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Abstract 

 

Detta arbete syftar till att ta reda på om och i så fall hur lärare motverkar och 

förebygger klasskillnader, mellan akademikerbarn och arbetarbarn i skolan. Jag 

genomförde en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer med 

två verksamma lärare och två läraraspiranter. Resultatet bearbetas, analyseras och 

diskuteras utifrån olika teorier som behandlar klasskillnader, socialisation samt 

läroplaner. Arbetet mynnar ut i ett resultat som kan bekräfta att akademikerbarn 

klarar sig bättre än arbetarbarn i skolan och att lärare inte har någon speciell plan 

för hur man ska arbeta för att motverka dessa skillnader. Intervjupersonerna menar 

att orsaken till att man inte kan bemöta detta på bästa sätt beror dels på att det krävs 

mer resurser i skolan, dels att det krävs en större medvetenhet bland lärare om detta 

segregeringsfenomen. 

 

 

Ämnesord: Klasskillnader, arbetarbarn, akademikerbarn, förebyggande arbete. 
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Förord 

Min pappa är, och har alltid varit, verkstadsarbetare och har inte mer än grundskoleutbildning. 

Min mamma har varit hemmafru fram till det att hon fyllde 40 år då hon började studera. Innan 

min mamma började studera hade jag aldrig en tanke på att utbilda mig på högskolenivå, det 

enda jag ville var att skaffa mig ett drägligt arbete för att tjäna mina egna pengar. Detta var 

något som pappa tryckte väldigt hårt på och motiverade mig till.  

 

Min mamma är nu socionom och hennes utbildning har gjort att jag hamnade på Högskolan 

Kristianstad. Det var hon som ”öppnade dörren” till studievärlden och det var hon som fick mig 

att vilja söka mig till högre utbildning. Än idag så märker jag att min pappa inte har samma 

inställning som jag och min mamma när det gäller utbildning; han hade helst sett att jag hade 

skaffat mig ett arbete direkt efter avslutad examen. Min egen önskan är dock att fortsätta 

studera och jag har sökt en mastersutbildning till hösten. Med denna påbörjade ”klassresa” i 

mitt bagage finner jag det intressant och, för mig, viktigt att undersöka hur det, inom skolans 

ramar, står till beträffande klasskillnader. 

 

Under arbetets gång har jag haft en del personer som stöttat och hjälpt mig. Jag vill rikta ett 

stort tack till Gudmund Jannisa som ville ta emot mig och handleda mig så pass sent in på 

terminen. Jag vill även tacka alla intervjupersoner som ställt upp och hjälpt mig att kunna 

genomföra undersökningen. Sist men inte minst vill jag tacka min mamma, Ann-Charlotte 

Nilsson, som stöttat mig i mitt arbete, fungerat som ett bollplank och pushat mig när det känts 

svårt och ogenomförbart.  
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1. Inledning 

Jag är student på lärarhögskolan i Kristianstad och går nu min sista termin, allmänna 

utbildningsområdet 3, på lärarutbildningen och ska skriva mitt examensarbete. Det ämne jag 

valt att fokusera på i min C-uppsats rör klasskillnader och vad lärare i skolan gör för att 

motverka dessa skillnader. Detta är ett ämne som jag själv konfronterats med under min 

skolgång, först omedvetet och senare med en allt högre grad av medvetenhet.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Mitt intresse för klasskillnader handlar i huvudsak om hur man på bästa sätt inom skolans ramar 

kan förebygga segregering. Min B-uppsats behandlade hur ett antal lärare upplever 

klasskillnader i skolan, och det övervägande svaret bland dessa lärare visade sig vara att de, 

relativt tydligt, kan se klasskillnader bland eleverna redan i förskolan. Detta vill jag nu utveckla 

och utvidga till att också handla om vad lärare/skolan gör för att motverka dessa skillnader. 

Utöver min tidigare uppsats så har jag tagit del av annan forskning och statistik som styrker att 

det förekommer klasskillnader i skolan. Denna tanke är således en grundbult i mitt resonemang 

och något som jag anser vara utrett i tillräckligt hög grad.  

 

Det finns statistik och tidigare forskning som visar att barn till föräldrar med låg 

utbildningsnivå klarar sig sämre i skolan (Skolverket, 2006-12-06; Skolverket, 2006-11-06). 

Det som lockar mig till att fortsätta mitt sökande som rör klasskillnader i skolan är att det i 

läroplanerna (Skolverket, 1994; Skolverket, 1998) står att alla elever, oavsett klass, kön och 

etnicitet, ska ha samma förutsättningar till att klara skolan men att det samtidigt, relativt tydligt, 

går att påvisa att så inte är fallet. Som jag nämnde inledningsvis är detta något som kan styrka 

min egen erfarenhet, som arbetarbarn i en teoretiskt prioriterad skolmiljö. 

 

Efter genomförd undersökning tror jag mig ha fått en större inblick i hur man arbetar i skolan 

för att motverka klasskillnader och det kommer förmodligen att ge mig en medvetenhet som 

kan hjälpa mig att, som verksam lärare, motverka och förebygga denna skillnad och ge alla 

elever samma förutsättningar att klara av skolan oavsett social bakgrund. 

 

Detta arbete är av nödvändighet enbart av tentativ karaktär, men kommer även att verka som en 

förundersökning inför mina tänkta, framtida undersökningar.  
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Begreppen akademikerbarn och arbetarbarn är återkommande begrepp i denna uppsats vilka 

härmed ska förtydligas. 

 

Arne, Roman och Franzén (2003) för diskussionen kring hur man definierar klass och 

klasstillhörighet. De lyfter att det, nu i början av 2000-talet, inte är lika lätt att definiera 

klasserna och vilka individer som tillhör vilken klass, som det var under mitten av 1900-talet. I 

gårdagens samhälle (1900-talet) var arbetarklassen en bred socialgrupp ur vilken man lätt kunde 

identifiera olika former av faktorer som påvisade just den klassen, såsom inkomst, utbildning, 

föräldrars utbildningsnivå, maktresurser och liknande. Idag (2000-talet) är klassbegreppet ett 

mer komplext begrepp vilket kan vara svårt att utvärdera och generalisera. Arne, Roman och 

Franzén (Ibid.) poängterar att akademikerklassen kan innefatta tjänstemän, vilka alltså har en 

högre maktposition än t.ex. en lagerarbetare, samt att de (oftast kvinnor) lägre tjänstemän som 

har en inkomst och en maktposition att likna vid arbetarklassens inte tillhör akademikerna. Jag 

vågar härmed påstå att det även idag förekommer relativt tydliga klasskillnader i vårt samhälle 

om än lite mer komplicerade. 

 

Detta är alltså mycket svårdefinierbara begrepp och därför vill jag nu förenkla dessa för att 

kunna förtydliga meningen och syftet i mitt arbete. Begreppet akademikerbarn syftar härmed 

till de barn som har föräldrar/förälder med eftergymnasial utbildning alternativt en högre 

tjänstemannatjänst. Begreppet arbetarbarn syftar till de barn som har föräldrar med högst 

gymnasiekompetens alternativt en lägre tjänstemannatjänst.  

 

1.2 Syfte 

 

Detta arbete syftar till att undersöka om lärare och läraraspiranter upplever att det finns 

klasskillnader i skolan och hur de resonerar kring och hanterar detta. 
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2. Teori 

I följande kapitel belyses litteratur som jag anser vara relevant för min undersökning. 

 

2.1 Skolan som institution 

 

Bourdieu (Giddens, 2007; Bourdieu, 2004) beskriver skolan som en borgerlig institution där 

arbetarbarn har svårt att acklimatisera sig. De möts av en helt annorlunda värld av koder och 

normer som gör att deras roll inom skolans ramar ofta kan uppfattas/kännas som förvirrande 

eller ambivalent. De finner ingen direkt trygghet i denna kultur som präglas av intellektuella 

och teoretiska mönster. 

 

Inom skolans ramar kan det påträffas olika former av koder som akademikerbarn ofta är vana 

vid eller har erfarenhet av (Miegel & Johansson, 2006; Giddens, 2007; Näslund nr.4, 2003). 

Akademikerbarn vet vad som förväntas av dem vilket inte är lika uppenbart när det gäller 

arbetarbarn. Arbetarbarn upplever en slags kulturkrock mellan skola och hem och, som 

Bourdieu (Giddens, 2007; Bourdieu, 2004) menar, så är skolan en borgerlig institution som kan 

vara svår för arbetarbarn att acklimatisera sig till. 

 

I skolan möter, som nämnts, arbetarbarnen en annorlunda kultur (Giddens, 2007; Bourdieu, 

2004; Miegel & Johansson, 2006). Man skulle då kunna säga att arbetarbarnen skapar en 

motkultur. Skolan består alltså redan från början av två olika grupper, arbetarbarn och 

akademikerbarn, där skolan tillhör akademikergruppen. Utifrån Bauman och May´s (2006) teori 

kring ”vi” respektive ”dem” så skulle man kunna säga att det inom skolans ramar bildas ett ”vi” 

och ett ”dem” och att arbetarbarnen och akademikerbarnen/skolan är varandras starka 

motpooler. För att upprätthålla ett ”vi” måste individer dela samma uppfattningar, normer och 

värderingar vilket då gör att arbetarbarnen upprätthåller sin kultur, sitt sätt att föra sig på och så 

vidare väldigt starkt. Ju starkare ”dem” desto starkare ”vi” och utifrån Bourdieus tankar kring 

skolan som borgerlig (Giddens, 2007; Bourdieu, 2004) så är ”dem” relativt starkt vilket gör att 

”vi”, arbetarbarnen, håller ihop och blir starka. 

 

I skolan möter de medelklassens hegemoni [monopol på kultur] i form 

av en skolkultur där den teoretiska kunskapen belönas och uppmuntras 

medan praktisk dito inte tillskrivs något högre värde. De känner sig 
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vilsna i denna miljö och deras svar på denna känsla blir att skapa en 

egengruppkultur, där de hyllar arbetarklassens ideal […].”(Lalander & 

Johansson 2007, s. 40) 

 

Lalander och Johansson (2007) för också diskussioner kring den kulturkrock som arbetarbarn 

möter när de befinner sig innanför skolans dörrar. Deras studie styrker det som Bourdieu 

(Giddens, 2007; Bourdieu, 2004) och Bauman och May (2006) formulerat, nämligen att det i 

skolan förekommer klasskillnader vilket medför att de roller som fungerar som varandras 

motpooler, ”vi”/”dem” eller arbetarbarn/akademikerbarn, upprätthålls. 

 

Frykman (1998) diskuterar vikten av att, som lärare, vara medveten om klasskillnader för att 

kunna skapa samma förutsättningar för alla elever. De barn som kommer från arbetarhem har 

det oftast inte lika väl förspänt när det gäller att få hjälp med skolarbete i hemmet, i form av 

t.ex. läxor. Frykman poängterar också vid ett flertal tillfällen den ”dolda läroplanen” (Frykman, 

1998; Illisch i Giddens, 2007) vilken han förklarar som ett undermedvetet handlande inom 

skolans ramar som präglas av en borgerlighet och en, för arbetarbarn, svår kodifiering. Denna 

”dolda läroplan” bidrar till en fortsatt segregering och snedrekrytering och hindrar elever från 

studieovana hem att anpassa sig till och klara av skolan. 

 

Trots att många arbetarbarn är motiverade och visar nyfikenhet och vilja i skolan så kan denna 

kulturkrock påverka dessa entusiastiska barn negativt. Detta visar sig i en studie som Lindström 

har genomfört (Näslundh, nr.4, 2003) som har för avsikt att ta reda på om alla elever, oavsett 

social bakgrund, har samma möjligheter att nå toppbetyg. Studien visar dock att 

akademikerbarnen klarade sig avsevärt bättre då de nådde höga betyg till skillnad från 

arbetarbarnen som klarade sig mindre bra trots deras positiva inställning och nådde i bästa fall 

medelmåttliga betyg.  

 

2.2 Socialisationen som byggsten 

 

Alla individer utvecklar ett eget habitus. Med habitus menar Bourdieu de normer, värderingar, 

egenskaper och kapital en individ bär med sig genom den socialisation denne går/har gått 

igenom. Det habitus individen anammat påverkas av hur mycket kapital denne har men också 

av den kapitalstandard som föräldrar och närstående har. Individen socialiseras in i sin 

omgivning och utvecklar i denna det habitus som kommer att hänga med individen genom livet. 
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Ett habitus ändras inte så lätt utan det kan förklaras som att individen bygger upp en grund att 

stå på när det gäller olika former av egenskaper, normer och så vidare, som alltså inte ändras i 

första taget och då i första hand för att individens habitus är omedveten och individen kan inte 

direkt påverka sitt habitus själv (Bourdieu, 2004).  

 

Jag använde begreppet kapital i samband med diskussionen om habitus ovan. Bourdieu 

(Bourdieu, 2004; Giddens, 2007) använder begreppet kapital inte enbart för att beteckna 

tillgång på pengar. Förutom det rent ekonomiska kapitalet diskuterar han om socialt kapital och 

kulturellt kapital. Individer från olika samhällsklasser har oftast olika mycket av de olika 

kapitalen. De som kommer från välbärgade hem/akademikerhem besitter ofta mycket mer av 

alla tre kapitalen än arbetare/lägre klasser. Det finns såklart undantag, men Bourdieu menar att 

om en individ är lågutbildad eller liknande så har denne inte mycket ekonomiskt kapital vilket 

ofta kan leda till ett sämre kulturellt kapital och individen har ofta inte lika stort socialt kapital. 

Det senare åsyftar den bekantskapskrets/det sociala nätverk som en person har tillgång till. 

 

Individen socialiseras tillsammans med andra och då i första hand föräldrarna (Miegel & 

Johansson, 2006). Som tidigare nämnts så anammar individen mycket under sin barndom och 

under den primära socialisationen (Bourdieu, 2004; Giddens, 2007). Detta påverkar i sin tur 

barnens skolprestationer. Som barn i ett akademikerhem finns det bättre förutsättningar att klara 

av skolan då barnet socialiserats in i en miljö där läsning, diskussioner och studiekunskap alltid 

funnits i närheten. Barn till arbetare har däremot inte lika lätt att klara av skolan då de, i sin tur, 

har socialiserats in i en miljö där det som skolan står för inte har varit lika framträdande. 

Studieovana föräldrar har också ofta relativt svårt att hjälpa och stötta sina barn genom skolans 

krav och barnen har inte heller fått tagit del av de koder och normer som skolan står för 

(Näslundh, nr.4, 2003; SOU, 2006:77; Skolverket, 2006-12-06; Skolverket, 2006-11-06; 

Giddens, 2007; Bourdieu, 2004). 

 

Enligt Piaget (Giddens, 2007) genomgår en individ olika stadier i livet. Första stadiet kallar 

Piaget för det sensori-motoriska stadiet vilket präglas av att barnen tar del av ting genom att 

röra vid och fysiskt hantera olika objekt. Det pre-operationella stadiet kommer därefter. Barn 

mellan ca 2-7års ålder genomgår detta stadiet, vilket kännetecknas av att barnet lär sig behärska 

språket och kan använda det på ett symboliskt sätt. Under detta stadium, menar Piaget, är barnet 

egocentriskt i den mening att det tolkar och uppfattar omgivningen utifrån sitt eget perspektiv. 

Barnet kan alltså inte tänka sig in i andras situationer utan tror att alla andra ser saker och ting 

precis som barnet själv.  
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Det tredje och näst sista stadiet benämner Piaget som det konkret operationella stadiet vilket 

utmärks av ett abstrakt och logiskt tänkande. Barnet är nu i ca 7-11års ålder och kan ta sig an 

matematiska begrepp och förstå orsak och verkan på ett lätt sätt. Det sista stadiet, de formella 

operationernas stadium når barnet i 11-12års ålder. Barnet kan nu ta sig an än mer abstrakta 

och hypotetiska idéer och det kan se lösningar på problem ur många olika perspektiv och 

vinklar. Detta sistnämnda stadium är, enligt Piaget, inte universellt, alltså alla individer når inte 

detta stadium. Det beror ofta på att individen inte har så lång utbildning och har då inte 

utvecklat ett så komplext abstrakt tänkande. I relation till Bourdieus teori kring klass och 

diskussionerna kring att föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse för barnens förutsättningar i 

skolan, styrker detta att lågutbildade föräldrar inte har möjlighet eller de kognitiva 

förutsättningarna att hjälpa sina barn med skolarbetet vilket i sin tur leder till att barnen inte har 

samma förutsättningar som barn med högutbildade föräldrar (Giddens, 2007). 

 

I en motion till riksdagen betonar Ygeman (Ygeman, 2005/06:Ub492) vikten av lika 

förutsättningar för alla elever och att det också är så att föräldrarnas utbildningsnivå är av stor 

betydelse för hur pass bra barnen klarar sig i skolan. Ygeman påpekar betydelsen av välutbildad 

personal redan på förskolan, då den står för en viktig del av barnets tidiga ålder. Barnen är 

berättigade till en stadig grund och en trygg och utvecklande miljö. Motionen pekar också på att 

det, oavsett etnicitet, är stor risk för arbetarbarn klarar sig mindre bra i skolan, det behöver 

alltså inte bero på att man kommer från ett annat land utan klyftan och segregeringen är stor 

oberoende av detta. 

 

Detta styrks även av Ahrne/Roman/Franzén (2003) som påpekar att utbildningserfarenhet är av 

betydelse också för invandrarbarn. De menar att beroende på om deras föräldrar har bra 

utbildning har barnen lättare att klara sig i skolan i Sverige. De hänvisar till en undersökning 

gjord av Matti Similä 1994, som visar att klassbakgrund är avgörande för om barnet ska klara 

sig bra i skolan eller ej trots att familjen inte är infödda svenskar. I samma undersökning 

undersöks även hur barn väljer utbildning i förhållande till deras föräldrars utbildning och 

nuvarande klassposition och detta påvisar att barnen är starkt påverkade av sina föräldrar. 

 

 

Är målen oklara och vägen dunkel, sker lätt en utslagning av dem som 

inte sedan barnsben fått väderkorn på vad som krävs för att lyckas 

(Näslundh, nr.4, 2003). 
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2.3 Läroplanerna 

 

Här nedan lyfts det fram en del mål och riktlinjer som lärare, enligt läroplanerna, är skyldig att 

upprätthålla och arbeta efter. 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) så står det följande: 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling (Skolverket, 1994, s.4). 

 

Lärare skall alltså ta hänsyn till och beakta varje enskild elevs behov och förutsättningar för att 

en utveckling skall kunna ske på bästa sätt. Men det är dock inte enbart läraren själv som ska 

ansvara för elevens utveckling: 

 

Alla som arbetar i skolan skall samarbeta med elevernas 

vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehåll och 

verksamhet (Skolverket, 1994, s.14). 

 

Ett samarbete ska ske mellan lärare och vårdnadshavare, en god kommunikation däremellan 

skall alltså finnas för att, i skolan, skapa bra förutsättningar för elevernas utveckling. 

 

Förutom denna kunskapsutveckling så finns det andra färdigheter som ska utvecklas redan i 

förskolan och i läroplanen för förskolan, Lpfö98, står det att:  

 

Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att 

barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom 

öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt (Skolverket, 1998, s.3).  

 

Som elev ska man utveckla en förmåga och en färdighet att känna empati och acceptans inför 

alla individer, att visa respekt för alla olika levnadssätt och kulturer. Eleven ska alltså inte döma 

andra, stöta bort andra eller kränka andra individer på grund av sociala förhållanden, alltså, som 

lärare ska man verka för att: 
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[…] varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar 

(Skolverket, 1998, s.5). 

 

Det ska alltså inte få förekomma någon form av kränkning mot någon individ och oavsett vad 

individen har bakom sig eller med sig i bagaget så ska alla ha tillgång till samma förutsättningar 

och har rätt till lika behandling. 

 

Detta är bara ett par saker som vi som lärare är tvungna att rätta oss efter. Detta kan ses som 

självklara moraliska förutsättningar men om detta ställs i relation till hur Bourdieu m.fl. 

framställer skolan så påträffas tendenser till att dessa krav inte uppfylls av lärare. 

 

En institution som ser sig som skiltvakten mellan kultur och 

okultur. Det vore ett fullständigt nederlag om skolan inte befann 

sig i beredskap (Frykman, 1998, s.19). 

 

Enligt citatet ovan finns indikationer på att skolan bör finnas till för alla elever oavsett hur 

mycket kapital denne har. Frykman (1998) lyfter de olika former av kultur som befinner sig 

inom skolans väggar, men också i övriga samhället; kultur och okultur. Skolan har som uppgift 

att bemöta alla elever och tillgodogöra alla elever kunskap samt verka för en respektfull 

karaktär (Skolverket, 1998; Skolverket, 1994) bland eleverna.  

 

2.4 Ett exempel på en undervisningsmetod 

 

Det finns många olika sätt att undervisa på men det som är väsentligt under alla år i skolans 

värld redan från förskola och upp till gymnasiet är att eleven ska skaffa sig färdigheter och 

tillämpa eget ansvar (Skolverket, 1994; Skolverket, 1998). Redan i förskoleverksamheten ska 

pedagogen ge barnen förutsättningar att utveckla det egna ansvaret och förmågan att ta hand om 

sitt eget arbete (Skolverket, 1998). Vilken metod som är bäst lämpad till att uppfylla de mål och 

riktlinjer som finns i läroplanerna (Skolverket, 1994; Skolverket, 1998) går att diskutera. Med 

detta i åtanke skulle jag kort vilja lyfta fram ett arbetssätt som pedagoger ofta jobbar med i 

skolan, PBL (problembaserat lärande). 
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Grundtanken bakom PBL är att eleven i samarbete med sin basgrupp ska presenteras med 

problem som gärna är hämtade från yrkeslivet eller samhället i övrigt. Därefter ska de inom 

basgruppen enas om vad detta problem innebär och ställa upp den frågeformulering som de vill 

jobba efter för att lösa/förstå detta problem. När denna är uppställd så ska de även kolla så att 

det de har kommit fram till överensstämmer med det skolan har bestämt de ska lära sig från 

detta problem. Här ska basgruppens handledare bryta in och förklara om det är något som 

basgruppen missat eller inte förstått, så att de har en klar bild av vad som förväntas av dem. När 

detta är gjort så ska eleven självständigt söka efter fakta som är relevant och därefter samlas 

basgruppen igen och går igenom den fakta man hittat, och hjälps åt att förklara det som enskilda 

elever inte förstår (där är alltid någon som förstår något) Helst ska eleverna sköta detta utan 

inblandning från handledaren, denna ska bara sitta med på det sista mötet och lyssna på 

elevernas diskussion och förklara när det behövs. När detta är gjort så sker det någon form av 

examination där handledaren och de övriga lärarna kan kontrollera att eleven verkligen har 

förstått det som den skulle lära sig (Alanko L & Isaksson L, 1999). 

 

Som det stod ovan så bygger PBL på både grupparbete och individuellt arbete. Gruppen ska 

tillsammans gå igenom olika fakta för att försöka avgöra vad som är relevant inför det problem 

eller den fråga som de är ställda inför. Det är dock individens ansvar att leta efter information 

som kan vara till nytta och det är även individens eget ansvar att förstå den information som 

man hittar för att kunna förklara för övriga gruppmedlemmar vad det är man funnit. Alltså 

bygger PBL på att eleven redan kan ta sitt individuella ansvar när de påbörjar sina studier med 

hjälp av denna metod, eftersom de slängs direkt in i elden. Tanken är att alla gruppmedlemmar 

ska hjälpa varandra med att komma igång och arbeta på det sätt som det är tänkt inom PBL, och 

om detta inte sker ska handledaren ingripa för att styra upp det hela (Alanko L & Isaksson L, 

1999). 

 

PBL är bara en av många metoder som lärare kan använda sig av i undervisningssituationer 

men jag väljer att nämna just den då det, enligt mig, är ett bra exempel på hur lärare kan ”lägga 

över ansvaret på varje enskild elev”. Enligt min erfarenhet så är mycket av skolarbetet inspirerat 

av PBL och tanken med enskilt arbete. 
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2.5 Frågeställning 

 

 Är lärare medvetna om klasskillnader i skolan? Och i så fall; hur arbetar de för att 

förebygga och motverka dessa? 

 Uppfattar lärarkandidater klasskillnader i skolan? Och i så fall; har dessa personer sett 

något arbete som inriktar sig på att motverka dessa under sina praktiker?  
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3. Metod 

Här nedan följer beskrivning av metod som använts för att genomföra undersökningen. 

 

3.1 Val av metod 

 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av kvalitativ metod i form 

av intervjuer. Intervjuformen jag valt att använda mig av är s.k. semistrukturerad, detta för att 

kunna vara flexibel och öppen för intressanta diskussioner som kanske uppkommer under 

intervjuerna (Denscombe, 2000). Som forskare har jag ändå ett visst behov av att hålla fokus på 

det område jag har valt och kommer därför att ha en del frågor och påståenden att följa under 

intervjuernas gång (Ibid.). 

 

3.2 Urval 

 

För att få tag på relevanta informanter till min undersökning så har jag använt mig av kvotering, 

två verksamma lärare och två lärarkandidater. Anledningen till att jag valde att intervjua 

lärarkandidater är att de under sina praktikperioder befunnit sig i skolan med – i alla fall utifrån 

min förförståelse - ”nya”, ”intresserade” och ”objektiva” ögon. Jag ansåg att det kunde vara 

intressant att ta reda på om dessa upplever samma saker som de verksamma och mer erfarna 

lärarna.  

 

Det visade sig svårt att få tag på intervjupersoner på kort varsel. Jag ringde många olika skolor 

och fann att mina förfrågningar om lämpliga intervjupersoner upplevdes som besvärliga; många 

hade mycket att göra i slutet av vårterminen. Efter många samtal och många försök så lyckades 

jag dock få tag i två verksamma lärare och två lärarkandidater.  

 

Den ena läraren är nyutexaminerad förskollärare och har jobbat i ca fyra månader på en förskola 

belägen i ett samhälle utanför en större stad. Den andra läraren är lärare i årskurs 5 på en skola 

belägen centralt i en större stad; hon har varit verksam lärare i 16 år. Den ena lärarkandidaten 

läser till förskollärare och har lite mer än en termin kvar till examen och den andra 

lärarkandidaten läser till fritidspedagog och har ca ett och ett halvt år kvar till examen. 
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3.3 Genomförande och bearbetning 

 

Intervjuerna genomfördes på olika sätt. Två av intervjuerna gjordes på skolan där respektive 

lärare arbetar och två i vederbörandes hem. Detta var ett medvetet val för att skapa en stämning 

som respondenterna upplevde som trivsam. En respondent som befinner sig på sitt eget 

territorium känner sig inte i underläge, vilket i sin tur motverkar att det uppstår en tryckt 

stämning (Denscombe, 2000). 

 

Dokumentationen av intervjuerna skedde med hjälp av en digital stereoinspelare som 

placerades mitt emellan intervjupersonen och mig. Intervjuerna tog ca 30 minuter vardera och 

på denna tid fick intervjupersonerna diskutera kring de frågor som jag ställde (se bilaga 1).  

 

Jag fick in mycket material under intervjuerna och jag bearbetade materialet genom att lyssna 

på ljudupptagningarna. För att fånga upp de mest relevanta, intressanta och givande så lyssnade 

jag på intervjuerna många gånger vardera för att finna områden som var genomgripande för alla 

intervjuer. Efter det att jag funnit ett antal fokusområden lyssnade jag återigen för att finna olika 

tankar, olika perspektiv och liknande åsikter. Härefter sammanfattade jag med egna ord det 

material jag fått för att sedan, ytterligare några gånger, lyssna igenom ljudupptagningarna för 

att finna användbara citat.  

 

Genom att koppla ihop det data jag fått fram med den litteratur jag använt mig av fick jag fram 

intressant analysmaterial som sedan kom att bearbetas i diskussionsdelen  där likheter och 

skillnader framställs. 

 

3.4 Etiska överväganden 

 

För att försäkra mig om att jag inte kommer att göra intrång eller hänga ut någon enskild 

individ började jag med att förklara hur mina intervjuer samt hur arbetet kommer att fortlöpa. 

Här får intervjupersonerna ta del av den information som bekräftar att jag inte kommer att 

nämna namn, skola eller något annat som kan göra att man kan avläsa vem han/hon är. Syftet, 

som är en central del genom mitt arbete, redogör jag för för mina undersökningsdeltagare samt 

om vilken roll de har i mitt arbete. Intervjuerna genomförs i samtycke med intervjupersonerna 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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4. Resultat 

Härnäst kommer jag att redogöra för de resultat som framkommit under mina intervjuer. Efter 

att ha bearbetat materialet har jag funnit tre områden som varit genomgående för alla fyra 

intervjuerna: 

 

 Klasskillnader finns 

 Skolans roll och uppgift 

 Socialisationen spelar roll 

 

4.1 Klasskillnader finns i skolan 

 

Uppfattningarna bland intervjupersonerna angående klasskillnaders vara eller icke vara var 

relativt entydiga. Tre av intervjupersonerna tyckte sig se tydliga skillnader bland eleverna 

medan en ansåg att det kunde vara lite svårt. Denne menade på att det kan finnas dom barn och 

föräldrar som anammat en viss fasad som kanske inte uttrycker vilken klass man tillhör. Dock 

så tyckte intervjupersonen att denne tydligt märkte det på föräldrarnas inställning till 

skolan/förskolan.  

 

Jag tror att det kan vara så att det beror på vart skolan är belägen, när 

jag praktiserade, sista terminen på min utbildning, så var jag på en 

förskola inne i stan och där var det jättesvårt att kommunicera med 

föräldrarna, ofta så hade man inte samma tankar om välbefinnande och 

utveckling och föräldrarna såg nog förskolan mer som en slags 

förvaring. Där jag jobbar nu, utanför stan, där finns inga barn som inte 

har föräldrar som bryr sig, de är ofta väldigt mån om att få veta, ta reda 

på och de vet vad de vill ha ut av förskolan.  

 

Intervjupersonen menar alltså på att klasskillnader förekommer olika mycket på olika skolor 

beroende på vart skolan är belägen. Ytterligare ett citat beskriver detsamma: 

 

På landet syns det väldigt mycket. Barn till ”bönder” får inte samma 

motivation hemifrån till skillnad från de barn med föräldrar som är 

utbildade som får hjälp och stöttning hemma. 
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Intervjupersonen påpekar skillnaden mellan eleverna när det gäller motivationen till skolan. 

Intervjupersonen tycker sig se en skillnad mellan arbetarbarnen och akademikerbarnen som ger 

sig tillkänna på det viset medan en annan intervjuperson beskriver sitt perspektiv på följande 

vis: 

 

Man ser tydliga skillnader mellan skolor. Där jag jobbar nu har de 

flesta barnen välutbildade eller rika föräldrar och det märks på sättet 

de kommunicerar, engagerar sig i barnens utveckling samt om de har 

råd och tid att t.ex. handla nya kläder och liknande. 

 

Klasskillnaderna syns på hur föräldrarna för sig, talar och engagerar sig i skolan och sina barn. 

Det är alltså ytliga faktorer som speglar klasstillhörigheten. En tredje intervjuperson beskriver 

sin uppfattning om klasskillnader som att det märks på ”resandet”. De barn som har 

välutbildade och rika föräldrar har ofta mer erfarenhet av resor och intervjupersonen menar 

också att om barnen, till akademiker, inte reser så har de ändå en viss medvetenhet om olika 

kulturer och har ett sätt att uppfatta saker och ting på som pekar på att de har ett större kulturellt 

kapital än arbetarbarnen som inte kan delta i diskussioner om länder, kultur och liknande på 

samma sätt. Intervjupersonen menar att arbetarbarnen inte kan det eftersom ”deras kapital inte 

är lika brett”. Samma intervjuperson påpekar också att hon tror att det materiella kapitalet 

synliggörs under de åren som hon har nu, alltså åk fyra/fem. Intervjupersonen menar att 

eleverna själva blir medvetna om sin klasstillhörighet på ett annat sätt i den åldern. 

 

Här ser vi alltså en relativt enig syn på att klasskillnader förekommer mer eller mindre i skolan. 

 

Jag har inte upplevt att man ”behöver” diskutera klasskillnader där jag 

jobbar nu, men på min praktikplats inne i stan så var man väl medveten 

om en klasskillnad. Det syntes på långt håll, både på kläder och allt. 

Men jag vet inte…jag tror att lärarna (och jag) gjorde det bästa för att 

försöka få föräldrarna medvetna, vilket inte var lätt, och  att om ett barn 

inte hade tillräckligt med kläder när det var varmt och föräldrarna inte 

hade råd, ja, då fick man ju ta lånekläder från förskolan. 
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4.2 Skolans roll och uppgift 

 

En fråga som jag ställde handlade om skolans roll i samhället och vad som är skolans uppgift. 

På detta svarade alla intervjupersonerna att skolan har en otroligt viktig roll i samhället. Detta, 

menade alla intervjupersonerna, beror på att barn vistas inom skolverksamheten en väldigt stor 

del av sitt liv. Två av intervjupersonerna lade stor vikt vid att beskriva skolans situation som 

näst intill ohållbar i relation till läroplanerna. De menade att lärare inte kan nå upp till att alla 

barn ska ges samma förutsättningar och detta kunde, som de andra två intervjupersonerna 

instämde i, bero på att mycket fokus idag ligger på fostran och det sociala.  

 

För tillfället har vi en lugn klass och då ligger fokus mer på lärande, 

men man har så många fler roller än att undervisa; föräldrakontakten 

t.ex. tar en stor bit. 

 

Detta citat beskriver väl hur de fyra intervjupersonerna redogjorde för situationen. Har 

pedagogen lugna elever så kan fokus ligga mer på lärande och om pedagogen har en stökig 

klass så ligger fokus mer på fostran. Alla fyra intervjupersonerna såg detta lite som ett problem 

då de ansåg sig sakna något slags stöd som t.ex. från kommun eller liknande. De menade att 

skolan är i stort behov av mer resurser och två av intervjupersonerna menade att det ”hade 

räckt med någon som finns på skolan och bara är vuxen”.  

 

En intervjuperson tryckte lite extra på föräldrarnas engagemang och barnens vistelse i skolan. 

Intervjupersonen menade att föräldrarollen har försvunnit lite och att skolan nu har fått ta på sig 

en slags föräldraroll med uppfostran i fokus och att undervisningen kommer lite i ”andra 

hand”.  

 

Det är inget som säger att skolan är ett dåligt ställe, det är mycket 

beroende på föräldrarnas tid och engagemang. 

 

Detta citat speglar också hur en annan intervjuperson ser på saken. Intervjupersonen anser att 

om fokus hade legat mer på lärande så hade barnen nog funnit skola och fritidshem som en 

slags ”fristad” där de kan komma ifrån den ”sociala pressen eller det sociala spelet”. 

Intervjupersonen anser också att fritidshemmen har en stor roll i detta. Att de elever som har 

mindre engagerade föräldrar kan finna ett stöd på fritidshemmet, att personalen där kan verka 
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som en slags ”extraförälder” eller som ett stöd när det gäller t.ex. läxor och motivera till 

lärande. 

 

En fråga som jag ställde var hur lärare motverkar klasskillnader bland eleverna. De 

lärarkandidater jag frågade hade skilda erfarenheter från sina praktikplatser. En av 

lärarkandidaterna hade tagit del av ett stort engagemang från de verksamma lärarnas sida där 

de, om det gick snett för eleverna, bestämde möte med föräldrarna och diskuterade fram en 

slags studieplan för hur eleven skulle komma ifatt i skolan och vad föräldrarna kunde bidra med 

för att hjälpa sina barn. Intervjupersonen sa också att det kunde vara svårt att nå föräldrarna:  

 

[…] visst, det är ju inte säkert att föräldrarna tar till sig det som läraren 

uppmanar till men då tycker jag att fritidshemmet har ett ansvar för att 

hjälpa de barnen som behöver hjälpen. 

 

Den andra lärarkandidaten hade ingen erfarenhet alls av förebyggande arbete och hade inte ens 

tagit del av någon IUP (individuell utvecklingsplan) under sin studietid på lärarutbildningen 

eller på sina praktikplatser. Intervjupersonen säger dock att denne själv har försökt att motverka 

skillnader och tar upp ett exempel om ett barn som inte riktigt var med i barngruppen. 

Intervjupersonen hade då ”lekt in” det barnet i gruppen och fått resten av gruppen att få syn på 

det barnet. Intervjupersonen menar att det inte är så svårt att i förskolan ta tag i saken och 

menar att det är just på förskolan man måste börja ”sudda ut skillnaderna”. Intervjupersonen 

kan dock förstå att det krävs större resurser i skolan för att riktigt kunna ta tag i klassproblemen. 

I likhet med en annan intervjuperson så tyckte denne att det behövs fler vuxna på skolan, men 

också en ökad medvetenhet bland de verksamma lärarna. 

 

En intervjuperson påpekade vikten av att lärare motiverar sina elever till att lära sig. 

Intervjupersonen, som är lärarkandidat, tror även, liksom de andra intervjupersonerna, att det 

krävs mer resurser i skolan. Och en annan intervjuperson, verksam lärare, anser att det är tråkigt 

att skolan inte kan erbjuda något för barn som har det tufft/svårt att klara skolan. 

 

För två år sen hade vi en läxhjälpare och det va jättebra, nu har vi inget 

sånt förutom specialpedagoger såklart, men det är ju inte riktigt samma 

sak. 
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Alla fyra intervjupersonerna är inne på att det är en politisk sak att satsa mer pengar på skolan 

och att underlätta för föräldrar. Intervjupersonerna lyfter också att det är hela samhällets syn på 

skola, arbete och barn som är lite skev och att man kanske inte kan börja förändra enbart i 

skolan. Men de menar också att lärare kan göra sitt bästa för att motverka skillnader. Men, som 

tre av intervjupersonerna påpekar, så uppfylls inte alls de mål som formuleras i läroplanerna. 

De anser att det ställs alltför stora krav på lärare; och båda lärarkandidaterna och en av de 

verksamma lärarna är lite osäkra på vad lärarrollen egentligen innebär, de tycker att det är så 

mycket mer än att bara vara lärare. 

 

Två av intervjupersonerna trycker på att skolan i alla fall kan verka som en trygg plats och detta 

genom en stark struktur och tydliga regler. Intervjupersonerna påpekar också att om man har 

starka och trygga arbetslag så skapas bra förutsättningar för att ge eleverna en trygg skola. 

 

En sista sak som en av intervjupersonerna berättade är huruvida denne försöker att motverka 

skillnaderna: 

 

Man försöker ”tysta ner” de barnen som fått uppleva mycket mer än 

andra barn, man försöker prata om saker och ting mer allmänt och inte 

se t.ex. resor så individuellt. 

 

Intervjupersonen som är verksam lärare påpekar svårigheten med att göra lektionerna jämlika, 

för alla barn har olika erfarenheter och ofta vill de dela med sig av dem. ”Det är svårt, jag vet 

inte hur man ska komma åt problemet.” 

 

4.3 Socialisationen spelar roll 

 

Det som påverkar elevers prestationer i skolan, anser intervjupersonerna, har att göra med den 

sociala bakgrunden.  

 

De barn som har det svårt i skolan på olika sätt de är ofta barn till 

föräldrar som är i skilsmässa, outbildade föräldrar och fattiga 

föräldrar. Det är klart att det finns undantag och jag tror att de 

undantagen är många. Men jag tror nog, av den lilla erfarenhet jag har, 

att de barn som har utbildade föräldrar klarar sig bättre och då tror jag 

att det beror på att de har växt upp under förhållanden som präglas av 
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en positiv bild gentemot skola, läsning och utbildning. Det går inte att 

sticka under stolen med. 

 

Intervjupersonen beskriver sin åsikt om varför barn inte klarar av skolan, och hävdar att 

familjeförhållanden och socialisationen spelar en stor roll. De tre andra intervjupersonerna 

beskriver i princip samma sak och håller alltså med om att socialisationen har betydelse. En av 

intervjupersonerna lyfter också ett annat perspektiv: 

 

Jag kommer från ett hem där det funnits mycket pengar, men jag har 

alltid fått klara mig själv och ha min egen ekonomi, så skillnaden 

påverkas mycket av hemförhållanden men också av pedagoger. 

 

Intervjupersonen beskriver hur föräldrarnas inställning till, i detta fall, ekonomiskt kapital 

påverkar. Intervjupersonen skulle kunna ha en helt annan syn på ekonomi än vad denne har om 

föräldrarna hade haft en annan inställning. Intervjupersonen säger också att det gäller alla de 

olika kapitalen och nämner i samma veva, liksom de övriga intervjupersonerna, att föräldrarnas 

inställning till skolan påverkar eleven väldigt mycket. 

 

En intervjuperson framhåller vikten av stöttning i hemmet väldigt starkt, de övriga 

intervjupersonerna är också eniga med denne men nämner det inte med samma emfas. 

Intervjupersonen menar att de barn som växer upp under intellektuella hemförhållanden har en 

helt annan inställning till skolan och de eleverna har oftast också ett helt annat stöd hemifrån. 

Föräldrarna kan, har tid och vill, hjälpa sina barn med skolan, till skillnad från 

arbetarföräldrarna som inte har samma förutsättningar att hjälpa. Intervjupersonen nämner, 

återigen, vikten av att skolan bör kunna komplettera föräldrarnas ”brister” på bästa sätt, t.ex. 

genom läxhjälp och motivation.  

 

I vår klass arbetar vi mycket självständigt och i grupp. Barnen får 

själva söka fakta på Internet och i böcker och man märker faktiskt en 

rätt stor skillnad på de barnen som har utbildade föräldrar och de som 

inte har det. Har man hjälp hemifrån så glider man igenom uppgifterna 

utan problem och jag skulle önska att jag som lärare kunde hjälpa de 

elever som har det svårare, men det är knivigt […]. 

 

Alla intervjupersoner är enade om att föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse, men som en 

intervjuperson nämner, så finns det ytterligare en faktor som kan påverka engagemanget hos 
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föräldrarna. Intervjupersonen menar att det i dagens samhälle ofta är en ”innesak” att skaffa 

barn och att personer ofta tänker på att ”tiden är inne” och inte att man ”vill bli” förälder. Att 

som vuxen ofta inte tänka på konsekvenserna ett barn ger och att man måste lägga ner mycket 

tid på sitt barn; ”[…] många vill ha både karriär och barn och det måste folk inse att det kräver 

mycket av en”. 

 

[…] fostran och moral kommer mer i fokus för mig som fritidspedagog. 

Men det har ju blivit mer av det i skolan. Föräldrar har nog ofta lätt att 

lägga över fostrandet på skolan. Lärande har kommit lite i skymundan. 

 

Ett avslutande citat från en av lärarkandidaterna som speglar många områden som 

intervjupersonerna haft liknade och många åsikter om. 
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5. Analys och diskussion 

Syftet med detta arbete har varit att ta reda på om lärare i skolan gör något för att motverka och 

förebygga klasskillnader. Efter att ha bearbetat data som jag fått under intervjuerna samt tagit 

del av den litteratur jag valt att fokusera på så har jag funnit många och intressanta frågor och 

områden som jag nu ska analysera och diskutera. 

 

Detta arbete har under loppets gång syftat till att undersöka om lärare och läraraspiranter 

upplever att det finns klasskillnader i skolan och hur de resonerar kring och hanterar detta. 

Härnäst kommer jag att lyfta en del ur resultatet som framkommit och ställa det i relation till 

litteratur och egna tankar. 

 

Som påvisats i resultatet bekräftas det faktum att det förekommer klasskillnader mellan elever i 

skolan, precis som Bourdieu (Giddens, 2007) beskriver. Dock kan man ifrågasätta hur de 

intervjuade tolkar begreppet klass då de beskriver olika former av faktorer som påverkar hur det 

yttrar sig bland eleverna. Sannolikheten att de intervjuade menar samma sak kan ifrågasättas 

men jag väljer att utgå från att det dom säger är sant och att de uppfattar begreppen klass och 

klasskillnader på likartade sätt. Alltså, eftersom jag nu utgår från att intervjupersonerna tolkar 

klasskillnader på liknande sätt, så lutar resultatet åt att det relativt tydligt går att skönja att det 

förekommer klasskillnader i skolan. Vad då detta beror på kommer jag att lyfta härnäst. 

 

Intervjupersonerna var, som beskrevs i resultatet, överens om att barns socialisation spelar en 

ganska stor roll för hur barn klarar sig i skolan liksom det som Bourdieu (Bourdieu, 2004; 

Giddens, 2007), Näslund (nr. 4, 2003) och Frykman (1998) argumenterar för. Barnet anammar 

alltså, i ganska stor utsträckning, de normer, värderingar och den livsstil barnets föräldrar lever 

efter. Föräldrarna till barnet och barnets omgivning kommer härmed att spela en stor roll i 

huruvida barnet kommer att utveckla sitt habitus. 

 

I teoridelen lyfter jag fram att det i läroplanerna (Skolverket, 1994; Skolverket, 1998) står att 

elevens utveckling och lärande ska vara både föräldrarnas och skolans ansvar. Tillsammans ska 

dessa två parter verka för att eleven utvecklas och skaffar sig de färdigheter och kunskaper som 

krävs för att klara skolan. Min tolkning av resultatet är att detta kan vara svårt att uppfylla; dels 

på grund av att lärare inte alltid upprätthåller kontakt med föräldrarna, dels på grund av att 

föräldrar inte alltid är tillgängliga och öppna för vad lärare tipsar och uppmanar till dels, 

kanske, på grund av att lärare inte har tid. Jag tror att det kanske kan ligga till så att de föräldrar 
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som inte har samma intellektuella bakgrund kan uppfatta skolan och lärare som svåra att förstå 

och lärare kanske inte alltid tänker på att lägga sitt språk på föräldrarnas nivå. Därför krävs en 

medvetenhet om hur lärare når föräldrarna på bästa sätt för att få ”med dem på banan” och få 

dem att förstå sitt barns bästa.  

 

Liksom Piaget (Giddens, 2007) beskriver genom sina stadier så finns det ett sista stadium som 

alla individer inte når då de inte har tillräckligt lång utbildningserfarenhet som de individer som 

når de formella operationernas stadium. Detta skulle då begränsa en arbetares förmåga att 

hjälpa sina barn med läxor på samma nivå som de akademiker som nått upp till det sista stadiet. 

Här borde skolan, som det står angivet i läroplanerna (Skolverket, 1994; Skolverket, 1998) att 

skolan skall, komplettera hemmet och inte stjälpa de elever som kommer från hem med mindre 

akademiska resurser och mindre kapital. 

 

De koder och normer som skolan innebär (Miegel & Johansson, 2006; Giddens, 2007; Näslund 

nr.4, 2003; Bourdieu, 2004) har arbetarbarn svårt att anpassa sig till och detta kan styrkas av 

resultatet i mitt arbete då intervjusvaren lutar åt detsamma. De barn som har föräldrar med låg 

utbildningsnivå har inte samma sätt att föra sig på, handla och ta till sig kunskaper. Men som 

två intervjupersoner nämner så finns det alltid undantag, och ganska många sådana, som klarar 

sig bra i skolan trots att elever möjligen kommer från ett arbetarhem, ändock finnas det många 

elever som hamnar utanför och inte får de förutsättningar som behövs för att det ska gå bra i 

skolan.  

 

Intervjupersonerna poängterar att det har mycket med föräldrars engagemang att göra. Om en 

elevs föräldrar är engagerade så bidrar det till att den eleven klarar sig bättre än en elev med 

föräldrar som inte är engagerade eller inte har tid/råd att engagera sig. Det framgår även att de 

barn som har utbildade föräldrar klarar sig bättre och har bättre hjälp hemifrån. En 

intervjuperson påpekar att barn till ”bönder” inte har samma motivation hemifrån som ett barn 

till välutbildade föräldrar. Detta kan man ifrågasätta då bönder idag kan vara agronomer och 

lantmästare vilka då har högskole-/universitetsexamen. Dock skulle jag kunna tänka mig att 

intervjupersonen tolkar begreppet ”bonde” på ett annat sätt såsom t.ex. att någon är ”bonnig” 

eller bor på landet och beter sig ”bonnigt”. Eftersom intervjupersonen sätter begreppet i det 

sammanhang denne gör, så drar jag slutsatsen att intervjupersonen menar något i stil med det 

sistnämnda, alltså att det är ett beteende och en slags livsstil som speglar en arbetarklass och 

menar därmed att intervjupersonens erfarenhet också pekar på att klasskillnader syns tydligt 

bland elever. 
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Min frågeställning har varit om man i skolan gör något för att motverka klasskillnader och i så 

fall på vilket sätt, och det som framkommit under intervjuerna talar för att det inte görs så 

mycket som det kanske borde. Intervjupersonerna tar upp vikten av att mer resurser måste 

läggas på skolan men även att lärare bör bli mer medvetna om skillnaderna och finna sätt att 

skapa en skola för alla elever och skapa lika förutsättningar för alla. Detta formuleras också 

som ett krav och en tydlig målsättning i läroplanerna (Skolverket, 1994; Skolverket, 1998). 

Enligt resultatet så skulle både lärarna och lärarkandidaterna vilja leva upp till de målen fullt ut, 

men i alla fall lärarna anser att detta kan vara svårt, då det inte finns tillräckligt med resurser.  

 

De resurser som enligt intervjupersonerna borde finnas, skulle vara någon extra vuxen i skolan 

som kunde verka som stöd för eleverna, men att det också skulle finnas möjlighet att ha 

läxhjälp att erbjuda. Den lärarkandidat som läser till fritidspedagog öppnade upp en ny vinkel, 

för mig, med sin tanke att fritidshemmen i större utsträckning än vad de gör idag, skulle kunna 

verka mer som just ett stöd och en hjälp för alla elever. Intervjupersonen lyfte vikten av att 

motivera barnen och att också medvetenheten bland pedagoger borde öka inom just området 

klasskillnader och en skola för alla. Detta skulle, enligt mig, kunna vara ett sätt att skolan tar det 

ansvar för undervisning och lärande som det borde. Längre fram i diskussionen kommer jag att 

fortsätta lite med denna diskussion som berör skolans göra eller icke göra. Först vill jag 

resonera lite kring vad som, enligt intervjupersonerna, görs för att ge alla elever samma 

förutsättningar. 

 

Det var endast två av intervjupersonerna som ansåg sig se att lärare gjorde något för att 

motverka en segregering. Bland annat så fanns det erfarenhet från en skola där lärare tog 

kontakt med föräldrarna och eleven för att göra upp en slags studieplan för eleven. Detta blev 

jag positiv till ända tills det att intervjupersonen poängterade att det inte fanns någon plan för 

hur man skulle gå tillväga om föräldrarna inte visade något engagemang trots uppmaning från 

lärare. Kan detta vara ett tecken på att man, som Frykman (1998) beskriver, har en slags ”dold 

läroplan” innanför skolans väggar som gör att lärare, medvetet eller omedvetet, förväntar sig att 

alla elever ska anpassa sig till skolans intellektuella värld?  

 

En annan intervjuperson, en av lärarkandidaterna, hade inte sett något förebyggande arbete på 

sina praktikplatser men hade dock själv försökt att åtgärda det som denne ansåg som en 

klasskillnad; jag åsyftar det tidigare relaterade exemplet med ett barn som inte ”kunde de 

sociala reglerna”, och som intervjupersonen ”lekte in” och fick ”på rätt köl”. Som intervjuare 
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och undersökare  inom detta område blir glad av att höra att blivande lärare har en medvetenhet 

och att de har handlingskraft nog till att agera då en sådan situation uppstår – åtminstone i det 

här fallet.  

 

Härmed skulle frågan kring vems ”fel” det är, att elever inte har samma förutsättningar i skolan, 

vara på sin plats att diskuteras. Är det lärarna som är ”lata”? Läroplanerna som ställer för höga 

krav på lärarna? Eller kan det möjligen vara högre instanser, såsom kommun och staten, som 

inte möjliggör, för lärarna, att upprätthålla den status som skolan, enligt läroplanerna, bör hålla? 

Kanske kan det vara en blandning? Min åsikt är av den att läroplaner har för höga krav på lärare 

när det gäller den sociala fostran, att mycket energi från lärarna tas från undervisning och 

lärande till att vidmakthålla en god social atmosfär i skolan mellan elever. 

 

Resultatet påvisar att intervjupersonerna uppfattar att fokus mestadels ligger på fostran och det 

sociala i skolan. De påpekar samtidigt att deras önskan och förhoppning är att fokus ska ligga 

mer på lärande. Har lärare kapacitet att verka som lärare, kurator och förälder till sina elever på 

samma gång? Jag ställer mig lite skeptisk till detta och intervjupersonerna stärker min 

uppfattning. Om elever hade lärt sig i skolan och inte behövt ha med sig arbetet hem så hade 

föräldrarna i sin tur inte behövt lära om sig på nytt (eller inse att dom inte kan hjälpa sina barn) 

och det hade resulterat i att lärarna inte hade behövt lägga ner så mycket energi på att ”läxa 

upp” föräldrarna. Som en av intervjupersonerna sade:  

 

För tillfället har vi en lugn klass och då ligger fokus mer på lärande, men 

man har så många fler roller än att undervisa, föräldrakontakten t.ex. tar 

en stor bit. 

 

Citatet visar tydligt, enligt min tolkning, att läraren anser att föräldrakontakten är krävande och 

tar mycket av fokus från lärande och undervisning.  

 

Som jag lyfte i teoridelen så arbetar lärare ofta med s.k. eget arbete eller PBL i skolorna idag 

(Alanko L & Isaksson L, 1999). Det är också ett av uppdragen som lärare har; att få eleverna att 

ta ansvar för sitt eget arbete och utveckla färdigheten att ta ansvar (skolverket, 1994; 

Skolverket, 1998). Som kunnat påvisas, med hjälp av både litteratur och resultat i min 

undersökning, så har inte alla elever samma förutsättningar att klara av skolan och än mindre i 

hemmet då det visat sig att barn till arbetare inte har möjligheten att få samma hjälp hemifrån 

t.ex. med läxor. En av mina intervjupersoner påpekar också att de, i hennes åk femma, arbetar 
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mycket med eget arbete och att hon klart kan se att de barn som har välutbildade föräldrar klarar 

av detta bättre än arbetarbarnen.  

 

Enligt mig är det mycket intressant att man fortsätter detta arbetssätt trots att en av mina 

intervjupersoner, som är verksam lärare, medger att denne, genom detta arbetssätt, inte kan ge 

alla elever samma möjligheter att klara det lika bra. Vidare kan jag erkänna att jag ställer mig 

kritisk till att man fortsätter att arbeta på detta vis utan att kunna uppfylla målen med 

läraruppdraget; att alla elever ska ha samma förutsättningar till att klara skolan avsett social 

tillhörighet (Skolverket, 1998; Skolverket, 1994). Lärarna bör, enligt mig, skapa de bästa 

förutsättningar de kan för att tillgodose alla elever den kunskap som eleverna behöver. Går då 

inte detta att uppnå med hjälp av arbete influerat av PBL så kanske man bör tänka om och 

arbeta efter annan metod? 

 

Ytterligare en sak som jag vill poängtera är huruvida klasskillnader förekommer oavsett 

etnicitet vilket Ygeman (2005/06:Ub492) samt Ahrne/Roman/Franzén (2003) belyser. Utifrån 

min egen erfarenhet på högskolenivå vet jag med mig att det är ett uppskattat ämne att skriva 

och forska om olika etniska grupper i vårt samhälle. Dock vill jag påpeka vikten av att alla 

oavsett etnicitet befinner sig i ”klasskalan” och min tanke är att påpeka att det inte alltid 

behöver handla om etnicitet om en elev klarar sig bra i skolan eller ej för som denna 

undersökning visar på så beror det ofta på den klasstillhörighet vederbörande har. 

 

Eleverna ska inte dömas utifrån sina hemförhållanden, vi ska se varje elev som den unika 

individ den är och sluta fokusera på dennes hemförhållanden. I stället bör skolan och de 

verksamma lärarna lägga fokus på lärandet då skolans uppgift är att stärka och utveckla elevens 

olika kapital. Det är, enligt mig, vi lärare som har ansvaret för elevens lärande och, trots att 

lärare möjligen sitter i en tuff sits med otillräckliga resurser att vidta, så anser jag att läraren i 

alla fall måste göra det bästa av situationen. 

 

 

Det som jag till slut har funnit i min undersökning och som svar på mina frågeställningar: 

 

 Är lärare medvetna om klasskillnader i skolan? Och i så fall; hur arbetar de för att 

förebygga och motverka dessa? 

 Uppfattar lärarkandidater klasskillnader i skolan? Och i så fall; har dessa personer sett 

något arbete som inriktar sig på att motverka dessa under sina praktiker?  



 31 

 

är följande: 

 

 Det finns en medvetenhet om klasskillnader och segregering bland de intervjuade 

lärarna och lärarkandidater. 

 Arbetet för att motverka dessa skillnader är vagt utifrån resultatet av undersökningen. 

 Skolan anses behöva mer resurser för att lärare ha ork och tid till ett förebyggande och 

motverkande arbete. 

 Lärarens uppdrag enligt läroplanerna uppfylls, enligt intervjupersonerna, inte till fullo 

och man kan inte skapa samma förutsättningar för alla elever. 

 

Kan varje elev gå ut varje år från skolan, efter att ha sjungit Den blomstertid nu kommer, med 

huvudet högt och med en vetskap om att hon/han har utökat sitt kulturella och intellektuella 

kapital? Eller ska varje år ett antal elever gå ut från skolan, efter att ha sjungit Den blomstertid 

nu kommer, med en stämpel på sig att hon/han (och föräldrarna!) inte duger, med sänkta axlar 

och en vetskap om att han/hon inte har uppfyllt kunskapskraven för sin årskurs?  

 

Själv skulle jag föredra det förstnämnda, att varje elev kan sluta skolan varje år med en vetskap 

om att denne kunnat tillgodogöra sig den kunskap eleven behöver för att uppnå läroplanernas 

krav. Skulle också vilja att varje elev känner att denne trivts och känt sig väl mött av 

institutionen Skola utan fördomar och bedömningar av individens klasstillhörighet och 

hemförhållande. 
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6. Sammanfattning  
 

Syftet med mitt arbete har varit att undersöka om lärare och lärarkandidater upplever att det 

förekommer klasskillnader i skolan mellan eleverna och om så är fallet; vad gör man för att 

motverka dessa klasskillnader? För att kunna besvara detta syfte valde jag att genomföra 

semistrukturerade intervjuer med två lärare och två läraraspiranter. Utöver dessa intervjuer har 

jag tagit del av litteratur som lyft olika aspekter på socialisation, skolan som institution, lärares 

uppdrag och liknande. 

 

Det resultat som intervjuerna mynnade ut i kunde bekräfta de teorier som pekar på att 

socialisationen spelar roll för hur elever klarar sig i skolan (Giddens, 2007). Resultatet pekar 

också på att lärare i skolan inte har några särskilda metoder för hur man ska bemöta och 

motverka klasskillnader. Detta i sin tur konstaterar att lärare inte uppfyller läraruppdraget; att 

alla elever ska ha samma förutsättningar att klara skolan (Skolverket, 1994; Skolverket, 1998).  

 

Intervjupersonerna anser att det som krävs för att lärare ska klara av att uppfylla det kravet är 

beroende av mer resurser i skolan. Det finns alltså, utifrån resultatet, en medvetenhet bland 

lärare och läraraspiranter om fenomenet klasskillnader men det finns för lite resurser inom 

skolan som gör att lärare inte klarar av att leva upp till det uppdrag denne åtagit.
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

 Märker du av klasskillnader bland eleverna? 

 Om du gör det, hur ter sig skillnaderna? 

 Om inte, vet du om det förekommer några andra skillnader? 

 Vet du något om elevernas bakgrund? 

 Varför, tror du, det förekommer klasskillnader? 

 Hur agerar du i situationer som uppkommer som har med klass att göra? 

 Finns det några särskilda planer eller ”mallar” som förklarar hur du ska gå tillväga? 

 Anser du att alla elever i skolan har samma förutsättningar för att klara skolan? 

 Om ja, på vilket sätt och hur kan de ha det? 

 Om nej, varför är det så? 

 Vad skulle man kunna göra åt det? 

 Beskriv hur du uppfattar skolans roll i samhället. 

 Vad läggs det störst vikt på? Lärande eller fostran. 

 

 


