljöer (Bourdieu, 1994, s. 15-17).     

3.2 Socialt Kapital  

Socialt kapital syftar till de kontakter en individ har i form av familj, vänner och bekanta men 
kan även vara en grupptillhörighet eller ett nätverk. Det sociala kapitalet kan vara av stort värde 
för en individ, men det kan även vara till en nackdel. Om det sociala kapitalet är högt har 
individen goda kontakter som kan gynna denne i livet. Ett lågt socialt kapital kan påverka en 
individ negativt genom att personen inte har ett utvecklat nätverk omkring sig i form av familj, 
vänner och bekanta. Eller genom att individen har ett nätverk med icke gynnsamma 
förutsättningar för denne (Bourdieu, 1994, s. 121). Alla kapitalen kan precis som ett ekonomiskt 
kapital förvaltas, förbättras, förärvas och omvandlas till nya värden i en annan social position. 
Det innebär att det sker en utveckling av kapitalvolym, denna utveckling kan ske på flera sätt 
under livets (Bourdieu, 1994, s. 18-24, 130-131).  

3.3 Habitus   

Alla handlingar är av en social och kollektiv karaktär. Dessa sker i olika miljöer som individen 
deltar i och kräver en viss anpassning. Alla sociala miljöer individer möter under sitt liv formar 
individens agerande, på detta sätt tillägnar sig individen ett habitus. Detta habitus kan individen 
använda sig utav för att smälta in i olika sorters sociala miljöer och sammanhang (Bourdieu, 
1994, s. 18). Habitus är inte endast en anpassning av den sociala miljön på ett ytligt plan utan 
innebär också en förmåga att anamma den nya sociala förändringen. Beroende på vilket socialt 
ursprung individen har är förutsättningarna att utveckla ett nytt habitus olika. Detta beror på att 
uppväxtfamiljernas skillnader präglar individernas möjligheter att tillägna sig det symboliska 
kapital som finns i de nya sociala miljöerna. Förutom individens egna förutsättningar och 
erfarenheter påverkar kollektiva faktorer möjligheten att förse sig med ett nytt habitus. Habitus 
bygger på de förmågor som har utvecklats i olika sociala miljöer och genom sociala relationer. 
Habitus syftar till att fånga in individers handlingsmönster och tankesätt. Handlingsmönster 
och tankesätt baseras på de erfarenheter och kunskaper en individ besitter (Bourdieu, 1994, s. 
18-24, 130-131).   

3.4 Utbildningssystemet 

Sociologen Pierre Bourdieu beskriver konsekvenser som har uppstått i och med den tillväxt som 
samhällets utbildningssystem har genomgått (Bourdieu, Passeron, 1970, s. 245-246). 
Förändringar som kan urskiljas på grund utav dess utvidgning är förändringar av klasstrukturer 
samt ett förändrat reproduktionsmönster. En individ kan stöta på motsättningar i ett 
kunskapssamhälle där individen med ursprung från enklare sociala förhållanden med lägre 
klasstillhörighet strävar efter att uppnå social framgång. Motgångarna under bildningens gång 
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handlar om att bemästra kunskap och information. De individer med lägre social 
klasstillhörighet kommer under skolans gång präglas av sina tidigare erfarenheter utifrån 
klassposition samt sina sociala färdigheter (Bourdieu, 1994, s. 35). För att en ambitiös elev från 
ett lägre samhällsskikt ska lyckas genomgå en klassresa kommer denne behöva genomföra ett 
anpassningsarbete för att kunna ta till sig och anamma den nya kunskapen. Om denna typ av 
klassresa ska kunna genomföras bör eleven sträva efter anpassning. Denna anpassning kan 
innebära att individen förändrar sitt sätt att tala och bete sig, det kan även handla om att 
utveckla en förståelse för värdet av att uttrycka sig, förstå värdet av fina skolor och fina slutbetyg 
(Bourdieu, Passeron, 1970, s. 246).   

Utbildningssystemet anses enligt Bourdieu bevara de olika klasstrukturer som finns i samhället. 
Systemet bygger på att bevara de positioner eleverna har i form av innehav av olika mycket 
kulturellt kapital (Bourdieu, 1994, s. 32). Resonemanget bygger på att begåvning inte går att 
urskilja från de faktiska kapital en elev besitter, dessa kapital formas utefter ärvda sociala 
faktorer och färdigheter som eleven har redan innan skolstart. Då elever har olika mycket 
sociala färdigheter och kompetenser kommer dessa prägla deras möjligheter att uppnå goda 
resultat i skolan. Familjens sociala position i samhället baserat på de olika kapital familjen 
innehar. Familjens kapital kommer att prägla barnens förutsättningar och framtida möjligheter 
(Bourdieu, 1994, s. 119-120). De sociala färdigheter ett barn har med sig vid skolstart kommer 
att vara av avgörande karaktär för hur lätt barnet kommer kunna anpassa sig till 
utbildningssystemets krav. Språkkunskaper är en del av individernas kulturella kapital och ett 
väl utvecklat språkbruk kan vara av stort värde när det gäller kunskapsinlärning.   

3.5 Den dolda läroplanen  

Enligt Donald Broady visar studier att sedan början av 1990-talet har de studenter som 
rekryteras till lärarprogrammen på Sveriges högskolor och universitet allt lägre bakomliggande 
sociala och kulturella kapital. De som rekryteras har allt lägre betyg från gymnasiet, låga 
högskoleprovspoäng och lägre social bakgrund (Broady, 2007 s.10). Denna sjunkande status för 
lärarkåren kan komma att leda till omfattande konsekvenser för samhället. Att ett flertal av 
Sveriges skolor blir representerade av lärare med lägre kapital och i denna text benämnt som 
lägre medelklass kommer te sig oacceptabelt för den svenska överklassen (Broady, 2007 s.11). 
Överklassen som ställer hårda krav på sina barns skolor kommer med största sannolikhet att 
välja bort skolor om den valda skolan inte lever upp till de förväntningar föräldrarna har. 
Konsekvenser som kan uppstå i detta scenario är att skolsystemet klyvs och skapar ännu större 
skillnader (Broady, 2007 s.18). Skolan blir ännu tydligare uppdelad i vad som kan benämnas 
som bättre och sämre skolor där elevernas socioekonomiska bakgrund kommer spegla valet av 
skola. Skolan som förr sågs som någonting gemensamt har alltid haft ett fokus på att utveckla 
elevernas humankapital, för att på så vis skapa starka individer till det gemensamma samhället. 
Under årens gång har fokus centrerats ytterligare vid skolan som en produkt föräldrarna och 
eleverna köper för framtida investeringar. Det fria skolvalet i Sverige kan också ses som ett steg 
mot att kunna välja olika kvaliteter av en vara. Det marknadsekonomiska tänkandet kring 
skolan har ytterligare förstärkts då politiker, debattörer och andra människor debatterar om 
skolan som en marknadsekonomisk vinst. Detta för att skapa produktiva individer för att gynna 
samhället, med fokus på den ekonomiska marknaden. Att välja skola idag är likvärdigt med att 
gå in i ett varuhus och köpa en vara av en viss kvalitet, där priset förväntas spegla varans 
kvalitet.  
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Den dolda läroplanen bygger ursprungligen på observationer från Amerikanska klassrum. Där 
observerades att den kunskap som eleverna lärde sig av sina lärare bestod av mer än de 
traditionella ämnesrelaterade kunskaperna. Utifrån observationerna presenterades centrala 
lärdomar eleverna fått ifrån den sociala processen vid kunskapsöverföringen, i form av 
ceremonier och riter som inte hade någonting med de ämnesrelaterade kunskaperna att göra. 
En central del för den dolda läroplanen är de mekanismer som finns i skolans 
sorteringsfunktion. Dessa uttrycks genom begrepp som metainlärning, lotsning och det 
pedagogiska T:et. Begreppen kan användas för att konkretisera den sorteringsprocess som sker 
kontinuerligt i klassrummen. Vissa elever får med sig lärdomen från skolan att de inte duger när 
de misslyckas gång på gång, medan andra elever får lära sig att de tillhör den gruppen som är 
berättigad till makt och inflytande. Det innebär att skolan har en fostrande roll och att lärarna är 
dem som fostrar (Broady, 2007, s. 18). I undervisningen lär sig vissa elever de kunskaper och 
färdigheter som förmedlas, exempelvis matematik eller grammatik medan andra varken lär sig 
räkna eller språkbehärskning utan de lär sig att de inte kan lära sig, att de är ointelligenta. 
Denna inlärningsprocess som handlar om den egna förmågan att lära, är den som benämns som 
metainlärning (Broady, 2007, s.61). Lotsning innebär att förenkla ett problem, detta kan göras 
genom att exempelvis ställa en serie enkla frågor som leder eleven till att svara korrekt på 
frågan, trots att denne kan sakna kunskaper i ämnet. Lotsningen är framförallt en nödvändig 
strategi när eleven saknar förkunskaper. Att förstå lärarens språkbruk, att kunna tolka vad 
läraren frågar och vilket svar läraren troligtvis önskar är en viktig lärdom eleverna får. Den 
eleven som behärskar undervisningsspråket kan lista ut vilket svar som är lämpligt på en fråga 
och därigenom bekräfta att denne är uppmärksam (Broady, 2007, s.61). Det pedagogiska T:et 
består av att elever med högre socioekonomisk bakgrund oftast sitter i bänkraden längst fram 
eller i mitten raden från katedern och bakåt. Läraren riktar oftast en större del av sin 
uppmärksamhet mot eleverna som sitter på dessa platser genom att exempelvis ställa fler frågor 
till dem (Broady 2007, s. 66).  

Det centrala i de ritualer och ceremonier som är en del av den dolda läroplanen är främst hur 
mycket tid eleverna spenderar på att vänta under skolundervisningens gång. Förutom det 
långdragna väntandet i klassrummen tar eleverna även ta till sig dolda kunskaper så som den 
rådande maktstrukturen, att läraren är den som bestämmer och eleverna ska underkasta sig 
denna maktstruktur. Det handlar även om att inte hjälpa sina vänner i klassrummet, då detta 
kan anses vara att fuska. Eleverna blir ständigt avbrutna i sitt arbete och de lär sig att göra saker 
som de inte kan se nyttan av eller intresset för. Tidsbegränsningen för lektionerna leder till att 
eleverna inte vet varför de börjar med något och förstår inte heller varför de ständigt måste 
avbryta det som dem inte fullgjort. Dessa dolda kunskaper eleverna lär sig handlar om inövning 
i tålamod (Broady, 2007, s.15). Vilka de dolda kunskaperna är som förmedlas i klassrumsmiljön 
som sociala processer har de senaste åren kompletterats med ytterligare egenskaper. Dessa 
egenskaper handlar om förmågan att undertrycka sina egna erfarenheter, vara observant och 
uppmärksam samt att utveckla förmågan att kontrollera sig själv motoriskt och verbalt (Broady, 
2007 s.17).   

Den dolda läroplanen har inte bara negativa inslag. Den handlar även om att ge barnen vett och 
etikett för att skolas in i samhället med dess medföljande normer. Förmågor som eleverna 
behöver lära sig i skolan är att passa tider, att inte avbryta när någon annan pratar, respektera 
arbetsrutiner och att sträva efter att uppfylla uppsatta mål (Broady, 2007 s.18). Skolans 
socialiserande och sorterande roll har en stark anknytning till den samhällsfunktion som skolan 
innehar, eleverna ska förberedas till arbetslivet och till samhällsmedborgare med alla de 
förväntningar som innefattas (Broady 2007, s.39). Sorteringen som sker enligt Broady handlar 
inte om att lärarna bokstavligen uttrycker att eleverna inte duger, utan handlar istället om att 
systemet är uppbyggt på ett sätt som tvingar fram en sortering. Elever med ett lägre kulturellt 
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kapital tenderar att ha svårare med arbeten som kräver självständighet, vilket beror på att de 
kan sakna den begreppsapparat som lägger grunden för att sortera ut det viktiga i en uppgift. 
Denna begreppsapparat tenderar elever med högre kulturellt och socialt kapital att ha med sig 
in i skolan (Broady 2007, s.106).  

3.6 Begreppsförklaringar  

3.6.1 Humankapital  

Humankapital tolkas i denna studie som de kunskaper och färdigheter en individ införskaffar 
under livets gång och handlar således om ett livslångt lärande (OECD, 2007, s.2). 
Humankapitalets formning baseras till stor del på individernas habitus, som förstås som de 
handlingsmönster och tankesätt en individ har. Socialt och kulturellt kapital är två viktiga delar 
som påverkar en individs handlingsmönster och tankesätt, det vill säga habitus (Bourdieu 1994, 
s.18-24, 130-131).  

3.6.2 Ekonomiskt kapital  

Det ekonomiska kapitalet baseras på en individs ekonomiska resurser och tillgångar. Kapitalet 
handlar om att besitta förståelsen för ekonomi genom kunskap om exempelvis aktier och andra 
ekonomiska ting. En persons kunskap eller avsaknad av kunskap om ekonomiskt kapital kan 
påverka både en persons sociala och kulturella kapital, då det kan begränsa eller tillföra en 
individs möjlighet av tillgångar (Bourdieu, 1994, s. 15-17).   

3.6.3 Socioekonomisk bakgrund  

Socioekonomisk bakgrund definieras som den inkomst och utbildning en individ har. Begreppet 
tolkas i denna studie som de ekonomiska, sociala och kulturella kapital en individ besitter. 
Barns socioekonomiska bakgrund baseras på föräldrarnas inkomst och utbildning 
(Statistikcentralen, 2016).   

3.7 Sammanfattning 

Den teoretiska och begreppsliga referensramen bygger på Pierre Bourdieus kapitalbegrepp, som 
syftar till individers erfarenheter och färdigheter som påverkar individerna genom livet. Habitus 
handlar om tankemönster och handlingssätt som formas utifrån individernas kapitalinnehav. 
Utbildningssystemet utformning är enligt Pierre Bourdieu mer gynnsam för de individer som 
har ett bättre kapitalinnehav. Donald Broayds teori om den dolda läroplanen syftar till de 
kunskaper och färdigheter som eleverna lär sig vid sidan av den ordinarie skolundervisningen. I 
den dolda läroplanen finns några centrala processer som sker i klassrummet, dessa är 
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metainlärning, lotsning och det pedagogiska T:et. Begreppsförklaringar innehåller centrala 
begrepp vilka reds ut och definieras samt den tolkning av humankapital som tillämpas i studien.   

4 METOD    

4.1 Etnografi    

För att kunna undersöka hur formandet av humankapital går till i grundskolan bedömdes en 
etnografisk modell vara den lämpligaste då målet med studien var att söka kunskap om 
människor och de sociala processer som sker i det naturliga sammanhanget, det vill säga i detta 
fall klassrumsmiljön (Esiasson, Gilljam, Oscarsson , Wängnerud, 2012 s. 304). Den etnografiska 
modellen ska förklara och tolka de delade och inlärda mönstren för värderingar, beteenden, tro 
och språk som finns i en grupp som delar kultur. Etnografi kan beskrivas som studier av sociala 
beteenden, av en identifierbar grupp av människor i deras naturliga miljö (Creswell, 2007 s.94).  

Insamlingen av material i etnografiska studier sker genom informella intervjuer eller samtal och 
genom observationer. I studien har informella samtal använts, dessa har tillsammans med 
observationerna dokumenteras i så kallade fältanteckningar för att memorera de företeelser som 
observerats samt för att förtydliga de situationer som kan uppfattas som oklara (Kullberg, 2014 
s. 15-16).  

De observationer som genomförts har haft fokus på sociala processer i klassrummen i relation 
till den svenska läroplanen, den dolda läroplanen samt Pierre Bourdieus teorier om habitus och 
olika kapitalinnehav. Elevernas hemmamiljöer och familjebakgrunder har inte undersökts 
empiriskt då fokus inte ligger på eleverna utan på de sociala processer som sker i klassrummen 
och de eventuella skillnader som kan återfinnas i de två skolorna, vars socioekonomiska 
bakgrunder skiljer sig åt markant.    

4.2 Tillvägagångsätt    

E-post meddelanden skickades ut till rektorer för olika skolor i Mellansverige. Då rektorerna ses 
som gatekeepers eller grindvakter var det dem som i första hand kontaktades för att få tillgång 
till fältet i skolorna (Kullberg, 2014 s.144). I e-post meddelandet framgick en presentation av 
studenterna/observatörerna och den studie som skulle genomföras, med en önskan om att få 
delta i någon av skolornas årskurs 1-3 klasser. Det var tidskrävande att få tillgång till skolorna, 
endast ett fåtal av de förfrågade skolorna valde att svara på e-post meddelandena som skickades 
ut. Den ena skolan ställde krav på utdrag ur belastningsregistret, vilket fördröjde tidsplanen för 
studien. Observationerna har genomförts under en tidsperiod på två veckor under samma tider 
som lärarnas arbetstider. Barnens raster valdes medvetet bort från observationerna, då fokus låg 
på lärarna och pedagogiken, inte på eleverna.   
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För att kunna genomföra en etnografisk studie i dess naturliga miljö, i detta fall skolmiljön, 
intog observatörerna rollen som participant as observer, den deltagande observatören 
(Kullberg 2014 s.97). Rollen som deltagande observatörer intogs för att få tillgång till skolmiljön 
i en så naturlig roll som möjligt, som lärarassistenter. En medvetenhet fanns om det faktum att 
observatörernas deltagande skulle kunna påverka utfallet i olika situationer. Med andra ord 
kunde det insamlade materialet ha påverkats och styrts av att observatörerna var delaktiga i den 
sociala miljön. Framför allt när barn är inblandade så är det av stor vikt att observatörerna 
smälter in så naturligt som möjligt i miljön för att inte störa elevernas undervisning (Eriksson, 
2009, s.59). I transformationsprocessen användes fältanteckningar för att skriftligt kunna 
redogöra för vad observationerna bidragit till och hur de levda erfarenheterna upplevts. De 
rådande fältomständigheterna antecknades för att kunna genomföra en etnografisk analys av 
materialet (Eriksson, 2009  s.60). Då kortare informella samtal har skett med lärarna i 
klassrumsmiljön har det inte funnits möjlighet till att spela in samtalet, då vissa frågor har 
framkommit under en specifik situation som gjort att frågan behövde tas i direkt anslutning till 
situationen (Kullberg, 2014 s.80). Istället för att spela in de informella samtalen användes 
skriftliga anteckningar 0ch nyckelord för att lyckas återskapa samtalen i 
transformeringsprocessen. Dessa har nedtecknats omgående när minnet är färskt för att inte 
viktiga detaljer skulle glömmas bort. En dagbok har använts under observationsperioden för att 
kunna urskilja centrala delar och när de skett i processen för insamlandet av information. En 
frågeguide har använts för att lokalisera de centrala delar som varit aktuella under studiens 
gång. Andra kompletterande frågor har även tillkommit utefter specifika situationer som 
uppstått i den observerade miljön. Frågeguiden som använts är uppdelad i centrala teman som 
är framtagna utifrån studiens tidigare forskning (Bilaga A).   

4.3 Urval    

Urvalet för studien har baserats på ett strategiskt urval där de två skolorna valts ut efter sitt 
geografiska läge samt deras höga respektive låga socioekonomiska bakgrund. För att lyckas hitta 
två kommunala grundskolor i Mellansverige med olika socioekonomiska bakgrunder har 
statistik för bostadsområden studerats. Denna statistik har baserats på flera olika indikationer 
som ska symbolisera områdets sociala karaktär och socioekonomiska bakgrund. Dessa 
indikationer har baserats på bland annat invånarnas inkomst, hälsa, försörjningsstöd, 
arbetslöshet, eftergymnasial utbildning samt antal ungdomar som har behörighet till gymnasiet 
(Västerås Stad, Konsult och Service, 2014). Oavsett vilken indikator eller kombination av 
indikatorer som har tagits i beaktning så ligger ungefär samma bostadsområden högst 
respektive lägst i statistiken. I en del av statistiken har vissa bostadsområden slagits ihop med 
andra områden på grund utav den geografiskt lilla ytan för området. Denna hopslagning av 
bostadsområden kunde ha givit felaktiga siffror för studien, därav har kompletterande källor av 
statistik använts (Västerås Stads statistiska databas, 2012). När en jämförelse mellan de olika 
källorna av statistik gjordes var den information som framkom relativt entydig. Grundskolorna 
har valts ut utifrån de bostadsområden som har egna grundskolor då det inte går att avgöra vilka 
elever som hamnar på vilken skola i de områden som saknar en egen grundskola. 
Avgränsningen har gjorts till kommunala skolor för att säkerställa att de skolor som studerats 
arbetar efter likvärdiga villkor. Skälet till att välja två skolor i områden med olika 
socioekonomiska bakgrunder är för att se om det finns skillnader i hur lärarna formar elevernas 
humankapital när den socioekonomiska bakgrunden ser olika ut. Avgränsningar för studien 
gjordes till grundskolan då de grundläggande läs- och skrivkunskaperna formas under de tidiga 
skolåren och är kunskap som är av stor vikt för hur elevens skolgång kommer att utvecklas.  
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4.4 Datainsamling  

Den tidigare forskningen har baserats på främst vetenskapliga artiklar från databaserna 
Discovery, Sociological abstract och Eric. Artiklarna har valts ut efter specifika sökord men även 
utefter innehållet i artiklarnas abstract. Sammanfattningar har gjorts av det innehåll i artiklarna 
som bedömts som relevanta för studiens syfte och utifrån frågeställningarna. Sökord som har 
använts för sökandet av artiklarna har varit human capital in primaryschool, human capital 
teachers, etnography learing och creating human capital in primaryschool. Relevant 
primärlitteratur samt i vissa fall även sekundärlitteratur har valt ut efter områden som 
representerat humankapital, etnografi, pedagogik och sociologiska teorier. Övriga källor så som 
artiklar i tidskrifter samt statistik har valts ut efter de ovanstående sökorden samt kompletterats 
med sökordet socioekonomisk bakgrund. Den sociologiska teorin av Pierre Bourdieu som berör 
habitus och kapital begreppen har valts ut utifrån det som framkommit av den tidigare 
forskningen och för att en stark koppling mellan habitus begreppet och humankapital begreppet 
har uppmärksammats. Läroplanen samt den dolda läroplanen har valts ut framförallt då dessa 
ligger till grund för hur de sociala processerna i klassrummen utförs.   

Datainsamlingen av det empiriska materialet har bestått av observationer i klassrumsmiljön, 
observatörerna har intagit rollen som lärarassistenter på de utvalda skolorna. Därmed har de 
varit en aktiv del av klassrumsmiljön som deltagande observatörer. Fältanteckningar har 
kontinuerligt förts, sammanställts och renskrivits samma dag eller i vissa fall påföljande dag 
från observationstillfället. Detta för att anteckna när situationerna var färska i minnet 
(Murchison, 1973 s. 71). En medvetenhet för att det insamlade materialet kan färgas av 
observatörernas tidigare erfarenheter och förförståelse har funnits. Därmed har observatörerna 
aktivt strävat efter att inneha ett så neutralt förhållningssätt som möjligt. Kontakt mellan de två 
observatörerna har hållits dagligen för att på så vis säkerställa att inte viktiga processer glömts 
bort i observationerna och de informella samtalen med lärarna.  

De två olika observationerna har skett under samma tidsperiod, tidsperioden varade under ca 
två veckor och var på två olika skolor i Mellansverige. Observatörerna har rört sig fritt under 
lektionstiderna och har haft möjligheter att både sitta still och anteckna vad som observerats, 
men har även kunnat gå runt i klassrummen för att på så vis få en bättre överblick av vad barnen 
arbetar med och vilken kunskapsnivå barnen har. Observatörerna har själv fått presentera sig 
för klassen och besvarat elevernas eventuella frågor, för att sedan kunna inta ett något mer 
distanserat förhållningssätt gentemot eleverna och undervisningen.    

Det insamlade materialet har noggrants nedtecknats för att inte centrala delar skulle förminskas 
eller glömmas bort. De informella samtal som skett med lärarna har genomförts i 
klassrumsmiljön och varit av kortare karaktär. De informella samtalen har ägt rum utefter vad 
som utspelat sig i klassrummen samt utefter den framtagna frågeguiden.   

4.5 Databearbetning   

Tillsammans har de två observatörerna sammanställt det insamlade materialet från 
observationerna. Intressanta teman har diskuterats och slutligen valts ut för att lyckas 
strukturera upp det insamlade materialet. De teman som har valts ut till resultatredovisningen 
baserades på de teman som tagits fram till frågeguiden och observationslistan utifrån de valda 
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teorierna. Utöver dessa teman framkom några nya teman under observationerna som ansågs 
vara viktiga och intressanta (Creswell, 2007, s. 190-191).   

Efter att teman valts ut från det insamlade empiriska materialet, användes ett färgschema för att 
strukturera upp och para ihop olika teman med den tidigare forskningen samt den teoretiska 
referensramen. Utefter temaindelningen har observatörerna diskuterat kring det insamlade 
materialet. Observatörerna har även fått återvända till den teoretiska referensramen ett flertal 
gånger för att säkerställa att de slutsatser som dragits är relevanta utefter den teoretiska 
referensramens innehåll (Creswell, 2007, s. 190-191).   

Fältanteckningarna har varit centrala för analysen av det insamlade empiriska materialet. 
Anteckningarna har bestått av stödord, citat och återberättande. Under insamlingen av 
materialet har det inte funnits möjligheter till att spela in de informella samtalen med lärarna, 
då frågorna tagits i direkt anslutning till specifika situationer i klassrummen. Därmed har det 
inte funnits några informella samtal att transkribera utan istället har de informella samtalen 
återberättats utifrån de fältanteckningar som gjorts. Observationerna har i vissa situationer varit 
uppenbara medan i andra situationer har observatörerna valt att diskutera de fenomen som 
utspelat sig, för att tillsammans dra en slutsats av den sociala processen och på så vis genomföra 
en analys (Bryman, 2008, s. 395-400).  

4.6 Forskningsetisk ställningstagande    

Ett missivbrev har tagits fram för att presentera och säkerställa att de etiska principerna följts 
(Bilaga B). Skolornas rektorer och de berörda lärarna har informerats om informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Ett medvetet beslut var att inte 
belysa det faktum att det var just formandet av humankapital som skulle vara grunden för 
studien, istället tänjdes gränsen till att pedagogiken i dess naturliga miljö, alltså klassrummet 
var den centrala sociala processen som skulle undersökas genom studien. Detta val ansågs vara 
den bästa möjligheten för oss att smälta in i den naturliga klassrumsmiljön utan att lärarna 
skulle känna sig iakttagna och observerade. Stor vikt lades vid att understryka det faktum att det 
inte var barnen som studerades, utan pedagogiken i klassrummen.    

4.6.1 Metodproblem    

En medvetenhet har funnits kring att problem kan uppstå gentemot informanterna när syftet 
med studien tänjts. Dock gjordes en avvägning och det ansågs att det var nödvändigt att tänja 
något på syftet för att få tillgång till den naturliga sociala miljön informanterna vistas i. En 
bedömning gjordes av att om studiens exakta innehåll presenterades skulle det finnas en stor 
risk för att lärarna skulle känna sig observerade och obekväma eller att tillträde till 
klassrummen inte skulle fås. Om studiens exakta syfte hade förmedlats hade innehållet i det 
insamlade materialet kunnat se annorlunda ut, viket hade kunnat påverka utfallet för studien. 
Observatörernas förförståelse om studien har också tagits i beaktning som en påverkande 
faktor, då den kan spegla både observationer och analyser. Ett så neutralt förhållningssätt som 
möjligt har intagits för att undvika att förförståelsen som en påverkande faktor skulle få för stort 
utrymme.    
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4.7 Validitet och reliabilitet  

Den interna validiteten kan anses vara hög då observatörerna befunnit sig nära informanterna i 
deras naturliga klassrumsmiljö. De teorier som har valts ut till studien stämmer väl överens med 
det som framkommit av observationerna i klassrummen. Resultaten som framkommit i studien 
kan dock inte anses vara generaliserbara. Resultatet utgår endast från de observerade klasserna 
och kan inte anses tala för de övriga klasserna på skolorna eller för andra skolor i Sverige, 
därmed anses den externa validiteten vara låg. De två observatörerna har under studiens gång 
varit överens om vad det var som skulle observeras i klassrummen utifrån de valda teorierna. De 
båda observatörerna har kontinuerligt tagit del av varandras fältanteckningar, för att 
tillsammans diskutera de centrala processer som observerats. Diskussioner har förts för att 
säkerställa att observatörerna varit överens om de tolkningar som gjorts. Medvetenhet finns 
kring att sociala processer ständigt förändras och tolkas utefter observatörens inställning och 
förförståelse. De tydliga kopplingar som har funnits utifrån observationerna till teorierna om 
habitus, kapitalinnehav samt den dolda läroplanen, skulle ha uppfattats och tolkats likvärdigt av 
andra observatörer vid en jämförbar studie. Därav anses studiens interna och externa reliabilitet 
vara hög.  

5 RESULTAT 

Resultaten av de observationer som har genomförts på två skolor i olika socioekonomiska 
bostadsområden presenteras utifrån teman. I varje tema presenteras först observationer för 
skola ett följt av återberättande och i vissa fall citat från de informella samtalen med läraren för 
skola ett. Sedan presenteras skola två på samma vis. Resultaten från det empiriska materialet 
redovisas utifrån tolv olika teman och följs sedan upp med en analys och avslutas med en kort 
sammanfattning.     

5.1 Bostadsområdenas socioekonomiska bakgrunder   

Skola ett är belägen i ett bostadsområde med mestadels flerbostadshus, flerbostadshusen består 
av en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. En majoritet av husen i området är byggda på 
1960- och 1970-talet, liksom skolan. Området präglas av betonghus och asfalt, det finns mindre 
gräsmattor och några få skogsdungar kring skolan och mellan husen. De boende i området har 
en lägre socioekonomisk tillhörighet. Eleverna visar på ett ovårdat språk i konversationerna 
med varandra. Samtalen förs i hög ton och eleverna uttrycker sig osmickrande både med och om 
sina klasskamrater, med andra ord bedöms elevernas sociala och kulturella kapital vara lågt. Ett 
flertal elever visar tendenser till att inte respektera vuxna, de talar respektlöst och visar därmed 
på brister i sociala och beteenderelaterade färdigheter.   

Läraren uttrycker hon en klar medvetenhet om den socioekonomiska bakgrunden för det 
upptagningsområde som skolan har. Hon säger att "jag tror att det säkert finns många som har 
olika typer av diagnoser även i andra skolor och områden men jag tror att den sociokulturella 
situationen och elevernas hemmiljö påverkar i vilken utsträckning som dessa diagnoser gör sig 
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påminda i skolan". Hon säger att hon ser det som att en diagnos visar på en problematik men att 
sociokulturella faktorer och ekonomiska faktorer påverkar hur problematiken utvecklas.    

Skola två är placerad i ett bostadsområde som har en av kommunens högsta socioekonomiska 
bakgrunder. Barnen som går på denna närskola har en hög socioekonomisk tillhörighet. Ett 
tydligt tecken på familjernas bakgrund är det faktum att alla eleverna i årskurs 3 till hösten har 
valt privata skolor. Barnen är välklädda i skolan, det är lugn studiero under lektionstid och 
barnen räcker upp handen som de ska. Barnens är artiga mot varandra, de tackar alltid och 
uttrycker sig korrekt i tal. Barnens ordförråd kan ses som högt utvecklat och innehåller 
kunskaper kring ord som inte alla barn i denna ålder har stött på.   

Läraren berättar om hur det ser ut för bostadsområdet och skolorna i området, ”det finns inte 
någon given skola för eleverna efter att årskurs 3, därför har alla elever från denna klass valt att 
söka till kringliggande privata skolor.” Hon berättar om de antagningsprov som finns på en av 
de populäraste skolorna i närområdet som ett flertal elever har sökt till. Under lektionstid på 
vårterminen i årskurs 3 går eleverna till den privata skolan och utför intagningsprov. 
Antagningsbeskedet kommer i regel under sportlovsveckan och därefter startar de obligatoriska 
nationella proven för årskurs 3. Läraren förklarar vidare att de elever som inte kommit in på den 
populära privata skolan givetvis blir väldigt ledsna och hamnar även till viss del utanför, då det 
uppstår nya vänskapsrelationer utifrån vilka som antagits till skolan. Dessa privata antagningar 
som präglar årkurs 3 ställer höga krav på eleverna, som eleverna tenderar att hantera olika. 
Läraren ger starkt uttryck för att hon tycker att antagningarna är fruktansvärda och berättar om 
en klass hon tidigare haft där alla flickor utom en hade kommit in på den populära privata 
skolan. Att antagningsbeskedet kommer precis före de nationella proven anser läraren är 
problematiskt då denna sållning kan innebära en hård motgång för de elever som känner att de 
misslyckats. Läraren uttrycker att ett sjunkande självförtroende givetvis kan påverka 
provresultaten i de nationella proven.   

5.2 Exteriör och interiör   

Skolbyggnaden för skola ett är sliten och omodern med långa korridorer. Skolan består av flera 
separata byggnader som bildar två rektangulära former med gårdsplaner i mitten. Skolgården 
har klätterställningar, gungor, basketkorgar och sandlådor. Skolgården sträcker sig ut till en 
liten skogsdunge samt en liten gräsmatta och fotbollsplan.   

I klassrummet för skola ett sitter lärandemålen uppsatta på väggarna som visar vad eleverna ska 
ha uppnått när årskurs 3 avslutas i ämnena svenska, engelska, teknik, naturorienterande 
ämnen, samhällsorienterade ämnen, bild och matematik. Lärandemålen är uppställda med 
punkter som läraren sedan bockar av tillsammans med eleverna när de lärt sig målet, 
exempelvis ”Du kan förstå vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt 
i texten”. Dessa punkter är kompletterade med ord som att ”anpassa språket”, ”värdera källor”, 
”ta ställning”, ”reflektera” med fler. Varje elev har en egen plastficka som är uppsatt på väggen 
där de lägger ner de teckningar de målat och sagor som de skrivit. På väggarna sitter också 
alfabetet samt månaderna och årstiderna, en tidslinje finns uppsatt där bland annat bronsåldern 
och medeltiden finns utmärkt. Läraren har sin kateder längst fram i klassrummet på sidan av 
tavlan. Förutom en whiteboardtavla fanns även en smartboard i klassrummet.     
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På fönsterbrädan står ramar i olika färger, inuti ramarna har eleverna målat självporträtt. I 
anslutning till klassrummet finns ett grupprum. Grupprummet nyttjas av läraren under 
exempelvis matematiklektioner då läraren och de elever som har svårigheter med matematik 
sitter i en mindre grupp. Även enskilda elever utnyttjar grupprummet när de känner att de 
behöver extra studiero. I klassrummet finns en fast interntelefon som används av lärarna för att 
ringa varandra under skoltiden, den används även av rektorn för utrop av viktig 
information.  När skoldagen på skola ett börjar samt efter varje rast samlas eleverna i rad på 
trappan utanför klassrummet och läraren släpper in eleverna.    

I samtal med läraren framkommer att gruppindelningen av barnen i färgerna är desamma som 
färgerna på ramarna på fönsterbrädan. Grupperna är indelade efter elevernas läskunskaper, 
dock är eleverna inte medvetna om att gruppindelningarna är gjorda utifrån detta kriterium. 
Ramarna finns i fyra färger men ofta slår läraren ihop de fyra grupperna till två. Den svagaste 
och den starkaste gruppen slås ihop till en och de två mellanliggande grupperna slås ihop till 
en.   

Skola två är en kommunal grundskola. Skolan är gammal vacker byggnad placerad någonstans i 
Mellansverige. Bostadshusen kring skolan är pampiga och ståtliga och visar på en stabil 
socioekonomisk bakgrund. Området är fint och fräscht och visar inga tecken på klotter eller 
annan skadegörelse. Husen och trädgårdarna i området är vackra och välskötta.   

Inne i skolbyggnaden är klassrummen inredda för att vara hemtrevliga med smakfullt utvalda 
krukväxter och gardiner. Stora fönster med mycket ljusinsläpp ger klassrummen en 
genomgående vacker karaktär. Det studerade klassrummet kan dock upplevas trångt utefter 
antal barn som vistas i rummet. I denna årskurs 3 går 31 barn, 21 pojkar och tio flickor. 
Skolmiljön i form av interiör är dekorativ, hemtrevlig och väl genomtänkt. Den utvändiga 
skolmiljön är genomtänkt utformad och inbjudande för kreativitet och lek. Inne i klassrummen 
består inredningen av barnens teckningar och andra skoluppgifter. Miljön är 
genomgående  trevlig och symboliserar kreativitet. I anslutning till klassrummet fanns ett extra 
rum där eleverna kan gå in och arbeta, om de vill arbeta ostört.   

Innan skoldagen börjar samlas alla skolans elever på skolgården på en lång rad och tar sedan i 
hand och säger god morgon till den lärare som står vid ingången och tar emot eleverna.   

5.3 Placering   

Klassen i skola ett består av 23 elever som är placerade i tre bänkrader med en gång i mitten. De 
elever som har störst utmaningar med inlärning sitter i den främsta bänkraden. I denna rad 
återfinns även de elever som bland annat har fått diagnoser som ADHD, autism, lågbegåvning, 
språkstörning samt de elever som har problem med att ta emot instruktioner. Under tiden som 
observationerna har genomförts har tre platsbyten skett, då enstaka elever som inte kunnat 
koncentrera sig eller som stört andra fått nya platser. Läraren berättar att platserna i 
klassrummet byts när det finns behov, när elever inte kan koncentrera sig eller då det blir 
stökigt i klassrummet.    

Läraren på skola två förklarar hur hon tänkt kring placeringen av barnen:  
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”Jag har medvetet valt att placera de barn som behöver extra mycket hjälp längst fram. De 
barn som är något mer självgående har en plats längre bak i klassrummet. Det är även 
andra faktorer som spelar in, så som att de barn som har sämre syn behöver sitta närmare 
tavlan när det är genomgångar.” 

Det viktigaste med placeringen är enligt läraren att de barn som behöver mest hjälp sitter längst 
fram, samt att barnen inte sitter med sina bästa kompisar då det ökar risken för att det blir mer 
prat kring borden. Läraren uttrycker att det viktigaste är att det är lugn och ro i klassen för att 
eleverna ska kunna bibehålla studieron. Läraren förklarar att det är av stor vikt att ha låga mål 
under lektionens gång så att alla elever känner att de kommer att klara av dagens mål. Om 
barnen känner att de kommer klara av att uppnå de ställda kraven kommer de att koncentrera 
sig på sina uppgifter, när barnen är koncentrerade infinner sig studieron automatiskt.   

5.4 Undervisning/pedagogik   

På skola ett inleds skoldagen med att läraren går igenom schemat för den specifika dagen. 
Schemat står uppskrivet på tavlan tillsammans med tidsangivelser och symboler för de olika 
aktiviteterna. Efter genomgången av dagen frågar läraren eleverna, om de har kontroll på 
dagen.    

Läraren använder frekvent glasspinnar med elevernas namn, för att avgöra vem som ska besvara 
en fråga. Eleverna får lång betänketid för att besvara frågor, om de ändå inte kan besvara 
frågorna så väljer läraren att antingen besvara frågorna tillsammans med eleven genom att lotsa 
dem fram till svaret eller så besvarar läraren frågan. Läraren låter aldrig frågan gå vidare till en 
annan elev i klassen, glasspinnarna varvas med handuppräckning. Glasspinnarna används vid 
högläsning för att avgöra turordningen. Vid högläsning får eleverna räcka upp handen om de 
inte förstår ett ord i texten. Om eleven som läser inte kan uttala ett ord så får denne lång 
betänketid, om eleven trots detta inte kan ordet så säger läraren ordet och följer upp med en 
uppmuntrande kommentar om att det är ett svårt ord. Läraren är noga med att säga ifrån om 
någon av klasskompisarna försöker viska svaret eller hjälpa till med ordet.     

På skola ett finns förutom läraren en lärarassistent närvarande i klassrummet de flesta dagarna. 
En gång i veckan har de läsgrupper, då delas alla fyra parallellklasser i årskurs 2 in i mindre 
grupper utefter läsförmåga. Läraren ansvarar för en mindre grupp elever som behöver mer hjälp 
i grupprummet, lärarassistenten ansvarar för de resterande eleverna i en separat grupp. I 
lärarassistentens grupp, läser eleverna en svårare version av boken och de i lärarens grupp läser 
en lättare version av samma bok. Detta system används även under matematiklektionerna. Det 
är klart lugnare i lärarens grupper än i lärarassistentens grupper. Med andra ord får de elever 
med större svårigheter tillgång till en lärare under varje lektion medan de övriga eleverna endast 
får en barnskötare till hjälp.    

Läraren för skola ett uttrycker att ”det är viktigt att barnen vet vad som ska hända under dagen, 
jag skulle vilja gå igenom veckodag, månad, namnsdag och väder varje dag med eleverna, men 
tyvärr gör jag inte det”. Vid upprepade tillfällen har eleverna efterfrågat att få gå igenom dagen 
men läraren har då sagt att det inte finns tid för det.   

När eleverna delas i halvklass får den grupp som består av de svagaste och de starkaste eleverna 
börja med de tyngre momenten som ska genomföras i klassrumsmiljön. Läraren förklarar hur 
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lektionerna måste ledas för att behålla elevernas koncentration ”de svagare eleverna behöver 
påbörja de tyngre momenten innan de lättare uppgifterna för att de annars har svårt att 
fokusera och koncentrera sig. Denna grupp får sedan gå till fritidsmiljön och arbeta med lättare 
uppgifter, så som att skriva berättelser eller gå igenom klockan”. Läraren berättar att de fyra 
parallellklasserna i årskurs 2 samarbetar en hel del, med bland annat gemensamma läsgrupper 
och planering av lektionerna. De bestämmer gemensamt vilka sidor i matematikboken som alla 
elever ska göra, sedan är det upp till varje enskild lärare att välja hur de lägger upp 
genomgångarna och vilka elever som ska få göra de mer avancerade sidorna i matematikboken. 
Läraren berättar att klasserna jobbar med samma projekt och att de ska ha en gemensam teater 
utifrån ett sagoprojekt som de precis påbörjat. Förutom detta skriver lärarna även ett 
gemensamt veckobrev för alla klasserna.    

Läraren för skola ett uttrycker att hon tycker att den kommande lektionen om att sätta punkt 
känns jobbig. Eleverna arbetar med att skriva egna berättelser och de ska då öva på att göra 
kortare meningar, vilket leder till att de ibland behöver formulera om i sin skrivna text. Hon 
förklarar ”min lärarutbildning hade en specifik inriktning, Reggio Emilia, som bland annat 
innebär att lärare ska uppmuntra eleverna till att upptäcka själva, vilket leder till att jag tycker 
att det är jobbigt att eleverna ska behöva sudda i sina texter”. Läraren tycker det är jobbigt att 
korrigera i elevernas texter. Hon uttrycker vidare att det kan uppfattas som ett misslyckande 
vilket hon inte vill utsätta eleverna för. Läraren upplever att hon kanske är lite för hård i att 
hålla meningarna korta, men att det är viktigt att eleverna lär sig detta i tid.   

Läraren berättar om att individanpassa uppgifter. I en skrivuppgift där eleverna ska skriva en 
saga kan hon anpassa nivån olika beroende på hur pass mycket kunskap eleven har. ”Jag rättar 
inte alltid stavningen på vissa elever, då alla inte alltid är i fas för att klara det. Vissa elever får 
utveckla miljöbeskrivningar och problem i högre utsträckning än andra”. Hon säger att hon 
tycker att skrivuppgifter är relativt lätta att individanpassa efter kunskapsnivå, till skillnad från 
andra uppgifter. Läraren berättar att användandet av glasspinnarna med namnen på kommer 
från Wiliam Dylan som varit och föreläst på skolan om de arbetssätt som han förespråkar. 
Läraren säger att det är ett bra arbetssätt eftersom att eleverna är koncentrerade då de aldrig vet 
när det är deras tur att svara på en fråga. Hon berättar ”ibland läser jag ett annat namn än det 
som står på pinnen om jag bedömer att uppgiften är för svår för eleven”. Hon vill då inte utsätta 
den eleven för ett misslyckande utan säger istället ett annat namn. Hon poängterar flera gånger 
att hon är noga med att eleverna aldrig ska känna sig utsatta om de inte kan svara på en fråga 
och att hon tycker att det är viktigt att eleverna verkligen känner att de ska våga svara på frågor 
även om de skulle råka svara fel.      

På skola ett får eleverna varje vecka en läsläxa som de sedan läser gemensamt i klassen. En 
vecka behöver dock läraren gå på ett möte och lärarassistenten ska ha istället ansvara för 
klassen under den sista lektionen. Läraren lägger då in högläsning på denna lektion, varpå en av 
eleverna blir stressad och frågar läraren om varför de redan denna dag ska läsa högt 
tillsammans. Läraren förklarar vid ett senare tillfälle för observatören att denna elev tycker att 
det är jobbigt med högläsning. Hon ber lärarassistenten att när han använder glasspinnarna till 
högläsningen, så ska han medvetet lämna bort hennes namn. Om någon av eleverna skulle fråga 
bör han svara att hon inte hann läsa idag. Läraren förklarar att hon inte vill utsätta eleven för att 
behöva läsa oförberett när hon tycker att det är jobbigt och att hon dessutom varit bortrest och 
därmed troligen inte hunnit läsa så mycket. Förutom läsläxor som anpassas efter läskunskaper 
får eleverna varje vecka matematik läxor, alla elever får samma grunduppgifter och vissa elever 
får dessutom extra matematikläxor då läraren anser att de behöver större utmaningar.   
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Skola två har förutom de traditionella teoretiska ämnena en musik- och dansinriktning. Barnen 
har sedan förskoleklass undervisats i dans, sång och instrument ett flertal gånger i veckan. 
Under skolans dansundervisning går det tydligt att se att dans är ett favoritämne för många av 
eleverna och även läraren. Läraren ger ständigt individuell, positiv feedback till varje enskild 
elev för att stärka dennes självförtroende. Hon påtalar ständigt för de övriga eleverna hur viktigt 
det är att vara en bra åskådare/publik när någon av klasskamraterna uppträder. Hon är själv 
direkt på plats och dansar bredvid den elev som utstrålar osäkerhet för att på så vis minska 
nervositeten hos eleven. Musiken som används i dansundervisningen är från kända klassiska 
musikaler. Varje år anordnar skolan en stor musikal som syskon, föräldrar och anhöriga bjuds 
in till. De barn som vågar och törs genomföra solonummer får möjligheten att göra det, dock 
finns det inget tvång på detta, eleverna ska inte känna sig tvingade eller pressade. Läraren 
beskriver allt omkringliggande jobb som blir med den årliga musikalen, hur all planering, 
koreografi och inövning ska ske utöver den ordinarie undervisningen. Läraren berättar 
entusiastiskt hur roligt hon och eleverna upplever dessa föreställningar och hur eleverna från 
tidig ålder lär sig innebörden av ”hårt arbete”. Hon beskriver vidare hur eleverna får hjälp av en 
inhyrd producent att spela in sina egna solonummer, för att på så vis ha en egen back-up om de 
skulle glömma bort texten uppe på scenen när musikalen genomförs. Hon beskriver 
problematiken som kan uppstå under dansundervisningen då flickorna i klassen har hunnit bli 
ett huvud längre än pojkarna och flera av dansnumren har utformats som traditionella 
pardanser. Under en del av uppvisningen lyfter pojkarna upp flickorna i luften och snurrar tre 
varv till musiken. Skolans dans- och musikinriktning är därmed inte någonting som eleverna 
valt då skolan är en kommunal skola som har upptagning från närområdet.   

  
Under barnens roliga-timme lektion på skola två får eleverna själva välja vad de vill göra under 
lektionstiden. De flesta av eleverna tenderar att välja att uppträda för varandra i klassrummet. 
Uppträdandena kan handla om allt från att sjunga eller att dansa till att berätta roliga historier 
eller rita något valfritt på tavlan. Ett flertal elever har anmält sig till att få uppträda under denna 
roliga-timme lektion, dock har ett flertal elever dragit sig ur i sista stund. Några elever dansar 
och sjunger medan en pojke samtidigt löser en Rubiks kub framför klassen. Det märks att 
barnen är vana att stå uppe på scenen och visa sina talanger för sina kamrater i klassen. De 
bockar och niger artigt när applåderna ljuder genom klassrummet, även här märks barnens 
sociala och kulturella kapital i form av artighet och uppmuntrande beteende gentemot sina 
klasskamrater. När någon elev ska uppträda och inte hittar sina noter eller sångtexter är någon 
av klasskamraterna snabbt framme och lånar ut sina egna noter eller texter. Barnen ger uttryck 
för att vara trygga i sin klassrumsmiljö.   

Vid ett annat tillfälle när klassen ska ha roliga-timmen förklarar läraren för observatören om 
vikten av att kunna uppträda och stå framför en klass på det sätt hennes elever är tränade i att 
göra. ”Denna form av kompetens är minst lika viktig som att lära sig skriva, räkna, läsa och 
kommer vara till stor hjälp för eleverna i framtiden”. Läraren uttrycker att förmågan att stå inför 
en publik är erfarenheter och kunskaper som eleverna tar med sig ifrån skolan och som dem 
kommer ha stor nytta av i det dagliga livet. Läraren förklarar vidare att alla människor behöver 
ha en välutvecklad social kompetens. Denna kompetens kan bland annat formas genom att 
eleverna lär sig vara bekväma med att stå i centrum. Ett flertal skolor har valt att lägga mindre 
fokus på dessa kunskaper, vilket läraren ifrågasätter då hon anser att den sociala kompetensen 
är den absolut viktigaste egenskapen eleverna tar med sig från skolan till vuxenvärlden. När 
läraren tillfrågas om vilka elever det är som uppträder svarar läraren att det inte är alla elever 
som vill uppträda. Hon tycker att det är extra viktigt att uppmuntra dem som inte vill, till att 
vilja delta. Om eleverna inte vill uppträda helt på egen hand inför klassen, så uppmuntras de till 
att i alla fall genomföra ett uppträdande tillsammans med en vän. Även om eleven valde att inte 
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uppträda denna gång, går det ändå att hoppas på att denne kanske kommer vilja att uppträda 
nästa gång. Läraren uttrycker långsiktigheten med dessa mål och att elevens vilja måste få växa 
fram naturligt och inte påtvingat.  

Vid en annan lektion tillfrågas läraren för skola två om vem det är som tar fram materialet som 
används i undervisningen. Denna gång syftas till ett svenskahäfte som använts i undervisningen. 
Läraren berättar om friheten i att välja material till klassen: 

 ”Det är helt fritt, det är helt upp till varje enskild lärare att själv ta fram material. Det finns 
inget grundläggande material som måste användas, utan det är upp till var och en att hitta 
material som passar för klassens kunskapsnivå.” 

Vid påpekande om att det ställer höga krav och ansvar på läraren svarar hon: 

 "Javisst, men så är det i Sverige, allt är fritt, lärare får göra som de vill, de finns inte längre 
några jämlika skolor i Sverige utan det är upp till var och en som lärare hur pedagogiken 
ska gå till och genomföras". 

Lärarens irritation över skolsystemet märks tydligt när hon poängterar skillnader som har 
skapats mellan skolor. Hon återkommer till detta vid ett flertal tillfällen. Läraren fortsätter att 
berätta om de förändringar som har skett med lärarprogrammet över tid. Numera finns det 
inget rätt och fel utan det finns flera olika metoder för att lära barnen kunskap, trots att vissa 
metoder är helt obeprövade och saknar underlag för om de fungerar eller ej. Exempelvis när 
barnen ska lära sig att läsa är ljudar-metoden en klassisk variant som är beprövad och använd 
under många år, dock är denna metod väldigt tidskrävande vilket alla lärare inte uppskattar. 
Istället väljer lärarna andra alternativa metoder för att lära barnen att läsa, osäkra metoder utan 
underlag är vanligt förekommande i de svenska kommunala grundskolorna, enligt läraren.      

När läraren specifikt tillfrågas om hur hon förhåller sig till den typ av pedagogik som ämnar till 
att inte rätta exakt stavning, utan istället syftar till att barn ska få skrivarglädje och vilja skriva, 
utan att bli tillrättavisad uttrycker läraren: 
  

"Det är ju jättekonstigt, om läraren aldrig rättar texterna ordentligt hur ska då eleven 
någonsin kunna lära sig. Om en elev skriver fel på samma ord igen och igen, och ingen 
upplyser eleven om att det är fel hur ska då eleven kunna lära sig hur ordet faktiskt stavas? 
Det är ju det allting går ut på, att läraren ska lära eleven. Det är flera pedagoger som menar 
på att sådant löser sig med tiden och det ser vi ju igen och igen att så inte är fallet. De lär 
sig inte automatiskt utan strukturen måste komma ifrån läraren." 

 
Läraren markerar att det enligt henne är viktigt att eleverna lär sig rätt från början, att stavning 
inte är en färdighet som utvecklas per automatik utan den kräver hårt arbete från både elev och 
lärare. Läraren beskriver hur hon redan från första klass lär eleverna meningsuppbyggnad och 
stavning. Hon understryker att det som eleverna lär sig under de första åren i skolan är av 
avgörande karaktär för eleven och dennes framtida skolgång.    



   
 

35 
 

5.5  Hjälpmedel   

På skola ett använder läraren flitigt den smartboard som finns i klassrummet. När läraren har 
genomgång av en uppgift i exempelvis matematik så fotograferar hon sidan i matematikboken 
och visar denna på smartboarden. Det gör att eleverna ser sidan i matematikboken utan att 
behöva ha boken framför sig. Flera av eleverna har hörselkåpor som de kan använda vid behov, 
alla elever har inte tillgång till hörselkåpor utan endast de elever som bedöms ha ett behov. Fyra 
elever går under vissa lektioner till specialläraren på skolan för att få extra stöd. I flera av 
klasserna på skolan finns förutom läraren en lärarassistent, i enstaka fall har enskilda individer 
egna resurserspersoner/lärarassistenter. Alla lärarassistenter ingår som fritidspersonal efter 
skoldagens slut. Två gånger i veckan har läraren studiestöd utanför ordinarie schematid med de 
elever som behöver det. Det är ca 10 elever som deltar under studiestödet, läraren har då längre 
genomgångar och fler övningsuppgifter. Fokus ligger framfört allt på matematik och svenska 
under dessa tillfällen. Det är tydligt att eleverna i klassen har ett stort behov av kompletterande 
resurser och stöttning i undervisningen. Nästan hälften av klassen har ett behov av studiestöd 
för att få extra hjälp.    

Läraren berättar om användandet av smartboard i undervisningen och om att eleverna inte kan 
ha sina böcker framför sig under en genomgång eftersom de då börjar bläddra i böckerna samt 
påbörjar uppgifterna. När stafettläsning förekommer ett par gånger i veckan visas texten på 
smartboarden för att eleverna ska kunna läsa samma text och inte ha en möjlighet att bläddra 
före i boken. Vid fråga om hur lätt eller svårt det är att få till specialundervisning för eleverna 
berättar läraren att den speciallärare som finns har många elever, men att det brukar gå att lösa 
om det är kunskapsluckor som behöver fyllas. Hon säger att om det är fråga om en elev som 
behöver en resursperson för att stötta eleven i klassrumsmiljön, tenderar rektorn att flytta på 
personal för att det ska gå att ordna. Läraren uttrycker att det inte alltid verkar genomtänkt när 
en resurs förflyttas från en klass till en annan. Läraren upplever att rektorn inte 
uppmärksammar de konsekvenser som kan uppstå i det klassrum som personal tas bort ifrån.   

Läraren på skola två berättar att de finns en tillgänglig speciallärare som arbetar hundra procent 
vid denna skola, som lärarna kan vända sig till vid behov. Hon understryker dock att det knappt 
finns några barn som har behov av det. Hon förklarar att i årskurs 1 och 2 delades klassen i två 
halvor för att kunna ha mindre grupper vid undervisningstillfällena. De elever som har svårare 
att nå upp till kunskapskraven fick då gå på de båda undervisningstillfällena, för att stärka 
elevernas möjligheter att uppnå kunskapskraven. Efter årskurs 1 och 2 försvinner dock 
möjligheten till halvklass, det ställs då högre krav på eleverna i form av de nationella proven. 
Läraren upplever dock inte att det skulle vara svårt att få hjälpande resurser vid behov. Läraren 
berättar om en flicka i klassen som har dyslexi. Flickan har lyckats leva upp till kunskapskraven 
under skoltidens gång, antagligen på grund av möjligheten till att ha utökad lektionstid. Läraren 
uttrycker att dyslexin inte ett problem just nu, men att det givetvis kan bli det senare i livet när 
svårighetsgraden på texterna ökar.    

5.6 Studiero   

På skola ett varierar studieron, det märks tydligt att vissa elever har större svårigheter med att 
koncentrera sig under långa perioder. Det är i regel dessa elever som skapar en orolig stämning i 
klassen, detta leder till en okoncentrerad tillvaro för de övriga eleverna i klassen. Under de 
lättare pedagogiska momenten är eleverna mer koncentrerade och därmed är det en bättre 
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studiero i klassen. De moment som kan upplevas långa och teoretiska tenderar att bli stökigare. 
När en elev inte hittar sin uppgift, bok eller annat material märks det tydligt att studieron blir 
påverkad för hela klassen. Det blir mer ljud, både från läraren och från eleven som letar efter 
uppgiften men även från klassen som hör att de viskas, bläddras i papper och öppnas i lådor.  

Under lektionerna ber läraren eleverna att räcka upp handen när de är klara med sina uppgifter 
för att hon ska kunna stämma av att uppgiften är löst på ett korrekt sätt, innan eleverna får gå 
vidare till nästa uppgift. Många gånger räcker eleverna upp handen för att få sin penna vässad 
då pennvässaren är fastskruvad på en bänk och eleverna har svårt att använda denna. Det tar 
mycket tid från både läraren och eleverna när de räcker upp handen och ibland får de vänta en 
länge stund innan de får sin penna vässad eller hjälp med sin uppgift. Det är uppenbart att det 
är oroligt i klassrummet under undervisningstillfällena och att ett flertal elever har problem med 
koncentrationen vilket påverkar resterande elever på ett tydligt negativt sätt.    

Eleverna på skola två är placerade kring runda bord i klassrummet, utefter ordningen varannan 
pojke varannan flicka. Det är tyst och lugnt under lektionstiden och de enda som hörs är svagare 
viskningar när eleverna ber om hjälp. Läraren påminner endast ett fåtal gånger under 
lektionstid om studieron och att de alla ska vara tysta och endast prata i viskningar. Barnen är 
införstådda med att det är handuppräckning som gäller i klassrummet och att var och en får 
vänta på sin tur. Behöver en elev gå på toaletten räcker denne upp handen och frågar om 
lov. Läraren på skola två berättar mer än gärna om sina tankar kring pedagogik. Vid frågan om 
hur hon kan hantera en så stor klass svarar hon självsäkert att barnen måste lära sig redan från 
årskurs 1 vart "skåpet ska stå": 

”Det ska vara lugn och ro i klassrummet och var och en ska ägna sig åt sitt. För att lyckas 
behålla studieron i en så stor klass måste dagens mål vara så pass låga att alla elever 
känner att de lever upp till dem, på det viset blir eleverna koncentrerade på sin egen 
prestation.” 

När lektionen är slut frågar läraren om alla känner att de har uppnått dagens mål. Enligt 
handuppräckning ger eleverna uttryck för att de klarat av dagens mål. Hon berättar vidare om 
vikten av att prata och diskutera med eleverna om varför de behöver gå i skolan och för vems 
skull som barnen går i skolan för. Vikten av utbildning diskuteras i klassrummet för att 
uppmuntra och stärka elevernas studiemotivation, ”eleverna måste själv förstå varför de ska gå i 
skolan, att öka elevernas medvetenhet kring värdet av utbildning och på vilket sätt utbildningen 
kommer vara värdefull för barnen i framtiden, leder till mer motiverade elever”.    

5.7 Tillrättavisande och beröm   

Om ljudvolymen blir hög i klassrummet på skola ett eller eleverna är ofokuserade använder 
läraren en rytmisk klapp. Den rytmiska klappen används genom att läraren klappar den första 
delen, eleverna klappar därefter tillsammans slutet. Alla elever är införstådda med innebörden 
av klappen. Läraren påminner dagligen vid ett flertal tillfällen eleverna om att gå in i 
klassrummet tyst och sätta sig på sin plats. Vid byte av uppgift påminner läraren ofta om att 
eleverna inte ska samtala med varandra. Detta görs som en uppmaning innan, under och/eller 
efter att eleverna går till sina lådor för att hämta sitt material. När eleverna går på lunch stannar 
läraren alltid upp innan matsalen och sträcker upp handen, eleverna ställer sig då tysta och gör 
likadant, vilket innebär att de ska vara tysta. När läraren ställer frågor och eleverna får räcka 
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upp handen märks det att vissa elever får tydligare beröm när de svarat korrekt på en fråga, som 
”bra jobbat” ”alldeles rätt, bra (följt av elevens namn)” jämfört med de starkare elever som får 
ett kortare svar som ”ja” eller ”rätt”. Vid ett par tillfällen när läraren har tillrättavisat eleverna 
och bett dem att lugna sig och eleverna inte lyssnat, så väljer läraren att skicka ut eleverna i 
kapprummet. Eleverna kommer efter någon minut tillbaka in i klassrummet och sätter sig lugnt 
på sin plats.   

Läraren på skola ett behöver ofta medla i konflikter som uppstår i klassrummet och de 
konflikter som skett mellan eleverna under rasten. Läraren påpekar vid några tillfällen att det 
finns rastvakter som ska hjälpa till att reda ut konflikter. Medlandet som eleverna förväntas få 
av läraren tar upp lektionstid vilket läraren förklarar för eleverna när hon hänvisar till 
rastvakten.    

Läraren uttrycker en medvetenhet kring att studieron i klassrummet skulle kunna förbättras om 
hon arbetade mer aktivt med det, ”den skulle ju kunna bli bättre om jag övade mer aktivt och 
effektivt på att få eleverna att gå in i klassrummet, på ett tyst och lugnt sätt”. Vid ett annat 
samtal berättar läraren att hon väljer att ge kollektivt beröm när de elever som har problem med 
högläsning har läst sin del. Hon väljer att ge berömmet på det sättet för att dessa individer ska få 
en extra uppmuntran.    

På skola två är barnen införstådda med de strukturer som ska vara i klassrummet. Det märks att 
de är väl införstådda i hur de ska bete sig mot varandra och hur de förväntas bete sig under 
lektionstid. Barnen räcker alltid upp handen i klassrummet och blir då belönade med att få 
berätta olika saker för klassen. Handuppräckningarna besvaras med andra ord med positiv 
feedback från läraren. De barn som räcker upp handen vid frågor och som sedan byter ämne 
helt  tillrättavisar läraren vilket illustreras i följande citat; "Fast nu var det ju matte vi pratade 
om och inte om varför det snöar". Vid ett senare tillfälle låter läraren eleverna berätta fritt om 
någonting  som de själva vill berätta för klassen. I denna situation är det handuppräckning som 
gäller. Eleverna får under den tiden ventilera det som de så gärna vill berätta för sina 
klasskamrater. Eleverna är väl införstådda med de förväntningar som läraren har för agerandet i 
klassrumsmiljön.    

Elever som pratar under lektionstid får en tillsägelse av läraren i klassrummet, de som inte 
ändrar sitt beteende efter en tillsägelse, får då byta plats med en kamrat till en annan del av 
klassrummet. Beteendeproblem och/eller dåliga attityder har inte gått att uppmärksamma i 
klassen under denna observationsperiod. När läraren uppmanar eleverna att vara tysta höjer 
hon rösten och utstrålar stark auktoritet, eleverna visar respekt för läraren genom att 
omedelbart tystna.    

5.8 Vem tar plats   

På skola ett finns det framförallt en elev som tar mycket plats i klassrummet, han har problem 
med att behålla koncentrationen och att sitta still. Han kräver mycket uppmärksamhet från 
läraren som ofta påminner honom om att vara tyst, sitta still och om att räcka upp handen när 
han vill säga något eller behöver hjälp.    

Vid samtal med läraren uttrycker hon en osäkerhet kring om det är så att han får för mycket 
uppmärksamhet och stjäl tid från de andra eleverna i klassrummet. ”Han har svårt med 
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tålamodet när han behöver hjälp, vilket gör att jag försöker prioritera att hjälpa honom så fort 
som möjligt, han får ju hjälp snabbare än andra elever som räckt upp handen tidigare än 
honom.” Vidare berättar läraren att detta görs då han kan börja störa andra elever om han blir 
otålig och därav bedömer hon att det är viktigt att hjälpa honom så snabbt som möjligt. 
Samtidigt vill läraren inte att de andra eleverna ska tycka att han särbehandlas, då hon inte 
tycker att det är rättvist. Läraren berättar också att hon ser en stor skillnad i denna elevs 
agerande jämfört med tidigare. Läraren berättar att eleven har haft stora problem med att sitta 
still, vilket gjorde att han gick runt i klassrummet, knackade på kompisarnas bord och suddade 
på tavlan. Även om det fortfarande märks tydligt för observatören att han har problem med att 
sitta still är dessa problem väldigt små jämfört med hur det tidigare har varit. Läraren upplyser 
också om en elev som har ADHD och lågbegåvning som tidigare var svårhanterlig i 
klassrummet, men som nu medicineras mot ADHD:n vilket gör att eleven har mycket lättare att 
sitta still och vara lugn i klassrummet.   

Vissa barn utmärker sig ganska tidigt i klassrummet på skola två, de utstrålar stora behov av 
uppmärksamhet. Exempelvis är det en flicka som hela tiden tittar åt observatörens håll för att se 
var observatören tittar. Om hon upplever brist på uppmärksamhet är hon snabbt framme vid 
lärarens plats och ber om hjälp. Inte för att hon inte kan, utan för att hon vill ha bekräftat att 
hon gör rätt. När hon går fram till läraren passar hon på att göra ett danssteg eller två för att 
åter igen se om hon får uppmärksamhet ifrån observatören eller någon annan elev i 
klassrummet. När observatören sedan vid ett tillfälle tar upp frågan med läraren om hur hon 
tänker kring dessa barn som har ett stort uppmärksamhetsbehov och hur hon i dessa situationer 
agerar, uttrycker läraren att: 

”De barn som har ett stort bekräftelsebehov behöver få sin bekräftelse. Bekräftelsen kan behövas 
för att bygga eleven och på så vis stärka denne. Många gånger handlar bekräftelsebehoven om hur 
hemsituationen ser ut eller att eleven känner osäkerhet av en eller flera anledningar. Även de barn 
som inte uttrycker detta bekräftelsebehov behöver få känna att de får bekräftelse." 

Läraren uttrycker vidare att det är viktigt att ge varje elev individuell bekräftelse och visa att de 
är duktiga. De låga målen under undervisningens gång är till för att stärka eleverna, för att alla 
elever ska känna att dem faktiskt har klarat av dagens mål. Vidare förklarar läraren att en viss 
elev just nu inte mår så bra på grund utav hemförhållandena. Eleven har tidigare varit duktig i 
skolan men är just nu inne i en svacka där han äter dåligt och mest sitter i sin egen värld och 
funderar under lektionstid. Läraren förklarar att hon därför har valt att sätta eleven framme vid 
hennes bord under lektionstiden för att pusha på så att eleven får någonting gjort, för att eleven 
inte ska komma allt för mycket efter i undervisningen.   

När barnen kommer fram och rättar sina uppgifter framme hos läraren är hon noga med att ge 
varje enskild elev bekräftelse på att denne har varit duktig och gjort ett bra jobb förutsatt att 
allting är korrekt i uppgiften. Finns det fel i uppgiften får eleven gå tillbaka till sin plats och 
korrigera uppgiften för att sedan återvända och få den rättad igen. Den positiva feedbacken ges 
endast när uppgiften är fullständigt felfri.    

5.9 Den dolda läroplanen   

På skola ett syns den dolda läroplanen i form av att eleverna ständigt behöver avbryta det arbete 
de gör. Eleverna påpekar vid ett flertal tillfällen att de inte hann gör klart eller ställer frågor om 
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varför de behöver avbryta sin uppgift. Vid de flesta lektioner hjälper eleverna varandra ganska 
lite och förlitar sig mer på att läraren ska hjälpa dem. Det långdragna väntandet märks tydligt då 
läraren gärna vill stämma av med eleverna innan de går vidare på nästa moment. Vid ett flertal 
tillfällen blir många av eleverna klara samtidigt, nästan som i etapper vilket gör att de behöver 
vänta lite extra. Vid ett flertal tillfällen observeras att en elev med särskilda behov sitter i 
grupprummet med öppen dörr, vilket signalerar att eleven behöver hjälp enligt 
överenskommelse med läraren. Läraren verkar missa detta vid ett flertal tillfällen, vilket leder 
till att eleven får sitta länge och vänta på hjälp. Läraren arbetar medvetet med att inte enbart 
ställa frågor till de duktiga eleverna, utan använder glasspinnar för att alla ska vara en aktiv del 
av undervisningen. Handuppräckning används dock och då är det tydligt att vissa enstaka elever 
i princip varje gång räcker upp handen och några som endast vid ett fåtal tillfällen räcker upp 
handen, medan de flesta räcker upp handen då och då. Lotsning sker upprepat i klassrummet 
genom att läraren förenklar uppgifter, framförallt märks detta när glasspinnarna används, då 
läraren lotsar några elever markant mer än andra. Maktstrukturen i klassrummet är tydlig, det 
är läraren som bestämmer och eleverna underkastar sig lärarens makt. Det finns också några 
individer som tydligt försöker utmana lärarens makt.    

Läraren berättar att hon uppmärksammar att några elever testar lärarens makt och att hon 
medvetet försöker att aldrig ge vika när en utmanande maktkampssituation uppstår. Hon 
fortsätter med att berätta hur hon resonerar kring specifika situationer där elever försökt att 
bestämma. ”I dessa situationer har jag bestämt mig för att inte visa eleverna att jag 
uppmärksammar det negativa beteendet som dem uppvisar.” Många av karaktärsdragen i den 
dolda läroplanen går att utläsa i varierad utsträckning i denna skolmiljö.   

På skola två förekommer lotsning vagt i undervisningen. Den väntan eleverna ständigt utsätts 
för är lång, ävenledes då observatören är i klassrummet och hjälper till med rättningar av 
uppgifter och frågor. Under de två veckorna som observatören deltog försökte denne se om 
andra delar av den dolda läroplanen syntes, de uppenbara negativa karaktärsdragen var inte 
påtagliga. Läraren var effektiv på att motverka de sorterande fenomen som finns i den dolda 
läroplanen. Lotsning förekom till en viss del men inte i någon stor skala. Barnen var inte 
placerade i det pedagogiska T utefter prestation. Vad gäller metainlärningen uppmärksammades 
eleverna likvärdigt och målen för dagen var så låga att alla elever skulle känna att det levde upp 
till de ställda förväntningarna. Barnen hjälpte varandra med rättning som en del av dagens 
arbetsuppgift. Om en av eleverna saknade något var en kompis snabbt på plats och lånade ut det 
som saknades. Ingen direkt fråga om medvetenhet kring att bryta mönstren i den dolda 
läroplanen ställdes till läraren. Dock fick observatören en känsla utifrån sina observationer om 
att läraren hade en medvetenhet kring den dolda läroplanen och arbetade därmed aktivt för att 
motverka dess negativa innehåll.    

5.10 Föräldrarnas påverkan   

I samtal med läraren på skola ett diskuterades föräldrar till eleverna. Läraren berättar ”Ja, 
föräldrarna ifrågasätter hur jag hanterar sociala situationer men jag upplever inte att de 
ifrågasätter min kompetens som lärare”. Läraren säger att de föräldrar som själva har haft en 
tuff skolgång är de som oftast har åsikter om hur läraren hanterar situationer i skolan. Hon 
upplever det som att föräldrarna anser att de känner sina barn bäst och vet hur de beter sig och 
kan därför ha svårt att acceptera den version av förloppet som läraren beskriver. Hon säger att 
hon upplever det som att föräldrarna ofta pratar ihop sig och kommer som en samlad trupp men 
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när de sedan möter läraren i diskussioner så backar de i den uppfattning som dem tidigare haft. 
Hon säger att det ibland kan vara svårt att reda ut situationer där en elev har sagt något elakt till 
en klasskompis men när de sedan diskuterar händelsen, påstår eleven att hon/han egentligen 
har bett om ursäkt. Läraren berättar att föräldrarna i dessa situationer kan anse att problemen 
inte behöver redas ut, att barnet inte behöver älta det som hänt, vilket läraren upplever som 
problematiskt. På frågan om föräldrarnas engagemang säger läraren ”föräldrarna brukar inte 
vara med i skolan, så som det kan vara på andra skolor”. På frågan om alla elever gör sina 
veckoläxor svarar läraren att det finns tre elever som sällan gör sina läxor, de övriga i klassen 
sköter dock läxorna bra. Det är flera elever som upplever det som jobbigt med högläsning och 
dessa elever tenderar att läsa sina läsläxor flera gånger för att känna sig mer självsäkra när de 
väl har högläsning i skolan.    

Läraren på skola två uttrycker på frågan om föräldrarnas engagemang och involvering att det 
även här är viktigt att låta föräldrarna veta "vart skåpet ska stå" redan från årskurs 1. Läraren 
uttrycker: 

”Vissa elever har krävande föräldrar som gärna vill vara med och lägga fram sina åsikter 
om både mitt jobb, klasskamraterna och sina egna barns prestationer och beteenden. Då är 
det viktigt att jag som lärare visar vem det är som bestämmer och försöka få med 
föräldrarna i samma båt. Utan föräldrarnas stöd kan det bli väldigt problematiskt” 

Vissa föräldrar vill inte alltid ta till sig av lärarens rekommendationer och åsikter, utan vill 
istället skylla ifrån sig ansvaret. Läraren uttrycker en situation där föräldrarna separerade vilket 
ledde till stora förändringar för deras två gemensamma barn. Barnen visade tydligt att det inte 
mådde bra genom fallande studieresultat och viktnedgång. Föräldrarna kallades till möte med 
läraren som gav uttryck för sin oro. "När jag pratade med föräldrarna slog de ifrån sig kritiken 
och menade på att det var något fel på deras barn och att de behövde utredas för olika 
diagnoser". Läraren fortsätter att berätta att det inte är helt ovanligt att föräldrar behöver en 
syndabock istället för att se sin egen roll i problemet. För övrigt uttrycker läraren att hon 
upplever att de flesta elever har engagerade föräldrar. Alla elever gör alltid sina läxor, det är 
endast någon enstaka gång som en elev har missat att göra läxan.  

5.11 Styrdokument och styrning   

När det gäller styrningen på skola ett uttrycker läraren att rektorn i flera fall fattar snabba beslut 
när det gäller att omplacera resurser och ibland även elever. Hon säger att ett beslut fattas 
snabbt innan följder av beslutet har analyserats. Läraren uttrycker att det känns instabilt och att 
personal ofta flyttas flera gånger innan det blir bra. När observatören frågar om hur rektorn styr 
skolan, med tanke på att rektorn är ansvarig för kvaliteten på undervisningen säger läraren 
att det rektorn tittar på för att bedöma kvaliteten är elevernas resultat. I årskurs 1 är fokus 
mycket på att eleverna ligger på åldersrelevantnivå i läsutvecklingen. Om läraren upplever att 
det finns en risk för att eleverna inte kommer att uppnå resultaten när årskurs 3 är slut, så är 
läraren skyldig att lägga in en så kallas rödmarkering i systemen samt att anpassa 
undervisningen bättre till eleven. Läraren berättar vidare att rektorn har som mål att delta i 
varje klass vid ett tillfälle per termin, dock uppfylls detta inte varje termin. Hon tycker att 
rektorn är för fokuserad på resultaten hos eleverna, hon säger att det är viktigt att ta hänsyn till 
var eleverna påbörjar sin utveckling och hur utvecklingen hos eleverna ser ut. Gällande 
lärandemålen uttrycker läraren att alla elever inte kommer att nå ända fram: 
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 ”Vissa elever kommer inte att uppfylla målen så långt som andra. Exempelvis när det 
gäller att kunna klockan, som är ett diffust mål, så kommer vissa av eleverna inte att lära 
sig fem i men de kommer att lära sig hel, halv och kvartar och så är det bara.”  

Vid kopiatorn möter läraren för skola ett och observatören rektorn som vill prata om att flytta 
upp en elev från årskurs 1 till en årskurs 2 klass på grund av att eleven på det sociala planet inte 
kommer överens med sina jämnåriga klasskompisar. Läraren uttrycker dock flera gånger att hon 
är osäker på denna flytt, då hon upplever att klassen kan uppfattas som trygg just nu, men att 
denna elev skulle kunna påverka stämningen i klassen på ett negativt sätt. Vid ett flertal tillfällen 
efter denna händelse säger läraren att hon är nervös för att rektorn ska genomföra flytten av 
eleven till hennes klass, trots att hon starkt ifrågasätter lämpligheten i flytten. Hon säger att 
rektorn ibland inte riktigt lyssnar på pedagogerna som är i klassrummen utan att han 
bestämmer sig för något utifrån en uppfattning och är sedan inte redo att ändra på den 
uppfattningen även om flera pedagoger har förslag som skulle kunna vara bättre lösningar.    

Läraren för skola två berättar att under den senaste revideringen av läroplanen togs kraven bort 
på att lärarna ska undervisa i skrivstil. Skrivstilen är ändå någonting hon ser ett stort värde i och 
har valt att ha kvar i sin undervisning. Läraren uttrycker, "Lärare i Sverige får i princip göra hur 
de vill med sin undervisning, så ser det ut. Exempelvis så är det endast jag på denna skola som 
faktiskt valt att undervisa i skrivstil". Vidare uttrycker läraren att de mål som sätts upp som 
kunskapskrav exempelvis genom de nationella proven är alldeles för låga, eleverna behöver lära 
sig att sikta högre, att lyckas komma så högt och långt de kan.   
  
Observatören frågar läraren om hur rektorns engagemang ser ut, det är trots allt rektorn som 
ska ansvara för kvalitetssäkringen av pedagogiken i klassrummet. Läraren svarar att rektorn har 
varit med en gång i klassrummet, rektorn ansvarar även för en till skola och har uttryckt för sina 
anställda lärare att hon har mycket att göra och inte hinner vara med i alla klassrummen. 
Observatören påpekar att om rektorn inte är med i klassrummet, kan hon då se om pedagogiken 
utformas på ett kvalitetssäkert sätt. Läraren berättar om de olika rektorer som skolan har haft. 
Det går att se stor skillnad hos de rektorer som har arbetat som lärare gentemot de rektorer som 
aldrig har undervisat överhuvudtaget. Läraren uttrycker, "En bra rektor är intresserad av vad 
som händer inne i klassrummen, de engagerar sig och ställer frågor och följer upp resultat och 
förändringar. De väljer inte att endast titta på lärandemålen för eleverna. Endast genom 
rektorns engagemang går kvaliteten att säkerställa".   

Läraren för skola två berättar vidare om en annan situation som uppstått där en av skolans 
tidigare rektorer givit vika för föräldrars påtryckningar och fattat beslut av avgörande karaktär. 
Föräldrarna till ett barn som visade mycket bra resultat inom svenska och matematik jämfört 
med sina övriga klasskamrater, ville att barnet skulle börja årskurs 1, ett år tidigare trots att 
barnet inte hade rätt ålder för att börja i skolan. Lärarna uttryckte tydligt för föräldrarna och 
rektorn att de inte hade någon bra erfarenhet av den typen av insats, på grund utav att även om 
barn visar en bra kunskap i de teoretiska ämnena så är barnen inte alltid redo för den sociala 
förändring som sker. I denna situation där lärare och föräldrar inte är överens ska rektorn ha 
den avgörande rollen, dock vågar inte alla rektorer stå på sig emot krävande föräldrar. Läraren 
berättar ”det inte är alla rektorer som vågar stå på sig mot föräldrarna i denna situation, trots att 
rektorn har förtroende för sina lärare”. I detta fall fick föräldrarna sin vilja igenom och det som 
lärarna befarade uppstod. Barnet presterade bra inom de teoretiska ämnena men klarade dock 
inte av det sociala samspelet eleverna emellan. Rektorn har i det här fallet tagit lärarnas parti 
gentemot föräldrarna men klarar i slutändan inte av att stå emot föräldrarnas påtryckningar.   
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5.12 Lärarens drivkraft    

Läraren på skola ett berättar att hon har arbetat som lärare sedan 2007. Hon har arbetat i skolor 
där alla elever ”sitter som ljus” och hon ser en klar skillnad till eleverna i klassen hon har nu. 
Hon har varit lärare för denna klass sedan förskoleklass men var mammaledig under årskurs 1. 
Hon berättar vidare att hon inte är uppväxt i området men att hon nu bor i ett hus i närheten av 
skolan. Läraren är engagerad i eleverna och lämnar sällan klassrummet när eleverna går på rast, 
då hon egentligen också ska ha rast. Hon säger flera gånger att hon inte är så bra på att gå iväg. 
De gånger som eleverna inte håller kvar läraren med frågor så väljer hon ofta att lägga tiden på 
att ordna inför kommande lektioner eller prata om eleverna med observatören. Vid ett samtal 
med en kollega om att lärarassistenten är sjuk säger läraren som en självklarhet att kollegan ska 
meddela läraren under kvällen så kan hon lägga om planeringen för morgondagen, det kan hon 
göra under kvällen när hon är hemma. Läraren berättar att hon har varit i flera olika årskurser 
och att hon trivs bäst med förskolebarn eller i förskoleklass. Hon tycker att en förutsättning för 
att det ska bli bra är att läraren kommer in så tidigt som möjligt i barngruppen, redan i 
förskoleklass för att lära känna gruppen och forma den till en fungerande grupp. Hon berättar 
att det hon tycker om med förskoleklass är att det är mycket lek med i lärandet och att hon 
försöker att hålla lektionerna roliga även i årskurs 2. "Det blir på ett annat sätt när barnen är 
äldre, det finns högre mål att uppnå och det finns inte plats för lek på samma sätt, men det är 
viktigt att försöka göra det roligt", fortsätter läraren.    

Från dag ett går det att se hur läraren för skola två brinner för sitt yrke. När hon pratar om 
pedagogik fullständigt lyser hon. Hon förklarar sina tankar kring många olika moment och visar 
detaljerat material för observatören, för att ge denne en bättre insikt i hennes pedagogik. 
Läraren förklarar hur hon resonerar om eleverna, deras framtid och deras förutsättningar samt 
hennes tankar kring att stärka dessa elever. Hon berättar hur hon utöver sin vanliga klass även 
undervisar de övriga klasserna i musik och dans. I fikarummet går det att höra hur hon 
försvarar de elever som under rasterna har varit utåtagerande, läraren menar på att det inte 
alltid är en persons fel att en konflikt uppstår. Hon understryker att det aldrig är acceptabelt att 
vara utåtagerande men menar ändå på att det finns påverkande faktorer hos andra elever som 
har lärt sig att trycka på rätt knappar när det handlar om dem utåtagerande barnen. De övriga 
lärarna är inte allt för villiga att hålla med, trots detta står läraren på sig vad gäller hennes 
uppfattning om sina elever.   

Läraren för skola två arbetar aktivt med studenter från högskolan, förutom denna observatör 
har hon två andra studenter från lärarprogrammet som ska vistas på skolan och ska genomföra 
intervjuer med barnen. Läraren är även mentor åt en annan lärare, så utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter har hon extra åtaganden som kräver tid och engagemang. Hon uttrycker att hon 
aldrig är ledig genom följande citat "det finns alltid jättemycket att göra. Utöver alla rättningar, 
förbättringsåtgärder, utvecklingssamtal och övriga tidskrävande arbetsuppgifter ansvarar jag för 
allt som har med den kommande dansshowen att göra". Läraren ska även vara tillgänglig på 
epost dygnet runt för elevernas föräldrar. Läraren uttrycker "Jag kan ju inte bara stänga av 
mejlen, den måste vara igång så jag kan kommunicera med föräldrarna". Rollen som lärare tar 
inte slut när skoldagen avslutas, utan läraren känner ett ansvar att alltid vara tillgänglig för 
eleverna och deras föräldrar. Vilket ytterligare förstärks när hon uttrycker att hon inte har en 
aning om hur många timmar i veckan hon arbetar, men att det är många.    
    
Läraren utrycker att hon alltid velat bli lärare, redan när hon var barn radade hon upp sina 
vänner på led, för att lära dem olika saker. "Det var min absoluta favoritlek, att få leka lärare". 
Det finns en tydlig stolthet i lärarens yrkesval som varit hennes dröm sedan barnsben. Hon 
fortsätter med att berätta om yrkesvalet och utbildningens utformning:    
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"På den tiden under 70-talet när jag blev färdig med min utbildning var lärare ett av de absolut 
bästa yrken som en person kunde ha, alla ville bli lärare. Det var en hög ingångslön och jag hade 
högre lön än både ekonomer och andra tjänstemän. Det var svårt att komma in på 
lärarutbildningen och de ställdes otroligt höga krav på de som skulle bli lärare. Att kunna spela 
instrument, sjunga och dansa var krav för utbildningen och var en viktig del av pedagogiken. De 
som gick lärarutbildningen och inte kunde sjunga och dansa fick helt enkelt lära sig det". 

Läraren fortsätter att berätta om skillnaderna i lärarutbildningens utformning och innehåll. När 
hon studerade till lärare så var ämnet metodik obligatoriskt. Metodiken syftade till att utbilda 
lärare i att lära ut sina kunskaper till barnen. Metodiken är nu borttagen ur utbildningen, istället 
ska lärarstudenterna skriva uppsatser. Läraren ifrågasätter vad för nytta den kunskapen ger 
studenterna då deras yrkesroll är att lära ut kunskap till elever, inte skriva uppsatser. Läraren 
fortsätter med att kritisera de nya lärarstudenternas motivation till yrkesvalet:    

"Dagens lärarstudenter som kommer hit på praktik och liknande vet inte ens varför de vill bli 
lärare, en del svarar att de inte kom in på någon annan högskoleutbildning. Flera av dessa 
lärarstudenter har även problem med det svenska språket och ibland till och med dyslexi, hur ska 
de då kunna undervisa våra elever i svenska?".    

Läraren fortsätter med att berätta om den svenska skolans negativa utveckling i form av 
sjunkande resultat i PISA (Programme for International Student Assessment) undersökningar. 
Hon säger att en av orsakerna till detta är att politikerna i Sverige har låtit lärarlönerna, 
intagningspoängen till utbildningarna och statusen för läraryrket att sjunka. Vilket givetvis 
påverkar de sjunkande resultaten i de svenska skolorna. Hon kritiserar friheten som de svenska 
lärarna har och menar på att det idag inte finns några lika skolor överhuvudtaget. Det som 
spelar den avgörande rollen idag är enligt lärare endast vilken lärare eleverna har. "Det finns 
inte längre bra och dåliga skolor, utan bara bra och dåliga lärare. Om ca tre år kommer det 
saknas cirka 90 000 lärare och vad ska skolorna göra om det inte finns lärare, skicka hem 
eleverna?" Läraren pekar på att det finns stora skillnader mellan inte enbart skolor, utan även 
mellan lärare. Hon menar att de svenska skolorna befinner sig i en krissituation då det snart 
kommer att vara en akut lärarbrist. Läraren jämför det svenska skolsystemet med det finska, 
Finland ligger fortfarande i toppen av PISA undersökningarna. Vilket hon tror beror på att inte 
har ändrat på sitt system i lika stor utsträckning som i Sverige. Läraren förklarar tydligt de 
orsaker hon anser har varit av avgörande karaktär för den sjunkande kvaliteten i det svenska 
skolsystemet i hennes jämförelse med Finland:   

"Om det finns ett system som fungerar borde man ju hålla kvar vid det systemet, men i 
Sverige ska det alltid röras om i grytan och komma med nya idéer. I Finland är läraryrket 
fortfarande ett statusyrke med en bra lön. Därav har de fortfarande höga resultat i PISA 
undersökningarna".   

Läraren fortsätter med att konstatera att det idag inte finns så många ungdomar som vill bli 
lärare, de vill istället läsa till ingenjörer och andra liknande statusyrken, som kan ge dem en bra 
lön och en hög status i samhället.    
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5.13 Analys  

5.13.1 Lärarnas formande av elevernas humankapital 

Läraren på skola ett har ett förhållningssätt som ämnar till att försöka hålla alla elever 
uppmärksamma och fokuserade under lektionens gång. För att lyckas med detta använder hon 
glasspinnar med barnens namn på för att välja vem som ska besvara en fråga. Lärarens 
pedagogiska arbetssätt kan tolkas som att det syftar till att utjämna förutsättningarna i 
klassrummet, vad som istället sker är att förutfattade meningar om barnens kunskaper och 
förmågor leder till sortering när läraren påverkar utfallet: 

”Ibland läser jag ett annat namn än det som står på pinnen om jag bedömer att uppgiften 
är för svår för eleven”. 

Det viktigaste för läraren i hennes undervisning är att eleverna inte ska känna sig misslyckade. 
Läraren prioriterar inte elevernas skriv- och läskunnighet utan fokus ligger istället på att 
eleverna inte ska misslyckas: 

”Min lärarutbildning hade en specifik inriktning, Reggio Emilia, som bland annat innebär 
att lärare ska uppmuntra eleverna till att upptäcka själva, vilket leder till att jag tycker att 
det är jobbigt att eleverna ska behöva sudda i sina texter”. 

Den sorterande processen i lärarens klassrum är ett återkommande fenomen. Läraren visar inte 
tilltro till att alla elever kommer lyckas uppnå kunskapskraven även om de skulle anstränga sig:   

”Vissa elever kommer inte att uppfylla målen så långt som andra. Exempelvis när det gäller 
att kunna klockan, som är ett diffust mål, så kommer vissa av eleverna inte att lära sig fem i 
men de kommer att lära sig hel, halv och kvartar och så är det bara”. 

Det är tydligt att eleverna ligger på olika kunskapsnivåer. Eleverna har med andra ord olika högt 

humankapital, lärarens agerande bidrar även till att stärka skillnaderna mellan eleverna: 

”Jag rättar inte alltid stavningen på vissa elever, då alla inte alltid är i fas för att klara det. 
Vissa elever får utveckla miljöbeskrivningar och problem i högre utsträckning än andra”. 

Läraren för skola etts tillrättavisande leder i vissa fall till bestraffningar för eleverna, de elever 
som inte har uppfört sig skickar läraren ut ur klassrummet. Hennes tankesätt och 
handlingsmönster utgår därmed ifrån att bestraffningar är ett legitimt sätt att agera.  

Läraren tenderar att se gruppen som ett kollektiv, men i de fall hon ger individuellt beröm 
skiljer sig berömmet utifrån elevernas kunskapsnivå. De svagare eleverna får starkare beröm 
som är mer individanpassat och syftar till att lyfta eleverna, medan de starkare eleverna får nöja 
sig med ett "rätt" eller "bra". Läraren väljer att ge beröm till gruppen som ett kollektiv och 
undervisningen utgår från de svagare elevernas kunskapsnivå. Det leder till att de starkare 
elevernas möjligheter att utveckla ett högre humankapital begränsas, då de inte får möjlighet att 
utveckla sin fulla potential.  

”Han har svårt med tålamodet när han behöver hjälp, vilket gör att jag försöker prioritera 
att hjälpa honom så fort som möjligt, han får ju hjälp snabbare än andra elever” 
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Läraren är osäker i sin yrkesroll, hon uppvisar en ambivalens i hur hon ska bemöta och hantera 
eleverna. Hon påstår att hon vill vara rättvis men hennes agerande visar på motsatsen då hon 
tydligt prioriterar vissa elever före andra. Läraren belönar därmed negativt beteende. Ett flertal 
elever på skola ett följer inte den dolda läroplanens krav om anpassning, de utmanar lärarens 
makt, uppvisar inte tålamod, respekterar inte arbetsrutiner samt talar i mun på andra elever och 
läraren. De elever med låga kulturella kapital kan inte anpassa sig till den dolda läroplanen, 
vilket stöds av observationerna. Med tanke på lärarens misslyckande i att forma dessa 
färdigheter, hon ser  därmed inte värdet i att öka elevernas sociala kapital. Det är tydligt att 
metainlärning sker på skola ett, eleverna får lära sig att de inte är en del av den grupp som har 
rätt till inflytande och makt då kompetenserna som krävs för att uppnå detta inte uppmuntras 
eller förstärks av läraren. 

Lärarens habitus färgar hennes undervisning, som är en stor del i formandet av elevernas 
humankapital. De kunskaper läraren därmed värdesätter innebär att läraren för över lågt socialt 
och kulturellt kapital till eleverna, vilket begränsar elevernas humankapitalutveckling.  

Läraren på skola två har ett pedagogiskt förhållningssätt som syftar till att stärka elevernas 
sociala färdigheter. Skolans specifika dans- och sånginriktning är av avgörande karaktär för 
deras förhållningssätt till social kompetens. Läraren investerar tydligt i elevernas framtid, hon 
utgår ifrån att eleverna kommer att bli framgångsrika som vuxna och därmed är det viktigt att 
investera i de sociala färdigheterna redan i tidig ålder: 

"Denna form av kompetens är minst lika viktig som att lära sig skriva, räkna, läsa och 
kommer vara till stor hjälp för eleverna i framtiden” 

Förutom investeringar i social kompetens ser läraren ser ett värde i att inneha kunskaper om 
finkultur och förmedlar dessa värderingar till eleverna genom att bland annat undervisa i 
skrivstil, som är en del av ett högt kulturellt kapital. En viktig beståndsdel i lärarens habitus är 
hennes kulturella kapital som hon vill förmedla till eleverna. Skrivstil är inte längre en del av 
läroplanen men läraren ser ett stort värde i att inneha denna kompetens och undervisar därmed 
skrivstil: 

”Lärare i Sverige får i princip göra hur de vill med sin undervisning, så ser det ut. 
Exempelvis så är det endast jag på denna skola som faktiskt valt att undervisa i skrivstil" 

Läraren ställer höga krav på eleverna från början, hon är övertygad om att det är hennes uppgift 
att rätta eleverna direkt för att utmana eleverna till att utveckla högsta tänkbara kunskaper. Det 
leder till att eleverna tidigt får lära sig att de alltid kan och ska sträva efter att bli bättre genom 
hårt arbete: 

"Det är ju jättekonstigt, om läraren aldrig rättar texterna ordentligt hur ska då eleven 
någonsin kunna lära sig. Om en elev skriver fel på samma ord igen och igen, och ingen 
upplyser eleven om att det är fel hur ska då eleven kunna lära sig hur ordet faktiskt stavas? 
Det är ju det allting går ut på, att läraren ska lära eleven. Det är flera pedagoger som menar 
på att sådant löser sig med tiden och det ser vi ju igen och igen att så inte är fallet. De lär 
sig inte automatiskt utan strukturen måste komma ifrån läraren". 

Läraren har en tydlig struktur och utstrålar auktoritet vilket leder till att hon inte behöver ta till 

bestraffningar. Tillrättavisandet sker genom enstaka tillsägningar när eleverna tappar fokus, 

eleverna leds sedan tillbaka till det ursprungliga ämnet och uppgiften:  
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"Fast nu var det ju matte vi pratade om och inte om varför det snöar" 

Läraren är noga med att lyfta varje enskild individ och endast ge beröm när denne presterat på 

ett korrekt sätt, beröm ges med andra ord endast när läraren anser att det är befogat, det sker 

aldrig godtyckligt. Elevernas prestation måste därmed maximeras för att kunna tillfredsställa 

lärarens krav. Lärarens habitus är tydligt utefter de förväntningar hon har på eleverna. Läraren 

uppvisar även en självsäkerhet i hur elevernas ska bemötas utifrån deras olika behov. Alla elever 

ses som enskilda individer som har samma rätt till att få bekräftelse även om behoven skiljer sig 

åt:  

”De barn som har ett stort bekräftelsebehov behöver få sin bekräftelse. Bekräftelsen kan 

behövas för att bygga eleven och på så vis stärka denne. Många gånger handlar 

bekräftelsebehoven om hur hemsituationen ser ut eller att eleven känner osäkerhet av en 

eller flera anledningar. Även de barn som inte uttrycker detta bekräftelsebehov behöver få 

känna att de får bekräftelse."  

Läraren har lyckats med sin fostrande roll som berörs i den dolda läroplanen. Det framkommer 

tydligt genom att eleverna visar respekt för sina klasskamrater, de talar inte i mun på varandra 

och följer strukturen som gäller i skolan. Eleverna ifrågasätter inte och utmanar inte 

maktförhållandena i klassrummet. Eleverna uppvisar en förmåga att anpassa sig till den 

rådande sociala miljön, vilket kan ses som en produkt av deras sociala och kulturella kapital och 

är en del av deras habitus.  

Lärarens starka drivkraft är tydlig när det gäller att forma eleverna till framgångsrika individer 

som maximerar sina fulla potentialer. Hon känner en stolthet i sitt yrkesval och ger uttryck för 

att inneha högt socialt och kulturellt kapital, som var en del av de krav som ställdes för att 

kunna genomgå lärarutbildningen:    

"På den tiden under 70-talet när jag blev färdig med min utbildning var lärare ett av de 

absolut bästa yrken som en person kunde ha, alla ville bli lärare. Det var en hög ingångslön 

och jag hade högre lön än både ekonomer och andra tjänstemän. Det var svårt att komma 

in på lärarutbildningen och de ställdes otroligt höga krav på de som skulle bli lärare. Att 

kunna spela instrument, sjunga och dansa var krav för utbildningen och var en viktig del av 

pedagogiken. De som gick lärarutbildningen och inte kunde sjunga och dansa fick helt 

enkelt lära sig det"   

Läraren vid skola två har ett habitus som påverkar hennes undervisning och förhållningssätt, 
vilket är viktiga delar i formandet av elevernas humankapital. De kunskaper läraren värdesätter 
och överför till eleverna färgas av högt socialt och kulturellt kapital. Förutsättningarna för 
eleverna att utveckla starka humankapital är mycket goda.  

5.13.2 Den fysiska och psykiska skolmiljöns formande av elevernas humankapital 

Skola etts socioekonomiska bakgrund samt exteriör och interiör kan påstås vara fantasilös och 
trist. Bostadsområdet skolan är placerad i samt skolans exteriör och interiör avslöjar att 
området inte varit prioriterat att underhålla eller att renovera. Elevernas bakgrunder och 
habitus de tar med sig till skolan färgar skolans förutsättningar och möjligheter till att forma 
elevernas humankapital: 
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"Jag tror att det säkert finns många som har olika typer av diagnoser även i andra skolor 
och områden men jag tror att den sociokulturella situationen och elevernas hemmiljö 
påverkar i vilken utsträckning som dessa diagnoser gör sig påminda i skolan" 
  

Behovet av hjälp i klassen är stort och märks i klassens studiero, då flera av eleverna har 
beteende relaterade problem och stora kunskapsluckor. Läraren lägger fokus på de svaga 
eleverna i klassen när hon tar dessa till ett kringliggande extra rum för enskild undervisning. 
Kvar i klassrummet blir de duktiga eleverna med endast en outbildad lärarassistent. Återigen 
belönas inte de duktiga eleverna i klassen, all strävan för att göra sitt yttersta hålls tillbaka i den 
fysiska såväl som den psykiska skolmiljön. Elevernas habitus ger uttryck för ett lågt kulturellt 
och socialt kapital, vilket bland annat framkommer i elevernas ovårdade språk. Den kollektiva 
mentaliteten har en negativ påverkan på klassen som helhet och därmed elevernas möjligheter 
till att utveckla sitt humankapital.   

Föräldrarnas påverkan på skolan och dess miljö är inte påtaglig. Föräldrarna ifrågasätter 
visserligen hur läraren hanterar eventuella sociala situationer men gör ingen ansats till att lägga 
sig i pedagogiken och dess innehåll. Skolmiljön utformas därmed utifrån skolans behag utan att 
påstridiga föräldrar lägger sig i innehållet. Avsaknaden av engagemang från föräldrarna 
symboliserar vilket habitus de innehar, som uttrycks i sociala och kulturella kapital. Föräldrarna 
ser läraren som en auktoritet som inte bör ifrågasättas: 

”Ja, föräldrarna ifrågasätter hur jag hanterar sociala situationer men jag upplever inte att 
de ifrågasätter min kompetens som lärare” 

Oroligheten läraren upplever i skolan utefter rektorns impulsiva agerande och handlande 
påverkar elevernas psykiska såväl som fysisk skolmiljö både direkt och indirekt. Rektorns 
impulsiva beslut rubbar elevernas trygghetskänsla och skapar oroligheter i klassrummen när 
elever eller lärarassistenter plötsligt flyttas runt från en klass till en annan.  

Den fysiska och psykiska skolmiljön bidrar till att eleverna på skola ett lär sig färdigheter 
baserade på bostadsområdets, klasskamraternas samt skolans förutsättningar. Ingen av de tre 
faktorerna för sig eller tillsammans har en positiv inverkan på formandet av elevernas 
humankapital. 

Skola tvås socioekonomiska bakgrund samt skolans exteriör och interiör är inbjudande för 
kreativitet och lärande. Föräldrarna är engagerade i elevernas skolgång och gör aktiva val för att 
säkerställa kvaliteten för elevernas skolgång: 

”Det finns inte någon given skola för eleverna efter att årskurs 3, därför har alla elever från 
denna klass valt att söka till kringliggande privata skolor.” 

Den lugna och stillsamma studieron i klassrummet ses som en följd av elevernas kulturella och 
sociala kapital innehav. Studieron ger därmed eleverna bästa tänkbara förutsättningarna för att 
utveckla och stärka deras humankapital. Eleverna visar en tydlig medvetenhet kring lärarens 
förväntningar av klassrumsmiljön: 

”Det ska vara lugn och ro i klassrummet och var och en ska ägna sig åt sitt. För att lyckas 
behålla studieron i en så stor klass måste dagens mål vara så pass låga att alla elever 
känner att de lever upp till dem, på det viset blir eleverna koncentrerade på sin egen 
prestation”. 
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Det finns inga elever med beteenderelaterade problem i klassen, däremot finns det en elev med 
dyslexi i klassen. När en funktionsnedsättning upptäcks finns det goda förutsättningar för att få 
hjälp. Med aktiva åtgärder säkerställs att funktionshindret begränsas och elevernas 
förutsättningar att lyckas i skolan blir därmed goda.  

Föräldrarnas engagemang visar på att de upplever läraren som deras jämlike, då de har rätt att 
kritisera lärarens undervisning och därmed hennes kompetens. Läraren är medveten om 
föräldrarnas makt och inflytande och är därmed mån om att de ska vara nöjda, samtidigt 
poängterar läraren att hon inte tänker låta sig styras av deras vilja: 

”Vissa elever har krävande föräldrar som gärna vill vara med och lägga fram sina åsikter 
om både mitt jobb, klasskamraterna och sina egna barns prestationer och beteenden. Då är 
det viktigt att jag som lärare visar vem det är som bestämmer och försöka få med 
föräldrarna i samma båt. Utan föräldrarnas stöd kan det bli väldigt problematiskt”. 

Föräldrarna vill mer än gärna hitta orsaker till elevernas eventuella brister, genom att fastställa 
olika diagnoser, detta görs för att ge maximera elevernas möjligheter till att utveckla sina 
humankapital. En fastställd diagnos tenderar att leda till mer hjälp och resurser för barnen. 
Föräldrarna är väl medvetna om sina rättigheter i skolan: 

”När jag pratade med föräldrarna slog de ifrån sig kritiken och menade på att det var något 
fel på deras barn och att de behövde utredas för olika diagnoser” 

Elevernas förutsättning för att forma sitt humankapital utifrån den psykiska och fysiska 
skolmiljön är goda. Skolans sociala och kulturella kapital tillsammans med lärarens habitus 
maximerar elevernas förutsättningar att ständigt utveckla ett starkare humankapital. 

5.14 Sammanfattning 

 
De klara skillnaderna mellan skolorna och hur elevernas humankapital formas har flera olika 
orsaker. Det är tydliga skillnader i elevernas, lärarnas och skolornas kulturella och sociala 
kapital, som kommer till uttryck i ett flertal olika sammanhang. Elevernas, lärarnas och 
skolornas kapital kommer till uttryck i skolmiljön på skilda sätt och elevernas erfarenheter och 
kunskaper skiljer sig därmed åt. Den psykiska och fysiska skolmiljön påverkar eleverna i stor 
utsträckning och olika beteenden och färdigheter uppmuntras och förstärks olika på de två 
skolorna. Lärarna har olika habitus vilket leder till att de värdesätter olika kunskaper och 
förmågor som påverkar dem i deras undervisning och hur de formar elevernas humankapital. 
Likheterna mellan klasserna är få, det som förenar dem är att båda är kommunala grundskolor, 
i övrigt är olikheterna slående. 
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6 DISKUSSION  

6.1 Resultat i förhållande till syfte och frågeställning  

Syftet med studien var att beskriva och förstå formandet av humankapital som en social process. 
Hur grundskolelärare formar och överför humankapital har varit det centrala för studien. Målet 
var att undersöka det traditionella överförandet av kunskap utifrån läroplanens riktlinjer samt 
överföringen av de outtalade kunskaperna som framkommer i den dolda läroplanen. De två 
studerade skolorna valdes ut utifrån kriteriet om att de skulle ligga i ett högt respektive lågt 
socioekonomiskt område, ytterligare ett grundkrav var att skolan skulle vara kommunal. 

 Hur påverkar och formar lärare elevers humankapital?  

Det är klara skillnader mellan de två skolorna som studerats, inte minst utifrån lärarnas 
inställning om hur och vilken kunskap som ska läras ut i klassrummen. Resultatet av det 
empiriska materialet visar att grundförutsättningarna för eleverna att kunna inhämta kunskap i 
klassrummen skiljer sig åt mellan skolorna. Läraren för skola ett i det lägre socioekonomiska 
området utstrålar en osäkerhet i hur eleverna ska hanteras i olika situationer och tycks skydda 
sina elever från motgångar, vilket innebär att hon hämmar elevernas kunskapsutveckling och 
därmed deras humankapitalutveckling. Läraren ställer därmed låga krav och har låga 
förväntningar på eleverna. Läraren på skola två i det högre socioekonomiska området ställer 
däremot höga krav på sina elever och utmanar dem ständigt till att uppnå bättre resultat, fokus 
ligger på den enskilda individen och dennes utveckling. Hennes auktoritet och självsäkra 
hantering av eleverna genomsyrar hela hennes undervisning och bidrar till tydliga mål och 
riktlinjer för eleverna. Utöver de lagstadgade kunskapskraven värdesätter läraren för skola två 
andra färdigheter och kompetenser som skrivstil och en högt utvecklad social kompetens. Dessa 
kompetenser är viktiga komponenter i formandet av kulturellt och socialt kapital och leder till 
att eleverna får möjlighet att utveckla ett starkt humankapital på skola två. Läraren för skola ett 
tenderar att lägga stort fokus på gruppen som helhet, eleverna som individer hamnar därmed i 
en sekundär position och förutsättningarna för de enskilda individerna att stärka sina 
humankapital begränsas.  

 Hur påverkar den fysiska och psykiska skolmiljön formandet av elevernas 
humankapital? 

Skolan två är uppenbart mer inbjudande, påkostad och har en trevligare invändig och utvändig 
miljö än vad skola ett har. Studieron och den tydliga strukturen som finns i klassrummet på 
skola två är påtaglig och bidrar till goda möjligheter för eleverna att kunna ta till sig av kunskap, 
vilket är en förutsättning för att de ska kunna stärka sitt humankapital. De båda skolorna är 
närskolor, vilket betyder att eleverna tas in på den skola som är närmast tillgänglig för eleverna 
baserat på bostadsadresserna. Därmed kan det antas att elevernas bostadsområde motsvarar 
den socioekonomiska bakgrunden som skolan är belägen i. Elevernas kulturella och sociala 
kapital som de har med sig hemifrån torde vara en bidragande faktor för den atmosfär som finns 
i klassrummet. De sociala och kulturella kapitalen i skola två uttrycks i att eleverna visar respekt 
mot läraren som en auktoritet samt mot övriga vuxna. Elevernas artighet mot varandra är 
påtaglig och bidrar till en behaglig och positiv skolmiljö för läraren och eleverna. Avsaknaden av 
beteenderelaterade problem gäller dock inte på skola ett, där har ett flertal av eleverna 
svårigheter med att bete sig på det sätt som förväntas i en klassrumsmiljö. På skola ett tar den 
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minoritet av eleverna som uttrycker dessa problem stor plats i klassrummet och kräver mycket 
av lärarens uppmärksamhet, vilket påverkar studieron i klassen på ett negativt sätt. De övriga 
eleverna får därmed mindre tid och uppmärksamhet av sin lärare, som leder till att de får en 
begränsad möjlighet till att kunna utveckla ett högre humankapital. Förutom elevernas låga 
sociala och kulturella kapital är en tänkbar faktor som kan påverka och förstärka den oroliga 
atmosfären i klassrummet på skola ett, lärarens 
osäkerhet.                                                                          

6.2 Resultat i relation till tidigare forskning  

Den tidigare forskningen har belyst de sociala och kulturella kapitalens påverkan på formandet 
av humankapital. Utgångspunkten för de tidigare studierna har varit att försöka påvisa om den 
viktigaste faktorn är skolmiljön eller hemmiljön, vilket fyller en viktig funktion för att förstå 
formandet av humankapital. Då studiens fokus har varit på enskilda klasser och inte på skolorna 
som helhet blir det svårt att dra slutsatser om skolornas kapital och hur de påverkar eleverna. 
Dock har lärarna och skolmiljön en central del i formandet av elevernas humankapital. Utifrån 
bostadsområdenas socioekonomiska bakgrund går det att anta att föräldrarna besitter högre 
respektive lägre sociala och kulturella kapital som de i sin tur har överfört till sina barn, vilket 
stödjs av det empiriska material studien vilar på. Även barnens språkkunskaper ses som en följd 
av kapitalen, elevernas agerande mot klasskamrater och vuxna är ytterligare effekter av 
kapitalens inverkan, vilket också visade sig i studien. 
  
Den tidigare forskningen har konstaterat att beteenderelaterad problematik hos barn påverkas 
av bostadsområdets humankapital. Det empiriska materialet styrker att elever i det lägre 
socioekonomiska bostadsområdet har mer beteenderelaterade problem, dock kan det inte med 
säkerhet påstås att bostadsområdet är den avgörande faktorn, då beteenderelaterade problem 
kan ha många orsaker. Dock ses stora skillnader mellan de två skolorna när det gäller de 
beteenderelaterade problemen och dess omfattning, vilket har påvisats i tidigare 
forskning.                                                                  

Enligt den tidigare forskningen av Jackson är sannolikheten för att få tillgång till lärare som 
håller hög kvalitet större i skolor som ligger i områden med hög socioekonomisk bakgrund. 
Dock görs inte något ställningstagande till det påståendet utifrån det empiriska underlaget, då 
många andra faktorer kan spela in, bland annat lärarens erfarenhet och ålder. Studien utgår 
endast från två lärare i två olika skolor och är därmed för begränsad för att kunna generaliseras i 
så stor omfattning. Dock märks en skillnad i denna studie vad gäller lärarnas inställning till 
utvecklandet av sociala och beteenderelaterade förmågor. Den tidigare forskningen visar att 
högt utvecklade beteenderelaterade och sociala färdigheter leder till att eleverna lär sig mer i 
skolan än de med lägre nivåer av dessa färdigheter. Eleverna på skola två hade bättre utvecklade 
sociala och beteenderelaterade färdigheter men ingen kunskapsjämförelse har gjorts i studien. 
Då det skilde ett skolår mellan de två klasserna samt på grund av att studien inte hade någon 
ambition att undersöka kunskap dras inga slutsatser i relation till detta. En ytterligare aspekt 
som påverkar formandet av sociala kompetenser gäller föräldrarnas inställning till vikten av att 
inneha den form av kunskap, vilket skiljer sig åt mellan de olika socioekonomiska grupperna 
som varit föremål för studien. Föräldrarnas agerande skiljde sig åt utifrån deras 
socioekonomiska bakgrunder på samma sätt som McCrory Calarco beskriver om de två 
föräldratyperna hon observerat. Föräldrarna i det högre socioekonomiska bostadsområdet 
ingrep för att begära stöd och för att få sina barn utredda för olika diagnoser, det som McCrory 
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Calarco kallar för en "med alla medel" inställning. Föräldrarna i det lägre socioekonomiska 
bostadsområdet tillämpade istället en återhållsamhetsinställning vilket innebar att föräldrarna 
såg läraren som en expert och ifrågasatte inte hennes omdöme. Studiens resultat visar att dessa 
attityder kommer till uttryck på samma sätt i de observerade skolorna.   

Det är tydligt att lärarna värderar kompetenser och kunskaper på olika vis precis som samhället 
i helhet. Läroplanen som statens styrmedel syftar till att ge alla elever samma kunskaper och 
färdigheter samtidigt som det uttryckligen nämns att undervisningen ska individanpassas. De 
friheter den svenska läroplanen ger lärarna i skolsystemet stärker riskerna för att stora klyftor i 
elevernas humankapital kan uppstå. Lärarnas uppfattning om vilka kunskaper och färdigheter 
eleverna behöver ha med sig ifrån skolan samt vilka förutsättningar lärarna arbetar utefter är av 
avgörande karaktär för elevernas humankapitalutveckling.                                          

6.3 Resultat i relation till teorin  

Pierre Bourdieus teorier utgår i stora delar utifrån individers klasstillhörighet. Klasstillhörighet 
är ett svårtolkat begrepp som bland annat bygger på individers utbildning, inkomst, 
yrkesposition samt bakgrund. De faktorer som kännetecknar klasstillhörighet har inte 
undersökts på individ- eller familjenivå utan endast baserats på bostadsområdets 
socioekonomiska bakgrund, vilket leder till att det inte finns något stöd för att tolka det 
empiriska materialet i relation till klasstillhörighet. Därmed görs en förenklad uppdelning av 
elevernas bakgrunder som endast baseras på elevernas socioekonomiska tillhörighet utifrån de 
bostadsområden eleverna bor i. Enligt Bourdieu behöver de elever med lägre socioekonomisk 
bakgrund anpassa sina sociala färdigheter för att kunna anamma den nya kunskapen vilket 
elever från högre socioekonomiskbakgrund inte behöver göra i lika stor omfattning (Bourdieu, 
1994 s.35). I studien sågs klara skillnader mellan de olika skolklasserna vad gäller de sociala 
färdigheterna i form av beteende och språkbruk.  

Elevernas habitus påverkas i hög grad av deras socioekonomiska bakgrund, då det inverkar på 
vilka erfarenheter eleverna har. Elevernas socioekonomiska bakgrunder blir därför betydande 
för elevernas möjligheter att utveckla sina humankapital. De kollektiva faktorerna i skolmiljön 
som kommer till uttryck i form av studieron och den gängse uppfattningen om det förväntade 
beteendet i klassrummet, har en stor påverkan på formandet av elevernas habitus och 
humankapital.  

Det är tydligt att eleverna på skola två i det högre socioekonomiska bostadsområdet har mer 
utvecklade kulturella och sociala kapital. Dessa slutsatser baseras som tidigare nämnts på 
elevernas artighet och språkbruk gentemot varandra och läraren. Att känna till finkultur i form 
av att ha bland annat kunskap om klassisk musik är enligt Bourdieu en viktig del av ett högt 
utvecklat kulturellt kapital (Bourdieu, 1994 s.15-17). Överföring av finkultur i relationen mellan 
läraren och eleverna var uppenbar i skola två, vilket uttrycktes i bland annat lärarens musikalval 
i form av danser och klassisk musik. Överföring av finkultur i någon märkbar form märktes inte 
i skola ett.   

Den sorteringsprocess som enligt den dolda läroplanen sker i skolan stödjs av det empiriska 
materialet. Sorteringsprocessen sker både mellan klasserna och i klasserna, det uttrycks genom 
att eleverna får ojämlika förutsättningar för att utveckla sina humankapital. De elever som har 
störst behov av en produktiv skolmiljö är de med lägre kapitalinnehav från hemmet. Dessa 
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elever har dock tillgång till en skolmiljö med sämre förutsättningar att utveckla ett högt 
humankapital. Som uttrycks i den teoretiska referensramen har skolan en socialiserande och 
sorterande roll, som har en stark anknytning till den samhällsfunktion som skolan innehar. 
Broady menar att eleverna ska förberedas till arbetslivet och till samhällsmedborgare med alla 
de förväntningar som innefattas (Broady 2007, s.39). Det är tydligt i det empiriska materialet att 
de två skolorna fostrar olika typer av samhällsmedborgare till olika framtider. Den sorterande 
processen blir här tydligare än någonsin när jämförelser görs mellan de två klasserna.  

6.4 Självkritisk diskussion  

Den etnografiska metoden som har använts har bestått av observationer och informella samtal, 
vilka har varit tidskrävande att genomföra. Observatörerna är väl medvetna om att det skett 
viktiga sociala processer i klassrummen som kan ha förbisetts. En orsak till det är att det är att 
det är svårt för en observatör att i en och samma stund fokusera på uppemot trettio personer 
samtidigt. Inledningsvis var det svårt att hitta en bra teknik för att observera och samtidigt 
anteckna observationerna. En svaghet i studien är att den genomförts av två olika observatörer 
som uppmärksammar olika företeelser och tolkar företeelserna på olika sätt.  

Observatörernas förkunskap måste tas med i beräkning, då deras förutfattade meningar om det 
troliga utfallet för studien fanns redan initialt. De förutfattade meningarna byggde på att 
förväntningar fanns om att stora skillnader skulle kunna utläsas mellan skolorna. Ett neutralt 
förhållningssätt i materialbearbetningen har eftersträvats för att inte låta de personliga 
förutfattade meningarna påverka slutresultatet. Tidsperioden för observationerna var två 
veckor, vilket gav mycket material men dock en begränsad möjlighet till att se större relevanta 
mönster i klassrummen. Det hade varit intressant att ha en längre observationsperiod då 
beteendemönster kunde urskiljas mot slutet av observationsperioden. En orsak kan vara att 
lärarna började vänja sig vid observatörernas närvaro efter en tid och släppte då sina fasader.  

I efterhand hade det varit intressant att kunna få underlag för att jämföra hur eleverna ligger till 
i exempelvis ett läsutvecklingsschema, då detta skulle kunna användas för att ge en 
fingervisning av hur elevernas kunskaper ser ut som en del av deras humankapital.   

Ytterligare en aspekt som måste tas i beaktning för resultaten är att det saknas information om 
vilken inverkan lärarna har haft på eleverna sedan skolstarten. Dessutom var eleverna inte 
jämnåriga, eleverna på skola ett gick i årskurs 2 medan eleverna på skolan två gick i årskurs 3, 
vilket leder till att direkta jämförelser mellan elevernas kunskaper inte kan göras.  

6.5 Avslutande reflektioner  

Det är viktigt att ha i åtanke att formandet av humankapital är en livslång process av lärande. 
Skoltiden är en relativt kort period i individernas liv, det livslånga lärandet fortsätter givetvis 
efter skoltidens slut. Oavsett vilka erfarenheter individerna får med sig från skoltiden finns det 
utrymme för att humankapitalet ska kunna utvecklas. Studien har påvisat att det finns stora 
skillnader i humankapitalöverföringen i skolorna, vilket är viktigt att belysa för att förstå den 
problematik som finns i hur det svenska utbildningssystemet är utformat. Skolans uttalade mål 



   
 

53 
 

om att individanpassa skolgången har en begränsad räckvidd på grund av begränsade resurser 
och stora barngrupper. Dessutom har eleverna olika erfarenheter med sig redan innan skolan, 
vilket ger dem olika startpunkter i kunskapsutvecklingen. De elever som avslutar skolan med ett 
sämre utvecklat humankapital kommer troligen att få arbeta hårdare än de med ett bättre 
utvecklat humankapital, om de strävar efter yrken av akademisk karaktär som har en hög 
kravbild. Studien har visat på skillnader i hur lärare formar elevers humankapital, alla aspekter 
har inte undersökts och studien gör inte anspråk på att täcka in alla de tänkbara delar som kan 
påverka humankapitalets utveckling. Slutsatsen är dock solklar, alla elever har inte samma 
förutsättningar. De kan inte stöpas i samma form! 
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Bilaga A - Frågeguide   

Lärarens roll    

 Om du bortser från kunskapskraven inom de olika ämnena, hur mycket tror du att du 
formar barnens övriga färdigheter?   

 Vad tycker du är din roll i formandet av elevernas färdigheter?   

 Hur hanterar du elever som inte har gjort sina läxor?   

 Blir du besviken när eleverna inte uppnår de förväntade kunskapskraven?   

 Upplever du att alla elever har samma förutsättningar?   

 Hur hanterar du att vissa barn tar mer plats än andra?   

 Om en elev behöver hjälp hur lätt eller svårt är det i så fall?   

 Finns det en tanke med placeringen av eleverna, hur ofta byter ni?   
 Hur många av eleverna lever inte upp till förväntat resultat?   

Lärarnas drivkraft   

 Vad har du för utbildning, hur länge har du arbetat som lärare?   

 Varför blev du lärare?    
 Vad är det bästa med ditt jobb?   

Föräldrarnas roll      

 Hur ser ett bra samarbete ut mellan skolan och hemmet enligt dig?  

 Upplever du att eleverna i din klass har engagerade föräldrar?    

 Är det vissa föräldrar som utmärkande är mer engagerade eller mindre engagerade?   

 Påverkar engagemangsnivå från föräldrarna den dagliga verksamheten i skolan?  
 När föräldrarna hör av sig vad hör de då av sig om?   

Socioekonomisk bakgrund     

 Hur upplever du bostadsområdet som skolan ligger i?  
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Bilaga B- Observationslista   

Skolmiljön    

 Skolgård   

 Var skolan ligger   

 Vad finns att göra på gården   

 Hur ser det ut inne i klassrummet    

 Hur ser övriga miljön ut 

Inne i klassrummet   

 Ljudnivå   

 Koncentration hos eleverna   

 Hjälpmedel för de som inte vill bli störda, övriga hjälpmedel, finns det 
specialundervisning   

 Hur stora klasser är det   

 Finns det extra rum för den som vill sitta ifred   

 Är det samarbete mellan barnen eller jobbar de bara självständigt   

 Hur länge får barnen vänta på hjälp när de räcker upp handen   

 Räcker eleverna upp handen      

 Brukar föräldrar vara med i skolan     

 Konflikthantering, tillrättavisande, de barn som tar mest plats hur hanteras de, får alla 
elever hjälp.    

 Behandlas barnen lika   

 Syns den dolda läroplanen, iså fall hur. Lotsning (förenkla för att komma fram till 
målet), metainlärning (lär sig att  det är för svårt för att  en ska fatta), Det pedagogiska 
T.et (de begåvade eleverna sitter längst fram, och i mitten raden)   

 Följs den traditionella läroplanen, finns det avvikelser   
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Bilaga C- Missivbrev  

Hej!   

Vi är två studenter från det samhällsvetenskapliga programmet vid Mälardalens 
högskola. Vi studerar just nu vår sjätte och sista termin av vår utbildning, vilket innebär 
att vi nu håller på att skriva ett avslutande examensarbete. Tanken med vårt 
examensarbete är att vi ska få en bredare kunskap och förståelse om hur pedagogik 
utvecklas i klassrummet.     

Vi hoppas att med er hjälp få vara en aktiv del av den pedagogiska processen i 
skolmiljön, genom att inta rollen som lärarassistenter under ca två veckors tid. Studien 
är planerad att genomföras under april månad och kommer centreras till pedagogik i 
tidiga åldrar, med andra ord gärna inom en lågstadieklass. Det material som samlas in 
av oss kommer behandlas med största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att det i 
slutarbetet inte kommer att framgå vilken skola eller klass som studien genomfört i, 
ingen av de personer som har deltagit kommer heller att kunna identifieras. Det 
insamlade materialet kommer enbart att användas till denna studie.    

Vi är tacksamma för svar från er så snart som möjligt. Tveka inte att höra av er om ni 
har frågor eller funderingar, vi kommer gärna och presenterar oss och besvarar era 
eventuella frågor. Det går även bra att ta kontakt med vår handledare på Mälardalens 
högskola Hans Ekholm om ni så önskar.    

   

Med vänlig hälsning Jenny Timlin och Carolina Lehtonen      

  

Kontaktuppgifter   
Carolina Lehtonen cln13009@student.mdh.se  
Jenny Timlin jtn13004@student.mdh.se  

Handledare: Hans Ekholm hans.ekholm@mdh.se  
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