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Abstract 

Elever i Eskilstuna kommuns förmåga att prestera i grundskolan är påverkad av vilket 

symboliskt kapital elever innehar. En uppväxt i en miljö som hedrar samma värden som 

skolan ger eleven ett habitus som i högre grad samstämmer med skolans och ökar därför 

elevens möjligheter. Ett motsatt förhållande kan ses hos elevgrupper med ett lågt symboliskt 

kapital. Elevers förmåga att prestera är även påverkad av hur elevsammansättningen ser ut. 

Denna effekt kan verka både i positiv och i negativ riktning. En hög andel elever med ett 

starkt kapital ger en positiv effekt på alla elevkategorier medan en hög andel med svagt 

kapital ger en negativ effekt. Genom en snedfördelad tilldelning av resurser försöker 

Eskilstuna kommun skapa mer likvärdiga förutsättningar mellan de olika elevgrupperna. 

Kommunens pengar når de elevgrupper som behöver dem men det återstår att säga om 

resurserna är tillräckliga och om de omsätts på ett effektivt sätt. Den tröghet som finns i den 

sociala strukturen gör relationen mellan missgynnade elevers habitus och skolans kapital 

naturligt problematisk och svår att överbrygga. Resultatet är framtaget genom regressioner 

och korrelationer mellan skolresultat, social bakgrund och pedagogiska incitament som sedan 

är analyserade utifrån Bourdieus teori om social reproduktion. 

 

Nyckelord: Symboliskt kapital, habitus, strukturtillägg, social bakgrund, grundskola, 

jämlikhet. 

 

The performance in primary education of students in the municipality of Eskilstuna is affected 

by the symbolic capital that students possesses. A student growing up in an environment that 

treasures the same values as the school does is given a habitus that better corresponds with the 

habitus of the school and therefore has better prospects. The performance of students is also 

affected by the composition of students. The effect of the composition of students may result 

in both positive and negative outcomes.  A high share of students with strong capital results in 

a positive effect on all categories of students while a high share of students with weak capital 

results in a negative effect. The municipality of Eskilstuna is trying to create more equal 

conditions between the different categories of students by applying an unequal allocation of 

resources. The funds handed out by the municipality do reach the categories of students in 

need of them but whether the resources are sufficient and whether they are efficiently 

converted remains to be seen.  As inertia is inherent to the social structure, the relationship 

between the habitus of disadvantaged students and the capital of the school is innately 

problematic and hard to bridge. The results were retrieved through regression analyses and 

correlations between results in school, social background, and pedagogical incentives. They 

were then analyzed on the basis of Bourdieus’ theory on social reproduction. 
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1. Inledning. 

 

Mitt främsta intresse med att skriva detta arbete är att ta reda på hur det kommer sig att vi i 

Sverige som har en laglig förankring i vår tro om ett jämlikt samhälle inte lyckas komma runt 

den reproduktion av makt som finns. Kan det vara så att de som bestämmer inte egentligen 

vill förändra eller använder vi fel verktyg för att åstadkomma förändring. Det kanske också 

kan bero på vår struktur och att den är statisk i sin natur och oavsett om vi kämpar så är det 

segt att komma någonstans. För att undersöka detta har jag tidigare tittat på snedrekrytering 

till högskolan men enligt forskningen uppstår problemet till stor del tidigare än så. Nu riktar 

jag istället blicken mot grundskolan och hur Sveriges kommuner försöker använda 

ekonomiska verktyg för att till synes försöka åstadkomma en mer jämlik skola och med det ett 

mer jämlikt samhälle. Eskilstuna kommun är i uppbringande av att ändra sin modell av denna 

ekonomiska fördelning och med detta har jag fått möjligheten att undersöka hur 

förutsättningarna ser ut för eleverna i Eskilstuna kommun.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar. 

Syftet med detta arbete blir att undersöka om det med ekonomiska verktyg går att överföra 

institutionellt kapital på elevens habitus för att skapa jämlika förutsättningar att prestera i 

skolan. Efter syftet har följande frågeställningar ställts upp. 

Vilka bakgrundsfaktorer påverkar betygsresultatet i Eskilstuna kommun? 

Hur har det tidigare använda strukturtillägget påverkat betygresultatet? 

Går det med ekonomiska incitament i grundskolan skapa förutsättningar för social mobilitet? 

Hur skulle ett effektivt strukturtillägg till grundskolan i Eskilstuna kommun kunna se ut? 

 

1.2 Utgångspunkt. 

Bourdieu menar att samhället till stor del reproduceras genom att människor socialiseras in i 

de samhälliga fält som deras omgivning tillhör. De med mest makt i samhället använder 

denna för att motivera vilka värden som uppskattas av samhället. Eftersom deras barn till stor 

del redan är bekväma med dessa värden och det sociala sammanhanget som de framförs i har 

de en fördel att prestera i den institutionella miljö som skolan representerar. Vilket har visats 

sig i form av skillnader mellan social bakgrund och resultat i skolan som möjliggör en senare 

snedrekrytering till högskolan. Samtidigt finns det i Sverige en tanke om att alla elever ska ha 

samma förutsättningar att lyckas i skolan vilket anses gynna samhället både i ett jämlikt, 
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demokratiskt och ekonomiskt perspektiv. Efter decentraliseringsreformer i början 1990 talet 

ligger ansvaret att komma fram till jämlika förutsättningar på kommunen vilket sker genom 

en sned resursfördelning beroende på social bakgrund. Sociologisk och ekonomisk forskning 

har visat att det går att påverka skolresultat och i förlängningen social mobilitet genom 

ekonomiska incitament. Detta kan ske genom att t.ex. anställa mer erfarna lärare eller ha fler 

lärare per elev men en förändring ger inte ett givet resultat utan det är beroende på hur 

incitamentet är implementerat. Samtidigt som det framförts kritik att kommunerna inte har 

kompetensen eller resurser för att kunna sköta denna fördelning på ett effektivt sätt. 

 

1.3 Tillvägagångssätt. 

Metodmässigt kommer resultatet i det här arbetet vara grundat på en kvantitativ analys 

baserad på redan tillgänglig data av elevers resultat i form av betyg tillsammans med 

uppgifter från Eskilstuna kommun angående andel av strukturtillägget som gått till skolan 

beroende på elevernas sociala bakgrund. Det kommer även göras en analys av effekten av hur 

dessa resurser använts relaterat till elevernas resultat. Variabler som representerar ett sådant 

användande kan t.ex. vara lärartäthet per elev, storlek på skolklassen, kostnad per elev eller 

andel lärare med en adekvat yrkesexamen. Resultaten från den statistiska analysen kommer 

sammanföras i en diskussion med den vetenskap som redan finns på området och ge upphov 

till en teoretiserande diskussion om skolans institutionella habitus och huruvida den kan 

överföra kapital till eleverna så det får en effekt på elevernas resultat relaterat till den mer 

deterministiska synen som framförs av Bourdieu. 

 

1.4 Avgränsningar. 

Den här studien har att avgränsats på flera plan. Dels har den avgränsas geografiskt till 

Eskilstuna kommun. Eftersom det finns ett problem att jämföra kommuner utifrån deras olika 

demografi och det saknas kvantitativa studier på en lokal nivå så är denna avgränsning 

relevant. Samtidigt finns en förhoppning om att det teoretiska resonemanget kan används på 

en generell nivå vilket gör uppsatsen intressant även för andra kommuner samt sociologin i 

stort. Resursfördelning till skolan från kommunen omfattar alla ekonomiska bidrag skolan 

erhåller. I detta innefattas även kostnader som lokaler, hemspråksundervisning eller till elever 

med behov av ett särskilt stöd. Detta är ekonomiska poster som inte kommer beröras i detta 

arbete istället kommer fokus endast beröra det som kallas strukturtillägg och innebär en sned 

ekonomisk fördelning utifrån elevernas sociala bakgrund. Sociologisk och ekonomisk 

forskning har visat på att elever är mest påverkade ifråga om uppbyggnad av habitus under de 
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tidigare åren i skolan. Och att det som senare resulterar i en snedrekrytering till högskolan 

redan sker i och med valet till en teoretisk eller praktisk inriktad gymnasieutbildning. Det här 

arbetet är därför fokuserat på grundskolan. Vilka resultat som eleverna uppmätt på 

grundskolenivå i form av betyg och nationella prov. Vilket även gör uppsatsen begränsad till 

de årsklasser som dessa värden uppmäts.  

2. Tidigare forskning. 

 

Det här är en magisteruppsats inom sociologi som fokuserar på hur mekanismerna ser ut för 

hur de sociala bakgrundsfaktorerna påverkar möjligheten att etablera sig i samhället. Här 

ligger fokus på Bourdieus teori om hur människan har ett uppbyggt habitus som påverkats av 

de mellanmänskliga relationer som eleven genomgått under sin uppväxt. Detta betyder att jag 

även har letat litteratur som inte direkt är knuten till själva resursfördelningen utan även hur 

de påverkande bakgrundsfaktorerna är uppkomna samt hur dessa är föränderliga. 

Utgångspunkten med att använda ekonomiska incitament för att öka jämlikheten inom den 

svenska skolan är att det går att förändra förutsättningarna för elever med olika bakgrund. 

Annars skulle det inte finnas en poäng att genomföra dem utom att skapa politiska poänger.  

Så det är intressant att se om detta är möjligt eller om det sociala landskapet är mer 

deterministiskt och det är snarare är undantag som lyckas förändra sin position. 

 

Eftersom valet av forskningsområdet skiljer mellan flera samhällsveteskapliga discipliner som 

sociologi, ekonomi och pedagogik kommer jag att försöka få samman dessa tre då det kan 

komma positiva resultat av att dra nytta från flera discipliners kunskap. 

 

2.1 Grundläggande kunskap om det svenska fördelningssystemet. 

Sedan början av 1990 talet har Sverige genomgått en stor decentraliseringsprocess inom flera 

välfärdsområden och skolan är där inget undantag. 1991 kom den stora 

kommunaliseringsreformen som blev kulmen av denna decentraliseringsprocess. Sveriges 

skolpolitik gick då från att vara en av Europas mest centralt styrda till en av de mest lokalt 

styrda. Tidigare var det staten som bestämda hur mycket pengar som skulle gå till skolan och 

vilka delar av skolan som skulle premieras extra. Nu bestämmer kommunerna om sina egna 

skolor (Von Greiff, 2009). 
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Sverige har som mål att vara ett av världens ledande länder när det gäller kunskap. Det finns 

även mål att denna kunskap ska vara tillgänglig för alla och att det är bra för samhället med en 

utbildad befolkning. Sverige ser även skolan som ett instrument genom vilket det går att skapa 

ett jämlikare samhälle som skapar lika möjligheter för alla att få ta del av kunskap. Genom att 

ha en jämlik skolgång bör snedrekryteringen till högskolan minska och alla oberoende av 

social bakgrund ha samma möjligheter att göra det de vill i sina professionella karriärer (SOU 

2003:96) Jämlikhet anses ha en positiv effekt ur flera perspektiv. En utbildad befolkning har i 

högre grad möjlighet att delta och påverka samhället. Det är lättare att sätta sig in och förstå 

samhälliga problem och frågeställningar vilket skapar ett mer demokratiskt samhälle (von 

Greiff, 2009). Det finns även hypoteser om att ökad jämlikhet skapar en ökad tillväxt. En 

utbildad befolkning skapar bättre produkter som kan konkurera på en internationell marknad. 

Utbildad arbetskraft arbetar också effektivare då de har lättare att anpassa sig till tekniska 

hjälpmedel som blir allt vanligare. Det har dock ännu inte framkommit några siffror som 

stödjer dessa resonemang (Skolverket, 2009). 

 

I skollagen (1985:1100) står: 

“Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och 

ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet.” 

Att utbildningen ska vara likvärdig betyder inte att den ska se lika ut oberoende vart man 

studerar utan syftar till att eleverna ska ha samma möjligheter att uppfylla de grundläggande 

målen som står i läroplanen. Finns det olika förutsättningar för elever på olika skolor eller 

elever med olika bakgrund att uppfylla dessa mål ska skolgången anpassas så de har samma 

möjligheter. En metod för att göra detta möjligt är att fördela de ekonomiska resurserna olika 

beroende på vilka elever som går på skolan (Skolverket, 2009). I en rapport från Skolverket 

(2003) diskuteras och förtydligas vad som menas med likhet och hur skolan ska uppfylla den.  

De uttrycker att samhället skall kompensera individer eftersom att ovidkommande faktorer 

inte ska kunna påverka dens förutsättningar. 

 

Efter decentraliseringen ligger ansvaret för att åstadkomma dessa jämlika förutsättningar på 

kommunen och på skolan själv. Kommuner bestämmer utifrån vissa riktlinjer hur stor del av 

den kommunala budgeten som ska läggas på skolan. De bestämmer även hur dessa pengar ska 

fördelas och på vilka grunder de ska fördelas.  Beroende på kommun ser det sedan olika ut 
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hur pengarna implementeras för att uppfylla målen. Vissa kommuner är mer centralt styrda 

och pengarna är öronmärkta för att t.ex. öka lärarstaben eller anställa vissa typer av lärare. 

Medan andra kommuner delar ut pengarna direkt till skolorna så det blir upp till dem att lägga 

resurser på vad de ser som det mest effektiva för att skapa jämlika förutsättningar. Det finns 

olika system för hur pengarna delas ut. I större kommuner är det vanligast med 

standardiserade system som beräknar fördelningen efter statistiska modeller som t.ex. visar på 

hur den sociala bakgrunden i bostadsområdet där skolan ligger ser ut. I mindre kommuner är 

det vanligare med en äskningsmodell som innebär att skolorna gör förfrågningar hos 

kommunen om att få utökad budget. Den vanligaste modellen är dock att pengarna fördelas 

efter vana, att förra årets budget skapar underlag för hur den nya modellen ser ut och att man 

inte tar hänsyn till t.ex. demografiska förändringar (Skolverket, 2009). 

 

Vissa kommuner använder inte alls en snedfördelad resursfördelningsmodell utan använder 

endast vad som kallas volymbaserad resursfördelning eller att skolorna får pengar efter hur 

många elever de har. Detta kan bero på att det inte finns demografiska skillnader inom 

kommunen och behovet därför inte finns eller att kommunen valt att ge skolorna lika andel av 

budget. Bland de som använder sig av vad som kallas tilläggsresurser, eller att budget delas 

efter elevernas olika behov och bakgrund, använder det i olika stor utsträckning. Det finns i 

huvuddrag tre olika former av tilläggsresurser som används strukturtillägg, tillägg för elever i 

behov av särskilt stöd och tillägg för modersmålsundervisning eller svenska som andraspråk. 

Med strukturtillägg menas att fördelningen beror på elevernas sociala bakgrund (Skolverket, 

2009). Syftet med uppsatsen är att se om det med ekonomiska incitament går att skapa en mer 

jämlik skola oberoende av bakgrund. Så jag kommer framförallt fokusera på just 

strukturtillägget. Det är dock inte så enkelt då det finns en diskussion i den vetenskapliga 

debatten att brist på strukturtillägg kan skapa ett ökat behov av tillägg för elever med särskilt 

stöd som generellt är lättare för skolan att tillgå. Hypotesen blir att om det finns dåliga 

förutsättningar för eleven att klara målen från början har de större benägenhet att hamna i en 

situation där de behöver särskilt stöd (SOU, 2003:96, Von Greiff, 2009) Frågan här blir då om 

skolan ska verka proaktivt eller postaktivt.  

 

2.2 Vilka behöver mer resurser? 

Det finns inga vetenskapliga anspråk att skapa en universell resursfördelningsmodell då de 

demografiska förutsättningarna mellan Sveriges kommuner skiljer sig åt och att behoven då är 

annorlunda. Det finns olika behov i olika kommuner så fördelningsmodellen bör skilja sig åt 
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efter kommunens behov. Därför kan även sägas att den decentraliserade inriktningen i det 

avseendet är positiv. Det tas även upp i litteraturen att det saknas vetenskapliga utredningar på 

en kvantitativ nivå som förklarar effekten av de resursfördelningsmodeller som används 

(Skolverket, 2009). Detta kan bero på att det är ett komplext system att analysera och många 

variabler påverkar. Det är svårt att utkristallisera vilka faktorer som är grundläggande. I de 

kommuner där ett strukturtillägg förekommer är det baserat på olika bakgrundsfaktorer, den 

vanligaste är att se till elevens föräldrars utbildningsnivå. Andra faktorer som används är 

andel elever med utländsk bakgrund födda utomlands eller i Sverige, andel 

socialbidragstagare, kön, föräldrars inkomst och andel barn till ensamstående föräldrar. Vad 

som belägger dessa fördelningar verkar dock inte helt klart då utredningar eller uppföljning 

till stor del inte existerar (Skolverket, 2009). 

 

Utan att ta hänsyn till ekonomiska incitament visar Skolverket (2004) att den sociala 

bakgrunden förklarar upp till 20 procent av elevernas slutbetyg i grundskolan. Av dessa är det 

faktorerna kön och föräldrars utbildningsnivå som är de mest påverkande faktorerna, siffror 

som även stöds av Erikson och Jonsson (1993), Gustafsson och Myrberg (2002), Broady 

(2000) och Skolverket (2009) vilket visar på att de påverkande bakgrundsfaktorerna har varit 

stabila under de senaste 20 åren, även om de varierar i påverkan på resultatet Andra faktorer 

som påverkar är om eleven har arbetande föräldrar, eller om eleven har utländsk bakgrund. 

Om man tittar närmare på effekten av att ha en utländsk bakgrund är det intressant att se att 

barn med en utländsk bakgrund som är födda i Sverige eller invandrat under tidiga år generellt 

har ett högre resultat än den totala populationen medan nyinflyttade elever från andra länder 

generellt har ett sämre resultat. Den vetenskapliga litteraturen förklarar denna negativa effekt 

främst med en bristande förståelse av det svenska språket (Skolverket 2004). Om variabeln 

utländsk bakgrund ställs separat mot betyg har den en negativ påverkan på resultatet vilket 

kan förklara att den används som påverkande bakgrundsfaktor inom 

resursfördelningsmodeller. Men om andra sociala bakgrundsfaktorer vägs in visar de 

statistiska modellerna att det är andra variabler som är påverkande, men att elever med 

utländsk bakgrund till större del befinner sig inom de sociala grupper som har sämre 

förutsättningar att få ett bra resultat.  Det finns även en allmän problematik att se elever med 

utländsk bakgrund som en homogen grupp då resultaten är olika beroende på etnisk bakgrund. 

Det blir därför problematiskt att använda variabeln (Skolverket, 2009). Broady (2000) går 

närmare in på betygsresultat på grundskolan och social klass. Han visar att ju närmare 

föräldrarnas yrke är till den akademiska världen desto högre är deras barns medelbetyg.  Om 
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föräldrarna har legitimationsyrken som civilingenjör, läkare eller jurist är påverkan på barnens 

resultat starkare än vid än mer generell universitets eller högskoleutbildning. Vad detta beror 

på kommer framträda senare i det här arbetet. 

 

Dessa rapporter som visar på en skillnad mellan social bakgrund och resultat i skolan har inte 

tagit hänsyn till olika kommuners resursfördelningssystem. Det kan bero på flera orsaker. Att 

ekonomiska incitament inte har någon påverkan på resultaten eller att det blir för komplext att 

införa dessa variabler. Vad vi vet är alltså att bakomliggande faktorer spelar roll men huruvida 

dessa går att påverka med ekonomiska medel är mer oklart. Den vanligaste formen av hur 

pengarna används är att skolorna anställer fler lärare per elev. Eller riktar in sig på att anställa 

lärare med en högre kompetens. Att antalet lärare per elev och hur kompetent och erfaren 

läraren är har en positiv effekt på elevens resultat ses som ett faktum inom den pedagogiska 

forskningen. Det finns även hypoteser om att denna effekt är speciellt gynnsam när det gäller 

lärare till elever från en sämre klassad bakgrund. Fler lärare per elev betyder även möjlighet 

till mindre klasser vilket också anses ha ett positivt resultat och då framförallt på elever i den 

grupp som behöver få upp sina resultat för att skapa en jämlikhet i utbildningen (Skolverket, 

2009). Det har dock inte alltid varit så. I början av -90 talet fanns tvärtom konsensus om att 

ökade resurser inte har någon effekt på elevens resultat. Denna forskning hade en direkt 

påverkan genom att staten minskade ekonomiska anslag skolan (Von Grieff, 2009). Levin 

(1995) menar att bristen på bevis att resurser har effekt på resultat ledde till möjligheten att 

öppna friskolor i Sverige, då tanken var att konkurrens och individuell valfrihet istället skulle 

föra resultaten i rätt riktning. Han menar att den reformen grundades på en teoretiskt snarare 

än en empirisk grund. Med förfinade statistiska verktyg har dock vetenskapen ändrat 

uppfattning vilket också ligger mer i linje med dagens decentraliserade system. Den studie 

som i litteraturen främst framhålls som övertygande för att visa på detta positiva samband 

anses vara Greenwald m.fl. (1996) som med sin övertygande statistik skapat en grund för flera 

undersökningar på detta område och ett konsensusskifte inom vetenskapen (Gustafsson & 

Myrberg, 2002). 

 

Hypotesen för en fungerande resursfördelningsmodell utifrån elevgruppens struktur blir att 

skolor som får en högre andel av budget har möjligheten att anställa fler lärare per elev eller 

att lönemässigt konkurrera om de ”duktiga” och erfarna lärarna som anses kunna ge eleverna 

större förutsättningar att lyckas. Gustafsson och Myrberg (2002) betonar dock att en ökad 

lärartäthet och mindre klasser per automatik inte ger förbättrade resultat. De ger möjligheter 
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till nya former av pedagogiska metoder som i sin tur kan ge ett positivt resultat om de används 

på rätt sätt. Här förespråkas individualiserad undervisning som ser till elevens specifika behov 

vilket medför att behovet för resurser för elever med särskilt stöd minskas. På så sätt fungerar 

fördelningssystemet inkluderande och markerar inte ut vilka elever som har ett behov av 

särskilt stöd vilket har visat sig kunna ha en negativ effekt av elevens självbild då den ser sig 

segregerad i förhållande till den normala undervisningen. Vilka dessa pedagogiska metoder är 

kommer inte att beröras i det här arbetet då den inte är fokuserad på de pedagogiska 

metoderna. 

 

De statistiska studier som gjorts på det här området ger inga klara resultat. Skolverkets (2009) 

översikt visar på att analyser som gjorts av området visar att fler lärare generellt ger sämre 

resultat för eleverna. Detta betyder inte att effekten är negativ utan att den snarare är 

kompensatorisk. Fler lärare per elev och timme ger en positiv effekt men den är inte 

tillräckligt stor för att väga upp effekten av sociala bakgrundsfaktorer. Utifrån det här 

resonemanget drar jag två hypotetiska slutsatser. Att resursfördelningen som sker inte är 

tillräcklig för att uppnå en jämlik utbildning samt att bakgrundsfaktorer kan ha en större 

verkan än vad undersökningar som inte tar hänsyn till fördelningssystemet visar då effekten är 

kompenserad av den positiva effekten som en högre lärartäthet medför. Mellan Sveriges 

kommuner går det inte att se ett samband mellan lärartäthet och andel elever med 

socialbakgrund. Det kan bero på att alla inte tillämpar strukturtillägget. Det samband som går 

att se gällande lärartäthet är att större skolor med fler elever har ett lägre antal lärare per elev. 

Skillnaden finns dock om man tittar på variansen inom kommunerna. I kommuner där 

strukturtilläggsresurser används finns det en högre lärartäthet på skolor med en hög grad 

elever med negativt påverkande social bakgrund (Skolverket, 2009) 

 

Som tagits upp tidigare har även lärarnas kompetens en effekt på elevens resultat. En enkel 

differentiering inom kompetens och lärare är huruvida de har en utbildning eller inte, sedan 

blir det dock mer komplext att undersöka. Flera studier har dock visat på att erfarenhet och 

vidareutbildning har en positiv effekt på resultat. Vad som framhålls är de erfarna lärarnas 

förmåga att anpassa sig till elevernas värld och behov. Ur ett internationellt perspektiv med 

flera studier som underlag kan det sägas vara den absolut mest påverkande variabeln på 

resultat (Gustafsson & Myrberg, 2002). Satsningar på fortbildning hos befintliga lärare har 

även det visat sig ha en positiv effekt på elevernas resultat. Komparativa studier av Angrist 

och Lavy (1998) samt Wiley och Yoon (1995) där resurssatsningar på fortbildning på skolor 
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eller ämnen har jämförts med likvärdiga skolor eller klasser visar på positiva resultat för 

eleven. 

 

Att som lärare ha en förmåga att anpassa sig till elevens behov kan som redan visats ske 

genom erfarenhet, utbildning och fortbildning. Lindhal (2007) diskuterar huruvida detta även 

kan ske genom att läraren har sociala attribut som samstämmer med elevernas. Genom att 

jämföra resultat med sambandet mellan elevens och lärarens etnicitet har hon funnit 

signifikanta samband som grundar sig i social bakgrund. Likande etnisk bakgrund visade en 

positiv effekt på elevens resultat i mattematik men inte i svenska och engelska. Hon finner 

också positivt samband mellan kön och resultat. Flickor har en positiv effekt av kvinnliga 

lärare och pojkar av manliga lärare. Hennes resultat får stöd av Dee (2005) och Bettinger och 

Long (2005) som visar att lärarens kön och bakgrund påverkar dens förmåga att förstå elevens 

uttryck och behov vilket har en liten signifikant påverkan på elevens resultat. Det har även 

gjorts studier som inte har hittat något samband mellan samma kön och resultat som 

Holmlund och Sund (2005). Deras studie skiljer sig dock i och med att studien är gjord på 

gymnasielever till skillnad från de andra studierna som är gjorda på grundskoleelever och 

diskuterar att elever i lägre åldrar kan ha ett större behov av att kunna relatera till sina lärare. 

Vad det kan bero på att elevers resultat blir påverkade av lärarens sociala bakgrund kommer 

jag gå närmare in på i den teoretiska delen av detta arbete. 

 

2.3 Vad föreslår forskningen som effektiva resursfördelningsmodeller? 

Den statligt finansierade forskningen är försiktig med att sätta upp klara riktlinjer för hur 

kommuner ska fördela budgeten för grundskolan. Svenska kommuner ser olika ut i 

demografisk uppbyggnad och har därför olika behov. Varje kommun bör skapa sig en tydlig 

bild av hur deras behov ser ut och att det finns en målinriktad plan för vad som vill 

åstadkommas med resursfördelningen (Skolverket, 2009). Gustafsson och Myrberg (2002) 

diskuterar att reformen med att marknadsanpassa skolan och att konkurrens mellan skolor inte 

har visat ge någon positiv effekt på resultat. Men att det finns ett tydligt svagt samband mellan 

resurser och resultat. Om de används på ett sätt som är anpassat till elevgruppen då det inte är 

givet att elevens resultat förbättras med ökade resurser. I sin slutsats betonar de att den 

metoden som med störst sannolikhet har en positiv effekt är att satsa på lärarkompetens. Det 

går att göra genom att anställa erfarna lärare som kan anpassa sig till elevens situation eller att 

vidareutbilda lärare så det får fler verktyg de kan använda. Von Grief (2009) kommer fram till 

att de effektivaste sätten att öka jämlikheten inom den svenska skolan är att satsa resurser på 
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förskolan och grundskolans tidigare år eller att öka lärartätheten per elev med grund att den 

framförallt verkar ha en effekt hos yngre elever samt elever med svagare social bakgrund. 

Hon ifrågasätter dock kommunernas förmåga att kunna fördela dessa resurser på ett effektivt 

sätt då de varken har en strukturfördelning i tillräckligt stor omfattning eller har verktygen för 

att utvärdera de modeller de har för att kunna göra fördelningen på ett effektivt sätt. 

 

3. Teori. 

 

3.1 Varför skiljer sig resultat i skolan beroende på sociala faktorer? 

Detta kommer att vara den teoretiska delen av det här arbetet. Inriktningen kommer 

framförallt ligga på Bourdieus teori om social reproduktion och hur skolan är aktiv i denna 

process. För att skapa en allmän förståelse om Bourdieus teori kommer jag att börja med att 

kort förklara hans grundläggande begrepp för att sedan övergå till hur den kopplas till skolan 

och utbildning. Fortsättningsvis kommer jag gå närmare på den aktuella sociologiska 

forskning som finns på området för att knyta ihop den med de sociala bakgrundsfaktorer som 

påverkar resultatet i skolan och förmågan att påverka den processen. 

 

3.2 Det sociala rummet. 

Den sociala världen är en värld uppbyggd av skillnader. Olika positioner markerar olika 

handlingsmöjligheter som blir verkliga i ett relationistiskt sammanhang. Det är i situationen 

och samspelet som dessa skillnader konstitueras och det är i det relationella sammanhanget 

som skillnader mellan grupper kan upptäckas. Skillnader mellan grupper är inte biologiskt 

betingade men eftersom att sociala gruppers relation till andra grupper vidmakthåller ett 

förhållande som bestämmer vem som har tillträde är det en verklig skillnad som då dessutom 

är mätbar (Bourdieu, 1995). 

 

Bourdieu (1995) förklarar positionen i det sociala rummet efter olika uppsättningar av kapital. 

Den totala ackumuleringen av de olika kapitalformerna skapar individens position eller 

egentligen är det gruppens position då Bourdieu ser på individen i förhållande till den 

samhällsgrupp den tillhör uppdelat t.ex. efter yrke. Individen får genom sociala erfarenheter 

möjlighet att tillträda gruppen genom att den tillförskaffar sig de kapitalformer som gruppen 

innehar och kan då förhålla sig till gruppens normer och värderingar. Grupper eller fält som 

Bourdieu kallar dem uppstår genom det finns en kamp om samhällets tillgångar. Blir gruppen 
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legitimerad av de övriga sociala fälten att ha makt inom ett specifikt fält så förstärks gruppens 

position i hierarkin. 

 

3.3 Bourdieus kapitalformer. 

Bourdieu (1994) använder olika kapitalformer för att visa på en förklaring av utfallet av en 

interaktion. Kapital i det här sammanhanget ska inte ses i den ekonomiska termen utan ska ses 

som de samlade uppsättningar av symboliska och materiella tillgångar som kan användas för 

att interagera i en specifik situation eller befästa en hierarkisk position. Bourdieu delar upp 

kapitalet i olika former. Ekonomiskt kapital, socialt kapital och kulturellt kapital. Det 

ekonomiska kapitalet är de materiella resurser som förfogas över eller kunskaper om hur 

materiella resurser kan tillförskansas. Socialt kapital innebär tillgången av de mänskliga 

kontakter som individer innehar. Som familj eller vänner. Det finns även mer specifika 

kapitalformer som t.ex. utbildningskapital. Gemensamt för olika kapital är att de anses vara en 

tillgång något som anses ha ett värde av resten av fältet. Något som kallas det symboliska 

kapitalet. Vad som värderas skiljer sig beroende på socialt fält, en tillgång av en specifik 

examina kan i ett fält innebära tillträda medan det i ett annat saknar betydelse. Det finns dock 

en total samhällig makthierarki som övergripande är bestämmande för vilka kapitalformer 

som behövs för att få makt. I Bourdieus (1994) sociala rum ser han en delning på toppskiktet. 

De med mest makt har en stor andel ekonomiskt kapital eller en stor andel kulturellt kapital 

eller både och. Han menar att det finns en slags finkultur som är intimt knuten till 

makthierarkin och för att få tillgång till en sådan position måste en förståelse av denna kultur 

innehas. Kulturen förstärks och legitimeras genom att den implementeras i institutioner som 

förespråkar det eftersträvansvärda att inneha denna kulturella kompetens. Den andra 

maktsfären är baserad på materiella tillgångar vilket avspeglar en klassposition som har 

premierats av strukturen genom att belönats ekonomiskt. 

 

3.4 Symboliskt kapital. 

För att skapa en större förståelse av symboliskt kapital använder sig Broady (1988) ett 

exempel på Bourdieus studier av det Kabyliska samhället. Ett samhälle som är mindre 

differentierat där hela strukturen hyllar samma värden. Det starka kulturvärdet var i detta 

samhälle hedern, något som individen fick lära sig från tidig ålder och behövde förhålla sig 

till för att skapa sin egen position i denna struktur. I den moderna världen finns det en stor 

differentiering av dessa värden. Motsvarande hedern i det moderna samhället är beroende på 

vart i fältet du befinner sig. Olika klasser eller fält förespråkar olika värden för att höja eller 
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försvara det egna fältets position.  Förskansningen av symboliskt kapital tar sin början redan 

vid tidig håller. Föräldrarna tillhör ett socialt fält som har sina normer och värderingar som 

projiceras över på barnet. Arv eller gåvor av materiella resurser ger fördelar på det 

ekonomiska fältet. Din familjs kontakter kan öka möjligheterna att ta sig in på specifika fält. 

T.ex. skiljer sig ett barn från arbetarklassens normativa uppväxt från ett överklassbarns 

uppväxt. Det är olika värden som premieras vilket gör strukturen mer statisk. Individen får ett 

ramverk av hur interaktion ser ut och vilka medel som kan användas för att interagera. Vilket 

språkbruk som ska användas i vilket rum, vad som är accepterat i en viss situation men inte i 

en annan, vilka värden som ska hyllas och vilka som ska förkastas.  

 

Bourdieu (1995) föredrar att diskutera dessa skillnader som en uppsättning av olika fält 

snarare än olika kulturer. Då han menar att det endast är den dominerade fältets kultur som 

spelar en roll när tillsättning av samhällets viktiga positioner sker. Det finns värden som är 

skilda från den bestämmande kulturen som spelar roll för hierarkin inom det sociala fältet 

men i den övergripande strukturen är det eliten som bestämmer dessa värden. För att säkra sin 

framtida överlevnad har de ledande fälten ett intresse att investera i sina barns förmåga att 

förskansa sig de värden som premieras av fältet. Samtidigt som de har en fördel av det sociala 

arv som behövs för förstå kulturens spelregler får de även en fördel genom att de sociala 

institutionerna byggs upp för att hedra dessa värden. Det är den här processen som skapar 

reproduktionen av samhällsklasserna. Broady (1988) menar att det är fel att se Bourdieus teori 

som socialdeterministisk. Att det inte finns någon möjlighet att förändra sin position i det 

sociala rummet. Han menar att det går att investera i de kapitalformer som är 

eftersträvansvärda för att skapa sig en plats hos de högre fälten. Dock blir fälten i sig i stor 

grad reproducerande då de som fått inträde i fältet och får makt inte vill undervärdera sin 

ansträngning och på så sätt förlora sin position. Det finns dock exempel på paradigm inom det 

kulturella kapitalet då människor högt upp i hierarkin förespråkat nya värden som resten av 

gruppen varit tvungna att ta till sig för att inte förlora sin position. 

 

3.5 Habitus. 

Arvet av de olika slags kapital är vad Bourdieu (1995) kallar präglingseffekten. Omgivningen 

påverkar individen så normer och värderingar överförs på den kommande generationen. 

Präglingen under uppväxten är inte definitiv utan påverkas av personens kommande sociala 

kontakter och kan hela tiden utvecklas beroende på i vilket fält individen orienterar sig i eller 

aspirerar på att få tillhöra. Dock blir de nya intrycken alltid relaterade till individens 
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utgångsposition och skapar en seghet i förmågan att förändra detta. Omvandlingen av 

kapitalet till ett verktyg för att kunna socialisera är vad som kallas habitus. Det fungerar som 

en omedveten uppsättning av dispositioner som fungerar olika beroende på tillgången av 

kapital. Utgången av en situations utfall är beroende av hur väl individens habitus förhåller sig 

till omgivningen. Omgivningen kan bestå av andra individer men också institutioner eller fält. 

Johnsson (2004) förklarar begreppet genom att visa på hur Bourdieu använder begreppet 

kropp. Kroppen motsvarar människans position i det sociala rummet uppbyggd av 

ackumuleringen av kapital och habitus är kroppens omedvetna förmåga att kunna handla i ett 

relationellt sammanhang. Det finns inga givna förmågor som följer med kroppen vid födseln 

utan den fungerar som en tomhet som byggs på av egenskaper och erfarenheter grundade i 

vilken moralisk struktur individen förhållit sig i. Vid interaktion lägger kroppen grunden för 

människans handlingsmöjligheter eller habitus. Om individen har kapitalet som krävs för att 

positionera sig inom ett socialt fält visas det genom att habitus stämmer överens med fältets 

struktur. Handlingen motsvarar förväntningen och fältets struktur förstärks. Genom en 

interaktion i fältet byggs kroppens kapital på och habitus har möjlighet att förändras inför nya 

interaktioner. Habitus är knutet till positionen och interaktionen eftersom det är beroende av 

interaktionen. Kroppen och dess påbyggnad kan däremot förflyttas mellan olika fält vilket 

medför att individen kan förhålla sig på olika sätt beroende på socialt sammanhang, men 

samtidigt behålla en grund av moraliskt ställningstagande efter präglingseffekten. Kroppen 

kan tolkas som potential till habitus eftersom den kan skilja på sammanhang och förhålla sig 

till vad som anses ha betydelse inom olika fält. Det finns olika förväntningar som kroppen 

avläser och omsätter i handlingsmöjligheter. Det som är av betydelse i ett sammanhang eller 

fält kan sakna betydelse i ett annat vilket begränsar habitus beroende på kapitalresurser inom 

fältet.  

 

Genom att det i kroppen finns en grund av normer och värderingar som förflyttar sig mellan 

olika sociala miljöer går de på förhand att se vilka kvaliteter kroppen besitter i en given miljö. 

Den är disponerad att ge uttryck för vad Bourdieu (1995) kallar synpunkter och kan jämföras 

med vilka fördomar som finns om ett fält. En tolkning av fältet sammanförd med de 

grundläggande normerna. Något som skapar förutsättning både för lyckad interaktion om 

synpunkten motsvaras och förstärks av fältet men även en vilsenhet om synpunkten av vilka 

kapital som motsvarar fältets normer och värderingar skiljer sig från den egentliga strukturen. 

Att tillskriva värde till något som inte är värderat eller att misstolka något som är värderat till 

något annat. Fältets förmåga att tillskriva värde till samma saker skapar förutsättningar för att 
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fältets individer har ett liknande ställningstagande som verkar enande för fältet. Samtidigt 

skapar de olikheter eller motsättningar vid en interaktion av människor som befinner sig på 

olika platser i strukturen. Bourdieu (1995) menar att detta inte nödvändigtvis skapar en 

maktkamp mellan olika fält utan att det snarare är naturligt att interagera med människor som 

har gemensamma värderingar och livsstil.  

 

Johnsson (2004) diskuterar vidare Bourdieus teori i förhållande till det fria valet. Han kommer 

fram till att det finns ett fritt val i den meningen att det ger kroppen möjlighet att uttrycka sin 

synpunkt men att det inte kan betecknas som fritt i syn till positionen i det sociala 

sammanhanget. Det finns ett tvingande habitus men i mindre begränsade miljöer som skolan 

är det möjligt att med intryck och inlärning från andra miljöer eller kroppar förändra 

synpunkten och positionen. Så habitus kan aldrig ses som helt deterministiskt på individnivå, 

det går inte på förhand att spå framtiden för en specifik individ även om det finns normella 

ramar som måste kringgås och som gör strukturen seg. Johnsson (2004) menar att det kan ses 

som en utmaning för pedagogiken att avskilja studenten från deras verklighet för att på så sätt 

kunna skapa en förutsättning för inlärning opåverkad av socialt arv. 

 

3.6 Skolan och social reproduktion. 

Alla sociala miljöer kan anses vara lärande för individen. Du påverkas av de sammanhang 

som du befinner dig i. Skolans miljö ses dock ha en större påverkan på inlärningsprocessen 

och habitus än andra miljöer. Den har det för att den under en längre tid tar upp en så stor del 

av individens liv och ger en kontinuerlig påverkan. Den ger också möjligheter att ge en 

överblick över strukturen och skapa en inblick för hur individen ser på sin egen plats inom 

denna struktur. Något som Johnsson (2004) ser som en förutsättning för att kunna förstå och 

förändra de predisponerade synpunkterna. Inlärning och påverkan på habitus inom 

utbildningsväsendet sker dock på skolans villkor och det är institutionens kulturella kapital 

som gör grunden för vilka värden som premieras och överförs på eleverna. Eller i alla fall på 

de elever som är mottagliga för överföringen av detta kapital. Genom överföringen av 

bestämda kulturella värden säkras värdenas befintlighet. Det kulturella kapitalet måste 

erkännas och tillämpas för att kunna lyckas inom skolan och för att ta sig till en position att 

kunna förändra normen. Att förändra kan då ses som osannolikt eftersom individen redan är 

präglad av normen. Skolan väljer vilka som ska bli framgångsrika eftersom de anpassar 

förmågan att prestera utifrån en viss grupps förutsättningar. De elever som så småningom blir 

lärare för nya elever har lyckats med detta genom att de accepterat vilka värden läraren ska 
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vidarebefordra. Broady (1988) ser samhällets ideologi om att skolan ska fungera som jämlik 

och ge alla samma förutsättningar som det moderna samhällets stora blindhet av vad som 

egentligen pågår och förmågan av en privilegierad elit att behålla sin position. 

 

 Effekten av olika elevers mottaglighet att kunna ta till sig skolans institutionella habitus är 

enligt sociologin den snedrekrytering som finns till utbildningar på landets högskolor 

(Eriksson och Jonsson, 2002) Olika samhällsgrupper har olika benägenhet att söka till högre 

studier och dagens bild är skev med riktningen att människor ur en i utbildningssynpunkt mer 

gynnad bakgrund är starkt överrepresenterade. Vilket i längden leder till att de blir 

överrepresenterade i de styrande fälten, som har kravet av en gedigen utbildning för att 

markera kompetensen som krävs inom fältet. Snedrekryteringen har historiskt sätt blivit bättre 

i Sverige men den positiva förändringen har stagnerat och varit stabilt under den senaste 

tioårsperioden (Högskoleverket, 2010) Orsaken till åtskillnaden mellan social bakgrund och 

vidareutbildning uppkommer redan på grundskolenivå. Det är valet till gymnasieprogram som 

anses vara den största faktorn till den senare snedrekryteringen på högskolenivå (Börjesson & 

Palme, 2000) Det finns ett tydligt samband mellan social bakgrund och val till ett teoretisk 

högskoleförberedande gymnasieprogram jämfört med val till praktiska yrkesförberedande 

program. Detta kan ses i form av ett primärt samband där elever med högskoleutbildade 

föräldrar samt flickor representerar en större andel på de teoretiska programmen än den totala 

populationen. Men även i ett sekundärt samband då de är just de grupperna som i högre grad 

har betygen som krävs för att kunna konkurrera om platserna på de mest åtråvärda teoretiska 

programmen. Eriksson och Jonsson (2002) presenterar förutom betygets möjliggörande en till 

förklaring av valet till gymnasieprogram. De menar att detta val i stor del görs i samspel 

mellan barnet och föräldrarna. Det som anses ha värde överförs från föräldrarna till barnen 

och är representerat av föräldrarnas position i den sociala strukturen och vilka fält de tillhör.  

 

Werner (2004) förklarar ojämlikheten inom grundskola genom att systemet förutsätter en alla 

lika princip. Grundskolan förutsätter att alla elever har samma grundnivå vid skolstart och tar 

inte hänsyn till bakgrunden. Han menar att relaterat till bakgrund har eleverna olika stort 

symboliskt kapital som sammanstämmer olika med skolans värden och ide om lärande. Av 

skolväsendet betraktas dock detta kapital som likvärdigt och undervisningen sker därefter. I 

hans studie på tyska elever kommer han fram till att det bara är en viss typ av kulturellt 

kapital som verkar ha en effekt på resultat i skolan. Motsatt Bourdieus teoretiserande om att 

det finns en finkulturell elit så påverkande inte vad som kan anses som kulturella värden 
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effekten av social reproduktion genom utbildningsväsendet. Variabler som kulturell 

konsumtion visade ingen effekt på reproduktion. Däremot visade variabler som relaterades till 

kognitiva färdigheter, som läsvanor hos föräldrarna, en effekt på elevens resultat. Något som 

vidare kopplades till föräldrarnas utbildningsnivå och gav en förklaring till varför det 

sambandet var betydligt starkare än om föräldrarna har ett statusyrke som inte är kopplat till 

utbildning. Werner (2004) drar slutsatsen att det snarare är de kognitiva förutsättningarna än 

den kulturella hierarkipositionen som har en effekt på elevens resultat. Även om det gick att 

se att barn till föräldrar med finkulturell kompetens ärvde den kompetens så hade den inget 

samband med studieresultatet.  

    

Jonsson och Eriksson (2000) tar upp förklaringar till hur det symboliska kapitalet överförs 

från föräldrar till barn. De menar att barnen från utbildade föräldrar får en verbal förståelse 

som stämmer in med det språk som används i skolan. De får läxhjälp med högre kompetens 

än barn från lägre samhällsklasser eller har en ökad benägenhet att anställa privat läxhjälp till 

sina barn. Utbildade föräldrars barn lever i en bättre hemmiljö som till större del är anpassad 

för att studera i. De kan t.ex. ha tillgång till en egen dator eller ett eget rum där de kan 

fokusera på sina studier. Jonsson och Eriksson (2000) menar även att mentaliteten bland 

elever skiljer sig åt. Redan från tidig ålder har barn ur en högre samhällsklass en medvetenhet 

om vad de vill arbeta med och att de behöver lägga ner tid på skolan för att i framtiden kunna 

studera vidare till det framtida arbetet.  Samtidigt gynnas barn ur medelklass genom att skolan 

premierar medelklassens normer och ger en positiv respons om eleven kan förhålla sig till 

skolans kulturella koder. Nash (2002) spinner vidare på samma teoretiska synsätt och menar 

att det är de elever som vill bli undervisade som har en fördel. Viljan kommer från den 

positiva responsen från skolan, ambitionen att få statusyrke samt det akademiska 

självförtroendet. Det finns en habitusstyrd villighet att bli undervisad som transformeras 

genom skolans positiva respons av att hedra sådana värden. 

 

Ring och Svensson (2007) som studerar ungdomsbrottslighet tar med grund i sitt empiriska 

resultat resonemanget ett steg längre. De diskuterar att medelklassens barn som lyckas leva 

upp till skolans normer vinner status och respekt bland den vuxna allmänheten medan 

pojkarna från arbetarklassen hittar sig själva på botten av denna statushierarki. Detta skapar 

en grogrund för subkulturer eftersom dessa pojkar då vänder sig till andra fält där andra 

värden är uppskattade, dessa är ofta i konflikt till skolans värden och förklarar varför dessa 

pojkar har en större benägenhet att hamna i kriminalitet. Med grund i detta resonemang skulle 
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det kunna sägas att skolan inte bara gynnar vissa grupper utan även har en direkt negativ 

påverkan på andra. 

 

Almquist m.fl. (2010) diskuterar att förutom den yttre påverkan från social bakgrund som 

påverkar studieresultat finns det i klassrummet en egen mikrostruktur med egna 

hierarkipositioner. I Bourdieus språk kan det ses som ett eget fält med en konkurrens om 

maktpositionerna. Författarna ser den skild från de yttre sammanhangen men ändå påverkad 

av dem. Elever ur en mer gynnad bakgrund har en fördel att inta dessa maktpositioner då 

prestationen är värderad. Samtidigt bär de med sig andra statussymboler som materiella ting, 

märkeskläder, ett bättre språk eller en attityd som passar i sammanganget. De ur samma miljö 

har en tendens att knytas till varandra i detta fält, likt alla andra fält, vilket skapar 

reproducering av makrostrukturen till mikrostrukturen. Medelklassens barn får högre sociala 

positioner i klassrummet och tävlar inom gruppen att prestera, medan eleverna lägre ner i 

hierarkin lockas att knyta an till andra värden än skolans. Elevens habitus som är präglat av 

bakgrunden blir genom det relationella spelet i klassrummet modifierat till mikrostrukturen 

som i sig förstärker makrostrukturen. Ett habitus som ger de gynnade eleverna en vana av att 

agera i en maktposition inom ett fält medan arbetarklassens barn får en vana av sin 

marginaliserade position. 

 

3.7 Det fria skolvalets påverkan och peer effekter. 

Effekten efter den ökade etableringen av friskolor i Sverige är omdiskuterad. Det beror till 

stor del vilken syn som finns på skolans uppgift. En del forskare fokuserar på resultat och 

huruvida friskolorna höjer resultatet generellt, andra på jämlikhet och om friskolorna påverkar 

jämlikheten generellt. Närhetsprincipen innebär att de kommunala skolorna är tvungna att 

erbjuda platser till de barn som finns i sitt närhetsområde. En regel som inte är applicerad på 

de privata skolorna (Kallstenius, 2010). Denna regel leder till en problematik som innebär att 

elever från medelklassen som bor i ett arbetarklassområde i en högre grad väljer att lämna den 

kommunala grundskolan till förmån för friskolor. De kommunala grundskolorna i dessa 

områden blir tömda på elever med en högre andel symboliskt kapital. Detta beror enligt 

Skolverket (2003) på att det krävs vissa förkunskaper hos föräldrarna för att ha förmåga att 

välja skolgång till sina barn. Dessa förmågor är vilja, kunskap och tid. Vilket kan kopplas till 

Tooley (1997) som diskuterar hur ett kapital som är uppbyggd i närhet till den akademiska 

världen krävs för att förstå valets innebörd. Samtidigt som det krävs en materialistisk grund 

för att familjen ska klara av de kostnader som kommer med att eleven går på en skola längre 
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bort från hemmet. Detta skapar enligt Tooley (1997) en konkurrens mellan skolor istället för 

det pedagogiska komplement som det var tänkt som från början. Skolor får ett rykte om sig att 

vara bra eller dåliga eftersom de samlar på sig elever med olika förutsättningar vilket 

avspeglar sig i resultatet. Något som i längden kan leda till en ökad segregation. De dåliga 

skolorna får svårt att rekrytera ”bra” elever men också bra lärare. (Skolverket, 2003). Tooley 

(1997) tar också upp positiva effekter av friskolan som uppträder då barn ur en lägre klass 

lyckas ta sig till en skola som har en elevsammansättning med ett stort symboliskt kapital och 

genom det som kallas peer effekten som innebär att individen påverkas av sin närmaste 

omgivning, sina kamrater får en bättre möjlighet att prestera.  Detta är dock ingen generell 

effekt utan snarare få individuella öden. Eftersom elevsammansättningen skulle förändras om 

fler elever skulle flytta skulle även effekten minska. 

 

Med närhetsprincipen faller det sig naturligt att elevsammansättningen på skolan avspeglar 

människorna som bor i området. När bostadsområdena är starkt segregerade blir 

elevsammansättning homogen medan en blandning av social bakgrund i bostadsområdet 

skapar en blandning av elever med olika förutsättningar (Kallstenius, 2010). Det finns flera 

internationella studier på effekten av skolans kontext och elevsammansättningens påverkan på 

resultatet. Vad som framkommit är att skolor som har ett rykte om sig att vara bra eller 

presterande har en liten positiv effekt på elevernas resultat. Detta förklaras av att elevens 

befinner sig i en starkare pedagogisk miljö där det finns en självklarhet av vad som förväntas 

av eleverna och eleverna då i högre grad tar åt sig av det institutionella kapitalet. Eleverna 

sporrar varandra att nå resultat och misslyckande är skambelagt i högre grad än på andra 

skolor. Dessa skolor attraherar även erfarna lärare i högre utsträckning. Det finns även studier 

som visar på att en blandad elevsammansättning mellan elever från arbetarklass och 

medelklass har en positiv effekt på eleverna med sämre förutsättningar. Detta dock beroende 

på hur stor uppdelningen av elevgrupperna är (Thrupp, Lauder & Robinson, 2002). Bourdieu 

och Passeron (1977) förklarar detta genom att skolan skapar processer som återspeglar 

kapitalet av elevsammansättningen. Medelklassinfluerade skolor har elever som sympatiserar 

med det institutionella habituset och lärarna kan följa läroplanerna utan att eleverna opponerar 

sig. Medan det i arbetarklass dominerade skolor finns en konflikt mellan elevernas och 

skolans kapital vilket problematiserar undervisningen samt elevernas förmåga att ta till sig 

den.  Denna problematik gäller inte bara mellan skolor utan kan även vara aktuell mellan 

olika klasser på samma skola. Ansvaret att fördela eleverna in i klasser ligger hos rektorn 

vilket enligt Ammermueller och Pischke (2006) bekräftar det internationella resultatet att peer 
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effekten är högre på barn från en lägre klass även i Sverige. Något som bör tas upp är att 

Thrupp m.fl. (2002) allmänt kritiserar forskningen om elevsammansättning, de menar att den 

ofta präglas av ett ideologiskt bias där resultatet är tolkat för att skapa politiska poänger. 

 

4. Eskilstuna Kommun. 

 

Eskilstuna- Fristaden grundades år 1659 och fick sitt namn efter munken Eskil. Att det var en 

fristad innebär en möjlighet att etablera sig som företagare inom den tunga industrin utan att 

behöva tänka på avgifter. Industrin präglades under den första delen av 1900 talet av en hög 

produktivitet och behovet av arbetskraft var stort. Arbetskraften i Sverige räckte inte till och 

kommunen fick vända sig till utlandet för att rekrytera. Arbetarna som kom var framförallt 

från Finland men följdes senare även av människor från Balkan och Italien. Den ökade 

befolkningen skapade ett ökat behov av bostäder och kommunen tog till sig miljonprojektets 

ideèr om större hyreshus (Eskilstuna kommun, 2010a). I slutet av 2010 innefattade Eskilstuna 

Kommun runt 96 000 invånare. Av dessa räknades 18 % ha en annan etnisk härkomst än 

Svensk. Två etniska grupper är dominerande och representeras av människor med en grund 

från Finland eller Irak. Totalt representerar dessa runt 14 000 invånare. Enligt definitionen att 

en person med utländsk bakgrund inte är född i Sverige eller har två föräldrar som inte är 

födda i Sverige. Räknat till storlek är Eskilstuna kommun en av de kommuner som tar emot 

mest flyktingar (Eskilstuna kommun, 2011a) Bland människor i arbetsaktiv ålder (25-64 år) 

hade 2010, 32 procent av Kommunens befolkning en eftergymnasialutbildning. Vilket är 

något lägre än riket i övrigt. Bland de som hade en längre eftergymnasialutbildning än tre år 

var kvinnorna nästan 40 procent fler än männen. Det är då framförallt de yngre kvinnorna 

som har en längre utbildning. (SCB, 2011) Bland utrikesfödda invånare hade år 2008, 27 

procent en eftergymnasial utbildning. Något som i riket är lågt och förklaras genom att 

Eskilstunas utrikesfödda har bott där en längre tid. De människor som under senare tid har 

kommit till Sverige är generellt mer utbildade än de som kom tidigare (SCB, 2010).  

 

4.1 Eskilstunas grundskola och organisation. 

Eskilstuna kommun hade 2010, 9585 elever i grundskolan vilket motsvarar ungefär en tiondel 

av kommunens befolkning. Eleverna är uppdelade på 30 grundskolor av vilka tre har en 

fristående huvudman, vad som i dagligt tal betraktas som friskola. Alla grundskolor utom tre 

driver utbildning mellan årsklass ett till sex medan tretton skolor bedriver undervisning till 
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årsklasserna sju till nio. (skolverket, 2011a). De kommunala grundskolorna är uppdelade 

under två olika förvaltningar. 25 skolor tillhör Barn och utbildningsförvaltningen och två 

skolor tillhör Torshälla stads förvaltning. Dessa två skolor är geografiskt belägna i Torshälla 

som räknas som en kommundel till Eskilstuna. De övriga skolorna är uppdelade i sju 

grundskoleområden och har totalt 32 rektorer som pedagogiska ansvariga uppdelade mellan 

de olika områdena. Indelningen till grundskolan är baserad i första hand på geografisk närhet. 

Vid sex års ålder erhåller föräldrarna ett brev som informerar att den närmaste skolan har 

reserverat plats till deras barn. Eleven har sedan möjlighet att efter önskemål byta skola 

mellan de kommunala skolorna i mån av plats eller söka sig till en friskola. Två skolor har 

profilutbildningar på högstadienivå där eleverna blir antagna efter inträdesprov, dessa är 

inriktade på estetisk verksamhet. Den största omflyttningen bland eleverna sker mellan 

årskurs sex och sju. Till höstterminen 2011 hade fjorton procent av eleverna begärt att få byta 

skola till någon annan kommunal skola. Populäraste valet var Stålforsskolan och 

Djurgårdsskolans profilutbildning. Vilka skolor som tappar elever framgår inte.  (Eskilstuna 

kommun, 2011b).  

 

Eskilstunas elever delas upp på totalt 725 heltidstjänster och utslaget på antalet elever blir det 

7,4 lärare per 100 elever. Av dessa har 84 procent en pedagogisk utbildning.  Vid en 

jämförelse med riket har Eskilstuna nästan en mindre heltidsanställd lärare per 100 elever än 

medelvärdet. Antalet lärare per elev skiljer sig åt beroende vilken skola i Eskilstuna kommun 

som undersöks. Den kommunala skola med lägst antal lärare per elev har hälften så många 

som den som har flest trots att både skolorna undervisar samma årskullar (Skolverket, 2011a). 

 

Sveriges grundskolelärarkår består till tre fjärdedelar av kvinnor. Siffran i Eskilstuna är 

marginellt högre men det finns en stor variation om man går ner på skolnivå. Bland de skolor 

som har fler än fem heltidsanställda lärare har den med högst andel endast kvinnliga 

pedagoger medan den med minst består till 40 procent kvinnliga lärare. Dessa skolor är båda 

mindre skolor vilket gör att utfallet blir starkt påverkat av varje anställd. Variansen är mindre 

på de större skolorna även om det kan skilja med upp till trettio procent (Skolverket, 2011a).  

 

Antalet elever med utländsk bakgrund som representeras av människor som inte är födda i 

Sverige eller där båda föräldrarna inte är födda i Sverige är i Eskilstuna kommun fler än 

medeltalet i Sverige. I hela riket är den här siffran 8 procent och i Eskilstuna 25 procent. 

Generellt har friskolorna i Eskilstuna en högra andel av dessa elever än de kommunala 
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skolorna. Alla Eskilstunas friskolor präglas av en förankring i ett språk som inte är Svenska 

med namn som Engelska eller Sverigefinska skolan. Bland de kommunala skolorna finns det 

en stor varians mellan antalet elever med utländsk bakgrund. Den skola med flest i 

elevkategorin har en stark majoritet av dessa elever medan de med minst endast har några 

procent. Något som avspeglar demografin i det geografiska området i skolans närhet. Elever 

som har föräldrar med eftergymnasial utbildning är generellt fler i Sverige än i Eskilstuna 

kommun även om det bara skiljer fyra procent mellan rikets 51 procent och Eskilstunas 47 

procent. Likt de andra variablerna finns det även här en skillnad beroende på vilken skola som 

undersöks. Det finns skolor där endast en fjärdedel av eleverna har utbildade föräldrar och det 

finns skolor där ett stort flertal av eleverna har utbildade föräldrar (Skolverket, 2011a)  

 

4.2 Ekonomi i Eskilstunas grundskolor. 

Medelkostnaden för att en elev ska gå i grundskolan i ett läsår är i Sverige 90 600kr. Vilket 

bekostas av kommunen genom skatteintäkter. Medelkostnaden är varierande beroende på hur 

stor del av budget varje kommun väljer ätt lägga på grundskolan. Den varierar även beroende 

på vilken årskull eleven går i. En förstaklass elev kostar mindre än en niondeklass elev som 

spenderar mer timmar i lärarledd undervisning. Medelkostnaden är därför proportionerlig 

efter ålder. I Eskilstuna kommun var kostnaden år 2010 för varje grundskoleelev 70100kr 

alltså runt 20000 mindre än riket i genomsnitt. Alla pengar som går till skolan går inte till det 

som kallas kostnad för undervisning utan innefattar även kostnader av lokaler, läromedel, 

elevvård, skolmat, SYV-verksamhet, kompetensutveckling, utrustning, skolledning och 

administration. Det som återstår är det som räknas som rent pedagogiska pengar. Kostnaden 

för lärarlöner, vikarier och vidareutbildning av lärare. I hela riket är medelkostnaden för 

elevundervisning 44800 kr och i Eskilstuna kommun 39100 kr. Skillnaden är här 

proportionerligt mindre än den totala kostnaden mellan hela Sverige och Eskilstuna kommun. 

Om man tittar på städer med en högre befolkning än 50000 invånare blir skillnaden ännu 

mindre då medeltalet här är 41500 kr (Skolverket, 2011a).  

 

Eskilstuna kommuns resursfördelningssystem är baserat på ett á-pris system som fördelar 

pengar till grundskolorna utifrån den volym av elever som finns på skorna och efter flera olika 

variabler inbakade i á-priset. Några av de viktigaste argumenten för detta system är enligt 

Eskilstuna kommun att det skapar en jämförelsemöjlighet mellan olika skolor och skapar ett 

tydligt ekonomiskt ansvar för den som är pedagogisk ansvarig. Andra fördelar är att det tar 

hänsyn till elevförflyttningar då volymen är baserad på en mätning per termin. Systemet anses 
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enkelt och överskådligt. Det som anses vara problematiskt med systemet är att det kan 

motverka samarbete mellan skolorna. Ett annat problem som uppkommer genom att budgeten 

strikt fördelas till elevantal är att skolor kan ställas inför en snabb omställningsprocess om 

flera elever väljer att byta skola eller andelen elever i nya årskullar fluktuerar (Taipale, 2004).  

 

I Eskilstuna kommun fördelas grundbidraget i á-priset till grundskolan beroende på vilken 

årskull eleven går i. Skolår ett till tre erhåller 85 procent av grundbidraget, fyra till sex 100 

procent och sju till nio 115 procent. Denna uppdelning är baserad på elevernas 

genomsnittligga timplan. Fler skoltimmar för eleven betyder fler lärartimmar och en högre 

kostnad (Taipale, 2004).  I á-priset ingår också strukturtillägget som enligt Eskilstuna 

kommun är riktat för att utjämna de strukturella skillnader som finns i elevsammansättningen 

på de olika skolorna. När resursfördelningssystemet först implementerade motsvarade 

strukturtillägget 14,4 procent av den totala á-prisramen. Detta har successivt sänkts och från 

och med 2005 ligger det på elva procent. Samtidigt har satsningar gjorts på internationella 

klasser som menar till att kunna slussa ut nyinkomna invandrare till den vanliga grundskolan 

och finansieras från en central pott. Resurser till elever med behov av särskilt stöd har även 

den förflyttats från á-priset till en central pott där lärarna finansieras utan att påverka den 

ekonomiska tilldelningen till en viss skola.  

 

Strukturtillägget är baserat på två variabler som utgör en lika stor inverkan på tilldelningen. 

Dessa variabler är elever med utländsk bakgrund, vilket innefattar att eleven inte är född i 

Sverige eller att elevens bägge föräldrar inte är födda i Sverige, och andelen lågutbildade 

föräldrar till skolans elever. En grundskola i Eskilstuna erhåller alltså ekonomiska medel efter 

hur många elever som går på skolan, hur dessa är utspridda mellan olika årskullar, hur många 

elever det finns på skolan med utländsk bakgrund samt andelen av lågutbildade föräldrar till 

elever på skolan. Strukturtillägget och resurserna ifrån det blir därför olika beroende på hur 

elevsammansättningen ser ut på en skola relaterat till andra skolorna. Utöver detta tillkommer 

även resurser för lokaler och skolskjutsar som ligger i en pott utöver á-priset. Pengarna som 

kommer in till skolan genom á-priset är det upp till pedagogisk ansvarig att fördela vilket kan 

skapa skillnader mellan skolorna i t.ex. antalet lärare per elev. Strukturtillägget är lika stort 

och utformade på samma sätt till de fristående skolorna som till de kommunala skolorna. Den 

sista utredningen som Eskilstuna kommun gjort på resursfördelningssystemet till 

grundskolorna genomfördes i slutet av 2004. Enligt den var det svårt att se hur 

strukturtillägget används av skolorna förutom den delen som finansierade undervisning i 
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Svenska som andra språk och modersmålsundervisning. I de skolorna med högst andel av 

elever med utländsk bakgrund användes upp till fyrtio procent av strukturpotten till den här 

undervisningen. Tidigare baserades strukturtillägget utifrån samma variabler men var 

beroende av hur dessa variabler såg ut i det geografiska område som skolan låg. Idag görs 

istället en faktisk mätning av varje elevs sociala bakgrundfaktorer. Med tanke på att det sker 

en viss förflyttning av elever mellan de kommunala skolorna samt av elever från de 

kommunala skolorna till de fristående skolorna anser Eskilstuna kommun att den nya 

mätmetoden skapar ett mer rättvist utfall av hur strukturtillägget utdelas med tanke på skolans 

faktiska elevsammansättning (Taipale, 2004). 

 

Eskilstuna kommun har under de senaste åren gjort en medveten satsning att placera de som 

kallas de internationella klasserna på skolor med en lägre andel elever med utländsks 

bakgrund. De internationella klasserna innehåller de elever som nyligen invandrat till Sverige 

och tanken med dem är att eleverna ska få förkunskaper i det svenska språket för att senare 

kunna slussas vidare ut i den vanliga grundskolan. Förhoppningen är att eleven blir kvar i 

samma skola vid bytet från internationell klass till vanlig klass. På så sätt är målet att elever 

med utländsk bakgrund sprids ut på flera skolor istället för att vara centrerade på ett fåtal. I 

genomsnitt går en nyinvandrad elev i en internationell klass i två terminer en tidsperiod som 

drastiskt minskat sedan början 2000-talet då den var fem terminer. (Eskilstuna kommun, 

2010b). 
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5. Metod. 

 

Jag vill här återgå till syftet i den här studien som är att undersöka om det med ekonomiska 

verktyg går att överföra institutionellt kapital på elevens habitus för att skapa jämlika 

förutsättningar. Frågan som följer blir vilket är det bästa sättet att gå till väga för att komma 

fram till ett svar på det här syftet. Problemet är att det i det här fallet finns en del 

begränsningar i den data som finns tillgänglig som jag måste förhålla mig till. Samt förhålla 

mig till att urvalet är begränsat till Eskilstuna kommun. Jag ämnar att i den här delen av 

uppsatsen visa vad forskningen säger angående vilka metoder som är fördelaktiga att använda 

i samhällsvetenskapen i allmänhet och vilka metoder som kan användes i studier av hur 

ekonomiska incitament påverkar elevers resultat i skolan i synnerhet. Jag kommer även titta 

på hur Bourdieus teori om socialt kapital och habitus tidigare har operationaliserats för att se 

om det finns lärdomar att ta del av och använda i det här arbetet. 

 

5.1 Metodologiska överväganden. 

Huvudintresset i den här studien ligger på att fånga upp vilka elevkategorier fördelade efter 

sociala bakgrundsfaktorer som har ett ökat behov av resurstilldelning samt att se om 

resurstilldelningen har någon effekt. Skolverket (2009) menar att detta behov skiljer sig åt 

mellan olika kommuner på grund av att demografin skiljer sig så mycket. Det är därför 

problematiskt att ha generaliseringsanspråk på hela landets elever. Denna studie kommer 

endast att titta på Eskilstuna kommun varefter det är min förhoppning att utifrån syftet kunna 

dra generella slutsatser till denna lokala kontext. För att genomföra studier som undersöker 

ekonomiska resursers påverkan på resultat och kunna dra mer generella slutsatser menar 

Gustafsson och Myrberg (2002) att de kvantitativa studierna har varit de mest effektiva. De 

menar att med ett korrekt formulerat urval går det att finna kausala samband mellan t.ex. 

sociala bakgrundsfaktorer och resultat eller pedagogiska skillnader som lärartäthet mellan 

skolor och resultat. Intressant för den här uppsatsen är att de även menar att det går att 

använda både aggregerade data och data på individnivå för att få fram dessa samband. Även 

om de menar att den aggregerade datan kräver en mer komplex och noggrann analys eftersom 

de aggregerade variablerna kan vara påverkade av samhällsfenomen som är svåra att fånga in. 

De menar att för att se på resursers inverkan på den aggregerade nivån räcker det inte att 

enbart titta på förhållande till elevens resultat utan andra faktorer måste vägas in. Detta är 

också något som ämnas att göras i denna uppsats då utgångspunkten är de sociala 
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bakgrundsfaktorer, en differentiering bland flera som inte alltid används inom den 

ekonomiska forskningen vilket är ett problem enligt Gustafsson och Myrberg (2002).  

 

Även Von Grief (2009) tar upp fördelar och nackdelar att hantera data på en aggregerad nivå 

när det gäller att studera effekten av resurser, social bakgrund och resultat. Hon menar att det 

ger en möjlighet att dels se förutsättningar för olika grupper i skolan och få fram kausala 

samband samt att det ger en möjlighet att se hur sammansättningar av grupper påverkar 

varandra. De så kallade peer effekterna, hur elever påverkas utifrån sina kamrater. Genom att 

titta på olika frekvenser av elevsammansättningar kopplade till resultatet går det att påvisa att 

olika sammansättningar kan vara olika fördelaktiga. En jämförelse mellan skolor kan även ge 

en inblick i hur skolkontexter skiljer sig åt i effektivitet på resultatet. Med detta menar Von 

Grief (2009)  likt Gustafsson och Myrberg (2002) att den aggregerade nivån är mer komplex. 

En skillnad i resultat och elevsammansättning på olika skolor behöver inte betyda att det är 

sammansättningen som är den kausala orsaken till sambandet. En alternativ förklaring skulle 

kunna vara att de bästa lärarna söker sig till de skolorna som har en elevsammansättning med 

t.ex. en stor andel elever med högutbildade föräldrar. Då är det skolkontexten inte 

sammansättningen som i det fallet har ett samband med resultatet. 

 

I den här studien används som tidigare sagt data på en aggregerad nivå vilket jag utifrån den 

tidigare forskningen anser som motiverat även om det finns ett problem att jag inte kommer 

kunna studera alla skolkontexter och därför måste ta hänsyn till den problematiken i analysen. 

Ett annat problem inom forskningen av resursfördelning är bristen på mätvärden av resultat i 

grundskolan. Av de mätvärden som finns är de flesta på de äldre eleverna som går i 

årskurserna åtta eller nio. I den här studien kommer fokus läggas på resultat i årskurs nio då 

dessa är de mest tillgängliga och differentierade efter sociala bakgrundsfaktorer av den data 

som finns tillgänglig för allmänheten. En kritik mot detta val skulle kunna vara att den 

befintliga forskningen, se bl.a. Von Grief (2009) och Eriksson och Jonsson (2002), visar hur 

yngre elever är mer påverkbara av pedagogiska förändringar så en ökad resursfördelning har 

en högre potential att ha en effekt. Tanken är att genom att undersöka de äldre 

grundskoleeleverna ska det gå att få en bra utvärdering av hur den befintliga 

resursfördelningen har påverkat dessa elever då eleverna har gått större delen av sina skolår 

med den befintliga fördelningen. Effekten borde därför tydligast kunna mätas på denna grupp 

av elever och de borde därför också kunna ge ett bra underlag för hur fördelningen skulle 

kunna förändras för att ge ett resultat som är mindre påverkat av sociala faktorer. Det kommer 
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däremot bli svårt att göra prediktioner på huruvida det är mer effektiv att ge en snedfördelad 

resursfördelning efter ålder med det gällande underlaget.  

 

När resultat mäts finns det flera faktorer som måste vägas in. Trots att resultat genom betyg 

eller nationella prov är menat att vara rättvist utformade efter nationella läroplaner och 

riktlinjer så behöver det inte alltid vara så. Eriksson och Jonsson (1993) menar att det alltid 

finns ett inslag av subjektiv bedömning när ett betyg ska delas ut. Det kan finnas en förväntan 

av lärare att vissa elever eller en viss grupp av elever kommer prestera eller inte prestera i 

skolan. En faktor som har ett medvetet eller omedvetet inflytande på läraren betygsättning. De 

diskuterar hur skolan är formad efter en medelklasstruktur som skapar en förväntning på att 

elever från medelklassen ska prestera och då även betygssätts efter förväntningen snarare än 

prestationen. Motsatt förhållande gäller grupper som inte är förväntade att prestera. Det 

existerar även en aktuell samhällsdebatt om hur den ekonomiska pressen som finns på dagens 

skolor, som uppkommit efter en mer konkurrensutsatt utbildningsmarknad då skolor måste 

locka till sig elever för att överleva, tvingar lärare att sätta högre betyg än vad eleverna 

egentliga är värda (Tralau, 2011) För kunna mäta resultat på ett så rättvist sätt som möjligt har 

jag använt mig av tre mätinstrument i analysen, dels används det genomsnittliga meritvärdet 

för slutbetyget för årskurs nio, dels kommer jag titta på hur stor andel av eleverna som har 

rättighet att söka till de nationella programmen i gymnasieskolan samt hur relationen ser ut 

mellan resultat på de nationella proven i årskurs nio och slutbetyget. Slutbetyg och andel 

behöriga till nationella program är de variabler som enligt Von Grief (2009) är de mest 

använda för att mäta resultat inom grundskolan på en aggregerad nivå. Genom att använda två 

olika variabler för resultatet är förhoppning att studiens resultat ska hålla en högre validitet. 

För att komma till rätta med problemet av subjektiv bedömning kommer skillnaden mellan 

skolorna och resultat på nationella proven och slutbetyg kunna svara på frågan om det finns 

elevgrupper som är förfördelade i betygsättningen.  

 

Att mäta symboliskt kapital kan göras på flera olika sätt men inom den sociologiska 

skolforskningen är den vanligaste formen att det är den sociala bakgrunden som får 

representera elevens symboliska kapital. Detta är motiverat med Bourdieus (1995) teori 

genom att föräldrarnas sociala kapital förs över till barnet och barnet formar grunden i sitt 

habitus efter sina närmaste relationer vilket i de allra flesta fall består i relationer med 

familjen. En variabel som föräldrars utbildningsnivå borde därför vara effektivt för att mäta 

det symboliska kapitalet hos elever på grundskolan. Denna variabel är också vida använd 
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inom den sociologiska forskningen på området, se bl.a. Broady (2000), Eriksson & Jonsson 

(2002) eller Almquist m.fl. (2010) Det finns även andra variabler som kan användas och ge en 

mer kompletterande bild som Nash (2002) visat när han hittar ett starkare samband mellan 

resultat och symboliskt kapital när han mäter antalet böcker i hemmet jämfört med 

föräldrarnas utbildningsnivå. Lareau och Weininger (2003) tar upp andra variabler som 

använts inom forskningen för att mäta symboliskt kapital. Några exempel är 

kulturkonsumtion, språkkunskaper, föräldrars inkomst, och fritidsaktiviteter. Problemet i mitt 

fall är att jag bara använder tillgänglig data och därför måste anpassa mitt urval. Detta är en 

svaghet då jag anser att elevens symboliska kapital inte enbart kan förklaras av föräldrarnas 

utbildningsnivå. Men jag menar att det är tillräckligt för att kunna dra intressanta slutsatser av 

resultatet. Jag kommer dessutom använda kön och svensk eller utländsk bakgrund som 

differentierade variabler vilka båda har förklaringspotential för att se om det går att omfördela 

institutionellt kapital genom en sned resursfördelning. 

 

Operationaliseringsmodellen att mäta symboliskt kapital genom att titta på föräldrars 

utbildningsnivå, kön och utländsk eller svensk bakgrund stöds av Hansen och Lander (2009) 

som menar att även om de inte svarar direkt på Bourdieus definition av symboliskt kapital ger 

en bra differentiering av elevkategorier med olika kapital och hur detta är anpassat till 

skolans. De kompletterar sin studie med en enkätundersökning innehållande mer kulturellt 

och skolkontextuellt inriktade frågor. Detta är dock inte möjligt i den här studien. 

 

Von Grief (2009) och Gustafsson och Myrberg (2002) menar att den vanligaste och mest 

effektiva kvantitativa metoden för studera resursfördelning inom skolan är olika former av 

regressionsanalyser. Metoden i det här arbetet kommer att begränsas till korrelationer och 

multivariata regressioner motiverat med den tidigare forskningen samt att de är bland de minst 

komplicerade av de statistiska metoder för den här typen undersökningar vilket borde 

minimera problem i den tekniska delen. Risken med regressionsanalysen enligt Hansen och 

Lander (2009) är att forskaren drar för stor vikt av variabler som är inkluderade i modellen. I 

en regressionsanalys finns det inga förklarande anspråk till de oberoende variablerna så därför 

måste definitionen av dessa vara tydlig så att inte felaktiga slutsatser dras. Regressionen 

kräver också att det finns fantasi och kunskap hos forskaren för att inte dra de enkla 

slutsatserna utan bredda analysen utanför de inkluderande variablerna. Både Von Grief (2009) 

och Gustafsson och Myrberg (2002) påpekar att vid användning av regressionsanalys måste 

hänsyn tas till det att även om det inte finns ett signifikant samband eller ett negativt samband 
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mellan resursfördelning eller pedagogiska incitament och resultat mellan elever från låg 

sociala bakgrund jämfört med hög så kan sambandet ändå finnas. Det är ofta dessa åtgärder är 

kompensatoriska vilket betyder att det finns ett samband men resurserna är inte tilldelade i så 

hög grad att det syns någon effekt. Om felaktiga slutsatser skulle dras från sådana samband 

har de potentialen att påverka den svenska skolan i negativ och mindre jämlik riktning. 

 

5.2 Regressionsanalys 

Meningen med en regressionsanalys är att skapa kausala samband mellan olika variabler. För 

det behövs en beroende variabel och en eller flera oberoende variabler som testas på den 

beroende variabeln. Förutsättningar för den beroende variabeln är att den måste befinna sig på 

det som kallas en kvantitativ nivå vilket innebär att den är på kvot eller intervallskalan. De 

oberoende variablerna ska vara kvantitativa eller dikotoma, det som inom statistiken kallas för 

dummy variabler. Det innebär att två grupper ställs mot varandra och resultatet tolkas på hur 

den ena gruppen samvarierar med den beroende variabeln i förhållande till den andra gruppen. 

En annan förutsättning för regressionsanalysen är att alla variabler ska vara normalfördelade 

efter medelvärdet samt att residualen från sambandet ska vara normalfördelad (Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen, 2003) 

 

Styrkan i sambandet eller korrelationen visas i regressionsanalysen genom måttet r, i det här 

arbetet är det Pearssons r som kommer att användas. Detta är mått som sträcker sig från -1 till 

1 och ett värde närmare ytterligheten betyder ett starkare samband. Noll visar att det inte 

föreligger något samband. När r kvadreras går det att visa ett procentuellt tal för hur mycket 

av den beroende variabeln som förklaras. Sambandet kan sedan vara signifikant eller icke 

signifikant. Standarden inom samhällsvetenskapen är en signifikansnivå på 95 procent vilket 

innebär att sambandet med 95 procents säkerhet inte beror på slumpen (Djurfeldt och 

Barmark, 2009). Detta mått kommer även användas inom denna studie. 

 

Det finns flera faktorer som kan innebära att en regressionsanalys kan ge ett felaktigt resultat 

och som därför måste kontrolleras. De vanligaste problemen är de som kallas för 

multikollinaritet, heteroskedasticitet och extremvärden. I en multivariat analys där flera 

oberoende variabler inkluderas finns risken att dessa korrelerar starkt med varandra. Detta 

kallas för multikollinaritet. Problemet är att de då får en falskt stark effekt på sambandet med 

den beroende variabeln. För att lösa problemet kan en av variablerna uteslutas ur modellen. 

Eftersom korrelationen mellan variablerna är stark har de oftast samma förklaring till varför 
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de har samband med den beroende variabeln. Alternativt går det att slå ihop variablerna och 

utveckla ett index. Båda variablerna blir då representerade i modellen men den oönskade 

korrelationen mellan dem försvinner. Med heteroskedasticitet menas att variabeln har en 

ojämn spridning kring regressionslinjen vilket medför att precisionen i modellen försämras. 

En anledning till ojämn spridning kan vara att sambandet inte är helt linjärt utan att sambandet 

ökar eller minskar vid högre eller lägre värden. Om det finns ett problem med 

heteroskedasticitet går det att transformera variabeln. Den vanligaste formen av 

transformering är att variabeln logaritmeras vilket kan minska den ojämna spridningen. 

Extremvärden är när ett eller flera värden skiljer mer än tre standardavvikelser från 

medelvärdet. Dessa värden har potentialen att ha en stark påverkan på lutningen i 

regressionslinjen och då också styrkan i korrelationen. Det är lätt att upptäcka extremvärden 

men det kan vara svårare att rätta till. Extremvärden kan bero på inmatningsfel och ska då 

åtgärdas men om det motsvarar ett riktigt värde måste det finnas en teoretisk förklaring för att 

motivera borttagandet av ett sådant värde (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

 

 

5.3 Kontrollmetoder för giltighet av modellen. 

Normalfördelning: I en helt precis normalfördelning ligger 68 procent av observationerna 

inom en standardavvikelse (s), 95 procent inom två (s) och 99,7 procent inom tre (s)  från 

medelvärdet.   För att kontrollera att variablerna var approximerat normalfördelade skapades 

ett histogram med en normalfördelningskurva för varje variabel. Sedan gjordes en 

medelvärdesanalys som visade hur medelvärdet förhåll sig till medianen samt hur dessa 

värden förhåller sig till varandra vid borttagning av de fem procent högsta och lägsta värdena. 

Genom denna metod kunde extremvärden upptäckas samt om det fanns en positiv eller 

negativ snedfördelning av observationerna. I dataprogrammet går det även att få fram en 

presentation av toppigheten och skevheten i normalfördelningen. Slutligen undersöktes 

normalfördelningen genom Kolmogorov-Smirnovs test. I detta test är nollhypotesen att 

fördelningen är normalfördelad och ett signifikant värde under ,05 visar att nollhypotesen 

förkastas. Om inte än approximerad normalfördelning kunde uppnås genom borttagande av 

extremvärden eller variabeltransformering plockades variabeln bort ur analysen.  

 

Residualanalys: I residualanalysen användes återigen Kologorov-Smirnovs test för normalitet. 

Dessutom skapades ett sannolikhetsdiagram av den standardiserade residualen där det visuellt 
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framgår om residualen är normalfördelad. Jag kontrollerade även om det fanns extremvärden i 

residualen. 

 

Multikollineraitet: För att kontrollera multikollinaritet gjordes först i den här studien en 

korrelationsmatris mellan alla oberoende variabler. Ett sambandsvärde ( r) över 0.8 indikerar 

en hög korrelation varefter dessa variabler måste tas i beaktning. Ett problem kan dock vara 

att en oberoende variabel kan korrelera med flera av de andra oberoende variablerna vilket 

inte framgår i en sådan matris. I den slutgiltiga modellen är det möjligt att få fram en 

kollinaritetsdiagnos för att visa hur pass mycket en oberoende variabel korrelerar med flera 

andra. Detta presenteras genom ett VIF (Variance Inflation Factors) värde. Ett värde över 2.5 

har i det här arbetet betraktats som problematiskt och krävt en omformulering av modellen. 

Att två oberoende variabler korrelerar med varandra är dock också intressant för analysen 

vilket kommer framgå i diskussionen. 

 

Heteroskedasticitet: För att kontrollera för heteroskedasticitet gjordes ett spridningsdiagram 

med inkluderad regressionslinje mellan varje oberoende variabel och den beroende. Genom 

denna åtgärd går det att synliggöra om den ojämna spridningen kan anses vara ett problem. 

Genom denna åtgärd går det även att se hur olika logaritmeringar av variablerna påverkar 

sambandet. Om sambandet markant ökade vid en sådan kontroll användes istället den 

logaritmerade variabeln. 

 

Extremvärden: För att kontrollera för extremvärden kontrollerades först variabeln i ett 

spridningsdiagram. I databehandlingsprogrammet SPSS går det sedan att få en presentation av 

alla värden som ligger utanför tre standardavvikelser. Om det ansågs teoretiskt motiverat togs 

dessa värden bort annars är det presenterat i resultatet att dessa värden existerar. 

 

5.4 Urval. 

Den här studien är vad som kallas för en totalundersökning. Det innebär att hela populationen 

som vill undersökas är representerade i studien. Populationen är dock inte representerade som 

individer utan i ett aggregerat värde i form av medelvärdet från skola och årsgrupp som 

eleven studerar i. Total består studien av 6382 elever fördelade på 11 skolor. Data har sedan 

tagits för de fem senaste årens avgångsklass och skola där varje avgångsklass och skola 

representerar en enhet i studien. Totalt blev det då 66 enheter. Enligt Djurfeldt m.fl. (2003) är 

en totalundersökning motiverad när populationen inte är alltför stor vilket kan sägas om 
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populationen i den här studien. Inkluderingsfaktorer har således varit elever som gått i årskurs 

nio i någon av grundskolorna i Eskilstuna kommun mellan år 2005 och 2010 presenterade 

genom skolan de gått på och året de gick i årskurs nio.  

 

5.5 Data. 

Alla variabler utom de som visar på ekonomisk fördelning och statistik för skolans 

upptagningsområde är hämtade från skolverkets databas SIRIS (Skolverkets Internetbaserade 

Resultat- och kvalitetsInformationsSystem). Databasen är upprättad för öka den offentliga 

insynen i den svenska grundskolan och är främst tänkt att användas av rektorer, lärare och 

elever för att kunna jämföra sin skola med andra skolor men syftar även till att skapa underlag 

för studier. I SIRIS finns data uppdelade på nationell eller lokal nivå. På den lokala nivån går 

det att få information om varje skola uppdelat efter år. Datan är representerad av medeltal 

eller frekvenser och täcker allt från elevresultat uppdelade efter social bakgrund till statistik 

om pedagogiska faktorer som t.ex. andelen lärare med yrkesexamen. För att kunna säkra 

anonymitet presenteras inga resultat baserade på färre än tio elever (Skolverket, 2011a) 

Eftersom datan i den här studien är inmatad manuellt kan det finnas inmatningsfel. Dessa 

beror i så fall på mig och ska inte belasta SIRIS.  

 

5.6 Variabler. 

Totalt har två beroende och nio oberoende variabler används i studien. Jag kommer här 

presentera de variabler som inkluderas i analysen eller på annat sätt används i resultatet. De 

oberoende variablerna befinner sig på två nivåer. Skolnivå och årskursnivå. Den datan som är 

på skolnivå representerar siffror för hela skolan och den på årskursnivå representerar data 

specifika för årskurs nio fördelade efter varje skola och år. Om inte annat anges är datan för 

variabeln hämtad från databasen SIRIS. 

 

Beroende variabler: 

Behörighet till nationella program på gymnasieskolan. Visar andelen elever som nått 

behörighet att ansöka till de nationella programmen på gymnasieskolan. För att kunna göra en 

sådan ansökan krävs ett slutbetyg med Godkänt resultat i Engelska, Mattematik, Svenska eller 

Svenska som andraspråk. Efter 2011 så förändras antagningen till gymnasiet så kraven att få 

ansöka de nationella programmen är olika beroende på inriktning (Skolverket, 2011b) 
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Meritvärde slutbetyg årskull nio. Meritvärdet utgör det sammanlagda värdet av betygen i de 

16 ämnena som eleven haft högst betyg i. Betyg Godkänd ger 10 meritpoäng, Väl Godkänd 

15 poäng och Mycket Väl Godkänd 20 poäng. Högsta sammanlagda värdet är 320 poäng. 

 

Båda dessa variabler har undersökts då alla skolans elever är representerade. De har även 

undersökts uppdelade efter de sociala bakgrundsfaktorerna föräldrars utbildningsnivå och 

utländsk bakgrund. Föräldrars utbildningsnivå är fördelad i de tre kategorierna förgymnasial, 

gymnasial och eftergymnasial utbildning. Med eftergymnasial utbildning menas att 

föräldrarna tagit minst 30 poäng på universitet eller högskola. Med utländsk bakgrund menas 

att eleven är född utomlands eller båda elevens föräldrar är födda utomlands. De beroende 

variablerna har också kontrollerats uppdelade efter kön.  

 

Oberoende variabler: 

 

På skolnivå. 

Huvudman. Detta är en dikotom variabel som visar om skolan står under kommunal eller 

fristående huvudman. 

 

Lärare med yrkesexamen. Visar andelen av lärare på skolan som har en pedagogisk högskole- 

eller universitetsexamen. Här ingår även fasta lärarvikariat, lärare som av staten tidigare blivit 

ansedda behöriga och personer som haft förordnande som behöriga lärare. Viktigt att påpeka 

är att denna variabel inte visar om läraren har ämnesbehörighet i det ämne de undervisar utan 

bara en generell behörighet. 

 

Lärare per elev. Visar hur många lärarheltidstjänster skolan har per 100 elever.  

 

Lärare kvinnliga. Andelen av den totala lärarkåren som är kvinnor. 

 

På årskursnivå. 

Flickor. Visar andelen flickor per skola och i årskurs nio och skola. 

 

Föräldrars utbildningsnivå. Andel av eleverna som har föräldrar med förgymnasial, 

gymnasial eller eftergymnasial utbildning per skola och elever i årskurs nio och skola. 
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Utländsk bakgrund. Andel av eleverna som är födda i Sverige, har två föräldrar födda 

utomlands eller är födda utomlands per skola och elever i årskurs nio och skola. 

 

Relation mellan slutbetyg och resultat på nationella prov. Visar hur elevernas slutbetyg i 

årskull nio relaterar till elevernas resultat på nationella provet i ämnena Svenska, Mattematik 

och Engelska uppdelade efter skola och årskurs. Ett positivt resultat visat att elevens betyg var 

högre än resultatet på nationella provet. 

 

Strukturtillägg. Är en skapad variabel baserad på Eskilstuna Kommuns (Taipale, 2004) 

modell om hur deras strukturtillägg fördelas efter sociala bakgrundsfaktorer. Visas per skola 

och årskurs och skola. 

 

5.7 Databehandling. 

För analysen av data har det statistiska programmet SPSS använts. Enligt Djurfeldt m.fl. 

(2003) är SPSS det mest använda och genomtänkta programmet för statistisk analys och är 

dessutom tillgängligt på Södertörn Högskola där denna uppsats är skriven.  

 

5.8 Hypoteser. 

Med grund i den tidigare forskningen som presenterats i bakgrunden tillsammans med 

uppsatsens syfte, att undersöka om det med hjälp av ekonomiska resurser går att överföra 

institutionellt kapital på elevens habitus för skapa en mer jämlik skola, har ett flertal hypoteser 

ställts upp. Den data som är inhämtad är vald med målet att kunna besvara hypoteserna och på 

så sätt även bli ett underlag till ett resultat som kan svara på studiens syfte. Ett problem med 

studien som tidigare nämnts är att urvalet av data varit begränsat efter vad som finns 

tillgängligt vilket har gjort att vissa hypoteser fått anpassas efter datan. 

 

Följande hypoteser har ställts upp: 

 

Elever med ett högre socialt kapital mätt genom föräldrars utbildning har bättre 

förutsättningar för att få bra resultat i skolan. 

 

Flickor har bättre resultat i skolan än pojkar. 
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Elever med utländsk bakgrund födda utomlands har sämre förutsättningar att få ett bra resultat 

i skolan än elever med svensk bakgrund eller utländsk bakgrund födda i Sverige. 

 

Extra resurstilldelning till elever med sämre förutsättningar att skapa resultat i skolan på 

grund av sociala bakgrundsfaktorer har en positiv effekt på elevens resultat. 

 

Elever som går i en skola där det finns en större del elever som kommer från sämre sociala 

förutsättningar påverkas negativt av elevsammansättningen.  

 

Elever som går i en skola där det finns en större del elever som kommer från bättre sociala 

förutsättningar påverkas positivt av elevsammansättningen. 

 

Elever med ett habitus liknande deras lärare har bättre förutsättningar att prestera i skolan. 
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6.1  Resultat. 

 

Här kommer jag att presentera utfallet av mina statistiska analyser. Först kommer 

samlingsdata om hela kommunen sedan kommer ett flertal korrelationer presenteras för att 

visa på vilka samband det finns mellan skolresultat, ekonomi och de olika sociala 

bakgrundsfaktorerna. Slutligen kommer några multivariata regressioner göras med 

förhoppning att kunna få fram de viktigaste sociala mekanismerna för att prestera resultat i 

skolan samt om det går att se att ekonomiska eller pedagogiska instrument påverkar resultat 

och på så sätt jämställdheten i resultatet mellan olika skolor. 

 

6.1 Hur ser det ut i Eskilstuna kommun? 

Tabell 1.1 Meritvärden hela Eskilstuna kommun 

 
Alla Elever Pojkar Flickor Utländsk bakgrund 

  Eskilstuna kommun 2005   191,50 182,60 200,90 182,10 

 Eskilstuna kommun 2006   194,80 184,90 204,70 180,40 

 Eskilstuna kommun 2007   197,00 187,20 208,30 187,70 

 Eskilstuna kommun 2008   204,10 194,20 212,80 192,50 

 Eskilstuna kommun 2009   199,80 191,20 208,60 190,30 

 Eskilstuna kommun 2010   202,80 190,40 214,60 191,70 

 

Tabell 1.1. visar hur meritvärdet har sett ut i alla Eskilstuna kommun skolor mellan år 2005 

och 2010. Vad som går att utläsa av tabellen är att flickor under alla åren haft ett högre värde 

än pojkar och att den skillnaden har varit relativt jämn. Det går också att se resultaten är 

spridda över åren. Det generella resultatet har dock alltid varit högre än resultatet för elever 

med utländskbakgrund. Utländsk bakgrund är här ihopklumpad så den representerar resultat 

för både elever födda utomlands och elever födda i Sverige men med båda sina föräldrar 

födda utomlands. För att kunna få en differentiering av grupperna med utländsk bakgrund och 

resultat får vi titta på tabell 1.2 som visar prestation genom andelen elever som har möjlighet 

att ansöka till nationella program på gymnasiet. Dessa resultat visar att de finns en markant 

skillnad. Inom gruppen elever födda utomlands är andelen med behörighet att ansöka till 

nationella provet betydligt lägre än gruppen med båda föräldrarna födda utomlands. Genom 

att titta på behörighet till de nationella programmen går det även att få fram siffror som 

differentierar elever utifrån deras föräldrars utbildning. Här finns ett tydligt mönster som visar 

att om föräldrarna har en längre utbildning klarar en större andel av eleverna de 

grundläggande ansökningskraven. Intressant för den här studien är också att gruppen 

förgymnasial utbildning ligger på liknande nivåer i andelsbehörighet som elever födda 



36 

 

utomlands. Det är svårt att dra några slutsatser av dessa skillnader än men siffrorna visar på 

att det finns goda grunder att gå vidare i denna studie och studera dessa faktorer närmare. 

 

Resultaten i tabell 1.2 skiljer sig en del från skillnaderna vi såg tidigare mellan elever och 

meritvärdet. Här är skillnaden mellan könen inte lika markant och skillnaden mellan elever 

med svensk bakgrund och utländsk bakgrund födda i Sverige är obefintlig. Detta tyder på att 

dessa grupper har liknande möjligheter att klara grundkraven inför gymnasieskolan. Den 

kategori som sticker ut är elever med föräldrar som har en hög utbildning. 

 

I både tabell 1.1 och 1.2. presenteras resultat utifrån skillnader i en social bakgrundsfaktor. En 

elev kan ju såklart tillhöra flera av dessa kategorier. I Tabell 1.2. går det ju t.ex. att vara flicka 

med utländsk bakgrund född i Sverige och ha föräldrar med förgymnasial utbildning. För att 

kunna säga vilken av kategorierna som har störst påverkan på elevers möjligheter behövs 

därför en mer djupgående analys. 

 

Vi har tidigare sett att det finns skillnader mellan olika elevkategorier och resultat. För att se 

på hur stort detta problem är visar tabell 1.3 hur stora dessa elevkategorier är. Här kan vi se att 

runt 80 procent av eleverna har svensk bakgrund och de olika kategorierna av utländsk 

bakgrund representerar runt 10 procent var. Tendensen verkar dock vara att dessa kategorier 

blir större. Det finns även en skillnad bland andelen elever uppdelade mellan föräldrars 

utbildningsnivå. Andelen elever med föräldrar med förgymnasial utbildning har de senaste 6 

åren legat stabilt på runt 7 procent av alla elever. Mellan andelen gymnasial och 

eftergymnasial utbildning är skillnaden relativt liten med en tendens att den eftergymnasiala 

kategorin växer och andelen elever med föräldrar med gymnasialutbildning minskar. Båda 

Tabell 1.2 Andel elever behöriga till att ansöka nationella program på gymnasiet 

 
Alla 

Elever Flickor Pojkar 

Svensk 

bakgrund 

Utländsk 

bakgrund 

född i 

Sverige 

Utländsk 

bakgrund 

född 

utomlands 

Förgym

nasial 

utbildnin

g 

Gymnas

ial 

utbildnin

g 

Eftergy

mnasial 

utbildnin

g 

  Eskilstuna kommun 2005 84,40 87,00 82,00 87,00 83,00 60,00 60,00 83,00 92,00 

Eskilstuna kommun 2006 84,50 85,00 84,00 87,00 78,00 65,00 66,00 81,00 92,00 

Eskilstuna kommun 2007 87,00 89,00 86,00 89,00 90,00 69,00 68,00 84,00 94,00 

Eskilstuna kommun 2008 85,60 87,00 85,00 90,00 93,00 55,00 59,00 85,00 92,00 

Eskilstuna kommun 2009 85,80 87,00 85,00 89,00 89,00 62,00 61,00 85,00 91,00 

Eskilstuna kommun 2010 83,60 86,00 81,00 87,00 88,00 60,00 48,00 81,00 92,00 
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dessa grupper representerar mellan 40 och 50 procent av eleverna beroende på år. Det kan 

vara vanskligt att ta ut tendenser bara baserade på sex år men det är inte det som är 

huvudsyftet med att presentera denna tabell utan den är snarare att visa på att det finns många 

elever som kommer ur de sociala bakgrundsfaktorer som enligt tidigare forskning har svårare 

att prestera i skolan 

 

Att mäta hur ekonomiska resutser omsätts i praktik är som tidigare sagts i det här arbetet 

problematiskt. I tabell 1.4  har jag valt att presentera två data som kan tyda på hur ekonomiska 

resurser kan omvandlas till ekonomiska incitament, antalet lärare per 100 elever och andelen 

lärare med en pedagogisk högskoleexamen. Detta med grundantagandet att fler anställda 

lärare kostar mer pengar och att lärare med en pedagogisk högskoleexamen har en högre lön 

än lärare utan utbildning. De bör också ha en högre kompetens och borde därför även kunna 

omsätta denna kompetens i elevers resultat i en större omfattning än outbildade lärare. Jag har 

även valt att inkludera andelen kvinnliga lärare för en senare analys om resultat efter kön 

jämfört med könet på läraren. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.3 Skillnad i sociala bakgrundsfaktorer bland eleverna i Eskilstuna 

 

Antal Elever 

Andel 

förgymnasia

l utbildning 

Andel 

gymnasial 

utbildning 

Andel 

eftergymnasial 

utbildning 

Andel 

svensk 

bakgrund 

Andel utländsk 

bakgrund född i 

Sverige 

Andel utländsk 

bakgrund född 

utomlands 

  Eskilstuna kommun 2005  1262,00 7,00 50,00 41,00 82,00 8,00 9,00 

Eskilstuna kommun 2006  1305,00 7,00 50,00 41,00 83,00 9,00 8,00 

Eskilstuna kommun 2007  1302,00 6,00 49,00 44,00 81,00 9,00 10,00 

Eskilstuna kommun 2008  1212,00 7,00 44,00 47,00 81,00 9,00 10,00 

Eskilstuna kommun 2009  1292,00 7,00 47,00 45,00 77,00 12,00 11,00 

Eskilstuna kommun 2010  1210,00 7,00 44,00 47,00 75,00 12,00 14,00 
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Tabell 1.4 Skillnader i pedagogiska faktorer 

 

Andel lärare med 

pedagogisk 

examen 

Andel 

kvinnliga 

lärare 

Lärare per 

100 elever 

  Eskilstuna kommun 2005   77,90 76,60 8,00 

Eskilstuna kommun 2006   71,80 49,50 7,80 

Eskilstuna kommun 2007   79,50 75,80 7,80 

Eskilstuna kommun 2008   75,60 50,20 7,90 

Eskilstuna kommun 2009   80,70 75,90 7,20 

Eskilstuna kommun 2010   78,90 53,80 7,50 

 

Det mest uppseendeväckande med tabell 1.4 är svängningarna mellan andelen kvinnliga 

lärare. Enligt SIRIS (2011) finns det dock viss problematik med dessa siffror då alla skolor 

inte rapporterade in just den här variabeln och detta bör tas i beaktning. Annars går det att 

konstatera att mellan 20 och 30 procent av lärarna i Eskilstuna har en formell utbildning 

beroende på år och antalet lärare per 100 elever ligger mellan 7.2 och 8 st.  

Att variablerna i tabell 1.1 till 1.4. inte skiljer sig alltför mycket åt beroende på år ger en bra 

grund för att kunna gå in djupare i analysen och titta på skillnader mellan varje skola och år. 

Förhoppning är att genom den ingången kunna precisera skillnaderna och få fram de kausala 

mekanismerna mellan resultat och olika grupper av elever. 

 

6.2 Korrelationer på skol och årsnivå. 

För att kunna följa kravet på en approximerad normalfördelning inom regressionsanalysen har 

jag här varit tvungen att plocka bort två skolor från analysen. Det gäller dels den enda privata 

skolan som under de här åren bedrev verksamhet för elever i årskurs nio. Denna skola skiljer 

sig så markant åt ifråga om resultat jämfört med elevsammansättningen så att den 

representerar extremvärden inom flera variabler under alla år. Eftersom den har en annorlunda 

huvudman så känns det motiverat att plocka bort denna ur analysen och lägga fokuset helt på 

de skolor som har kommunen som huvudman. Jag har även valt att ta bort den skola i 

Eskilstuna kommun som har högst andel elever med utländsk bakgrund och elever med 

föräldrar med en lägre utbildningsnivå. Denna skola skiljer sig så markant från de andra 

skolorna att de skapar icke normalfördelade variabler samtidigt som det känns mer 

problematiskt att dra slutsatser när fördelningen blir mer extrem. Inom vissa variabler har jag 

även varit tvungen att ta bort vissa andra extremvärden för att kunna göra analysen vilka de är 
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och motivationen bakom dessa beslut kommer presenteras när dessa variabler används. 

 

Genom att gå ner på skolnivå går jag djupare in i de siffror jag har presenterat tidigare på 

kommunnivå. Eftersom det finns en skillnad mellan olika skolor i from av 

elevsammansättningen och elevkategorier går det att få fram vilka elevgrupper som har bättre 

eller sämre förutsättningar samt hur dessa grupper har påverkats av ekonomiska incitament. 

 

6.2.1 Relationen mellan resultat i skolan och föräldrars utbildningsnivå. 

Tabell 1.5 Korrelation mellan resultat, kön och föräldrars utbildningsnivå 

 
Meritvärde medel 

Meritvärde medel 

flickor 

Meritvärde medel 

pojkar 

Meritvärde medel 

utländsk bakgrund 

Andel förgymnasial 

utbildning 

Pearson Correlation -,384
**
 -,386

**
 -,260

*
 -,223 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,035 ,255 

N 66 66 66 28 

Andel gymnasial utbildning Pearson Correlation -,305
*
 -,160 -,297

*
 -,330 

Sig. (2-tailed) ,013 ,199 ,015 ,086 

N 66 66 66 28 

Andel eftergymnasial 

utbildning 

Pearson Correlation ,408
**
 ,287

*
 ,342

**
 ,366 

Sig. (2-tailed) ,001 ,019 ,005 ,056 

N 66 66 66 28 

Andel flickor Pearson Correlation ,203 ,126 ,007 ,014 

Sig. (2-tailed) ,101 ,314 ,956 ,944 

N 66 66 66 28 

Andel låg utbildning Pearson Correlation -,420
**
 -,284

*
 -,370

**
 -,364 

Sig. (2-tailed) ,000 ,021 ,002 ,057 

N 66 66 66 28 

Andel hög utbildning Pearson Correlation ,309
*
 ,345

**
 ,164 ,209 

Sig. (2-tailed) ,012 ,005 ,187 ,286 

N 66 66 66 28 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Tabell 1.5 visar att det finns ett svagt till medel samband mellan föräldrars utbildningsnivå 

och elevernas meritvärde. En större andel elever med föräldrar som har förgymnasial eller 

gymnasial utbildning på skolan ger ett lägre meritvärde medan en större del elever i kategorin 

eftergymnasial utbildning har en positiv effekt på meritvärdet. En större andel flickor ger 

ingen signifikant korrelation med resultatet. De två variablerna låg utbildning respektive 

högutbildning är skapade för att visa hur två av utbildningsgrupperna förhåller sig till den 

tredje. Låg utbildning innefattar elever ur kategorierna förgymnasial och gymnasial utbildning 

och visar en medelstark korrelation med meritvärdet i förhållande till eleverna med 

eftergymnasial utbildning. Hög utbildning som innefattar elever med föräldrar som har 

gymnasial eller eftergymnasial utbildning har en något svagare positiv relation till 
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meritvärdet. Genom att titta på meritvärdet för grupper med olika social bakgrund och kön är 

det möjligt att se hur dessa gruppers resultat samvarierar med elevsammansättningen. Här kan 

vi se att meritvärdet för elever med utländsk bakgrund inte har ett signifikant samband med 

föräldrarnas utbildningsnivå. Det skiljer sig dock en del mellan flickor och pojkars meritvärde 

beroende på hur elevsammansättningen ser ut. Både flickor och pojkars meritvärde blir 

signifikant högre om andelen elever i kategorin eftergymnasial utbildning blir fler och 

signifikant lägre om andelen förgymnasial utbildning ökar. Pojkars meritvärde blir även 

påverkade negativt om kategorin gymnasiell utbildning ökar medan det inte finns något 

sådant samband med flickors resultat. Utländsk bakgrund innefattar här både elever födda i 

Sverige och utomlands vilket kan vara en möjlig förklaring till att inga samband hittats. För 

att få en klarare bild av resultat och utländsk bakgrund får vi gå vidare och titta på andelen 

behöriga att söka nationella programmen på gymnasieskolan. 

 

Meritvärde och behörighet till att ansöka nationella program på gymnasiet är två sätt att mäta 

resultat av grupper av elever. Dessa säger inte samma saker då den ena kan ses som en slags 

miniminivå av vad som krävs för att gå vidare från grundskolan medan den andra ger eleven 

möjlighet att bevisa sin kunskap med flera betygssteg. Men enligt tabell 1.6 finns det ett rätt 

starkt positivt samband mellan ett högre meritvärde och andelen behöriga till gymnasieskolan 

 

Behöriga att ansöka nationella program bland elever med utländsk bakgrund födda utomlands 

resultat var så pass spridda mellan skolorna att det var omöjligt att göra analysen med kravet 

på en approximerad normalfördelning och gruppen utländsk bakgrund födda utomlands 

Tabell 1.6 Korrelationer mellan andelen behöriga till att ansöka nationellt program på gymnasieskolan och föräldrars utbildningsnivå 

 Behöriga_nat

program 

Svensk 

bakgrund 

Utländsk 

bakgrund född I 

Sverige 

Behöriga

Flickor 

Behöriga 

Pojkar 

Behöriga 

Förgymnasial 

utbildning 

Behöriga 

Gymnasial 

utbildning 

Behöriga 

Eftergymnasial 

utbildning 

Meritvärde medel Pearson Correlation ,686
**
 ,697

**
 ,450 ,632

**
 ,537

**
 ,295 ,505

**
 ,654

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,123 ,000 ,000 ,705 ,000 ,000 

N 64 65 13 66 62 4 65 61 

Andel 

förgymnasial 

utbildning 

Pearson Correlation -,586
**
 -,516

**
 -,389 -,673

**
 -,430

**
 ,224 -,407

**
 -,367

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,189 ,000 ,000 ,776 ,001 ,004 

N 64 65 13 66 62 4 65 61 

Andel gymnasial 

utbildning 

Pearson Correlation -,129 -,187 ,246 ,007 -,125 -,589 ,078 -,190 

Sig. (2-tailed) ,311 ,137 ,417 ,954 ,331 ,411 ,538 ,142 

N 64 65 13 66 62 4 65 61 

Andel 

eftergymnasial 

utbildning 

Pearson Correlation ,293
*
 ,336

**
 -,217 ,232 ,240 ,639 ,062 ,301

*
 

Sig. (2-tailed) ,019 ,006 ,476 ,061 ,060 ,361 ,626 ,019 

N 64 65 13 66 62 4 65 61 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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representerades av för få enheter för att kunna användas i analysen. Övrigt visar resultaten 

tabell 1.6 på liknande resultat som sambanden mellan utbildningsnivå och meritvärde. En 

större andel elever i kategorin förgymnasial utbildning har ett samband med färre behöriga 

med motsatt samband om det är fler elever i kategorin eftergymnasial utbildning. Den 

skillnaden som kan uppfattas är att sambanden är något starkare när andelen behöriga att 

ansöka nationella program används. 

 

Genom att titta på behörighet till nationella program går det även att se ett samband mellan 

resultat hos grupper med olika utbildningsnivåer och påverkan av andelen av elever från olika 

grupper av olika utbildningsnivåer med undantag för gruppen förgymnasial utbildning då 

antalet mätenheter var för få. Något som beror på SIRIS krav på att ett resultat måste baseras 

på ett minimum av 10 stycken elever. Vad som kan utläsas är att färre blir behöriga till att 

ansöka nationella program bland både grupperna gymnasial och eftergymnasial utbildning om 

andelen elever med förgymnasial utbildning ökar. Vid en högre andel elever med 

eftergymnasial utbildning finns ett positivt samband till andelen ur samma kategori som får 

behörighet medan detta samband inte kan ses hos resultatet i kategorin gymnasiell utbildning. 

 

6.2.2 Relationen mellan resultat i skolan och svensk eller utländsk bakgrund. 

Tabell 1.7 Korellation mellan meritvärde och andelen elever med svensk eller utländsk bakgrund 

 
 

Meritvärde Meritvärde flickor Meritvärde Pojkar 

Meritvärde utländsk 

bakgrund 

Utländsk bakgrund 

född utomlands log 

Pearson Correlation -,007 -,067 ,041 -,226 

Sig. (2-tailed) ,963 ,645 ,781 ,339 

N 49 49 49 20 

Utländsk bakgrund 

född I Sverige 

Pearson Correlation -,347
**
 -,405

**
 -,204 -,313 

Sig. (2-tailed) ,006 ,001 ,115 ,136 

N 61 61 61 24 

Svensk bakgrund Pearson Correlation ,322
*
 ,358

**
 ,264

*
 ,395 

Sig. (2-tailed) ,015 ,007 ,050 ,105 

N 56 56 56 18 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

I tabell 1.7 undersöks sambandet mellan elevens bakgrund och meritvärde. Båda variablerna 

mätna på gruppnivå mellan skolor och år. Meritvärdet för alla på skolan har ett positivt 

samband med fler elever födda i Sverige och ett negativt samband med en större andel elever 

med utländsk bakgrund födda i Sverige med föräldrar födda utomlands. Båda sambanden är 

ganska svaga och finns även i sambandet med flickors meritvärde. Bland pojkars betyg finns 

ett positivt samband med andelen elever med svensk bakgrund men inget samband med 
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andelen elever födda utomlands. Generellt verkar flickor påverkas i högre grad av 

elevsammansättningen än vad pojkar gör. En större andel elever födda utomlands har inget 

samband med det generella meritvärdet och inte heller något samband med meritvärdet 

uppdelat efter kön och utländsk bakgrund. Denna variabel har blivit logaritmerad för klara 

kraven på en normalfördelning. 

 

En förklaring till att det inte finns några samband med meritvärdet och andelen utländsk 

bakgrund födda utomlands skulle kunna vara att meritvärdet endast mäts på de elever som har 

ett slutbetyg. Om eleven inte lyckats med detta kommer de inte med i statistiken vilket ger en 

mer problematisk analys. Om den gruppen som får ett slutbetyg presterar bra relaterat till 

resten av populationen och de som inte presterar är överrepresenterade som siffrorna tyder på 

i tabell 1.2 kan resultatet i dessa korrelationer vara påverkade. Meritvärdet för elever med 

utländskbakgrund är även bara representerade av mellan 18 och 24 enheter beroende på 

kategori vilket är tveksamt få för att göra en korrelationsanalys på samtidigt som det kan tyda 

på att det endast är en mindre andel av eleverna som presterat för att kunna inkluderas då der 

krävs fler än 10 elever per enhet för att få ingå i analysen. Eller att det är en för liten andel av 

klassen som tillhör den här elevkategorin.   

 

 

I tabell 1.8. har jag endast tagit med de variabler som visat på ett signifikant samband med 

andelen elever med svensk eller utländsk bakgrund, hela korrelationsmatrisen kan ses i bilaga 

1. Vad som går att finna är liknande samband med det för meritvärdet och bakgrund. En större 

andel elever med svensk bakgrund har ett positivt samband med alla elever i skolan och 

Tabell 1.8 Korrelation mellan andelen behöriga till att ansöka nationella program  

på gymnasiet och andelen elever med svensk eller utländsk bakgrund. 

 
Behöriga 

nationella 

program 

Behöriga 

flickor 

Utländsk 

bakgrund född 

utomlands log 

Pearson Correlation -,194 -,188 

Sig. (2-tailed) ,187 ,195 

N 48 49 

Utländsk 

bakgrund född I 

Sverige 

Pearson Correlation -,271
*
 -,380

**
 

Sig. (2-tailed) ,036 ,002 

N 60 61 

Svensk 

bakgrund 

Pearson Correlation ,355
**
 ,485

**
 

Sig. (2-tailed) ,008 ,000 

N 55 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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årskurs men det verkar främst vara flickorna som påverkas då sambandet inte är signifikant 

med varken pojkar, utbildningsnivå eller födelseplats.  Ett motsatt samband kan ses med en 

större andel elever med utländsk bakgrund födda i Sverige. Något som bör påpekas är att 

sambandet mellan andel behöriga att ansöka nationella program bland elever som har 

föräldrar med förgymnasial utbildning eller elever med utländsk bakgrund inte gick att mäta 

då får för få enheter fanns representerade. 

 

Jag har nu tittat på hur elevens resultat samvarierar med sociala bakgrundsfaktorer uppdelade 

mellan utbildningsnivåer, kön och svensk eller utländsk bakgrund. En elev tillhör dock inte 

bara en kategori utan flera. Frågan är då vilken social bakgrundsfaktor det är som har 

påverkan på skolresultatet. En korrelation mellan de sociala bakgrundsfaktorerna visar att 

skolor med en större andel elever med utländsk bakgrund födda i Sverige även har en större 

andel elever med föräldrar som har förgymnasial utbildning (R 0,580). Förhållandet mellan 

kategorin förgymnasial utbildning och andelen med svensk bakgrund visar istället ett negativt 

samband (R -0,522). Båda sambanden är signifikanta (se bilaga ett). Detta tyder på att elever 

med utländsk bakgrund i högre grad har föräldrar med en förgymnasial utbildning än föräldrar 

med svensk bakgrund. Förövrigt fanns det inga signifikanta samband mellan elevens 

utbildningsnivå och bakgrund vilket tyder på att dessa är mer jämt fördelade över 

elevkategorierna. Vid skapande av en dummyvariabel av kategorin utbildningsnivå så att 

förgymnasial och gymnasial utbildning får representera en lågutbildningsnivå och gymnasial 

och eftergymnasial utbildning får representera en hög utbildningsnivå gick det dock att hitta 

ett negativt samband mellan andelen elever födda utomlands och kategorin låg 

utbildningsnivå (R -0,299) samt elever födda i Sverige med föräldrarna födda utomlands och 

låg utbildningsnivå (R -0,481). Vid en högre andel elever med svensk bakgrund var 

sambandet istället positivt (R 0,565). 

Vilken variabel som har störst inflytande på resultat är ännu osagt och jag återkommer till 

detta senare i resultatet. 

 

6.2.3 Är resultatet påverkat av elevens bakgrund snarare än prestation? 

För att mäta det här problemet har jag använt mig av hur elevernas resultat på det nationella 

provet relaterar till resultatet på slutbetyget. Detta är siffror som finns tillgängliga i SIRIS 

(2011) och som används av skolverket för att mäta ojämna förhållanden mellan elevgrupper 

och skolor. Skillnaderna i ämnen som var normalfördelade inom Eskilstunas population var 

högre betyg i svenska jämfört med nationella provet, högre och lägre betyg i mattematik och 



44 

 

lägre i engelska. De enda sambanden som hittades mellan sociala bakgrundsfaktorer och 

skillnad mellan betyg och nationella provet var att om andelen elever i kategorin 

eftergymnasial utbildning var större var tendensen lägre att de fick ett högre betyg i svenska 

(R -0,384). Det verkar alltså inte finnas en speciell grupp bland eleverna i Eskilstuna som är 

förfördelade i betygssättningen. I alla fall inte i relation till deras resultat på det nationella 

provet. Alla korrelationer mellan skillnad i resultat på betyg och nationella provet finns 

redovisade i bilaga 1. 

 

6.2.4 Hur påverkas skolresultatet av ekonomiska incitament? 

För att mäta detta använder jag mig av tre variabler. Andelen lärare per elev, andelen lärare 

med en pedagogisk examen och vilken andel av strukturtillägget som skolan erhåller i 

förhållande till sin elevsammansättning. Baserade på varje skola och år. Eskilstunas 

strukturtillägg motsvarar 11 procent av den pedagogiska kostnaden för eleverna. Hälften av 

dessa pengar fördelas efter utländsk bakgrund baserade på andelen elever födda utomlands 

och födda i Sverige med föräldrar födda utomlands. Den andra delen är baserad på 

utbildningsnivå och fördelas efter andelen elever som har föräldrar med en förgymnasial 

utbildning som erhåller 75 procent av tillägget baserat på utbildningsnivå. De andra 25 

procenten fördelas efter andelen elever som har föräldrar med en gymnasial utbildning. 

Uträkningen hur pengarna är fördelade är skapad av mig baserat på data från SIRIS (2011) då 

det inte gick att få tag på annat underlag. 

 

Jag har även en ambition att undersöka om elever har lättare att relatera till lärare som har 

innehar ett habitus närmare deras eget. Den variabeln som finns tillgänglig är andelen 

kvinnliga lärare så även den är inkluderad i modellen. 

Tabell 1.9 Korrelation mellan meritvärde och ekonomiska och pedagogiska incitament 

 Meritvärde 

medel 

Meritvärde 

flickor 

Meritvärde 

pojkar 

Meritvärd utländsk 

bakgrund 

Strukturtillägg 

Pearson Correlation -,330
**
 -,355

**
 -,193 -,184 

Sig. (2-tailed) ,007 ,003 ,120 ,350 

N 66 66 66 28 

Lärare andel kvinnor 

Pearson Correlation -,200 -,187 -,188 -,311 

Sig. (2-tailed) ,110 ,137 ,135 ,107 

N 65 65 65 28 

Lärare med 

högskoleexamen andel 

Pearson Correlation ,265
*
 ,276

*
 ,180 ,113 

Sig. (2-tailed) ,033 ,026 ,151 ,567 

N 65 65 65 28 

Lärare per 100 elever 

Pearson Correlation -,078 -,110 ,044 -,230 

Sig. (2-tailed) ,539 ,384 ,726 ,240 

N 65 65 65 28 
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Tabell 1.9 visar att det finns ett negativt samband mellan meritvärdet och hur mycket skolan 

erhåller i strukturtillägg för eleverna i årskurs nio. Detta betyder inte att om skolan får mer 

pengar så försämras resultatet utan skulle istället kunna vara ett tecken på att beloppet är för 

lågt för motverka effekten av andra faktorer som sociala bakgrundsfaktorer. En alternativ 

förklaring är att pengarna inte har någon effekt eller att de inte omsätts på ett sätt som 

påverkar elevens resultat. Samma resultat hittades i en jämförelse med andelen behöriga att 

ansöka nationella program och strukturtillägg (R-0,611) här påverkades även andelen 

behöriga inom alla mätbara elevkategorier negativ. Vilka var pojkar, flickor, svensk bakgrund 

och elever i kategorierna gymnasial eller förgymnasial utbildning. (se bilaga 1) Även här var 

flickor mer påverkade än pojkar. 

 

Vad som mer kan avläsas av tabell 1.9 är att fler lärare med pedagogisk examen har en svag 

positiv effekt på det generella meritvärdet detta samband gäller också i relation till behöriga 

att ansöka nationella program (R 0,322) Här hittades också ett negativt samband mellan 

behöriga och antalet lärare per elev (R-0,392). Bland de pedagogiska incitamenten går det att 

säga att lärarens kompetens verkar ha en effekt på elevens resultat men att det inte finns något 

positivt samband mellan antalet lärare och resultat. Kvalitet verkar viktigare än kvantitet. Den 

enda sambandet som hittades mellan strukturtillägg och pedagogiska faktorer var dock med 

antalet lärare per elev (R 0,320) så de tilldelade pengar verkar i högre grad användas till att 

anställa fler lärare än att anställa utbildade lärare (Se bilaga 1) 

På frågan om det finns ett samband mellan likanden habitus mellan lärare och elev och 

elevens prestation hittades ett svagt negativt samband mellan andelen kvinnliga lärare på 

skolan och andelen flickor behöriga att ansöka nationella program (R – 0,280). 

 

6.3 Vilka sociala och, pedagogiska och ekonomiska faktorer har en påverkan på 

elevernas förmåga att uppnå resultat? 

För att komma vidare i mitt sökande om en grupp elevers resultat påverkas av faktorer som 

eleven inte kan påverka har jag gått vidare och infört de variabler som jag tidigare tittat på i 

en multivariat regressionsmodell. Min förhoppning är att jag genom denna modell kommer att 

få fram de faktorer som har största påverkan. Jag kommet att titta på meritvärdet för alla 

elever samt andelen av alla elever som är behöriga att ansöka nationella program på 

gymnasieskolan fördelat efter skola och år. 
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6.3.1 Meritvärde. 

Jag börjar titta på föräldrarnas utbildningsnivå fördelade efter förgymnasial, gymnasial och 

eftergymnasial utbildning. När alla variabler förs in i modellen visas att de korrelerar med 

varandra. Jag ber därför databehandingsprogrammet plocka bort de oberoende variablerna 

(utbildningsnivå) som är ickesignifikanta med den beroende variabeln (meritvärde) samt 

plockar bort de som samvarierar för mycket med andra oberoende variabler. Kvar blir andelen 

elever i kategorierna eftergymnasial och förgymnasial utbildning. Nästa steg blir att inkludera 

variabler om andelen elever med svensk bakgrund, utländsk bakgrund födda i Sverige eller 

utländsk bakgrund födda utomlands. Av dessa är det endast elever med utländsk bakgrund 

födda i Sverige som förstärker förklaringen till det generella meritvärdet. Samtidigt försvinner 

kategorin förgymnasial utbildning ur modellen. När variabler som visar på pedagogiska 

skillnader inkluderas har de ingen signifikant påverkan på modellen. Till sist kontrollerar jag 

också för andelen flickor som inte heller har en signifikant påverkan. 

 

Det slutgiltiga resultat blir att de faktorer som har en störst inverkan på det generella 

meritvärdet är andelen elever i skolan som har föräldrar med en eftergymnasial utbildning och 

andelen elever med en utländsk bakgrund födda i Sverige. 

 

Regression 1.1 Koefficienter 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 169,765 6,771  25,073 ,000 

Andel eftergymnasial utbildning ,632 ,148 ,489 4,268 ,000 

2 

(Constant) 178,288 7,107  25,087 ,000 

Andel eftergymnasial utbildning ,590 ,141 ,457 4,187 ,000 

Andel utländsk bakgrund födda i 

Sverige 
-1,091 ,393 -,303 -2,777 ,007 

Regression 1.1 Summering av modell 

Model R 

 

R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change 

1 ,489
a
 ,239 ,226 12,55351 ,239 18,219 

2 ,574
b
 ,330 ,306 11,88452 ,091 7,714 

 

Som regression 1.1 visar är den statistiska förklaringen av det generella meritvärdet på bara 
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runt 30 procent. Genom Beta värdet går det att se att det är andelen elever i kategorin 

eftergymnasial utbildning som har den största effekten på eleverna på skolans meritvärde. 

Denna effekt är också positiv medan effekten av andelen elever med utländsk bakgrund är 

negativ. Jag kommer återkomma med en närmare tolkning av resultatet i analysen. 

 

6.3.2 Andelen elever behöriga att ansöka till nationella program. 

I slutmodellen av regressionen efter att alla variabler av sociala bakgrundsfaktorer och 

pedagogiska faktorer kontrollerats var det endast andelen elever som har föräldrar med en 

förgymnasial utbildning som hade en signifikant påverkan på andelen behöriga att ansöka 

nationella program. Sambandet var negativt (Beta – 0,421) och förklarade endast runt 15 

procent av andelen behöriga. Hela regressionen visas i bilaga 1. 

 

6.3.3 Effekter av elevsammansättningen. 

Intresset i den här studien är att försöka se om det finns grupper som genom ett lägre 

symboliskt kapital har svårare att relatera till skolans habitus och därför också svårare att 

prestera. Genom de siffror som jag tagit fram har jag även en möjlighet att titta om grupper av 

elever med olika sociala bakgrundsfaktorer resultat påverkas av hur elevsammansättningen 

ser ut i deras årskurs. På grund av brist på data för vissa av grupperna kan jag endast titta på 

resultat hos pojkar, flickor och elever med svensk bakgrund. 

 

Vid en regression mellan sociala bakgrundsfaktorer och flickors meritvärde hittades i likhet 

med hela populationens medelvärde en signifikant positiv effekt av andelen elever med 

eftergymnasial utbildning (Beta 0,309) och en negativ effekt andelen med utländsk bakgrund 

födda i Sverige (Beta -0,390) med en sammanfattad förklaring på 14 procent av det generella 

meritvärdet. Jag hittade inget samband med pojkars meritvärde och sociala bakgrundsfaktorer 

med kravet på en normalfördelad residual. Däremot kunde det ses en effekt på andelen pojkar 

behöriga till att ansöka nationella program på gymnasiet av andelen elever i kategorin 

förgymnasial utbildning (Beta -,430) med en förklaring av variansen på 15 procent. För 

flickor hittades där ingen effekt av sociala bakgrundsfaktorer eller pedagogiska skillnader 

mellan skolor och år. 

 

Behöriga att ansöka nationella program bland elever med svensk bakgrund och elever med 

föräldrar som har en gymnasial utbildning påverkas också endast av en högre andel elever i 

kategorin förgymnasial utbildning då andelen behöriga minskar med runt 0,5 procent med 1 
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procents ökning av elever med föräldrar som har en förgymnasial utbildning. Den förklarade 

variansen var även här i båda fallen relativt svagt. Svensk bakgrund (R2 0,255) och 

Gymnasial utbildning (R2 0,153). Alla regressionerna finns i bilaga 1. 

 

7. Analys. 

 

Den tidigare forskningen är överens om att sociala bakgrundsfaktorer har en effekt på hur bra 

elever presterar i skolan (Skolverket, 2009, Broady, 2000, Eriksson och Jonsson, 2002, 

Gustafsson och Myrberg, 2002) Detta bekräftas även av resultatet i denna studie och gäller 

således även för eleverna i Eskilstuna kommun. Viktigt att påpeka är att eftersom denna studie 

är gjord på gruppnivå är resultatet generellt och kan därför inte härledas till effekter på 

individer utan bara hur effekten är på en grupp. Grupperna är sedan differentierade efter att på 

en teoretisk nivå inneha olika former och olika mängd av symbolisk kapital och därför har 

olika habitus som mer eller mindre fördelaktigt kan relatera till skolans institutionella kapital. 

Elevgrupper i Eskilstuna med olika bakgrund har olika förmåga att ta till sig vad skolan 

försöker förmedla till dem och presterar därför också olika. Vilka dessa grupper är och varför 

det är så ska jag försöka bena ut i denna analys 

 

7.1 Meritvärde och symboliskt kapital. 

Meritvärdet har i den här studien representerat ett av måtten på prestation. Till skillnad från 

andelen behöriga att ansöka nationella program på gymnasiet har eleven genom meritvärdet 

en möjlighet att mer precist visa vilken kunskap den besitter. Resultatet i den här studien visar 

att det finns ett samband mellan meritvärdet och symboliskt kapital. Detta genom att en större 

andel elever som har föräldrar med förgymnasial eller gymnasial utbildning har ett negativt 

samband med det generella meritvärdet medan andelen barn till högskoleutbildade föräldrar 

har ett positivt samband. Det hittades även ett positivt samband med andelen elever med 

svensk bakgrund och ett negativt med andelen elever med utländsk bakgrund födda i Sverige. 

Detta samstämmer i hög grad med Skolverkets (2009) egna uträkningar om hur det ser ut i 

hela riket. Problematiskt för den här studien är att i Skolverkets (2004) undersökning har 

elever med utländsk bakgrund födda i Sverige ett högre resultat än den totala populationen 

medan elever födda utomlands har svårare än genomsnittet att prestera i skolan. I mitt resultat 

baserat på Eskilstunas population hittades inget samband mellan meritvärdet och andelen med 

utländsk bakgrund födda utomlands och ett negativt samband mellan meritvärde och 
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utländska elever födda i Sverige. Jag har tidigare varit inne på att SIRIS (2011) beräknar 

medelvärdet för meritvärdet på elever som har ett slutbetyg. En förklaring av detta obefintliga 

samband skulle därför kunna vara att denna grupp av elever i högre grad inte får ett slutbetyg 

och därför blir resultaten missvisande. Detta förklarar dock inte det negativa sambandet 

mellan meritvärdet och elever med utländsk bakgrund födda i Sverige. Enligt SCB (2010) är 

människor som kommer till Sverige idag mer utbildade än den arbetskraftsinvandring som 

under tidigare decennier var vanligare. Eskilstuna kommun hade en stor 

arbetskraftsinvandring men tar även emot mycket invandrare idag. Statistik från SCB (2011) 

visar att bland Eskilstunas population av människor med utländsk bakgrund är färre 

högskoleutbildade än i riket i stort. Flera forskares argumentation att det är skillnaden i 

utbildning hos föräldrarna som är den mest påverkande faktorn skulle kunna vara en 

förklaring till skillnaden mellan Eskilstuna kommun och riket i relationen mellan skolresultat 

och elever med utländsk bakgrund födda i Sverige (Eriksson och Jonsson, 1993, Gustafsson 

och Myrberg, 2002, Skolverket, 2009) Ett medelstarkt positivt samband mellan andelen elever 

i kategorin förgymnasial utbildning och andelen elever med utländsk bakgrund och negativt 

samband till samma utbildningskategori och svensk bakgrund pekar även de på att elever med 

utländsk bakgrund födda i Sverige generellt har en lägre utbildningsnivå. En regression i 

resultatet mellan meritvärde och sociala bakgrundsfaktorer visade dock endast på en negativ 

effekt av andelen elever med utländsk bakgrund födda i Sverige och ingen signifikant effekt 

av andelen med förgymnasial utbildning.  

 

Den positiva effekten som kunde hittas på meritvärdet för populationen var andelen elever 

som har föräldrar med en eftergymnasial utbildning. Ett resultat som stämmer bra överens 

med Bourdieus (1994) teoretiska resonemang. Elever i Eskilstuna med högskoleutbildade 

föräldrar har lättare att ta till sig vad skolan vill lära dem och bevisar detta genom att erhålla 

högre betyg. Eriksson och Jonsson (1993) diskuterar att elever från medelklassens resultat inte 

bara är högre än arbetarklassens på grund av möjligheten att prestera bättre genom sitt 

symboliska kapital. De menar att när elevens habitus samstämmer med skolans önskemål om 

hur en elev ska agera så får eleven oförtjänta fördelar i betygssättningen. I det här resultatet 

där jag tittade på andelen av elever med svensk eller utländsk bakgrund och andelen av elever 

som har föräldrar med olika lång utbildning jämfört med positiva eller negativa skillnader 

mellan resultat på nationella prov och betyg hittades inga sådana tendenser. Utifrån 

elevsammansättningen verkade eleverna inte dra nytta eller få lida av sin sociala bakgrund när 

de betygsattes.  
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7.2 Prestation och kön. 

Kön är ytterligare en av de variabler som enligt Skolverket (2009) har en effekt på 

meritvärdet. Från resultatet i den här studien framgick att flickor i medel har ett högre betyg 

men det hittades inget samband mellan andelen flickor och gruppens meritvärde. Det borde 

ändå stå rätt klart att även flickor i Eskilstuna har lättare att prestera i skolan än pojkar. 

Teoretiskt är inte det sambandet lika lätt att förklara. Både flickor som pojkar borde i 

Bourdieus (1994) mening påverkas av präglingseffekten. Den grundläggande uppbyggnaden 

av habitus av närmiljön under uppväxten. Varför flickor presterar bättre skulle kunna 

förklaras med förväntningen som finns på dem utifrån sitt kön. Nash (2002) diskuterar att det 

finns mekanismer på en nivå som är svåra att mäta i siffror som ambition och självförtroende 

och Almquist (2010) tar upp hur mikrostrukturen i klassrummet skapar sammanhang för 

elever men även en ökad press att prestera för att behålla sin position i den sociala hierarkin. 

Det är möjligt att dessa mekanismer påverkar flickor mer än pojkar. Detta blir dock ett rent 

hypotetiskt antagande då resultatet inte säger något om dessa faktorer. I resultatet hittades 

dock tendenser på att flickor var mer påverkbara av hur elevsammansättningen ser ut i både 

positiv och negativ bemärkelse vilket kan vara ett tecken på att mikrostrukturer har en större 

effekt på dem. 

 

7.3 Behöriga att ansöka nationella program på gymnasieskolan och symboliskt kapital. 

Det andra måttet på prestation i den här undersökningen var andelen behöriga att ansöka 

nationella program på gymnasieskolan. Detta resultat kan ses som en slags miniminivå av vad 

skolan kräver av en elev för att få gå vidare från grundskolan. Något som är intressant att titta 

på i förhållande till den sociologiska forskningens resonemang om att snedrekrytering till 

högskolan främst sker i valet av ett teoretiskt högskoleförberedande eller praktiskt 

yrkesförberedande gymnasieprogram (Eriksson och Jonsson, 2002, Börjesson och Palme, 

2000) För att ha en möjlighet till valet utan att behöva läsa ett individuellt anpassat 

gymnasieprogram krävs en grundläggande behörighet. Resultatet i den här studien pekar här 

på liknande samband mellan prestation och social bakgrund som med meritvärdet. Ett negativt 

samband med andelen elever som har föräldrar med en förgymnasial utbildning eller elever 

med en utländsk bakgrund födda i Sverige och ett positivt samband med en ökad andel elever 

i kategorin eftergymnasial utbildning eller elever med svensk bakgrund. Skillnaden relaterat 

till utbildningsnivån bekräftar också de skillnader som sågs på andelen behöriga bland hela 
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kommunens population. Där andelen behöriga till nationella program ökar markant mellan 

varje steg i utbildningsnivå hos föräldrarna. Elevgruppen som kommer från en bakgrund med 

akademisk miljö har alltså både en större möjlighet att klara de grundläggande kraven inför 

valet av gymnasieutbildning och en större möjlighet att konkurrera om platserna på de mest 

attraktiva gymnasieprogrammen då de generellt har en större möjlighet att få högre betyg. I 

regressionen mellan andelen behöriga och sociala bakgrundsfaktorer var det endast andelen i 

kategorin förgymnasial utbildning som hade en förklaringspotential till andelen behöriga att 

ansöka nationella program. Det verkar alltså främst vara den gruppen som halkar efter. Vid en 

titt på hela kommunens resultat visar dock siffrorna på att elever med utländsk bakgrund 

födda utomlands har en liknande behörighetsfrekvens. Det finns dock ingen stor skillnad 

mellan elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund födda i Sverige. Detta 

tyder återigen på att det för alla elever utom de födda utomlands är utbildningsnivån som har 

störts effekt. För de utlandsfödda eleverna skulle den låga frekvensen av behöriga istället 

kunna bero på något annat. I den tidigare forskningen diskuterar språkproblematik som den 

största anledningen till den här gruppens låga prestation (Skolverket, 2004) Resultatet visar 

också på problemet att se kategorin utländsk bakgrund som en homogen grupp genom 

sambanden som förekom mellan föräldrars utbildningsnivå och svensk eller utländsk 

bakgrund. Genom data som visar på en differentiering inom gruppen efter t.ex. 

utbildningsnivå skulle ett svar som låg närmare sanningen kunna framkomma. 

 

7.4 Strukturtillägg och prestation. 

I Eskilstuna har man inriktat strukturtillägget på elever med en låg utbildningsnivå och elever 

med utländsk bakgrund. Tillägget för utbildningsnivå är uppdelat så att 75 procent av 

pengarna går till barn som har föräldrar med en förgymnasial utbildning och 25 procent till 

elever som har föräldrar med gymnasial utbildning. I tillägget för utländsk bakgrund finns det 

ingen skillnad för elever födda Sverige eller utomlands (Taipale, 2004). Resultatet i den här 

studien visar att det är dessa elevgrupper som också har svårast att prestera i skolan. Även om 

det finns en oklarhet om den negativa effekten kan föras tillbaka på att eleven har en utländsk 

bakgrund födda i Sverige eller om det till stor del är föräldrarnas utbildningsnivå som även 

förklarar det sambandet. I praktiken spelar detta mindre roll eftersom pengarna oavsett 

kausalitet går till de elever som behöver dem. Att elever som har föräldrar med gymnasial 

utbildning erhåller en liten del av tillägget känns även det motiverat utifrån resultatet. Då det 

fanns negativa samband mellan den gruppen med både meritvärde och andelen behöriga till 

att ansöka nationella program. Samt att resultatet för hela kommunens elever pekar åt det 
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hållet. I ett formell 1 lopp skulle bilen eftergymnasial utbildning vinna, gymnasial utbildning 

komma två och förgymnasial utbildning fått slut på bränsle. 

 

Hur stort strukturtillägget ska vara och hur uppdelning ska se ut för att skapa de mest jämlika 

förhållandena är frågor som ger utrymme för en djupare analys. Idag representera tillägget 11 

procent av den totala kostnaden för eleverna. I resultatet framkom negativa samband mellan 

andelen i strukturtillägg och prestation av både meritvärde och behöriga att ansöka 

gymnasieprogram. Detta var ett väntat resultat då tidigare forskning visat på att effekten ofta 

är kompensatorisk negativ (Gustafsson & Myrberg, 2002, Von Grief, 2009, Skolverket, 

2009). Detta ger uppslag till flera hypotetiska slutsatser. Om strukturtillägget i Eskilstuna 

kommun fördelas på ett effektivt sätt är skillnaden mellan resultat och sociala 

bakgrundsfaktorer större än vad mina resultat visar samtidigt som andelen av strukturtillägget 

är för lågt för att väga upp de ojämlika förhållanden som existerar mellan olika elevgrupper. 

En alternativ förklaring är att strukturtillägget endast har en marginell effekt på prestationen 

och det är som Johnsson (2004) skriver om; en utmaning för skolan att avskilja elever som 

inte är integrerade i medelklassens kapitalformer från sin egen verklighet och på sätt kunna 

förmedla institutionens värden på ett effektivt sätt. 

 

7.5 Strukturtillägg och pedagogiska resurser 

För komma närmare ett svar på om strukturtillägget är effektivt har jag försökt titta på hur 

pengarna omsätts i pedagogiska resurser. De variabler som fanns tillgängliga för att se en 

sådan omsättning var antalet lärare per elev och andelen lärare med en pedagogisk 

högskoleexamen. De kan anses vara få och oprecisa med det är två av de faktorer som den 

tidigare forskningen pekar på kan vara effektiva för att omsätta ekonomiska resurser till 

prestation (Gustafsson & Myrberg, 2002, Von Grieff, 2009, Skolverket, 2009). Lärarens 

kompetens anses vara den mest påverkande. I Eskilstuna kommun hittades ett svagt positivt 

samband mellan antalet lärare per elev och andel av strukturtillägg och inget samband mellan 

andelen högskoleutbildade lärare och andel i strukturtillägg. Det är svårt att säga hur 

strukturtillägget används i Eskilstuna kommun utifrån underlaget till den här studien men det 

verkar mer troligt att pengarna till större del omsätts i fler lärare än i lärarens kompetens. Ett 

negativt samband hittades även mellan antalet lärare per elev och andelen behöriga att ansöka 

nationella program vilket kan vara en liknande negativ kompensatorisk effekt som andelen 

strukturtillägg har på prestationen. Strukturtillägget verkar inte omsättas i lärarkompetens, 

resultatet visar dock ett svagt positivt samband mellan behöriga lärare och prestation både på 
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meritvärdet och andelen behöriga att ansöka nationella program. Enligt Von Grieff (2009) har 

skolor med ett bra rykte lättare att knyta till sig de bästa lärarna och lärare med högre 

kompetens så även om det har varit målet för grundskolor i Eskilstuna att omsätta resurser i 

lärarkompetens så kan det vara svårt i praktiken med konkurrensen från andra skolor. Ur ett 

jämlikhetsperspektiv skulle de dock vara önskvärt att elever med sämre möjligheter att lyckas 

i skolan i högre grad fick kompetenta och utbildade lärare. Speciellt om Von Grieffs (2009) 

resonemang stämmer att elever som har bättre förutsättningar inte påverkas i lika hög grad av 

lärarens kompetens. Eleverna med ett gynnsamt symboliskt kapital skulle klara sig bra ändå 

medan de andra grupperna skulle närma sig i prestation. Teoretiskt passar också denna modell 

in då elever med ett habitus som ligger nära skolans har lättare att förstå vad skolan vill att 

eleven ska prestera. Det sammanfaller med deras egen önskan om prestation och vilka värden 

som bör vara premierade i strukturen (Bourdieu, 1995). 

 

7.6 Peer effekter och prestation 

Genom att undersöka hur prestationen hos grupper av elever som kommer från olika social 

bakgrund med olika mängd symboliskt kapital ville jag ha svar på om olika grupper reagerar 

olika på hur elevsammansättningen ser ut. Det som inom forskningen kallas för peer effekter 

(Tooley, 1997, Kallstenius, 2010). Ett problem med den här studien är att dataunderlaget inte 

gett utrymme till att studera sambandet mellan elevsammansättningen och prestationen av de 

grupper som enligt resultatet och tidigare forskning har sämre förutsättningar att prestera i 

skolan. Vilka är elever som har föräldrar med förgymnasial utbildning och elever med 

utländsk bakgrund födda utomlands. Enligt Ammermueller och Pischke (2006) är de just 

dessa grupper som påverkas mest av elevsammansättningen. Genom att testa effekten av 

elevsammansättningen går det även att pröva den kritik om determinismen i Bourdieus (1995) 

teori om det maktreproducerande samhället. Om elevgrupper skulle ha lättare att anpassa sig 

till skolans kapital genom att i sin omgivning ha en stor andel kamrater redan integrerade i det 

visar det på förändringspotential i elevens habitus. Det som framkom i resultatet var att det 

fanns svaga negativa samband mellan andelen behöriga att ansöka nationella program på 

gymnasiet hos kategorierna gymnasial och eftergymnasial utbildning samt svensk bakgrund 

med andelen elever med förgymnasial utbildning. Och ett svagt positivt samband mellan 

behöriga i kategorin eftergymnasial utbildning och andelen elever från samma kategori. 

Resultat ur regressionerna pekar åt samma håll. Detta visar att förändringen av elevers habitus 

även skulle kunna påverkas i negativ riktning. Underlaget känns dock för skralt för att dra 

några generella slutsatser i denna fråga. Lauder och Robinsson (2002) skriver om hur effekten 
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av elevsammansättningen är svår att mäta då det inte finns någon klar gräns för hur 

andelsproportionerna bör vara för att få en positiv effekt hos eleverna med sämre 

förutsättningar. Men att en blandning av elever med olika social bakgrund är fördelaktigt ur 

en jämlikhetssynpunkt. Eskilstunas initiativ att genom utplacering av de internationella 

klasserna på skolor med låg andel utländska elever få en jämnare elevsammansättning 

(Taipale, 2004) borde därför vara positivt för att skapa mer jämlika förutsättningar för 

eleverna i Eskilstuna kommun. Det skulle teoretiskt även vara fördelaktigt att få en jämnare 

blandning av elever efter föräldrarnas utbildningsnivå även om det kan vara svårare att 

genomföra i praktiken. 

 

8. Diskussion. 

Den ekonomiska forskningens resonemang angående sambandet mellan resultat och 

prestation ligger nära Bourdieus (1995) teori om reproducering av makt då den ekonomiska 

forskningen kommit fram till att det är grupperna med litet symboliskt kapital som är 

marginaliserade under skolgången. Inom den ekonomiska forskning jag tagit del av 

förekommer dock ingen ingående diskussion om bakgrundsfaktorerna till denna 

marginalisering utan fokus ligger på hur ekonomiska resurser eller förändringar beroende av 

ekonomiska resurser kan utöka jämlikheten mellan elever. Det här arbetet ger därför en 

bredare förståelse av vilka bakgrundsmekanismerna är samtidigt som den försöker svara på de 

mer pragmatiska frågeställningarna. Genom den teoretiska förförståelsen går det även att se 

alternativa lösningar för att skapa en mer jämlik skola. Resurserna måste inte nödvändigtvist 

läggas i skolan. Resultatet i den här studien och tidigare forskning har visat på att elevernas 

förmåga att prestera till viss del påverkas av deras sociala bakgrund och därigenom deras 

föräldrar. Elevens habitus är uppbyggd i närmiljön under uppväxten och om det går att 

påverka denna närmiljö borde det även gå att påverka habituset. Kallstenius (2010) tar upp 

exempel på färdigheter och resurser som krävs av både elever och föräldrar för att kunna fatta 

beslut om t.ex. byta av skola. När familjer med ett större symboliskt kapital fattar dessa beslut 

utarmas de lokala skolorna på symboliskt kapital och elevgrupperna med sämre 

förutsättningar blir större. När dessa grupper isoleras från de presterande grupperna minskar 

deras förmåga att kunna utveckla sitt habitus till ett mer lika den institutionella miljöns och 

glappet mellan grupperna ökar. I Eskilstuna finns ännu inte samma konkurrenssituation 

mellan skolor som existerar till exempel i Stockholm då endast ett fåtal friskolor är etablerade 

men det är ett resonemang som är värt att ha i åtanke då en profylaktisk strategi skulle kunna 
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vara lyckosam om konkurrenssituationen skulle hårdna. Genom att titta på forskning över 

ämnesgränserna skulle sådana strategier kunna utformas på ett mer lyckosamt sätt. 

Även utan konkurrens från friskolor visar Eskilstuna grundskolor på stora skillnader i 

elevsammansättningen. Detta som ett resultat av den segregerade bostadsmiljön. En effektiv 

integrering av bostadssituationen borde därför även ha en lyckosam effekt på skolprestationer. 

Problematiskt är att resultatet i den här studien även visar att det generella resultatet för alla 

olika grupperingar av elever även kan påverkas negativt om andelen av elever ur grupperna 

med lågt symboliskt kapital ökar. Ur en strikt jämlikhetsvinkel kan även sådana effekter ses 

som positiva men det kan knappast ses som ett önskvärt scenario. Utmaningen blir då att 

försöka se vart gränserna går för en positiv eller negativ verkan av andelar i 

elevsammansättningen. Målet måste vara att skapa förutsättningar för en stark effekt hos de 

grupper som behöver det medan de redan privilegierade grupperna också måste kunna 

utvecklas i en positiv riktning. Tooley (1997) visar dock att resultat för specifika grupper även 

kan påverkas av skolkontextuella faktorer. Stämningen på skolan har en inverkan på elevens 

förståelse av vad skolan försöker lära dem och öka både ambitionen och prestationen. Med 

detta resonemang finns det alltså ett utrymme för positiva förändringar med eller utan 

ekonomiska bidrag. 

 

Skolverket (2009) tar upp att de vanligaste formerna av strukturtillägg är riktade till elever 

som har föräldrar med kort utbildning och elever med utländsk bakgrund. Vad som inte tas 

upp i någon stor utsträckning är om pengarna fördelas olika beroende åldersgrupper. I 

Eskilstuna kommun är procentsatsen av strukturtillägget oberoende av ålder för elever i 

grundskolan medan volymfördelningen skiljer sig åt. De äldsta eleverna erhåller 115 procent 

av grundbidraget medan de yngsta får 85 procent. Detta beroende på att antalet lärartimmar 

per elever ökar med elevens ålder. Ur ett jämlikhetsperspektiv kan detta ses problematiskt. 

Forskning visar att elever är mer påverkningsbara av yttre faktorer ju yngre de är (Gustafsson 

& Myrberg, 2002 & Von Grieff, 2009) Detta stämmer även med de teoretiska resonemangen 

om att habitus är mer föränderligt under uppbyggnadsfasen (Eriksson & Jonsson, 2002). 

Alltså i de yngre åren. Det borde därför vara mer effektivt att snedfördela strukturtillägget 

efter ålder och lägga mer resurser på de yngre eleverna. Om detta kan riktas så det får en 

effekt borde minskningen av resurser till de äldre grupperna i ett längre perspektiv ha mindre 

betydelse och jämställdheten mellan social bakgrund och resultat öka. Samtidigt är det ganska 

logiskt att de årskullar som har fler lärarledda timmar i skolan erhåller mer pengar men det 

borde inte förhindra ett snedfördelat strukturtillägg. Von Grieff (2009) skriver om problemet 
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med att mäta effekten av resursfördelning och skillnader i resultat mellan elevgrupper på 

yngre elever då det finns en brist på tester som mäter prestationen. Dessa problem märktes 

även i den här studien då ambitionen att även titta på resultat hos yngre elevgrupper inte 

kunde genomföras i brist på underlag. Det finns alltså ett behov av fler mättillfällen för att 

forskningen ska kunna komma närmare ett svar på den här frågan. 

 

Ett annat problem med fördelning av pengar till olika skolor är enligt skolverket (2009) hur 

kommunerna mäter antalet av elever av olika grupper. När kommunen endast mäter elevantal 

och sociala bakgrundsfaktorer en eller två gånger per år kan fördelningen vara felaktig 

beroende på att elever byter skola. Med få mätillfällen är det också svårare att göra 

uppföljningar av fördelningen. Om det inte går att utvärdera den ekonomiska fördelningen är 

det svårt att veta hur den ska regleras och om den är effektiv eller inte. Istället söker 

kommunerna liknande vägar som andra kommuner tidigare tagit men som enligt skolverket 

(2009) inte nödvändigtvist behöver vara effektiva då demografin mellan kommunerna skiljer 

sig åt. Samt att det kan vara andra faktorer, såsom skolkontexten, som spelar in i elevernas 

resultat och effekten kan därför skilja sig åt mellan olika kommuner. Med friskolereformen 

och möjligheten för elever att byta skolor samt att elevkullarna kan variera uppkommer en 

annan svårighet för skolorna. Budget kan variera kraftigt på relativt kort tid vilket kan göra att 

långssiktiga satsningar görs med försiktighet då framtida finansiering kanske inte finns. 

 

Som jag tidigare nämnt har jag på grund av underlaget inte kunnat titta på friskolorna som 

finns i Eskilstuna kommun. Detta är dock intressant i sig. För att kunna göra korrelationer och 

regressioner krävs att variablerna är normalfördelade. Den friskolas elever som fanns på 

högstadienivå i Eskilstuna under perioden som den här studien mäter hade jämfört med de 

kommunala skolornas elever höga resultat relaterat till den elevsammansättningen som fanns 

på skolan. Prestation hos alla elever och prestation av elevgrupperna med teoretiskt sämre 

förutsättningar visade sig alla som extremvärden i positiv bemärkelse jämfört med de 

kommunala skolorna. Detta kan stödja Kallstenius (2010) resonemang om att det krävs ett 

visst symboliskt kapital för att fatta beslutet att byta skola men att detta symboliska kapital 

inte alltid syns i de sociala bakgrundsfaktorer som idag vanligen mäts för att tittat på 

bakgrund och prestation. Ett exempel är gruppen som kategoriseras som elever med utländsk 

bakgrund som kan komma från hela världen. I praktiken skiljer sig närheten till det svenska 

medelklasshabituset och med det förståelsen av vilka kunskaper som premieras och vilka 

värden som hedras beroende på de kulturella likheter som finns mellan elevens ursprungsland 
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och Sverige. Samtidigt kan det vara så att friskolors nya pedagogiska metoder har en positiv 

effekt på elever från utsatta miljöer och lyckas skapa en jämlikhet utifrån social bakgrund som 

de kommunala skolorna i Eskilstuna inte är i närheten av. Om så inte är fallet kan effekten 

istället vara negativ för de andra skolorna då de blir urholkade av elever med ett större 

symboliskt kapital. För att komma närmare sanningen skulle ytterligare studier behöva göras 

på både mer differentierade bakgrundsfaktorer och den lokala skolkontexten. Forskningen 

verkar också stå och väga mellan dessa två slutsatserna i frågan om friskolornas positiva eller 

negativa inverkan på vårt samhälle (Kallstenius, 2010). 

 

I den här undersökningen var ytterligare en skola tvungen att plockas bort då resultaten skiljde 

så markant från alla andra skolor och skapade problem med normalfördelade variabler. Men 

till skillnad i fallet med friskolan så var det här en kommunal skola med så stora andelar av 

elever med lågt symboliskt kapital att de plockades bort ur studien. De utmärkte sig även med 

ett lägre resultat än medelsnittet för skolorna. Detta i sig stärker tesen om att social bakgrund 

påverkar prestationen och att högre andelar av elever från dessa grupper kan försämra chansen 

till prestation för dessa elever än om elevsammansättningen är mer balanserad utifrån social 

bakgrund. Detta är dock inte alltid lätt att åstadkomma då elevsammansättningen återspeglar 

sammansättningen i skolans upptagningssamhälle. Den aktuella skolans område har också den 

största andelen invånare i de socialt utsatta grupperna (Eskilstuna kommun, 2011a) 

 

Efter borttagandet av två skolor återstod elva högstadieskolor i Eskilstuna kommun vilkas 

elevers resultat mellan år 2005 och 2010 utgör underlaget i den här studien. Detta är en av 

svagheterna med den här studien. Genom att använda resultat från samma skolor och olika år 

finns det en risk för vad som inom statistisk analys kallas autokorrelering. Att resultaten eller 

sammansättningen från ett år korrelerar med året innan (Djurfeldt & Barmark, 2009) En 

annan påverkan på resultat skulle kunna vara om olika skolor lyckats olika bra med att ha en 

effektiv skolkontext. Att det finns en stämning på skolan som gynnar elevens prestation. 

Enligt Thrupp, Lauder och Robinson (2002) relaterar skolkontextuella faktorer i viss del till 

hur elevsammansättningen ser ut beroende på social bakgrund men den är även påverkad av 

andra faktorer som inte nödvändigtvist är beroende av social bakgrund. Exempel på sådana 

faktorer kan vara om skolan har en positiv eller negativ stämning eller om lärarna är mer eller 

mindre duktiga på att få ut elevens potential. Detta har inte kontrollerats i denna studie så om 

en skola har lyckats bättre än en annan med sådana faktorer kan de ge ett missvisande resultat 

och då på flera enheter då varje skolas representeras av flera årtal. Teoretiskt är det dock det 
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symboliska kapital som till stor del förklarar även de skolkontextuella faktorerna då en likhet 

mellan skolan och elevens habitus gynnar de kontextuella faktorerna (Bourdieu & Passeron, 

1977). Önskvärt hade varit att Eskilstuna kommun var större och fler skolor bedrev 

undervisning på högstadienivå. Ett alternativ var att titta på skolor i kommuner med en 

liknande demografi. Problemet är att Sveriges kommuner är rätt olika och att olika kommuner 

väljer att implementera olika slags strukturtillägg för att försöka nå skolverkets mål om en 

jämlik möjlighet att prestera i skolan. Det blir då svårt att jämföra resultat för elever mellan 

olika kommuner. För att kunna titta på skillnader mellan resultat och social bakgrund mellan 

fristående och kommunala skolor skulle också ett större underlag behövas. Problemet är att 

om önskan är att titta på en kommunal nivå är en liknande undersökning likt den här endast 

möjlig att göra i Sveriges största städer. Problemet blir då inte bara att demografin och 

ekonomiska incitament skiljer sig åt utan det finns också en annan typ av konkurrens mellan 

skolor om eleverna då utbudet är större och mer specialiserat. Jämfört med Kallstenius (2010) 

bild om en urholkning av elever med symboliskt kapital ur Stockholms 

miljonprogramsområden så är elevförflyttningar mellan olika skolor och då mellan både 

kommunala och fristående skolor inte lika vanliga i de mindre kommunerna (Skolverket, 

2009).  

 

En annan svaghet med den här studien är som jag varit inne på tidigare bristen av underlag för 

resultat på grupperna av elever med sämre förutsättningar med måtten för symboliskt kapital 

som använts.  Elever med utländsk bakgrund födda utanför Sverige och elever som har 

föräldrar med förgymnasial utbildning. Det har därför inte gått att se effekter av hur 

elevsammansättningen påverkat dessa elevgrupper. Annars tycker jag studien till stor del 

mäter vad den avser att mäta. De sociala bakgrundsfaktorer som använts i studien som tecken 

på lågt eller högt symboliskt kapital är förankrade både i den sociologiska som den 

ekonomiska forskningen (Nash, 2002 & Gustavsson & Myrberg (2002). Måtten som används 

för att mäta prestation. Meritvärde på slutbetyg och andel att behöriga att söka nationella 

program på gymnasieskolan är även de grundade i den forskning som bedrivs på området 

(Von Grieff, 2009) Jag tycker också metoden som använts, korrelationer och 

regressionsanalys kan anses lyckosam då de har gett möjlighet beroende på underlag att svara 

på arbetets frågeställningar 
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Modell 1.1. Kapitalströmningar i samhällsstrukturen 

 

 

För att visa på hur kapitalöverföringen och reproduktionen ser ut har jag skapad en förenklad 

modell över kapitalströmningar i samhällsstrukturen. Det går att tänka sig två sfärer inom 

samhällsstrukturen som i sig till viss grad är reproducerande. Tanken är att skolan ska fungera 

som en medierande institution och kan överbrygga glappet mellan sfärerna. Problemet är att 

överföring till sfären med litet symboliskt kapital har en hög friktion. I den övre sfären sker 

utbytet i samförstånd genom att värdena legitimeras genom reproduktionen. Barnet eller 

eleven lär sig genom präglingseffekten den övre sfärens värden. Grundskolan fortsätter att öka 

på elevens kapital samtidigt som den legitimeras av att eleverna inte ifrågasätter den gällande 

ordningen. Eleverna går vidare till högskolan där samma procedur genomförs samtidigt som 

högskolan producerar morgondagens lärare som legitimerar ansträngningen i sin utbildning 

genom att fortsätta att plädera den gällande hierarkins värden. Vidare får eleverna så 

småningom maktpositioner i det samhälle vars värden de lärt sig att hylla. De har möjligheten 

att göra förändringar i strukturen men med risken att fältets position i det sociala rummet 

ifrågasätts. Vidare går viss del av deras kapital över till deras barn och processen 

återupprepas. I den lägre sfären är kapitalöverföringen från föräldrar till barn oproblematiskt 

problemet uppkommer i barnets kontakt med grundskolan. Här uppskattas värden som kan 

Grundskola 

Högskola 

Stark  Samhällsposition 

Barn 

Barn 
Svag  samhällsposition 

Stort symboliskt kapital 

Litet symboliskt kapital 
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vara annorlunda eller svårare att förhålla sig till. Det uppstår en friktion i skolans 

kapitalöverföring på elevens habitus. Risken är att eleven ignorerar dessa värden och istället 

letar sig till sammanhang med ett mer liknande kapital. Samtidigt har elevens föräldrar svårt 

att ta till sig skolans kapital vilket problematiserar deras förmåga att hjälpa sina barn att ta till 

sig dem. På så sätt kan det vara svårt för föräldrar att hjälpa sina barn till en klassresa oavsett 

om viljan finns där. För mig blir då meningen med strukturtillägget att minska friktionen i 

kapitalöverföringen mellan grundskolan och den lägre sfären. Grundskolan måste lära sig att 

anpassa sig till den lägre sfärens värden för att kunna överföra den högres. Det finns dock 

ingen naturlig process i strukturen som gör denna omfördelning utan strukturen fungerar 

snarare i motsatt riktning och främjar sig från den lägre sfärens kapital. En åtgärd att minska 

glappet mellan sfärerna kan dessutom förvänta sig ett visst motstånd då glappet är 

grundläggande för att den hierarkiska strukturen ska bestå. 

 

9. Slutsats och förslag till vidare forskning. 

 

Eskilstuna kommun använder för närvarande ett strukturtillägg som efter resultatet i den här 

studien och tidigare forskning kan anses relatera till de grupperna som har behovet av dem. 

Det skulle enligt min mening dock kunna fördelas något annorlunda för mer precist komma 

till eleverna som behöver dem. Resultatet är här något oklart men min tolkning är att det pekar 

på att för elever födda i Sverige så är det framförallt elevernas föräldrars utbildningsnivå som 

har den största effekten på elevens möjlighet. För elever födda utomlands kan det även bero 

på flera saker som ursprungsland och språkproblematik. Jag tror här Eskilstuna kommun har 

ett bra initiativ i att försöka sprida ut nyinkomna elever på flera högstadieskolor för att få mer 

liknande elevsammansättningar. Med argument grundade i den tidigare forskningen borde 

även ett snedfördelat strukturtillägg efter ålder skapa bättre förutsättningar för en mer jämlik 

skola. Det är lättare att påverka elevernas habitus i yngre år.  Resultatet pekar också på att 

pojkar har sämre förutsättningar att lyckas i skolan än flickor samtidigt som flickor verkar 

mer påverkningsbara av yttre faktorer som social bakgrund eller elevsammansättning. Extra 

pengar till skolorna ger dock inte nödvändigtvis en effekt på elevernas prestation utan det är 

hur pengarna omsätts i pedagogiska incitament som är den avgörande faktorn. Av de måtten 

som användes på pedagogiska incitament i den här studien var det andelen examinerade lärare 

som kunde anses ha en viss positiv effekt på elevens resultat. Det stämmer också överens med 
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tidigare studier. Dock verkar det inte som att detta prioriteras av Eskilstunas skolor utan att 

det snarare är lärarantalet per elev som ökat när skolan erhållit extra resurser. Skolorna kan 

givetvis också ha använt pengarna till åtgärder som inte tagits upp i det här arbetet. För att dra 

några närmare slutsatser på skolornas användning av de extra resurserna och effekten av dem 

skulle närmare studier av varje skola behöva genomföras. Personligen tycker jag det är viktigt 

med en diskussion mellan skolor och kommun om strategier för användning av dessa resurser. 

 

För att kontinuerligt kunna utvärdera effekten av strukturtillägg är det önskvärt med fler 

mättillfällen av prestation. Samt en ökad differentiering av elevkategorier så att det går att titta 

närmare på om faktorer som ålder spelar roll eller hur olika utländsk bakgrund och 

föräldrarnas utbildningsnivå förhåller sig till varandra. Samtidigt som det skulle gå att snappa 

upp lyckade initiativ som skolor har haft och kunna sprida den kunskapen till flera skolor.  

 

Vad som bör kommas ihåg är att en individs möjligheter inte är förutsägbara beroende på 

sociala bakgrundsfaktorer. Alla elever har en möjlighet att prestera i skolan men hur stor den 

möjligheten är kan variera beroende på hur stort det symboliska kapitalet är. Själv tror jag att 

det finns utrymme för att jämna ut möjligheterna genom aktiva förändringar av skolan även 

om det kanske aldrig är möjligt att nå en total jämlikhet utan att större förändringar görs i hela 

samhället. Även då år det en stor utmaning beroende på segheten i strukturen med samhällets 

förmåga att reproducera sina maktpositioner. 
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Bilaga 1. 

 

Korrelation mellan sociala bakgrundsfaktorer uppdelade efter föräldrars utbildningsnivå och svensk eller utländsk 

bakgrund. 

 
Utländsk 

bakgrund födda 

utomlands 

Utländsk 

bakgrund födda 

i Sverige Svensk bakgrund Födda i Sverige 

Utländsk bakgrund 

totalt 

Andel förgymnasial 

utbildning 

Pearson Correlation ,165 ,580
**
 -,522

**
 -,423

**
 ,599

**
 

Sig. (2-tailed) ,256 ,000 ,000 ,002 ,000 

N 49 61 56 53 46 

Andel gymnasial 

utbildning 

Pearson Correlation -,019 -,130 ,225 ,193 -,017 

Sig. (2-tailed) ,895 ,317 ,095 ,167 ,913 

N 49 61 56 53 46 

Andel 

eftergymnasial 

utbildning 

Pearson Correlation -,076 -,051 -,026 -,012 -,129 

Sig. (2-tailed) ,604 ,694 ,850 ,933 ,391 

N 49 61 56 53 46 

Andel låg utbildning Pearson Correlation ,030 ,045 ,063 ,073 ,136 

Sig. (2-tailed) ,840 ,731 ,645 ,605 ,367 

N 49 61 56 53 46 

Andel hög utbildning Pearson Correlation -,299
*
 -,481

**
 ,565

**
 ,539

**
 -,490

**
 

Sig. (2-tailed) ,037 ,000 ,000 ,000 ,001 

N 49 61 56 53 46 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Korrelation mellan behöriga till att ansöka nationella program och svensk eller utländsk bakgrund. 

 Behöriga 

nationella 

program 

Behöriga 

svensk 

bakgrund 

Behöriga 

utländsk 

bakgrund 

födda i 

Sverige 

Behöriga 

flickor 

Behöriga 

pojkar 

Behöriga 

förgymnasial 

utbildning 

Behöriga 

gymnasial 

utbildning 

Behöriga 

eftergymnas

ial 

utbildning 

Andel utländsk 

bakgrund födda 

utomlands 

Pearson Correlation -,194 -,003 -,514 -,188 -,097 -,974
*
 -,084 -,008 

Sig. (2-tailed) ,187 ,982 ,192 ,195 ,523 ,026 ,572 ,955 

N 48 48 8 49 46 4 48 47 

Andel utländsk 

bakgrund födda 

i Sverige 

Pearson Correlation -,271
*
 -,248 ,518 -,380

**
 -,222 -,819 -,189 -,176 

Sig. (2-tailed) ,036 ,054 ,085 ,002 ,094 ,181 ,144 ,196 

N 60 61 12 61 58 4 61 56 

Andel svensk 

bakgrund 

Pearson Correlation ,355
**
 ,248 ,311 ,485

**
 ,236 ,778 ,227 ,248 

Sig. (2-tailed) ,008 ,068 ,549 ,000 ,089 ,433 ,096 ,080 

N 55 55 6 56 53 3 55 51 

Födda i Sverige Pearson Correlation ,357
**
 ,177 ,616 ,380

**
 ,264 ,941 ,224 ,252 

Sig. (2-tailed) ,009 ,204 ,193 ,005 ,061 ,220 ,107 ,084 

N 53 53 6 53 51 3 53 48 

Utländsk 

bakgrund totalt 

Pearson Correlation -,289 -,198 ,276 -,389
**
 -,208 -,853 -,152 -,064 

Sig. (2-tailed) ,052 ,186 ,509 ,008 ,176 ,147 ,314 ,678 

N 46 46 8 46 44 4 46 44 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Korrelation mellan andel med olika sociala bakgrundsfaktorer och skillnader i resultat mellan slutbetyg och nationella provet. 

 Högre resultat betyg i 

Svenska  

Lägre resultat betyg 

mattematik 

Högre resultat betyg 

mattematik 

Andel flickor 

Pearson Correlation -,087 -,326 -,130 

Sig. (2-tailed) ,701 ,592 ,564 

N 22 5 22 

Andel förgymnasial utbildning 

Pearson Correlation ,157 ,100 -,234 

Sig. (2-tailed) ,213 ,628 ,061 

N 65 26 65 

Andel gymnasial utbildning 

Pearson Correlation ,361
**
 ,154 ,108 

Sig. (2-tailed) ,003 ,453 ,393 

N 65 26 65 

Andel eftergymnasial utbildning 

Pearson Correlation -,384
**
 -,162 -,007 

Sig. (2-tailed) ,002 ,430 ,959 

N 65 26 65 

Andel låg utbildningsnivå 

Pearson Correlation ,392
**
 ,166 ,022 

Sig. (2-tailed) ,001 ,418 ,863 

N 65 26 65 

Andel hög utbildningsnivå 

Pearson Correlation -,130 -,062 ,235 

Sig. (2-tailed) ,301 ,765 ,060 

N 65 26 65 

 

 

 

Korrelation mellan andelen med svensk eller utländsk bakgrund och skillnader i resultat mellan slutbetyg och nationella provet. 

 Högre resultat betyg 

i Svenska 

Lägre resultat betyg 

i Mattematik 

Högre resultat 

betyg i 

Mattematik 

Lägre resultat 

betyg i Engelska 

Andel utländsk bakgrund födda i Sverige 

Pearson Correlation -,030 ,349 -,184 -,022 

Sig. (2-tailed) ,818 ,088 ,158 ,866 

N 60 25 60 61 

Andel utländsk bakgrund födda utomlands 

Pearson Correlation ,010 -,078 -,126 ,158 

Sig. (2-tailed) ,947 ,725 ,393 ,282 

N 49 23 48 48 

Andel svensk bakgrund 

Pearson Correlation -,024 -,220 ,338
*
 -,118 

Sig. (2-tailed) ,864 ,325 ,012 ,393 

N 55 22 55 55 

 

 

Korrelation mellan meritvärde och skillnader i resultat mellan slutbetyg och nationella provet. 

 Högre resultat 

betyg Svenska 

Lägre resultat 

betyg Mattematik 

Högre resultat 

betyg Mattematik 

Lägre resultat 

betyg Engelska 

Meritvärde medel 

Pearson Correlation -,084 ,108 ,230 ,124 

Sig. (2-tailed) ,508 ,601 ,066 ,326 

N 65 26 65 65 

Meritvärde flickor 

Pearson Correlation -,118 -,015 ,214 ,102 

Sig. (2-tailed) ,348 ,943 ,088 ,417 

N 65 26 65 65 

Meritvärde pojkar 

Pearson Correlation ,040 ,233 ,182 ,092 

Sig. (2-tailed) ,753 ,252 ,146 ,467 

N 65 26 65 65 

Meritvärde elever med utländsk bakgrund 

Pearson Correlation -,178 ,215 ,354 ,263 

Sig. (2-tailed) ,365 ,407 ,070 ,185 

N 28 17 27 27 
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Korrelation mellan pedagogiska incitament och andelen behöriga att ansöka till nationella program 

 Andel kvinnliga 

lärare 

Andel lärare med 

högskoleexamen 

Lärare per 100 

elever 

Andel 

strukturtillägg 

Behöriga nationella program 

Pearson Correlation -,123 ,302
*
 -,392

**
 -,611

**
 

Sig. (2-tailed) ,339 ,016 ,001 ,000 

N 63 63 63 64 

Behöriga svensk bakgrund 

Pearson Correlation -,200 ,227 -,218 -,501
**
 

Sig. (2-tailed) ,114 ,071 ,083 ,000 

N 64 64 64 65 

Behöriga flickor 

Pearson Correlation -,280
*
 ,225 -,217 -,669

**
 

Sig. (2-tailed) ,024 ,071 ,082 ,000 

N 65 65 65 66 

Behöriga pojkar 

Pearson Correlation -,037 ,179 -,248 -,452
**
 

Sig. (2-tailed) ,779 ,167 ,054 ,000 

N 61 61 61 62 

Behöriga gymnasial utbildning 

Pearson Correlation -,067 ,189 -,232 -,432
**
 

Sig. (2-tailed) ,601 ,135 ,065 ,000 

N 64 64 64 65 

Behöriga eftergymnasial 

utbildning 

Pearson Correlation -,325
*
 ,087 -,149 -,335

**
 

Sig. (2-tailed) ,011 ,505 ,253 ,008 

N 61 61 61 61 

 

 

Korrelation mellan pedagogiska incitament och andel strukturtillägg 

 Andel strukturtillägg 

Andel lärare med högskoleexamen 

Pearson Correlation -,042 

Sig. (2-tailed) ,741 

N 65 

Lärare per 100 elever 

Pearson Correlation ,320
**
 

Sig. (2-tailed) ,009 

N 65 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Den svenska skolan har ett mål att den ska vara jämlik. Med detta menas att alla elever ska ha 

samma förutsättningar att kunna göra bra ifrån sig och ha samma möjligheter att kunna gå 

vidare att studera på högskolan för att sedan kunna arbeta med det de vill. Forskning har dock 

visat att elever som kommer från en bakgrund där normer och värden skiljer sig åt från 

skolans har svårare att få bra betyg än elever som genom sin uppväxt redan har skapat sig en 

förförståelse av den akademiska miljön. I den här uppsatsen har jag använt elevernas 

föräldrars utbildningsnivå, elevens kön och om eleven har en svensk eller utländsk bakgrund 

som variabler att representera elevens bakgrund.  

För att minska glappet mellan dessa grupper tillför  kommunerna mer pengar till skolor som 

har fler elever som kommer från en missgynnad bakgrund. Tanken är att skolorna genom mer 

pengar kan skapa en pedagogisk miljö som är mer effektiv och ge extra hjälp till de elever 

som behöver den mest. Jag har undersökt hur Eskilstuna kommuns försök att skapa jämlika 

förutsättningar har fungerat och hur det skulle kunna gå att skapa ett system som är mer 

effektivt. I mitt resultat kommer jag fram till att bland eleverna  i Eskilstuna Kommun så är 

det dem som har föräldrar med en kortare utbildning och eleverna som har en utländsk 

bakgrund som generellt har det svårare att få ett bra betyg. Det är också dessa grupper av 

elever som skolorna erhåller extra pengar för. Att skillnaden i betyg existerar trots att 

kommunen redan ger pengar till de elevgrupper som behöver dem kan tolkas på fler sätt. Det 

skulle kunna betyda att skillnaden i förutsättningar genom bakgrund är större än vad mitt 

resultat visar men att kommunens satsningar har jämnat ut förutsättningar. Dock inte 

tillräckligt. Det skulle också kunna betyda att det är svårt för skolorna att jämna ut 

förutsättningarna trots att de får extra pengar. Skolans och elevens värden är för långt ifrån 

varandra och båda är svåra att förändra beroende på att en människas position i samhället är 

cementerad utifrån sin omgivning och uppväxt. 

Den forskning som finns på området säger att det egentligen inte är hur mycket pengar en 

skola får som har en betydelse för elevernas resultat utan det är hur pengarna omsätts som 

spelar roll. Vad som verkar vara mest effektivt för att öka prestationen hos elever med en mer 

missgynnad bakgrund är att anställa erfarna och kompetenta lärare. Duktiga lärare har lättare 

att relatera till elevens verklighet och överbygga glappet mellan skolan och elevens förståelse 

om vad som är viktigt. Mitt resultat visar ett svagt samband mellan lärare med en 

högskoleexamen och elevers betyg. De extra resurserna från Eskilstuna kommun verkade 

dock oftare gå till att anställa fler lärare än att satsa på examinerade. Att som skola med elever 
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som har svårare att prestera locka till sig de bästa lärarna är svårt då forskningen visar på att 

de vill arbeta på de bästa skolorna.  

I min studie har jag också tittat på hur olika stora andelar av elevgrupper med olika bakgrund 

på samma skola påverkar varandras prestation. Min hypotes var att om elever med en  

missgynnande bakgrund gick med en större andel som har lättare att prestera så skulle de ha 

lättare att anpassa sig till vad skolan försöker lära dem beroende på att de måste interagera i 

en miljö som är präglad av skolans värden. Mitt resultat visar att det finns en liten påverkan 

på elevens prestation beroende på hur elevsammansättningen ser ut. Effekten verkar dock vara 

både positiv och negativ. Om elever med en missgynnande bakgrund får gå med en större 

andel av elever som genom sin bakgrund har lättare att prestera höjs deras prestation. 

Samtidigt som förhållandet kan vara negativt för elever med en i skolans mening bra 

bakgrund om andelen av missgynnade elever är stort. Ur en jämlikhetssynvinkel är en 

blandning av dessa elev grupper att föredra. Problemet är att skolans elevsammansättning till 

stor del representera sammansättningen i området där skolan ligger. Så om 

bostadsegregationen är utpräglad blir det även en segregation i grundskolan. 

Genom extra resurser verkar det till viss del möjligt att jämna ut förutsättningar för att 

prestera i skolan. Om resurserna används på rätt sätt. Det som verkar vara mest effektivt är att 

anställa kompetenta lärare. Forskningen säger att om resurserna läggs på yngre elever så har 

de en större effekt då en yngre eleves verklighet är lättare att påverka. Det kan därför tänkas 

effektivt att ge mer pengar till de lägre årskullarna. Det går även att genom att påverka hur 

elevsammansättningen ser ut påverka skolan i en mer jämlik riktning. Om alla dessa 

förändringar görs borde skolan bli mer jämlik. Att vi någon gång får uppleva en helt jämlik 

skola verkar dock mer osannolikt då samhället är uppbygd på ett sätt där människor genom 

sina maktpositioner bestämmer vad som ska premieras och deras barn får ett naturligt 

försprång i att förstå dessa värden. 

 

 


