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Abstract   

By: Isabella Chaanine Masso, Autumn term of 2011. Why choose a profile class?  Teacher 

Education, University College Södertörn.   

Supervisor: Maria Zackariasson.   

The aim of this study was to investigate how four families in the Stockholm area reason, what 

kind of preconception they have and what their horizon of expectations is when they make the 

choice between sending their children to the profile class of municipal/free schools and 

sending them to the general classes in those schools. The main research questions asked were: 

 What kind of preconception do the parents have about profile classes? 

 What reasons do the interviewed parents have to send their children to a profile class? 

 What are the interviewed parent’s expectations of the profile class choice? 

The study is built on qualitative interviews with the parents of the families. The empirical data 

has been analyzed using a framework of theories drawing on the theory of reproduction, the 

forms of social capital, the ideas created from the word profile and elite and the horizon of 

expectations. The results show that the parents of the families have a similar degree of 

preconception about profile classes. They presumed they were better than the general classes 

and had better teachers. The reasons they voice about the choice of classes are that they would 

like the children to have better way of life than themselves and that profile classes improve 

and nurture further studies through discipline and concentration improving assignments and 

activities. Their expectations were better conditions for further studies, reaching a higher 

social status through acquiring better tools and a better technique of studying.  

Keywords: Profile class, Elite classes, social capital and reproduction 

Nyckelord: Profilklasser, elitklasser, socialt kapital och reproduktion 



Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ......................................................................................................................... 5 

2. BAKGRUND ......................................................................................................................... 5 

2.1 DEFINITIONER .................................................................................................................... 6 

2.1.1 Den kommunala skolan .............................................................................................. 6 

2.1.2 Friskolan .................................................................................................................... 6 

2.1.3 Profilklass .................................................................................................................. 7 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING .................................................................................. 8 

4. TEORIANKNYTNING ....................................................................................................... 9 

4.1 REPRODUKTION ................................................................................................................. 9 

4.2 SAMHÄLLSKAPITAL ......................................................................................................... 10 

4.3 FÖRESTÄLLNINGAR SOM ORDEN PROFIL OCH ELIT SKAPAR .............................................. 10 

4.4 FÖRFÖRSTÅELSE & FÖRVÄNTNINGSHORISONT ................................................................ 11 

5. TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................ 12 

5.1 MUSIKENS BETYDELSE ..................................................................................................... 12 

5.2 ELEVERS BEHOV .............................................................................................................. 13 

5.3 FRISKOLA/KOMMUNAL SKOLA ......................................................................................... 13 

5.4 ELITSKOLOR .................................................................................................................... 14 

5.5 VÄGVAL .......................................................................................................................... 14 

6. EMPIRISKT MATERIAL OCH METOD ...................................................................... 15 

6.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ..................................................................................................... 15 

6.2 DEN KVALITATIVA INTERVJUN ......................................................................................... 16 

6.3 URVAL ............................................................................................................................. 17 

6.3.1 Föräldrarna ............................................................................................................. 17 

6.3.2 Pedagogerna ............................................................................................................ 18 

6.4 FORSKNINGSETIK ............................................................................................................. 18 

7. ANALYS/RESULTAT ....................................................................................................... 19 

7.1 AKADEMISK BAKGRUND .................................................................................................. 19 

7.2 KOMMUNAL-/ FRISKOLEDEBATT ...................................................................................... 20 

7.3 KULTUR ........................................................................................................................... 22 



7.4 FÖRVÄNTNINGAR PÅ SKOLVALET .................................................................................... 23 

7.5 SOCIALTKAPITAL ............................................................................................................. 24 

7.6 SAMHÄLLSKLASS ............................................................................................................. 25 

7.7 PEDAGOGERNA ................................................................................................................ 26 

8. SLUTDISKUSSION ........................................................................................................... 28 

8.1 VAD HAR FÖRÄLDRAR FÖR FÖRFÖRSTÅELSE OM PROFILKLASSER? .................................. 28 

8.2 AV VILKA ANLEDNINGAR VÄLJER FÖRÄLDRAR ATT SKICKA SINA BARN TILL PROFIL-

/ELITKLASSER? ...................................................................................................................... 28 

8.3 VAD ÄR FÖRÄLDRARS FÖRHOPPNINGAR PÅ SKOLVALET? ................................................. 29 

8.4 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING .............................................................................. 30 

9. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ............................................................. 31 

10. BILAGOR ......................................................................................................................... 34 



1. Inledning  

Valet av barnens akademiska väg i livet har sedan profileringen av skolklasser, alltså klasser 

som har en speciell inriktning, i dem yngre åldrarna hamnat i föräldrarnas händer. Inte att de 

överhuvudtaget börjar i skolan utan att de specifikt väljer den inriktning barnen ska läsa. 

Föräldrarna kan välja mellan klasser som inriktar sig på t.ex. matematik, naturorienterade, 

dans eller musik och ämnena får extra tid i barnens schema. 

Denna studie handlar om vilken förförståelse och vilka förväntningar ett urval av föräldrar i 

Stockholm har angående profilklasser. Varför de väljer att skicka sina barn till en sådan klass 

istället för allmänna klasser utan profilering. 

Valet av denna inriktning grundar sig i att jag märkt att fler och fler skolor erbjuder 

profilering som alternativ till allmänklass men även ute i samhället blir fler arbetsplatser och 

arbeten mer och mer smala och kräver specifika utbildningar för att kunna utföras på rätt sätt. 

Att denna specificering börjar redan i förskolan/skolan är något som bör studeras.  

Jag tycker det finns en brist på kunskap om vilka aspekter av skolan och skolans arbetssätt 

föräldrar har i åtanke när de gör valet av skola och om det finns några socioekonomiska 

anledningar till att söka sig till profil eller om det är något annat som ligger bakom. Jag tycker 

även det är intressant att se om etableringen av friskolor och skolornas marknadsföring 

påverkar föräldrarnas val. För att kunna finna svar på mitt syftes frågor planerar jag att 

intervjua föräldrar som har gjort eller är på väg att göra valet av skola.  

2. Bakgrund 

Att välja skola som förälder har nog aldrig varit svårare tack vare den fria etableringen av 

friskolor sedan friskolereformen 1992-94. Från läsåret 1991/92 då det fanns ca 90 till 2010/11 

ca 1200, siffror har tagits från Friskolornas Riksförbund (www.friskola.se) och torde vara 

uppdaterade. En aspekt som ytterligare har ökat föräldrarnas och barnens valmöjligheter är att 

skolorna, både kommunala och friskolor, erbjuder profilklasser.  

Vad är det som leder till att föräldrar väljer att skicka sina barn till profilklasser när den 

traditionella utbildningen som funnits på skolor i alla år ger en bred allmänutbildning. Skolor 

finns i många former och ger då också många valmöjligheter, ett svårt val för vissa men desto 

enklare för andra som redan har sett tendenser på intressen hos barnet. Att föräldrar vill det 

bästa för sina barn ligger i grunden för varför de gör skolvalen men det ligger ett stort ansvar 

http://www.friskola.se/


på föräldrarna att vara fullt uppdaterade om vilka skolor som finns i området och vad de 

erbjuder. 

Varje år skickas broschyren Dags att välja skola! ut till föräldrar i Stockholm för blivande 6 

åringar om vilka skolvalsmöjligheter som finns i området de bor på. I broschyren får 

föräldrarna reda på att börja i skolan är ett stort steg för alla barn. Det blir en ny miljö, kanske 

nya kompisar och mycket spännande att utforska och lära sig. Föräldrarna får sedan 

information om att ett aktivt val ökar möjligheten att deras barn får gå i den skola de önskar. 

Sedan följer en lista över vilka skolor som finns att välja mellan i bosättningskommunen.  

De flesta kommunala skolorna heter traditionellt namnet på kommunen, staden eller 

stadsdelen följt av skola. De flesta friskolorna har namn efter kända personer, ett 

”internationella” framför eller ett religiöst kopplat namn som ”Södermalmskyrkans kristna 

skola”. De kan även ha namn som ”Kunskapsskolan Enskede”. Namnet på skolan har stor 

betydelse för skolans image och det kompletteras ofta av ett motto eller en vision som 

representerar skolans grundtankar och idéer. (Utbildningsförvaltningen 2011) 

2.1 Definitioner 

Jag ska här försöka definiera skillnaden mellan den kommunala skolan och friskolan samt 

förklara begreppet profilklass närmare. 

2.1.1 Den kommunala skolan 

Den kommunala skolan tillhör det offentliga skolväsendet och det är regeringen och 

riksdagens som fastställer läroplaner, riktlinjer och nationella mål. Under regering och riksdag 

finns sedan kommunerna som själva bestämmer hur verksamheten ska bedrivas och har gjort 

detta sedan senare delen av 1980-talet. (www.skolverket.se Ansvaret för skolan – En 

kommunal utmaning)  

2.1.2 Friskolan 

Friskolorna lyder också under regeringens och riksdagens beslut vad gäller läroplaner, 

riktlinjer och mål men de bedrivs av en annan huvudman än de som anordnas av kommunen 

eller landstinget. Definitionen av en friskola (www.friskola.se): ”Friskolor är skolor som drivs 

med en annan huvudman - ägare - än de som anordnas av kommunen eller landstinget. 

Fristående skolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå. Det finns också fristående 

särskolor, vilka oftast är integrerade vid en fristående grundskola samt fristående 

http://www.skolverket.se/
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gymnasiesärskolor. Fristående förskoleklass kan också bedrivas i anslutning till fristående 

grundskola eller särskola”.  

Friskolorna introducerades tidigt 1990-talet och många kritiska invändningar har riktats mot 

etableringen av friskolor. Segregation, omvandlande av kommunala pengar till företagsvinster 

och anställning av otillräckligt kompetenta lärare har kritiker påstått att de leder till skriver 

Niklas Stenlås i En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och statliga 

reformideologier. De som talar för friskolor har sagt att de leder till konkurrens som tvingar 

de kommunala skolorna till effektivitet och de skapar valfrihet för föräldrarna som söker dit 

och lärarna som arbetar/vill arbeta där.  

2.1.3 Profilklass 

Profilklasser är klasser som ger eleverna möjligheter till särskild inriktning genom att de får 

orientera sig inom ett specifikt ämne tillsammans med den allmänna undervisningen. De 

inriktningar som finns idag är t.ex. musik, idrott, dans och naturorienterade ämnen. Skolorna 

kan ibland använda sig av urvalsförfarande vid antagningen till profilklasser. Ett sätt att göra 

sitt urval är att ha färdighetstester, intyg från lärare, bedömningar av elevernas sociala 

förmåga, lottning m.m. Det är även så att skolorna har vissa villkor som eleverna bör uppfylla 

för att de skall få möjlighet att söka till sådana klasser. Dessa krav kan vara att barnen är 

medlemmar i någon slags förening t.ex. en idrottsförening eller att barnen kan spela ett 

speciellt instrument eller sjunga för att kunna bli antagen till musikklass. (Malmstedt 2005) 

Vissa skolor har lagt profileringen som grunden för hela undervisningen, då menar jag inte 

enbart en klass utan att tankesättet genomsyrar hela verksamheten. Några exempel på sådana 

skolor är Franska skolan och Adolf Fredriks Musikklasser. Det är friskolor som redan i 

verksamhetsgrunden har profil som en stöttpelare och detta följer med eleverna genom deras 

år i skolan. Den Franska skolan är en friskola som följer svenska läroplanen men har en fransk 

profil. Eleverna på skolan läser olika nivåer av franska men undervisningen i övrigt sker på 

svenska (www.franskaskolan.se) och i Adolf Fredriks Musikklasser profilerar skolan sig mot 

musik och sång. De fokuserar på att ge eleven, genom musik och körsång, en fördjupad 

förståelse, kunskap och upplevelse av musik. Deras undervisning följer läroplanen för 

grundskolan men de ger musik fler schemalagda timmar. (www.afmu.nu) 

http://www.franskaskolan.se/
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att studera hur fyra föräldrapar i Stockholm resonerar när de gör valet 

mellan att skicka sina barn till den kommunala/friskolans förskoleklass utan profilering och 

kommunala/friskolans förskoleklass med profilering.  

Jag ställer följande frågor som jag vill ha svar på i studien: 

1. Vad har de intervjuade föräldrarna för förförståelse om profilklasser? 

2. Av vilka anledningar väljer de intervjuade föräldrarna att skicka sina barn till 

profilklass? 

3. Vad är de intervjuade föräldrarnas förhoppningar om profilklassvalet? 

  



4. Teorianknytning 

Jag har valt att tolka Bourdieus teorier om reproduktionen (Bourdieu & Passeron, 2008) och 

de olika samhällskapitalen (Broady, 1991) då de kan hjälpa till att förklara varför människor i 

dagens samhälle använder sig av akademiska institutioner för att ta sig högre upp bland 

samhällsklasserna. Det har relevans för studien då meningen är att studera varför ett urval av 

föräldrar väljer att skicka sina barn till specifika profilklasser. Jag väljer också att ta upp 

föreställningar som skapas av ord och dess betydelse. Ord har stor betydelse för vilket intryck 

som återspeglas hos människan och vilket budskap som framförs. Sedan följer en förklaring 

av begreppet förväntningshorisont, ett begrepp som är viktigt för denna studie då den handlar 

om en möjlig framtidsbild som skapas av föräldrarna när de gör valet av skola.  

4.1 Reproduktion 

I Moderna samhällsteorier: Traditioner riktningar teoretiker skriver John Carle (1995) om 

Pierre Bourdieu och hans studier av klassreproduktion.  

Bourdieu menar, enligt Carle, att vill individer förändra sin klassposition genom utbildning 

bör de tillägna sig de sociala mönster som bär fram utbildningens klassinnebörd och idé, att 

gå i de rätta skolorna och ta till sig den språkkultur som de använder, beteende och 

kunskapsformer. De utbildningarna som leder till de höga positionerna i samhället är inte 

alltid lätta att komma åt, enligt Bourdieu, eftersom överklassen genom tiderna gjort det svårt 

för medel- och arbetarklassen att medverka genom bland annat avgifter och tester. Den 

examen de fick via de franska elitskolornas utbildning tillät tillträde till de privata institutioner 

och elitpositionerna i samhället. (Månsson, 1995)   

I Reproduktionen av Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passeron skriver de om hur 

utbildningssystemet i frankrike har en social funktion i att legitimera klasskillnader. 

Meningen är att sålla bland befolkningen och finna vilka som är lämpade för akademiska 

yrken och vilka som får hålla sig till mer praktiska yrken. (Bourdieu & Passeron, 2008) 

Bourdieu skriver även om hur det språkliga kapitalet påverkar individen i hans/hennes 

pedagogiska arbete. Språket är inte bara ett kommunikationsverktyg utan det är även en 

nyckel till pedagogisk framgång. Beroende på hur bra elever uttrycker ett språk får de lättare 

att förstå och avkoda komplexa uppgifter vilket de är i behov av att göra när de kommer upp i 

högre pedagogiska skolformer. Detta är i högsta grad beroende av på vilken nivå språket 



förmedlas av familjen och deras akademiska bakgrund är till stor hjälp vid avkodning av 

skolspråk och leder individerna längre upp i den pedagogiska stegen. 

4.2 Samhällskapital 

I Donald Broadys Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den 

historiska epistemologin (1991) skriver han om Bourdieus olika former av samhällskapital: 

socialt-, kulturellt- och ekonomiskt kapital. Bourdieus sociala kapital omfattar de förbindelser 

som finns mellan människor och de relationer de har till dem som finns i sin omgivning t.ex. 

släkt- eller vänskapsrelationer men även de förbindelser som fås av att ha gått på en elitskola 

och den gemenskap som bildas eleverna emellan. (Broady, 1991 s.128) Kapitalet hänvisar till 

den kompetens som finns hos människorna i individens omgivning som kan påverka 

individen t.ex. att bli hjälpt med studierna eller genom att få tillgång till erfarenheter som de 

har.  

Det kulturella kapitalet menar Bourdieu, enligt Broady (1991), rymmer den kultur som vi 

erkänner i samhället i nuet, det språk som finns och hur vi använder oss av det och de 

symboler som står för de olika samhällsklasserna. Mikael Palme har tolkat Bourdieus begrepp 

som ett samlingsnamn för de kulturella tillgångar som skiljer de högre samhällsklasserna från 

de lägre. Palme vidare utvecklar begreppet kulturellt kapital och delar upp kapitalet i de 

mindre komponenterna allmänbildning, en utvecklad språkförmåga, internationella tillgångar 

och en förmåga att orientera sig i utbildningssystemet. Ackumulationen av dem tar tid och de 

kan variera i värdering för individen beroende på hur samhällsbilden och mera specifikt 

skolans normer och värderingar. (Palme, 2008 s.53) 

Det ekonomiska kapitalet handlar om ekonomisk tillgång och vad det ger för värde åt 

individen. (Broady, 1991) 

4.3 Föreställningar som orden profil och elit skapar 

Det är viktigt för studien men även för att förstå de kommande intervjuerna att definiera och 

tolka orden profil och elit eftersom de i sig ger en föreställning om betydelsen av orden för 

individerna som läser dem. Varje individ tolkar orden utifrån sina erfarenheter och en allmänt 

godkänd definition av dessa ord och hur de användes i samhället är därför nödvändig. 

Ordet profil som enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) definieras som: de egenskaper 

som framstår som karakteristiska för t.ex. en person, en organisation eller ett företag. 



Det kan t.ex. vara att individen har en konstnärssjäl, ett utomordentligt minne eller bara att 

vara väldigt duktig inom ett ämne. Inom företagsbranschen innebär det att företaget har 

profilerat sig till att enbart arbeta med ett specifikt område och är exceptionellt bra på detta.  

Definitionen av elit lyder enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se):  

I sociologisk mening innehavarna av de högsta positionerna på någon av samhällets 

rangskalor, i t.ex. politiskt, ekonomiskt, kulturellt och idrottsligt avseende.  

I svenska akademiens ordlista (www.svenskaakademien.se) beskrivs ordet elit som:  

Utvald skara el. mängd som utgör de bästa.  

I samhället skulle det tänkas vara näringslivstopparna eller topp politikerna. Inom idrotten 

kallas toppskiktet helt enkelt elitidrottare och är de individer som är allra de bästa inom sin 

gren. Riksidrottsförbundet (www.rf.se) menar att elitidrottare och de individer som siktar på 

att bli bäst i Sverige i sin gren är synonymt. Ordet ger föreställningen av att det som ordet 

beskriver skall vara bland det bästa inom sitt område och/eller leder till något som bara finns 

att hämta hos dem. I skolvärlden skulle detta innebära att den skola som kallar sig elitskola 

ska erbjuda de bästa utbildningarna och ha dem bästa lärarna. 

4.4 Förförståelse & Förväntningshorisont 

Dessa två begrepp går hand i hand för utan förförståelse finns ingen förväntningshorisont och 

tvärt om skriver Reinhart Koselleck i Erfarenhet, tid och historia: om historiska tiders 

semantik (2004). Teorin om uttrycken förförståelse och förväntningshorisont handlar om att vi 

på förhand har vissa erfarenheter om vad något är eller hur det beter sig och det i sin tur ger 

oss en förväntan om hur det kommer att bete sig när det sedan händer. (Koselleck, 2004) 

Genom historien har förväntningshorisonten för människor förändrats gällande den sociala 

strukturen. Att förväntan uppstår i nuet och är en skepnad på framtiden som människan 

föreställer sig grundas i förutsättningarna i omgivningen, förståelse för det som kommer och 

information som tagits del av skriver Koselleck (2004). För två århundraden sedan omfattades 

nästan hela Europa av ett kretslopp med naturen, agrikulturen. Människorna som levde under 

den tiden hade en förväntningshorisont bestående av erfarenheter som gick från generation till 

generation, t.ex. bonden vars förväntningshorisont innehöll tankar om barnen som skulle 

fortsätta levnadssättet och kunskapen som skulle överföras till dem.  

http://www.ne.se/
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Numera skiljer sig samhället från dåtiden och med det har även förförståelsen och 

förväntningshorisonten för individerna förändrats. Den förförståelse som skapas av individer i 

nutidens informationssamhälle kräver mer än förr i tiden. Numera behöver människan vara 

påläst och framförallt uppdaterad på vad som är nytt för att kunna skapa en verklighetsnära 

förväntningshorisont. Människan har fler valmöjligheter och utvecklingen driver fram nya 

möjligheter att hoppas på och önska sig. (Koselleck, 2004) 

5. Tidigare forskning 

De studier jag har valt att ta med och som jag beskriver nedan tangerar det forskningsområde 

som jag vill utforska. Relevansen kan variera och jag har fördjupat mig i några av dem mer än 

andra. Det finns lite forskning som gjorts om profilklasser men jag har försökt söka forskning 

som gjorts på just skillnaderna mellan profilklass och vanlig klass ur elevernas perspektiv 

men även ur föräldrars perspektiv. Jag har funnit ett par studier som har en viss relevans till 

mitt undersökningsområde. 

5.1 Musikens betydelse 

Jag har valt att börja med denna studie eftersom det är den enda som faller inom profilklass 

forskningen och på skillnaderna mellan profil och vanliga klasser.  

I studien Har musik betydelse för studieresultat? har Dan Olofsson (2008) undersökt huruvida 

elever i profilklasser i musik har bättre slutbetyg än de som går i vanlig klass. 

Undersökningen gick till på så vis att han samlade betygsunderlag från två olika skolor, den 

musikklass som existerade på skolan samt en slumpmässigt vald klass ur samma skola. 

Betygsunderlaget som samlades var från året innan och enkätundersökningen som gjordes var 

för innevarande år och gällde grundinformation om respondenterna, varför eleven sökte till 

musikklass, om någon i omgivningen spelade något instrument eller sjöng och huruvida 

någon förälder läst på högskola. Undersökningen gjordes alltså inte på de elever vars 

slutbetyg var insamlade.  

I studien har han genomfört en enkätundersökning där han ville få reda på om eleverna i 

musikskolan har någon i omgivningen som har intresse för musik. 90% av eleverna har 

syskon som spelar eller har spelat instrument och 70% av deras fäder och 75% av deras 

mödrar spelar eller har vid något tillfälle spelat eller sjungit. 



Det resultat forskaren fått fram i sin studie visar att de som går i den undersökta musikklassen 

har bättre betyg än de som går i den motsvarande vanliga klassen. Men han påpekar också att 

skillnaden inte behöver vara lika stor mellan klasser i olika städer som de i hans studie. I den 

ena skolan skilde sig betygen med 19,6% medan betygen i den andra bara skiljde 5,4%. Den 

sociala bakgrunden var också en faktor som spelade in på betygen men det var svårt att dra 

slutsatser huruvida det var höga krav, god läxhjälp eller generna som spelade in. (Olofsson, 

2008) 

5.2 Elevers behov 

I studien Den begåvade eleven och dess behov har Linda Blomdahl (2001) teoretiskt satt sig 

in i vad som menas med ett begåvat barn och intervjuat 8 yrkesverksamma lärare angående 

vad en begåvad elev är för dem men också vad en sådan elev kräver av dem som pedagoger 

och av skolan där de är registrerade. Resultatet hon kommit fram till är att det borde finnas 

resurser för att kunna ta hand om de elever som är begåvade. Hon menar att det redan finns 

resurser om barnets begåvning är inom idrott, musik eller det konstnärliga men att så fort 

begåvningen ligger inom det akademiska området så står lärarna som handfallna inför 

uppgiften att stimulera barnet. (Blomdahl, 2001) 

5.3 Friskola/kommunal skola 

Nils-Erik Bergbom och Teres Hansson har i studien som heter Den kommunala skolan och en 

friskola sett ur ett marknadsföringsperspektiv studerat vilken skillnad som finns i den 

marknadsföring som görs av den kommunala skolan och en friskola. De har kommit fram till 

att det egentligen inte är stor skillnad i hur de marknadsför sin verksamhet utan den stora 

skillnaden är i hur ofta skolorna gör det. Den kommunala skolan är van vid att fylla kvoten för 

de antal elever som behövs medan friskolorna måste arbeta för att få in ansökningar och är 

därför mer vana att marknadsföra den egna verksamheten. De kommunala skolorna börjar 

tänka på marknadsföring när de märker att de börjat tappa elever och då ligger de redan efter i 

processen eftersom friskolan haft mer erfarenhet inom området. (Bergbom och Hansson, 

2004)  

Kopplat till den marknadsföring som sker genom traditionella vägar som utskick och brev 

m.m. är skolans image. Skolorna vill framhäva sig själva genom det namn de väljer och 

skapar även rykten som sig genom visioner på deras utskick eller på deras hemsidor. 

(Bergbom & Hansson, 2004) 



Varför jag valt att ta med denna studie i arbetet är för ju mer jag satt mig in i ämnet desto mer 

får jag en bild av att det även finns yttre faktorer som påverkar föräldrarna i valet av skola. 

5.4 Elitskolor 

Varför jag valt att ta med denna studie som egentligen handlar om hur det finns specifika 

vägar att gå för att ta sig till toppskolor och hur eliten bevakat och kontrollerat dem i Japan är 

att det finns anledning att jämföra hur föräldrarnas tankesätt förändrats i Sverige. De har 

börjat titta efter var de skolor som barnen börjar deras akademiska karriär på därefter leder. I 

studien har forskare i USA tittat närmare på hur eliten har behållit de högsta institutionerna 

för utbildning i Japan och där de förberedande privata elitskolorna som leder till dem har 

blivit anpassade som det enda mellansteget upp. De har gjort en jämförelse med USA och där 

har de konstaterat att eliten inte lyckats behålla de förberedande skolorna som leder upp i 

utbildningssystemet. (LeTendre, G. Geertz Gonzalez, R & Nomi, 2006)  

Hur det ser ut i Sverige är oklart då ingen sådan studie har gjorts som jag uppmärksammat och 

för att skolsystemet i Sverige skiljer sig markant ifrån skolsystemen i andra länder. 

5.5 Vägval 

Mikael Palme skriver i sin avhandling Det kulturella kapitalet: Studier av symboliska 

tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008 om hur det kulturella kapitalet hjälper 

individer välja sin väg i framtiden. Alla de erfarenheter som individerna runtomkring de 

studerade eleverna hade, kunde anses vara tillgångar som ungdomarna hade och kunde 

använda sig av för att bestämma sin framtid. Med det menar Palme att om flera akademiska 

utbildningar finns representerade i familjen finns tillgången att använda både medvetet och 

omedvetet. Medvetet genom aktivt val av individen i bestämmandet av sin framtid och 

omedvetet genom att informationen finns tillgänglig skulle den behövas. 

Ju större familj en individ har desto fler tillgångar har de att använda i deras insatser i skolan. 

De har täckning för fler intressen de vill utveckla och för de satsningar de gör på framtida 

utbildning och karriär genom den information som finns tillgänglig genom 

familjemedlemmarnas erfarenheter. Familjen anser Palme stannar inte vid kärnfamiljen, 

föräldrarna och syskonen, utan här till räknas även far- och morföräldrar, föräldrarnas syskon, 

och kusiner. (Palme, 2008 s.61) 

Palme skriver vidare att de ekonomiska resurserna påverkar den sociala horisont barnen i 

dessa familjer växer upp med men att det ändå bara utgjorde en aspekt av familjens samlade 



tillgångar. (Palme, 2008 s.66) De familjer som Palme intervjuat tillhörde den övre 

medelklassen och förutom god ekonomisk ställning hade föräldrarna ofta en mängd andra 

tillgångar så som hög utbildningsnivå från prestigefyllda institutioner. De hade i och med sina 

utbildningar en vana att navigera i utbildningssystemen och att utnyttja det till barnens fördel. 

(Palme, 2008) 

6. Empiriskt material och metod 

Jag har valt att arbeta utifrån ett hermeneutisktperspektiv eftersom min studie rör sig inom det 

samhällsvetenskapligt forskningsfält. Inom det hermeneutiska forskningssättet försöker 

forskaren tolka och förstå omvärlden ur subjektets perspektiv genom insamling av empiriskt 

material och tolkningar för att få förståelse. (Thomassen, 2007) 

6.1 Tillvägagångssätt 

Till en början kontaktade jag skolor som hade profilklasser för att höra om de var intresserade 

av att vara med i min studie. Kontakt etablerades med en skola som ligger i Stockholms 

innerstad. Deras verksamhet har en utgångspunkt i rörelse och hälsa och de startar redan i 

förskolan med profileringen och fortsätter sedan ända upp till årskurs 9. Två av deras 

pedagoger intervjuades för att få reda på vad det är för elever som går deras profilklasser, om 

det är något som utmärker dem eller om de har någon speciell egenskap som gör att de passar 

in där. 

Därefter sökte jag kontakt med föräldrar till elever på skolor med profilklass men även runt 

omkring i min omgivning. På skolan var det svårt att få kontakt med föräldrarna men jag 

lyckades med en som var villig att intervjuas. De andra föräldrarna är från min omgivning och 

deras barn är anmälda till eller befinner sig i profilklasser, dock inte den som besökts. Jag har 

genomfört tre intervjuer med föräldrapar, en intervju med pedagoger i en förskola/skola och 

en förälder svarade på intervjuguiden som en enkät. Vi har i förväg bestämt mötesplats men 

hållit öppet hur lång tid intervjuerna skulle ta. Intervjuerna har skett på ett sätt som får 

intervjun att kännas som en dialog mellan den som intervjuar och den som intervjuas. Alla 

intervjuer som jag har gjort tog mellan 60 minuter och 2 timmar. 

Inför intervjuerna har en intervjuguide skapats för att ha en mall över vilka frågor som ska 

besvaras. En intervjuguide ska täcka de områden som är viktiga för studien genom att från 

början ha planerat vilka centrala teman som ska studeras samt ställt upp relevanta frågor som 



är inom ramen för studieområdet skriver Monica Dalen i Intervju som metod (2007). Alla 

teman och frågor ska ha relevans för problemställningarna. (Dalen 2007) 

Med hjälp av intervjuguiden har intervjuerna hållits inom ramen för syftet. För det mesta 

ställdes en fråga som de intervjuade sedan spunnit vidare på då vi hållit en semistrukturerad 

intervjuform, en intervjuform där i förväg bestämda ämnen bestämmer samtalets 

inriktning.(Dalen 2007) En av respondenterna hade inte möjlighet att träffas istället fick denne 

intervjuguiden som en enkät där respondenten fick svara på varje fråga för sig.  

Intervjuerna har spelats in och därefter överförts till text. Observationer av stämningen i 

rummet har vid möjlighet förts ner samtidigt som det sades för att inte gå miste om 

känslomässig information, den känsla som förmedlades vid svaret av en fråga t.ex. tonläget 

vid föräldrarnas svar eller kroppsspråket. Jag har använt mig av temabaserad analys utifrån de 

semistrukturerade intervjuernas ämnesfördelning. 

6.2 Den kvalitativa intervjun 

Syftet med en kvalitativ undersökning enligt Holme, I. & Solvang, B. (1997) 

Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder ska vara att öka 

informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det 

fenomen vi studerar. 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i min studie då det leder till att få fram 

respondenternas innersta åsikter och tankar i frågorna och det faller inom den hermeneutiska 

kunskapssynen, att försöka tolka och förstå subjektiva perspektiv. De ger även, enligt Ann 

Kristin Larsen i Metod helt enkelt, den som blir intervjuad fritt fram att få formulera sina svar 

själv och med det även föra fram det de själva tycker är viktigast. En stor anledning till varför 

jag spelade in intervjuerna är just för att få så uttömmande svar och för att inte störa samtalet. 

(Larsen, 2009) 

Fördelen med par intervjuer är att få fram gemensamma åsikter och komplettera varandra i 

sådant som man inte kommer att tänka på vid tillfället. Det kan också vara nackdelen eftersom 

man får liknande svar på frågorna och allmänt att den ena parten håller med den andra parten. 

Det kan däremot komma fram intressanta saker när respondenterna är oense. En annan 

nackdel kan vara att deltagarna kanske inte vågar vara ärliga när det är flera som intervjuas. 

(Larsen 2009) 



6.3 Urval 

Ett urval gjordes angående vilka respondenter som skulle väljas till undersökningen. Jag sökte 

en stor spridning inom Stockholms län för att undersöka om det skiljer i tankesättet beroende 

på var respondenterna är bosatta. Jag har inte gjort något urval vad gäller respondenternas 

samhällsklasstillhörighet eller etniskt ursprung. Alla respondenter som intervjuats har en 

utländsk skolbakgrund innan de kommit till Sverige. Det var inget medvetet val att endast 

intervjua de med utländskbakgrund utan när jag sökte respondenter var det en öppen förfrågan 

om att ställa upp på intervju. Nedan följer en tabell över föräldraparen och antalet barn de har 

samt pedagogerna. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1 Föräldrarna 

Jag ska här presentera de föräldrapar som jag har intervjuat. I tabellen nedan står det var 

respondenterna är bosatta och antalet barn de har. 

Regina och Adam har båda en akademisk bakgrund, Regina är 34 år gammal. Hon är 

professor i svenska/italienska och arbetar på ett universitet. Adam 35 år är högt uppsatt 

banktjänsteman och arbetar på bank. Deras barn går på förskolan och är 5 och 3 år gamla. 

Barnen går för tillfället i en kommunal förskola men föräldrarna vill helst att de ska byta 

väldigt snart till en profilskola. Anledningen till att barnen går i en kommunal förskola är för 

att de inte fått plats i den profilskolan de önskar. 

Inger och Bertil, 33 respektive 43 år, har 2 barn och bor i Stockholms innerstad. Inger driver 

eget företag inom detaljhandeln och Bertil är projektledare. Bertil har erfarenheter från större 

Intervjupersoner  Antal barn och skolprofil, Yrke 

Regina och Adam 2 barn, båda i förskola 

Inger och Bertil 2 barn, båda i förskola, ena i profilklass 

Ulrika 3 barn, 1 går profilklass 

Erika och Albert 2 barn, 1 i profilklass och 1 barn i förskola 

Theodora Pedagog 

Noa Pedagog 



företag både inom Sverige men även utomlands där han tjänstgjort. Deras barn är 5 och 2 år 

gamla och är inskrivna i en kommunal förskola.  

Ulrika är 48 gammal och har ingen akademisk bakgrund. Hon arbetar som receptionist på en 

ambassad i Stockholm och har 3 barn där alla har gått i profilklass. Det äldsta barnet är 21år 

och det yngsta 5år.  

Erika, 33 år, är tandhygienist och arbetar på folktandvården. Albert är 44 år, tidigare chef på 

bank men för tillfället arbetar han som bankdirektör. Deras två barn har alltid fått gå i en 

profilklass, ena barnet är 8 år och de andra 5 år gamla.  

6.3.2 Pedagogerna 

Båda pedagogerna som medverkade i undersökningen har en utländsk lärarutbildnings 

examen. Theodora har en engelsk utbildning inom omvårdnad och som förskolelärare och har 

arbetat i just den här skolan i 1 år. Theodora valde att arbeta i denna skola för att hon ansåg att 

en skola utan profilinriktning inte bidrar med något för barnen. 

Noa har en tysk utbildning med inriktning av idrott tyska och pedagogik och har arbetat inom 

skolan i 3 år. Noa valde att arbete inom just denna skola för att hon har en förkärlek för 

rörelse, en skola utan rörelse anser hon hade varit tråkigt.  

6.4 Forskningsetik 

Respondenterna har blivit informerade om vad studien innebär och vad deras uppgift är enligt 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som 

Vetenskapsrådet (2002) gett ut. De personerna som är med i studien har själva fått välja om de 

vill vara med. De har hela tiden haft möjlighet att lämna studien om de så velat utan att något 

av det material som samlats in skulle användas. (Vetenskapsrådet 2002) Risken att deltagarna 

tar skada på något sätt av att deras riktiga namn är med i studien har gett anledning till fiktiva 

namn och anonymisering av bostadsort. (Vetenskapsrådet 2002)  



7. Analys/resultat 

I det här avsnittet kommer jag att analysera det som sades under intervjuerna utifrån vissa 

teman. Jag kommer att tolka intervjuerna utifrån den teoretiska bakgrund som omnämnts 

tidigare i arbetet. Mina teman behandlar akademisk bakgrund, kommunal-/friskoledebatt, 

kultur, förväntningar, socialtkapital och samhällsklass. 

7.1 Akademisk bakgrund 

Respondenternas akademiska bakgrund eller icke akademiska bakgrund spelar en stor roll i 

valet av skola anser jag och därför väljer jag det som första tema att diskutera och analysera.  

Utifrån intervjuerna såg jag att vissa av de intervjuade tenderade att undervärderade sin egen 

utbildning. De uttryckte tankar om att inte ha kommit så långt, att de kunde ha det bättre om 

de studerat en annan linje eller i en bättre skola, men de flesta intervjupersonerna har själva 

studerat på universitet och tagit examen. De som redan gått den akademiska vägen uttalar sig 

väldigt klart att de vill att barnen skall gå minst samma utbildningsväg som de själva. Alltså 

att de skall gå på ett bra universitet och sen även få bra jobb och eftersom de flesta föräldrarna 

har jobb som de fått genom att ha gått den akademiska vägen förväntar sig föräldrarna att 

något liknande utförs av deras barn när de växer upp.  

Jag har sett på elever som studerat på elitskola. Att de har något som jag saknar, vilket är en 

bättre studieteknik än den jag hade. De har en förmåga att ta in mycket text på kort tid och 

hitta det viktiga i texten. (Regina 2011-10-18) 

Det Regina säger angående studieteknik kan tolkas med Bourdieu och hans teori om språket 

och språkets möjlighet att hjälpa till vid akademiska studier. Regina kommer från ett hem där 

varken föräldrar eller någon i hennes omgivning studerat i Sverige. Hon kom till Sverige från 

Frankrike när hon var ung och språket var något hon blev tvungen att lära sig på nytt. 

Bourdieu beskriver detta som att inte ha verktygen för att avkoda uppgifterna som de står 

inför och det är det jag tror att Regina syftar på. Hon hade inte medlen att avkoda sina 

uppgifter och såg till de andra i sin omgivning som klarade sig bättre. (Bourdieu & Passeron, 

2008) 

Erika och Albert antog att det är de med akademiskbakgrund som söker sig till profil-

/elitskolorna. 



Har du fått lära dig en bra studieteknik när du är liten så har du med dig det när du är äldre. 

Det är viktigt att redan från början lär sig en viss teknik eller pedagogik och att det kommer 

väldigt tidigt. Man hinner forma barnet eftersom det är svårt att barnen ska lära sig 

studieteknik vid gymnasiet. (Albert 2011-10-19) 

Erika, Alberts fru, höll med om åsikterna angående barns studieteknik och att man skulle 

börja redan vid tidig ålder med rätt pedagogik. 

Det behöver inte vara någon avancerad akademisk utbildning men att en sådan bakgrund är 

anledningen till att föräldrar tar reda på vart de bästa skolorna finns för att deras barn ska få 

en bra akademisk grund. Med andra ord om kunskapen om hur människan tar sig längre upp i 

samhällsklasserna finns, har den klart för sig, enligt Michael Palme, vilken satsning som 

måste göras för att komma upp. Det behöver inte vara någon inom kärnfamiljen som har den 

kunskapen eller erfarenheten. Att en sällan träffad släkting var läkare, kunde räcka för att 

familjen och ungdomarna själva skapar sig en uppfattning om vad de skulle behöva göra för 

att bli det själva. (Palme, 2008 s.62) 

7.2 Kommunal-/ friskoledebatt 

Här vill jag belysa det respondenterna säger angående fördelar och nackdelar med de olika 

skolformerna. 

Det är skönt att kunna ha valmöjligheten först och främst men naturligtvis vill man ha det 

bästa för sina barn. (Erika 2011-10-19) 

Det som sägs i under intervjuerna om den kommunala skolan i är mest hörsägen eller i vissa 

fall egna erfarenheter. Respondenterna är tillviss del överens om att profilklass är en bra 

egenskap hos skolorna och de söker sig till en sådan som tros passar barnen, men om huruvida 

föräldrarna anmäler barnen till en kommunal- eller en friskola skiljer sig beroende på vilka 

åsikter som finns hos respondenterna. Här nedan, i nästa stycke, ser jag klart och tydligt att 

meningsskiljaktigheter finns hos respondenterna. Föräldrarna har själva upplevt eller hört 

rykten om skolan och har efter det bestämt sig för vilket läger de hör till. Detta kan tolkas 

utifrån Kosellecks teorier om erfarenhetsrum och förväntningshorisont. Han talar om att 

människors upplevelser och erfarenheter blir de underlag för hur de skapar sina förväntningar. 

(Koselleck, 2004) Föräldrarna samlar information om skolorna på olika sätt. Från mun till 

mun mellan vänner, broschyrer, media eller besök och bildar sig en egen tolkning om hur 

skolan är. 



Den kommunala skolan har enligt Regina, och Adam instämmer, mindre resurser, har inte lika 

bra lärare, har inte någon ordentlig struktur på sina lektioner med mera. Inger och Bertil 

däremot lovordar den kommunala skolan och tycker att den är pedagogisk och professionell. 

De anser att den kommunala skolan är en bra skola och de är nöjda med undervisningen som 

finns där och känner att valet de gjort för sin dotter har varit ett bra val. 

De flesta intervjupersonerna menar att friskolor med profilklasser håller en högre standard än 

de vanliga klasserna i både friskolorna och de kommunala skolorna. Trots att den kommunal 

skola och friskolan lever under samma krav finns det skillnader i hur de bedrivs och hur de 

spenderar sina medel.  

Jag föredrar privat skola framför kommunalskola från 4 års ålder fram till 9:an för att den 

privata skolan har mer ordning och disciplin än de kommunala skolorna. De erbjuder mer 

stimulans i undervisningen än de kommunala, men jag skulle kunna tänka mig att mina barn 

ska fortsatta i en kommunal skola under deras gymnasietid. Jag har valt en privatskola som 

profilerar sig i språk eftersom det blir enklare för barnen att fortsätta i skolan om jag flyttar 

utomlands.  (Ulrika 2011-10-22) 

Ulrika har av egen erfarenhet valt att skicka sina barn till en privat friskola istället för den 

kommunala skolan. Hon anser att de har mera krav på eleven och att det i sin tur sedan leder 

till att få en bättre grund att stå på inför gymnasiestudier.  

Skolornas marknadsföring spelar också en roll för föräldrarna har jag uppmärksammat. Erika 

och Albert har ett barn i en skola där de har som mål att utbilda framtidens ledare. Enligt 

Bergbom och Hansson kommer föräldrar oftare i kontakt med friskolornas marknadsföring 

och detta kan påverka valet av skolan i slutändan. (Bergbom & Hansson, 2004) Skolans 

image eller rykte påverkar såtillvida att skolan med gott rykte om akademisk nivå eller bra 

personal också får flest ansökningar och det kan vara en stor anledning till varför föräldrar 

väljer sådana skolor framför de med dåligt rykte.  

De håller en högre ribba, är väldigt målmedvetna och följer en viss plan med en speciell 

inriktning. (Erika 2011-10-19) 

Så det är klart att man vill att sitt barn ska nå hela vägen upp till toppen. (Albert 2011-10-19) 

Erika och Albert är eniga om vilka mål de har och vad de vill för deras barn. 



Den marknadsföring som når familjerna från friskolorna är subjektiv och speciellt framtagen 

för att övertala föräldrarna att välja just deras tjänster. När frågan ställs om var de har fått reda 

på dessa egenskaper som skolorna har, nämner de broschyrer och information som de fått från 

skolor, hemskickat eller när de varit där på besök. 

7.3 Kultur 

Här nedan kommer jag att analysera intervjuerna utifrån de kulturella perspektiv som visar sig 

påverka respondenterna i valet av profilklass. 

Kultur påverkar valet av skola och speciellt den kultur som finns i omgivningen man bor i. 

Vissa intervjupersoner har valt att flytta till en omgivning med ”bra” kultur som passar en 

högre samhällsklass. Erika och Adam har valt att flytta från en ort till annan för att bättre 

passa den samhällsklass de känner tillhörighet med samt att låta deras barn växa upp i en 

sådan miljö där språket är mer utvecklat och anpassat för högre akademiska studier. En 

parallell kan dras till det samhälle som Palme studerat i sin avhandling och där jag tolkar det 

han sagt som att om majoriteten av de som är bosatta i sitt närområde är högutbildade och har 

ett omfattande kulturellt kapital, höjs automatiskt även nivån på det egna kulturella kapitalet. 

(Palme, 2008 s.71-72)  

Med kultur menas även en koppling till det kulturella i samhället, så som musik, teater m.m. 

Enligt Dan Olofsson har musikklasser en positiv påverkan på eleverna som närvarar i klassen 

och hans studie har visat att elever får bättre betyg än klasser som inte har någon musik 

inriktning. Tillsammans skapar eleverna en stimulerande miljö och det blir en samlingsplats 

för elever med goda förutsättningar som driver varandra vidare. (Olofsson, 2004) 

De familjer som har musiken djupt rotad i deras vardag söker sig även till aktiviteter som 

innehåller musik. Jag tolkar Olofssons resultat i studien som att om någon eller om båda 

föräldrarna har ett intresse för något ämne förs en del av det intresset över på barnet men även 

att föräldrarna gör valet av skola utifrån detta intresse om möjlighet till detta finns. Regina 

uttryckte en önskan om att låta sina barn gå en balett profil för att få den möjligheten att 

studera något som inte hör till det vanliga, att inte stänga dörrarna för det som är annorlunda. 

Ulrikas intresse låg i att ge sina barn möjligheten att studera fler språk. Hon vill ge barnen en 

möjlighet att klara sig utomlands om familjen skulle flytta eller om de senare skulle vilja 

arbeta utomlands. Utifrån det Ulrika har sagt tolkar jag att det finns en önska om ett större 



kulturellt kapital hos sina barn. Barnen ska inte vara begränsade till det samhället som de bor i 

just nu utan kunna klara sig även på andra platser. 

7.4 Förväntningar på skolvalet 

Här tar jag upp de förväntningar som föräldrarna har omkring de skolval som de gjort eller 

kommer att göra. 

Intervjupersonerna hade en gemensam röd tråd under intervjuerna, att skolan de väljer måste 

vara en av de bästa skolorna i området och att den ska beväpna barnen med kunskap och 

färdigheter som hjälper dem genom resterande skolåren upp till universitetet.  

Målbilden för skolan är att producera morgondagens ledare. (Albert 2011-10-19) 

Förutsättningarna som finns idag för en individ är begränsade av de val som individen gör 

under livstiden. Då barnen i yngre åldrarna har svårt att ta beslut om vilken skola de själv ska 

närvara vid är det upp till föräldrarna att samla på sig information och få förståelse, som 

Koselleck (2004) konstaterat, är förståelse byggt på de erfarenheter som samlats och det i sin 

tur ger en framtidsbild som beslutsunderlag för föräldrarna att sedan välja vilken väg som är 

den bästa för sina barn.  

När barnen är små kan man forma dem, du ska inte styra dem. Forma dem i en rak, rätt 

riktning. Ju yngre desto lättare och det är svårt att ta igen det när dem är äldre. (Bertil 2011-

10-20) 

När föräldrarna väljer den skola som barnen ska närvara vid tänker de på vart dessa skolor 

leder i framtiden. Förskolor med inriktning och fokus på duktiga elever kan vara första steget 

i ett akademiskt vägval som leder från elitklass till elitklass upp i universitetsstudier på elitens 

institutioner. Forskare i USA har studerat hur eliten i Japan behållit kontrollen över de mest 

prestigefyllda utbildningarna genom att de skolor som leder upp till dessa utbildningar är 

kontrollerade och att det är enbart elever från dessa specifika skolor som rekryteras till 

elitutbildningarna. Som exemplet med skolan som utbildar framtidens ledare får föräldrarna 

en bild av att barnen skall ta sig igenom en lång akademisk labyrint som därefter leder till 

akademisk framgång. 

Tanken är att min dotter som nu är i förskola med profilering mot matematik och 

naturorienterade ämnen ska få en bredare grund och fler valmöjligheter när hon kommer upp i 



skolåret. En bättre grund gör att jag kan välja en bättre och tuffare skola för mitt barn och 

förhoppningsvis så klarar min dotter av det. (Bertil 2011-10-20) 

Inger håller med det Bertil säger och fortsätter: 

Jag är övertygad om att min dotter kommer klara av en högre studietakt och svårare uppgifter 

eftersom vi och förskolan börjat vid så tidig ålder. (Inger 2011-10-20) 

Den föreställning som föräldrar skapar sig från den information de får från skolorna är högst 

subjektiv och anpassad för att locka föräldrarna till att anmäla sina barn i deras skolor. Sägs 

det på skolorna att de utbildar framtidens ledare görs automatiskt undermedvetet associationer 

till dessa kategorier av människor. De skolor som profilerar sig som exceptionella skolor för 

barn som är begåvade förväntas också leverera det som lovas. Men det behöver inte betyda att 

alla elever i skolan får bra betyg. 

Ibland vill man mer för sina barn än vad de själva orkar. Min dotter hade en klasskamrat som 

tillslut inte orkade med studietakten på skolan. Hennes mor hade som oss höga förväntningar 

på henne men tillslut blev hon tvungen att byta skola. Ibland måste man tänka på barnets bästa 

och inte bara sätta press och förvänta sig att barnet ska prestera över sin egen förmåga. (Erika 

2011-10-19) 

I en artikel i Dagens Nyheter 2003 skriver Lenita Jällhage: Elever som går i klasser med 

matematik/naturvetenskaplig profil får högre betyg i de ämnena än elever i andra klasser på 

samma skola. Däremot får deras kamrater i de vanliga klasserna sämre betyg än i jämförbara 

skolor. Nu var denna studie, ett uppdrag som forsknings och utredningsenheten år 2001 fått 

att utföra och där 852 elever jämfördes och som gick i profilklasser i Stockholm mot 952 

elever som gick i jämförbara skolor i stockholmsområdet, gjord på 8:e klassare men studien 

tycker jag kan representera spridningen också längre ner i åldrarna. De intervjupersoner som 

redan har sina barn i profilklasser är hittills nöjda med resultatet.   

7.5 Socialtkapital 

I detta avsnitt ska ja presentera det sociala kapitalet som har en betydelse för familjens 

akademiska val. 

Palme (2008) skriver att det sociala kapitalet har stor betydelse för hur familjer gör 

akademiska val. Beroende på vilka tillgångar som finns inom familjen förenklas 



informationsinsamlingen om utbildningar och utbildningsvägar. Han skriver att 

familjemedlemmar kan ses som tillgångar, en informationsbank, för dem som behöver göra 

akademiska val. (Palme, 2008) 

Det sociala kapitalet som finns i de intervjuades omgivning är omfattande och brett. De har 

flera akademiska tillgångar, alltså att fler individer i sin omgivning som har akademisk 

utbildning, att tillgå om de skulle behöva det. Förutom deras föräldrars och närståendes 

utbildningar finns det i området som de intervjuade bor på högt utbildade människor. 

Beroende på vilket område du bor i har du olika förutsättningar. Med det menas att om du bor 

i ett område med hög akademisk utbildningsbas finns det en större chans att du själv men 

också dina barn påverkas av omgivningen. (Palme, 2008 s71-72) 

Donald Broady (1991) utvecklar Bourdieus teorier om samhällskapital på så sätt att det 

sociala kapitalet som är ett av tre kapital, det kulturella och det ekonomiska är de andra två, 

handlar om de sociala relationerna som finns mellan familjen, vänner eller den gemenskap 

som bildas i en grupp människor som står nära varandra. Kapitalet består i vilken kompetens 

som finns i individens omgivning och vad hjälp som kan fås av detta i sin vardag. (Broady, 

1991) 

Mitt barn har en klasskamrat som hon anser är smartare än henne själv och det i sin tur gör att 

mitt barn tävlar och kämpar för att nå upp till kamratens nivå. När kamraten är sjuk passar 

mitt barn på att göra klart alla uppgifter redan första dagen för att ligga före i klassen. (Erika 

111025) 

Genom deras sociala umgänge i skolan och på fritiden får barnen fler tillgångar att addera till 

sitt sociala kapital. Som tidigare nämnts hävdar Palme (2008 s.62) att det inte krävs någon 

nära kontakt mellan tillgången och ägaren av det sociala kapitalet för att de ska kunna 

användas i och skapa en bredare framtidshorisont. Alltså får barnen tillgång till kamraternas 

sociala kapital ju mer de umgås och lär sig av varandra. Barnen skapar en kultur tillsammans 

med kamraterna och om kamraterna är duktiga stödjer de varandra medvetet och omedvetet. 

7.6 Samhällsklass 

Här ska jag försöka tolka intervjuerna genom teorin om samhällsklass och förändring av 

samhällsklass som mål för utbildningen. 

Den samhällsklass du tillhör kan höra ihop med vilken akademisk bakgrund du har och vilken 

kultur man kommer ifrån. Med detta menas den kultur som finns i området man lever i och 



den kultur som är legitimerad i samhället. Carle tolkar Bourdieus teori om individer som vill 

ändra på sin klassposition i Frankrike. De måste tillägna sig de egenskaperna och de sociala 

mönster som skolan bär fram och som innebär att man anammar klass idéerna, beteendet hos 

samhällsklassen och språket som används av dem. (Carle, 1995) Jag tolkar det som att om 

viljan finns att tillhöra en högre samhällsklass behövs ett skifte i mentalitet och handlande 

från tidigare klass till det som motsvarar den högre klassen. Min tolkning är att i Sverige 

handlar det om att examinera från en renommerad skola som Handelshögskolan, KTH m.m. 

och söka ett passande arbete till nivån på examen. 

För min del är det viktigt för mina barn att få större chans i livet än vad man själv fick.  

(Ulrika 2011-10-22) 

Erika och Albert har flyttat till Stockholm för att skapa en bättre förutsättning för sina barn. 

Albert påpekar i intervjun att området där man bor har en stor betydelse i valen som görs för 

barnens framtid. De som har nära till det området de bor i är av högre medel- till överklass. 

Det är för det mesta högutbildade som bor i området.  Palme skriver att ekonomiska tillgångar 

är en del av den sociala horisont som barn växer upp i men att det ändå inte bara handlar om 

ekonomiska tillgångar enbart utan fler aspekter i de tillgångar som familjen har (Palme 2008).  

Föräldrar i min undersökning har flyttat till andra områden för att förbättra förutsättningarna 

för barnen. Mikael Palme (2008) observerade att de ungdomarna som var med i studien bodde 

i områden där de sällan träffade andra samhällsklasser än den de själva tillhörde och att det 

påverkar deras förväntningshorisont och framtidsperspektiv. De hade vissa erfarenheter 

gemensamt och förväntade sig att de skulle vara med om att spendera somrarna på 

sommarställena, att vara ute med båten eller på solsemester under specifika tider på året. 

Dessa händelser var vad man pratade om sinsemellan i det här samhället och om man gick 

hemma istället för att göra utflykterna såg man det som något negativt. Det passade inte in i 

deras egen syn på hur den samhällsklass som var bosatt där betedde sig. (Palme, 2008) 

7.7 Pedagogerna 

Här kommer jag att analysera de intervjuade pedagogernas perspektiv av problemställningen 

och försöka dela upp dem efter de frågeställningar som jag ställt upp. 

Jag tror att föräldrar mest tror att profilklasser handlar om att man får extra timmar i ämnet. 

Att man arbetar extra med det här ämnet och att barnen på något sätt får en bättre grund till 

ämnet senare. (Theodora 2011-10-17) 



Vi på skolan har ju vår profil i grundsynen och den följer med hela vägen upp i åldrarna. Alla 

skolor har absolut inte så. Men det ligger på föräldrarna att ta reda på egentligen hur det ser ut 

på varje skola. (Noa 2011-10-17) 

Pedagogerna tror att de föräldrar som söker sig till profilklasser är föräldrar som vill ha bättre 

förutsättningar för sina barn. Föräldrarna har en viss förståelse för hur profileringen fungerar 

och känner de inte till vad man gör på skolorna tar de, enligt de intervjuade pedagogerna, reda 

på det. 

Majoriteten av föräldrarna som söker sig till vår skola är utländska föräldrar och högt 

motiverande, hårt arbetande medelklassföräldrar. De vill ha det bäste för deras barn. De är 

väldigt engagerade i deras barns skola och utbildning och oftast har de samma värderingar 

som de på skolan. (Noa 2011-10-17) 

Theodora instämmer med Noas syn och tillägger: 

Föräldrar som söker sig till vår skola har även en akademisk bakgrund, svensk eller utländsk. 

Det är energiska föräldrar som gillar att röra på sig. De har en hög motivation till lärande och 

hälsa. Vi har många hälsopedagoger i skolan. Föräldrarna kommer oftast från idrottsbakgrund 

och brinner för deras barns utbildning och vad skolan har att erbjuda. (Theodora 2011-10-17) 

Den kultur som pedagogerna stötte på hos föräldrarna som ansökte till skolan liknar 

profileringen tyckte dem. De själva kommer från en kultur där man värnar om rörelse och 

hälsa. Pedagogerna säger att vi kan tänka oss att föräldrar som söker sig till dem olika 

profileringarna värnar om den kultur som finns på skolan t.ex. den som kommer ifrån en 

musik bakgrund också söker en musik profilering för sina barn. I Dan Olofssons studie ser 

man att de flesta elever som går i musikklass har någon i familjen som är musikintresserad 

eller har haft det i sin kulturella bakgrund vid tidigare tillfälle. (Olofsson, 2008) 

Den kulturen som finns inom familjerna med utländskbakgrund kan även det påverka vilken 

skola man skickar sina barn till. Oftast ses det svenska skolsystemet som slappt jämfört med 

det man kommit ifrån och man söker sig till det som liknar det man själv kan relatera till.  De 

intervjuade känner även till via rykten vilka skolor som sägs ge bäst utbildning. (Noa 2011-

10-17) 



8. Slutdiskussion 

Den information som är samlad är egentligen inte tillräckligt med information för att kunna 

besvara min frågeställning till fullo. Det skulle behövas ett omfattande arbete med ett 

hundratal intervjuade eftersom det behövs representation ifrån alla samhällsklasser för att 

kunna dra någon slutsats om varför en speciell grupp söker sig till profilklasser men det jag 

har kommit framtill kommer jag att redogöra nedan. Däremot har jag fått förståelse från mina 

respondenter och jag kan ge exempel på varför föräldrarna i studien söker sig eller har sökt till 

profilklasser. 

8.1 Vad har föräldrar för förförståelse om profilklasser? 

De föräldrar som jag intervjuat hade i princip samma tankar om vad en profilklass var. De 

flesta antog att en profilklass var bättre än en vanlig klass. Mitt material visar att föräldrarna 

anser att en förskola/skola med profilering ger bättre möjligheter för att lyckas med senare 

studier. De hade föreställningen att barnen i de klasserna hade bättre lärare eftersom de var 

mer engagerade och villiga att satsa mer för att uppnå deras mål för profilklasserna. 

Föräldrarna antog att en skola med profilklass högre krav på eleverna. De har en viss disciplin 

i klassen som får eleverna att stimuleras till bättre studieteknik.  

Men föräldrarna hade egentligen inte förförståelse utan för det mesta var det fördomar om vad 

en profilklass var för något. Det mitt material visar är att en förskola/skola med profil för 

föräldrarna innebär en bättre skola som utvecklar deras barn för högre studier på ett bättre sätt 

än vad klasserna utan profilering gör. Skillnaden på varför föräldrarna som valde att skicka 

sina barn till en friskola istället för en kommunal är för att de antog att en kommunal skola 

inte fungerar lika bra som en friskola eftersom de inte har samma engagemang i elevernas 

läroprocess.  

8.2 Av vilka anledningar väljer föräldrar att skicka sina barn till profil-/elitklasser? 

En av anledningarna till varför de intervjuade föräldrarna vill skicka sina barn till profilklasser 

är att de vill skapa bättre förutsättningar för deras barn än vad de själva hade. De väljer också 

profilklasser för att de får stimulering. Pedagogerna anser att föräldrar söker sig till just 

profilklasser för att det startar tidigt med att forma barnen och låter dem utforska med många 

olika saker vilket får de att bli medvetna om vad dem själva är intresserade av och även ge 

dem den lusten att vilja lära sig.  Genom rörelse dans, musik, matematik, formas barnen 



väldigt tidigt och ger dem valmöjligheter. Enligt pedagogerna vet barnen när de växer upp vad 

dem vill göra och har en positiv bild på världen och har mer erfarenheter. 

Föräldrarna talar mycket om musikklasser, språkprofilering och dansklasser. Föräldrarna 

menar att dessa ämnen får barnens koncentrationsförmåga att öka och barnen får en annan 

disciplin till skolarbetet. De olika ämnena påverkar de andra skolämnena, som musik antar 

föräldrarna stimulerar även matteinlärningen och språkprofileringarna gör att barnen klarar att 

avkoda mer avancerade texter och de får en bättre inblick i hur språk är uppbyggda vilket i sin 

tur gör det lättare att lära sig språk.  

Min tolkning av materialet är att föräldrarna menar att med hjälp av profilering kan deras barn 

få en bättre grund att stå på inom vissa ämnen men att samtidigt är det likasinnade, de som har 

liknande kulturellt och socialt kapital, som söker sig till dessa skolor och får en cirkel av 

engagemang utav pedagogerna, föräldrarna men främst kamraterna som de umgås med och lär 

tillsammans med varje dag. Nackdelarna med detta är att det blir väldigt homogent och barnen 

förlorar andra människors perspektiv och kunskap. 

Föräldrar som söker sig till profilklasser enligt pedagogerna är målmedvetna föräldrar som är 

energiska, engagerade och högt motiverade i barns skolgång som vill barnets bästa. 

8.3 Vad är föräldrars förhoppningar på skolvalet? 

Föräldrarna väljer skolor som är bättre än de skolor som de själva studerat vid. Deras 

önskemål är att deras barn ska få en bättre chans än de själva fick, fler möjligheter till 

akademisk framgång och senare även framgång i näringslivet och att tillhöra en högre 

samhällsgrupp. De hoppas att barnen skall få verktyg att ta med sig längre upp i den 

akademiska stegen, att utnyttjas när de behöver den och att utveckla den när de sedan går 

vidare till nästa årskurs. 

Föräldrarna tror att profilklasser ger den självständigheten, den studietekniken och disciplinen 

för att klara sig i högre studier. Pedagogerna talar väldigt mycket om hur viktigt det är att 

föräldrarna som söker sig till deras profilskola bör vara väldigt engagerade och målmedvetna 

och anser att deras förhoppningar på skolvalet bör ligga på en hög nivå. Skolan och 

föräldrarna ska ha samma mål och värderingar för att uppnå det allra bästa resultatet för 

eleverna på skolan och deras framtid. 



8.4 Förslag till framtida forskning 

Arbetet har till viss del svarat på frågeställningarna men har lämnat efter sig frågor som känns 

relevanta att fördjupa sig i. Det finns en del aspekter som inte har kommit med i 

undersökningen som även de kan vara relevanta för att få en fördjupad förståelse i varför 

föräldrar väljer att skicka sina barn till profil-/elitklasser . 

Om studien hade varit mer omfattande och tagit intervjupersoner från olika områden och 

samhällsklasser hade nog studien inkluderat fler aspekter som kan vara värda att utforska med 

anledning av att reda ut vad det är som får föräldrarna att välja en profilskola utifrån deras 

sociala bakgrund. 

En annan aspekt att titta närmare på är den socioekonomiska. Eftersom skolan i Sverige är 

kostnadsfri, hur påverkar då den personliga ekonomin valet av skola. I denna studie har de 

intervjuade hört till en och samma socioekonomiska nivå och det vore av relevans att se om 

det skiljer sig i erfarenheter och förväntningshorisonter emellan nivåerna. 

Eftersom det är föräldrarna som gör valet av förskola/skola betyder det att barnet inte har varit 

med och valt vilken profilering det ska lägga ner extra lektionstid på. Vad har det för 

betydelse senare i skolgången att eleverna profilerat sig mot t.ex. musik eller matematik och 

kommer barnet senare att fortsätta sin profilering eller har det helt i onödan läst extra timmar i 

ämnet? 
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http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/publikationer?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf304.pdf%3Fk%3D304
http://www.afmu.nu/
http://www.franskaskolan.se/
http://www.friskola.se/
http://www.ne.se/
http://www.rf.se/
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista


Otryckta källor 

Intervjuer 

2011-10-17 Noa & Theodora 

2011-10-18 Regina & Adam 

2011-10-19 Erika & Albert 

2011-10-20 Inger & Bertil 

2011-10-22 Ulrika lämnade in sitt formulär då hon inte kunde träffas för en intervju 



10. Bilagor 

Bilaga 1 

Teacher’s Interview guide 

Theme: Profile classes 

Isabella Chaanine Masso 

My name is Isabella and I’m studying at Södertörns Högskola. It’s my last semester and I’m 

doing this research for my final assignment. The study is about why parents choose to send 

their children to elite or profile classes, both through the perspective of the parents and 

through the teacher’s perspective. I’m going to ask you about why parents pick your school 

and your profile classes for their children and also about how you work with these children 

and what you think is the main reason they put their children at your school.  

What is your position at the school and how long have you been working here? 

What kind of education do you have? 

Why did you apply to this particular school? 

What do you think when I state elite-school? 

Do you think this school is one and why/why not? 

What is the goal with the education that is offered here? 

How do you think profile schools/elite schools affect the children? 

Why is it good to start as early as preschool with profiles? 

How is it working at this particular school with this curriculum? 

What characterizes the applicants? 

What are the parents like who choose to put their children in your school? 

How participating are the parents in the children’s school life?  

How much do you expect them to be participating? 

Do you think the parents have any expectations about profile classes and what they do for the 

children later in life? 

What are your thoughts about the expectations that parents can have about schools like the 

one you work in? 

What’s the best/worst thing about working at this school? 

Thank you for you time 



Bilaga 2 

Föräldrarnas intervju guide  

Jag heter Isabella Chaanine Masso och är inne på min 7:e och sista termin på Södertörns 

högskola. Jag håller på att skriva min C-uppsats och det handlar om varför föräldrar väljer att 

ha deras barn i en elit- eller profilskola, utifrån pedagogers och föräldrars perspektiv.  

Vad heter du?  

Hur många barn har du och hur gamla är dem?  

Vad jobbar du med?  

Hur viktigt är det för dig att dina barn går i en bra förskola/skola?  

Vad är en bra skola?  

Vad betyder begreppen elit och profil för dig?  

Vad är dina tankar kring en profilförskola/skola?  

Vad har du för förförståelse kring profilförskola/skola?  

Vilka föräldrar tror du anmäler sina barn till profilförskola/skola/klass?  

Föredrar du en friskola med profilering istället för en kommunal skola med profilering och 

varför?  

Tror du de arbetar på ett annat sätt?  

Varför vill du att dina barn ska gå i en profilskola/klass? 

Vad förväntar du dig att profilskolan/klassen ska leda till?  

Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med profilskola/klass?  

Vilken inriktning inom profilskola skulle du vilja ha dina barn på? – varför?  

Tack för er medverkan 

 


