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Abstract 
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That the Swedish society looks different depending on the location is a fact and that in turn 

means different schools with different conditions and resources depending on the localization. 

We have in this study interviewed four teachers in a high-status school and four teachers at a 

low-status school in a municipality south of Stockholm. The purpose of our study is to find 

out how teachers / educators perceive children's physical and psychological safety in their 

workplaces, and if there is a difference between the schools in resource allocation. 

 

In order to answer our purpose of the study, we chose to interview teachers about how the 

school looks for the kids in order of enough resources such as books for all, enough facilities 

and competent and even skilled teachers. To take into account and consider people´s 

backgrounds, experiences, and cultural frames of reference is a way to interact within a 

respectful world, and as a good approach to educating children from all parts of the world and 

with all the different mental and physical difficulties. The two schools in our study show lack 

of resources but of different kinds. The low-status school is located in a segregated area, a 

segregation that consists of multiculturalism, adults with little or no education at all and high 

unemployment. The high-status school is the opposite; it consists of highly educated parents 

who have good relationships with their children. The parent’s backgrounds are important in 

several ways for the children’s schooling. We concluded that an intercultural perspective is 

and should be the fundamental respect in cultural meetings with other people. 

 

Keywords: Security, resources, low- and high-status, segregation, intercultural pedagogy 

Nyckelord: Säkerhet, resurser, låg- och högstatus, segregation, interkulturell pedagogik 
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Förord 

 
Vårt brinnande intresse för samhällsstrukturer är en av de orsaker som väckte idén om att 

undersöka närmare på hur skolor upprätthåller barnens säkerhet utifrån egna resurser. En av 

studenterna för denna studie hade sin gamla bostad intill en så kallad högstatusskola, där 

majoriteten av eleverna är inhemska svenskar. Väldigt ofta upplevde forskaren en hög närvaro 

av polisen som har sina fartkontroller på en trettioväg som går utanför skolan. En annan skola 

i samma kommun, i ett segregerat område, har haft väldiga bekymmer med förare som 

överträder hasighetsgränsen. Trafiksäkerheten har inget med vårt arbete att göra men detta 

som bakgrund valde vi att undersöka hur elevernas säkerhet ser ut i två skolor i samma 

kommun. De som gjort studien möjlig är de åtta informanterna; Karin, Tove, Beata, Anna, 

Lena, Patrik, Mattias och Thomas som vi vill passa på att tacka. Vi vill även tacka vår 

handledare Maria Borgström för den handledning och stöd hon givit oss under arbetets gång. 

Tack! 
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Inledning 
 

Under flera decennier har krafter i samhället försökt enas kring en illusion för vad svenska 

skolan ska stå för. Genom en mer rättvis, demokratisk och jämlik linje har människor i vårt 

samhälle försökt åstadkomma en balans i samhällsstrukturen.
1
 Det har medfört mängder av 

revideringar och reformer av lagar sedan början på 1900-talet.
2
 Dessa revideringar som vi 

idag uppfattar som självklara har genomförts av bland annat Skolstyrelsen, Skolverket och 

Riksdagen. Med anledning av vårt intresse för samhället och samhällstrukturer var det 

väsentliga för oss inför det här arbetet att få veta hur säkerhetstänkandet på hög- respektive 

lågstatusskolor ser ut utifrån lärarperspektiv. Skolverket förespråkar för en likvärdig och 

demokratisk undervisning för alla barnen i Sverige.
3
 Det förutsätter att eleverna får tillgång 

till likvärdiga resurser utifrån sina respektive behov.
4
 Ett fundamentalt element enligt oss bör 

vara en säker skolmiljö där eleverna är mottagliga och inlärningsbara för den kunskap som 

lärs ut. Det kan enligt oss bland annat uppnås i samförstånd med föräldrar och lärare.  En 

segregerad skola med många fler elever med särskilda behov än en homogen svensk skola är i 

behov av helt andra resurser. Segregerat enligt oss är inte bara en invandrartät skola. Även 

svenska barn av det lägsta sociala skiktet med föräldrar som är lågutbildade och innehar en 

hög arbetslöshet ingår i kategorin.
5
 Därför tror inte vi att en likvärdig undervisning kan 

uppnås om inte grundtryggheten för barnen upp når den högsta möjliga status. Hur ser 

resursfördelningen på enskilda skolorna ut egentligen? Är förutsättningarna lika för en trygg 

skola för alla barn i samhället?  

 

 

 

 

                                                           
1
 Lorentz, (2007): 18 

2
 SOU, (1984): 55 

3
Skolverket, (2011): 7 

4
 Resurser: medel och förutsättningar för barnen 

5
 Bunar, (2001): 71 
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Bakgrund 
 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen tyder på att utbildningen inom skolan 

syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper. Lagen ska även gynna elevers 

utveckling och lärande. Utbildning ska medföra en respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingarna som svenska samhället vilar på. Skolan ska 

gestalta och förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med dem svaga och utsatta. 

Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart och därefter ska eleverna kunna 

delta i samhällslivet ansvarsfullt genom sitt bästa. Genom utbildningen ska barnen lära sig 

förståelse för andra människor och ge dem en förmåga till inlevelse och omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling. Ingen bör utsättas för diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, sexuell 

läggning eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser 

ska aktivt motverkas genom kunskap, öppna diskussioner och aktiva insatser. Skolan är en 

social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar att stärka denna 

förmåga hos alla som arbetar där.
6
 

 

För en lyckad utbildning ska undervisningen i skolan anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Undervisningen ska också hjälpa elevers fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Skollagen 

föreskriver att utbildningen inom varje skolform och fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett 

var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges i de nationella målen. En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller 

att skolans resurser ska fördelas lika. Det ska tas hänsyn till elevers olika förutsättningar och 

behov.  Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå målen för utbildningen.
7
 

 

 

                                                           
6
Skolverket, (2011): 7 

7
 Ibid: 8 
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Farhad Jahanmahan är en av de etnologer som resonerar kring en likvärdig undervisning, han 

menar att den inkluderande pedagogiken är en vision och en ideologi som går ut på att alla 

barn, oavsett etnicitet, klass, kön, sexuell läggning och eventuella funktionsnedsättningar, har 

rätt att ingå i klassens gemenskap och utvecklas tillsammans med andra barn, och att de ska 

lära sig av varandras olika erfarenheter och referensramar. Enligt denna pedagogik ska barn 

lära sig att respektera och acceptera olikheter, variationer och mångfald. Denna inkluderande 

pedagogik är i likhet med interkulturell pedagogik viktig som en brobyggare mellan barnen 

och de vuxna i skolan och i samhället och även en bidragande faktor till att en demokratisk, 

fredlig, jämlik och rättvis skola, och därmed kan ett sådant samhälle utvecklas.
8
 Jahanmahan 

menar att genom den inkluderande pedagogiken kan man åstadkomma en säker skola.  

 

Även Hans Lorentz menar att regeringen har de senaste decennierna vid olika tillfällen 

deklarerat att vi lever i ett månkulturellt samhälle. Regeringen har också deklarerat att detta 

måste återspeglas inom utbildningen. Det heter att ”utbildning på alla nivåer” måste på en och 

samma gång främja kulturell identitet samt kunskap om och respekt för andra kulturer.
9
 

 

En mätning som är gjord av Immigrant Institutet 2010, har Sverige en befolkning på ca 1,4 

miljoner människor med invandrarbakgrund.
10

 Med det menas att minst var sjätte person har 

annan etnisk tillhörighet än svensk. Det medför i sin tur i ett mångkulturellt samhälle att 

statliga institutioner bör ha den kompetens som krävs för allas lika bemötande. Med det här 

som bakgrund undrar vi vilka skillnader som råder på så kallade låg- och högstatusskolor som 

inte bara berör barnens möjlighet till en likvärdig undervisning utan också en säker skolmiljö?  

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Jahanmahan, (2011): 119 

9
 Lorentz, (2007): 16 

10
http://www.immi.se/migration/statistik/utrikes-2009-2010.pdf 

http://www.immi.se/migration/statistik/utrikes-2009-2010.pdf
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Tidigare forskning 

 

Lars G Andersson skriver att ”dagens skola står inför stora utmaningar. På väsentliga punkter 

skiljer dagens skola från gårdagen. Det pedagogiska arbetet är problematiserad och därmed 

också lärarrollen. De traditionella skolämnena har förändrats, liksom skolmiljöer och 

elever.”
11

 Även om vi idag lever i en globaliserad och mångkulturell värld så påverkar det 

svenska historiska arvet den svenska politiken och det kulturell specifikt svenska hur vi 

uppfattar och närmar oss det mångkulturella. Lorentz menar att en historisk analys av den 

formella skolan/utbildningssystemets uppkomst och funktion visar att 

utbildningsinstitutionernas dolda socialisation och explicita kulturförmedling har under flera 

hundra år bidragit till upprätthållande av den dominerande kulturen och dess 

maktförhållanden. Det är genom utbildningssystemet som erövring och kolonisering av andra 

samhällsformer skett under flera hundra år. På det vis var den allmänt utbredda uppfattningen 

kring mitten av 1960 talet att det var bäst om de som invandrade och inte tänkte återvända 

hem assimilerades så snart som möjligt.
12

 I Diskrimineringsutredningens slutbetänkande: I 

rätt riktning: etniska relationer i Sverige, innehöll ett sorts facit över etniska relationer i 

Sverige. Slutsatsen var att det faktiskt förekommer etnisk diskriminering i Sverige, både i 

näringslivet, hos myndigheter och samhälleliga organisationer trots att riksdagen 1968 fattade 

beslut om att reglera invandringen. Där slogs det fast att "invandrarna ska ha möjlighet att 

leva på samma standarnivå" som den inhemska befolkningen.
13

 

  

I en rapport av skolstyrelsen 1983 för att motverka fördomar och diskriminering, står det 

avslutningsvis; "skolan kan inte förändras uppifrån med direktiv från regeringen och centrala 

eller regionala myndigheter. Snarare bör förändringarna komma nerifrån och inifrån". 

Bergman skriver att rapporten dock framhåller att en kritiker av skolan, Broady, som menar 

att förändringar är svåra att åstadkomma även om de kommer inifrån. Broady menar att 

skolan kan förändras enbart om krafter utanför skolan börjar ställa krav på den.
14

Men 

förutsätter det inte att föräldrar och anhöriga till de barn som bor i utsatta områden har de 

kunskaper som krävs för att åstadkomma förändringarna? Dels språket för att kommunicera 

men också samhällsstrukturen för att kunna gå rätt väg.  

                                                           
11

Andersson, (1999): 110 
12

 Lorentz, (2007): 18 
13

SOU, (1984): 55 
14

Bergman, (1983): 130 
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Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Problemformulering 
 

En likvärdig skola innebär att säkerheten och resurstillgången ska vara relativt lika oavsett 

skolans förutsättning och placering. Tidigare forskning tyder på att det råder skillnader på 

skolorna beroende på segregation och globalisering. Har barnen tillgång till en likvärdigt och 

säker undervisning oavsett vart de befinner sig geografiskt?  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Med detta som bakgrund har vi valt att undersöka barnens fysiska och psykiska säkerhet på en 

låg- respektive högstatusskola utifrån ett lärarperspektiv.
15

 Syftet är att få en inblick över hur 

lärarna/pedagogerna upplever barnens säkerhet på sina respektive arbetsplatser för att sedan 

kunna se om det finns skillnader mellan respektive skolor.  

 

- Finns det skillnader mellan skolorna i resursfördelningen? 

 

- Hur ser barnens säkerhet ut i respektive skola?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Låg- och högstatusskola: se kommande sida 
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Centrala begrepp 

Låg- och högstatusskola 
 

Arnman och Jönsson har delat in låg- och högstatusskolor efter föräldrarnas 

yrkestillhörigheter och sociala bakgrund. Vi anser inte att det skiljer sig något avsevärt hur 

dagens låg- och högstatusyrken ser ut och hur respektive skola präglas av uppdelningen. 

Därför har vi valt att förhålla oss till samma uppdelning som Arnman och Jönsson har gjort. 

Detta centrala begrepp är relevant för vår studie då vi vill få inblick över om det finns rådande 

skillnader på respektive skola.  

 

Högstatusklass   Lågstatusklass  

Tjänsteman    Metallarbetare 

Civilingenjör    Representant 

Advokat    Exportarbetare 

Byggmästare    Snickare 

Överpostiljon   Bagare 

Ingenjör    Kopist 

Utlandsrepresentant   Byggnadsarbetare 

Kriminalinspektör   Textilarbetare 

Arkitekt    Trafikbiträde 

Bankkamrer    Chaufför 

Revisor    Fru 

Kamrer    Pressare 

Hushällslärare   Plåtslagare   

Civilingenjör    Polis 

Byrådirektör    Sömmerska 

Receptarie    Svarvare 

Tandläkare    Lagerchef.
16

 

 

 

                                                           
16

Arnman & Jönsson (1985): 56 



11 
 

Teoretiska ramar 

Interkulturell pedagogik 
 

Både Lahdenperä och Lorentz menar att det svenska samhället har förändrats de senaste 

trettio åren från att vara en monokulturell och homogen befolkningssammansättning till 

mångkulturellt och globaliserat. Det har även lett till en förändring i skolan och 

undervisningen. Idag talas över hundra olika modersmål i den svenska skolan samtidigt som 

det blir vanligare med flerspråkiga elever när antalet barn med utländsk bakgrund ökar.
17

Då 

samhället är i konstant förändring är det viktigt med en pedagogisk inriktning som fungerar på 

alla plan.
18

 

 

Utvecklingen av interkulturell pedagogik började äga rum i slutet på 1980-talet.
19

Perioden 

före införandet av en interkulturell pedagogisk inriktning i svenska skolan kännetecknades av 

krav på en kulturell assimilering där eleverna oavsett bakgrund skulle anpassas till den 

rådande majoritetskulturen, där tanken var att de nationella minoritetsspråken skulle 

försvinna.
20

Begreppet innefattar interkulturellt lärande, kommunikation, undervisning, 

forskning men också mångkulturell utbildning och skolutveckling. Allt som härrör 

kulturmöten, likheter och olikheter i pedagogiska sammanhang.
21

Ordet interkulturell står för 

en handling som betecknar en aktion, en rörelse samt ett gränsöverskridande mellan individer 

med olika kulturella och etniska bakgrunder.
22

 

 

 

Interkulturell pedagogik har mycket gemensamt med den så kallade kritiska pedagogiken, 

som syftar till att blottlägga förtryckande strukturer och göra människor medvetna om de 

sociala system de lever inom, vilket är förutsättningen för att kunna förändra dess 

strukturer.
23

Docenten Gorski menar att fred kan bidra till att upprätthålla förtryckande 

strukturer om man inte först skapar rättvisa och jämlikhet. Fred är något mer än bara en 

frånvaro av våld. Ett genuint fredligt samhälle karaktäriseras av rättvisa, jämlikhet och 

                                                           
17

 Lahdenperä & Lorentz, (2010): 15-16 
18

 Lahdenperä, (2004): 14 
19

 Ibid: 11 
20

 Goldstein-Kyaga & Borgström, (2012): 11 
21

 Lorentz & Bergstedt, (2006): 13, 17 
22

 Ibid: 16 
23

 Goldstein-Kyaga & Borgström, (2012): 17 
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mänskliga rättigheter. Därför är undervisningen och arbetet för dessa frågor en viktig aspekt 

av interkulturell pedagogik.
24

Anders Fjällheds sätt att se på interkulturalitet är att vara öppen 

och finna möjligheter, möta utmaningar, se lösningar, och genom erfarenheterna växa och 

utvecklas som människa.
25

 

 

Segregation 
 

”Segregation är en frivillig eller ofrivillig process som leder till att befolkningsgrupper 

separeras från varandra rumsligt. Segregation kan ske på grundval av social status, 

rastillhörighet, etnisk tillhörighet eller dylikt”.
26

  

 

Enligt Arnman och Jönsson är strukturell särbehandling av grupper, som finns i olika 

positioner i den sociala strukturen, svar på samhällets åtgärder på olika sätt. Svaren kan ske på 

många skilda sätt och dess effekter i form av segregation gör sig gällande både i skolan och i 

boendet. Arnman och Jönsson menar att segregationen kan observeras på två plan; dels på ett 

samhälleligt plan där den tar sig i uttryck i boendesegregation, det vill säga geografisk 

åtskillnad av sociala grupper och dels inom skolan där den bland annat uttrycker sig i ett 

”parallellt skolsystem” inom ramen av samhället, något som innebär en ojämn 

maktresursfördelning.
27

 

 

Det är inte säkert att segregerade grupper har likvärdiga förhållanden, även om 

proportionerligt lika resurser skulle satsas på dem eller till och med om någon form av 

kompensation skulle ges åt den missgynnande gruppen. Om man utgår från att segregation 

kan bidra till den sociala reproduktionen i samhället genom att vidmakthålla skillnader mellan 

olika sociala grupper kan man se två olika slags effekter. För det första kan tillgången till 

resurser försvåras genom åtskillnaden. Resurser kan av ekonomiska skäl tillföras, exempelvis 

städernas högstatusområden i form av bättre bostäder, service och kulturutbud eller skolor 

                                                           
24

Gorski, (2010): 515-252 
25

 Fjällhed, (2012): 61 
26

 Bunar, (2001): 71 
27

 Arnman& Jönsson, (1985): 21-22 
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som rekryterar lärare med längre yrkeserfarenhet. För det andra kan åtskillnaden av sociala 

skikt förstärka de karaktäriska dragen i olika områden.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

Arnman & Jönsson, (1985): 22 
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Metod 

Hermeneutik 

 

I syfte av att få veta hur säkerheten ser ut för barnen på respektive skola har vår tolkning skett 

utifrån ett hermeneutiskt perspektiv där vi har tolkat vuxnas upplevelser på skolan genom 

intervjuer. Precis som hermeneutiken beskriver, utifrån möten, språk, kommunikation och 

upplevelser har vi tolkat respektive berättelse. Av den anledning har vi utifrån våra 

förutsättningar, det vill säga intervjuerna, valt den kvalitativa metoden som ett 

tillvägagångssätt. Hermeneutiken studerar språk, kommunikation och tolkningar av texter 

samt förståelse. Teorin utgår från en intentionalitet i människors livsmöten, det vill säga deras 

motiv realiseras i handlingar, språk och gester. Det är genom vår verklighet och inom ramen 

för den som vi tolkar och förstår omvärlden. Detta sker framförallt genom språket som 

innefattar tal och skrift. Enligt hermeneutiskt synsätt kan tänkande och förståelse inte studeras 

separat, utan görs alltid medindividens bakgrund och tidigare erfarenheter som tänker och 

förstår någonting. Det centrala för forskarens hermeneutiska förståelse är tolkningen av en 

specificerbar mening i en text eller en intervju. Avsikten med ett hermeneutiskt 

forskningsperspektiv är att fånga upplevelser och uttryck, tolka och förstå sammanhang och 

möjligheten att förklara informanternas reflektioner.
29

 

 

Kvalitativ metod 
 

Inom en kvalitativ metod arbetar man vanligen med ostrukturerade frågeställningar där olika 

uppslag, tankar och idéer successivt fördjupas och en teori växer fram. Informationen ska gå 

på djupet och resultaten hänför sig till specifika tidpunkter, miljöer och fenomen. Ofta rör det 

sig om ett stort antal variabler och ett litet antal individer.
30

 Metoden består vanligtvis av 

intervjuer, deltagande observationer och fältstudier. Man intresserar sig av vilka kvaliteter 

eller egenskaper en företeelse har. Med kunskapen av dessa kvaliteter eller egenskaper kan 

man förstå företeelsen.  Metoden hjälper oss att lättare sätta oss in i någons situation, förstå 

hur den känner och uppfattar världen och allt runtomkring.
31

 I den kvalitativa forskningen är 

förhållningssättet förutsättningslöst, och forskaren är subjektiv samt flexibel och försöker 

                                                           
29

 Olsson & Sörensen, (2007): 99-100 
30

Ibid: 39 
31

 Bjereld, Demker & Hinnfors, (2009): 118-119 
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möta situationen som om den alltid vore ny. Forskaren strävar efter en helhetsförståelse av 

speciella förhållanden, allt för att få en så fullständig bild av situationen. Den kvalitativa 

forskaren använder en kvalitativ referensram som utgångspunkt för ett induktivt tänkande.
32

 

 

Urval och tillvägagångssätt 
 

För att få en djupare beskrivning och bättre förståelse av skolmiljöerna har vi valt att intervjua 

fyra lärare/pedagoger på respektive låg/högstatus skola i en och samma kommun söder om 

Stockholm. Antalet vuxna per skola ansåg vi var tillräckliga för att kunna få en rättvis och 

uppriktig bild av de två skilda skolorna, därmed medföljer även ett lärarperspektiv som vi 

anser är högst intressant för oss. På så vis fick vi veta vad vuxna anser om sina respektive 

arbetsplatser utifrån vårt syfte. 

 

Kontakt med lärare/pedagoger upprättades via mejl där arbetet presenterades. Inför intervjun 

förtydligades informanterna om att de bi-behåller sin anonymitet samt väljer själva att svara 

på frågor vi ställde. Intervjuerna fick avbrytas när de kände obehag. Som verktyg använde vi 

oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi använde oss av en intervjuguide (Se 

bilaga 1). Vi valde var sin skola där ställde vi de mest övergripande frågorna och följde upp 

med följdfrågor. Intervjuerna var ca 30 minuter långa och bandades in i samförstånd med 

informanterna i ett enskilt rum för att skapa en personlig kontakt för att på så vis få ett 

ömsesidigt förtroende för varandra. Inspelningen har sedan transkriberats. Informanterna har 

fingerade namn för att möjliggöra deras anonymitet.
33

Sammanställningen av data har skett 

genom kodning utifrån våra frågor (Se Bilaga 1). Kodningarna är följande; personal, säkerhet, 

behörighet, kompetens, resurser, mobbing, mångfald samt trygghet. Analysen har sedan skett 

utifrån en hermeneutisk tolkningslära med centrala begrepp, tidigare forskning och våra 

teoretiska ramar som utgångspunkt. Tolkningarna har skett utifrån enskilt svar på respektive 

fråga. Därefter har analysen utifrån vår tolkning av informanternas svar sammanfattats till en 

slutdiskussion där vi har kommit fram till egna slutsatser.   

 

                                                           
32
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 

Reliabilitet kommer från det engelska ordet reliability som betyder pålitlighet, tillförlitlighet. 

Termen är ett mått på noggrannhet och säkerhet med ett resultat som inte är slumpmässigt.
34

 

Reliabilitet är graden av överstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument, det vill 

säga att man får samma resultat varje gång någon mäter. En hög grad av överensstämmelse 

tyder på hög reliabilitet.
35

 Då våra intervjuer är inspelade har vi haft möjligheten att lyssna på 

dem fler tals gånger vid osäkerhet för att försäkra oss om att vi har uppfattat rätt. Under 

intervjuerna har vi och informanterna haft möjlighet att repetera frågor och svar för ett 

förtydligande.  En detaljerad beskrivning på vår studie har möjliggjort till att undersökningen 

innehar en hög reliabilitet. 

 

Validitet kommer från det latinska ordet validitas som står för styrka. Det är ett mått som 

påvisar om forskaren har verkligen undersökt det som var menat att undersöka.
36

I en 

undersökning kan validiteten och reliabiliteten påverka varandra. Kortfattat är validiteten vad 

man mäter och reliabiliteten hur det mäts. Är mätningarna inte rätt genomförda spelar det 

ingen roll om måtten är valida eller inte.
37

Om undersökningen uppfyller höga krav på 

reliabilitet behöver den nödvändigtvis inte vara valid. Men däremot kan en undersökning 

aldrig uppfylla höga krav på validitet utan att uppfylla höga krav på reliabilitet. I det 

avseendet är validitet ett överordnat begrepp och reliabilitet är ett nödvändigt men inte 

tillräckligt för validitet.
38

 Vi har använt oss av en intervjuguide för att mäta det som avser att 

mätas. Informanterna blev informerade innan intervjuerna om syftet med undersökningen. 

Detta medförde att våra informanter fick en mindre variant av en introduktion av 

undersökningen och på så vis har fått en möjlighet att vara förberedda inför intervjuerna. På 

så sätt har vi fått svar på de frågor som berör vårt syfte och därmed anser vi att vår 

undersökning har en hög validitet. 

 

                                                           
34

 Kullberg, (2004): 73 
35

 Olsson & Sörensen, (2007): 75 
36

 Kullberg, (2004): 73 
37

 Bjereld, Demker & Hinnfors, (2009): 115 
38
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Generaliserbarhet kommer från latinska ordet generalis som betyder allmänt. I en 

vetenskaplig undersökning står generaliserbarhet för frågor som giltighet och trovärdighet. 

Termen utgör ett kvalitetskrav i studier och handlar om studiens representativitet. Om 

resultatet generaliseras kan man säga att ett större antal skara av samhället tycker eller/och 

tänker som deltagare i undersökningen.
39

 Därför anser vi att det inte går att generalisera vårt 

resultat då det är för få deltagare med i vår undersökning. 
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Resultat 
 

Nedan presenteras resultatet av intervjuerna från de åtta lärare på respektive skolor. Resultat 

har tolkats med hjälp av hermeneutiken utifrån informanternas svar på frågor. Vi har använt 

oss av fingerade namn för att möjliggöra informanternas anonymitet. Sedan har redovisningen 

skett med hjälp av kodningarna, våra frågor och sist informanternas svar.    

Tre av fyra vuxna på lågstatusskolan anser att personalbristen är ett problem. En informant 

beskriver det på följande vis:  

 

Tove: ”Nej, vi hinner inte med de barnen och de behoven som finns. Det finns 

väldigt mycket barn som har stora sociala behov, trygga vuxna, många vill ha 

mycket vuxen kontakt, har svåra hemförhållanden och vi hinner inte med ibland. 

Ibland är vi steget efter i konflikter.”  

 

Toves svar är för oss en tydlig indikation på vad som är segregation. Rådande sociala behov 

och trygga vuxna saknas för att en god inverkan på barnen. Det är vad vi anser sig för att vara 

det som vi kallar för lågstatussymptom. Föräldrars brist på kunskap och resurser för att 

hantera barnens behov. Otrygga föräldrar bland högstatusbarnen är inte obefintligt, men är 

enligt oss inte lika påtaglig för de barnen, där resurserna är annorlunda. Konsekvenser av 

konflikter som byggs på varandra blir det övergripande för barnen i deras skolverksamhet. 

Det leder till sämre fokus på den reella undervisningen och sedan i sin tur leder till sämre 

villkor och mindre konkurrensmöjligheter med andra skolor och barn. Men samtliga lärare på 

högstatusskolan upplever inte någon personalbrist på sin arbetsplats. En informant på den så 

kallade högstatusskolan beskriver på följande vis;  

 

Lena ”Aa det tycker jag att det gör. Men däremot så har det varit för stora 

klasser nu i några år. Det här är första året då vi har rimligt många. Det är 22 

nu och det är perfekt.” 
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I fråga om kompetens bland personalen har samtliga fyra informanter på båda skolorna 

uppgett att de inte upplever några bekymmer med kompetensen bland personalgruppen. Dock 

finns det ”men” i fråga om kompetens på lågstatuskolan som vi tolkar som inverkande brister 

på verksamheten. Både Beata och Tove styrker varandras uppfattningar på följande vis;   

 

Beata: ”Om man tittar på helheten, det som är viktigt, tycker jag vi har 

komptent personal och vi kompletterar varandra. Det gäller att hitta bra 

samarbetsformer i varje arbetslag. Sen tycker jag att möta våra elever i behov 

av särskilt stöd, där räcker det inte riktigt vår kompetens. Vi har barn som 

skulle behöva en annan skolform än den vi kan erbjuda här. Som inte handlar 

bara om pedagogik… psykiatri kan jag tänka mig.”  

 

Tove: ”Det saknas framför allt vuxna och personal som klarar av att jobba på 

den här skolan. Sen att vi har rätt personal på rätt plats. Där vi har problem är 

där vuxna inte klarar av sitt jobb. Dem kanske klarar av sitt jobb annanstans 

men inte just här. Men det är en trevlig arbetsplats här också. Men måste vara 

en viss typ av person för att kunna orka jobba här, men det saknas lite resurser 

kan man säga.” 

 

Som på hermeneutiskt vis tolkar vi det som att skolpersonalen saknar de resurser som krävs för att 

hantera elevproblematiken som förkommer i skolan. Dock upplever inte Beata en uppenbar 

kompetensbrist men öppnar ändå upp för ett samarbete mellan lärare/pedagoger i och mellan 

arbetsgruppen. Tove däremot menar att det finns personal som har svårigheten att anpassa sig till 

barnens behov och till den rådande skolmiljön. Enligt Tove beror det mer på det egna 

förhållningssättet. Enligt Beatas berättelse existerar ett interkulturellt förhållningssätt som är 

förankrad i verksamheten medan Tove menar att det finns personal som har svårigheter med det. 

Vår tolkning är att lärare som har svårt att anpassa sitt pedagogiska förhållningssätt söker sig 

vidare till andra arbetsplatser som inte är i behov av ett lika stort interkulturellt pedagogiskt arbete 

som i en segregerad skola. På den så kallad högstatusskolan upplever inte samtliga informanter 

några problem med kompetensen bland kollegor. En av informanterna inleder sitt svar på frågan 

om kompetens med; “Absolut. Jag tycker alla mina kolleger är fantastiska.” 
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Karin: ”Kompetent. Jo de är dels en utbildningsfråga förstås, att man har rätt 

utbildning för det man ska göra. Men sen också att man har en förmåga att få 

med sig barnen och få dem göra det dem ska. Att man helt enkelt kan genomföra 

planerad verksamhet.”  

 

Att en interkulturell förhållningsätt inte skulle existera på en homogen skola är inte en rättvis bild 

enligt oss. Men vi vill inte tro att en homogen skola kräver ett lika brett register av en 

interkulturell förhållning som på en segregerad skola. Enligt vår uppfattning har även de barnen 

behov av ett förhållningssätt som är signifikant med dem själva, men av annan skala. En av 

informanterna på lågstatusskolan menar att vuxna i skolan står för utmaningar som är utanför 

skolans makt. 

 

Beata ”Skolan saknar mer att erbjuda elever av särskilt stöd. Inte bara det 

pedagogiska som vi står för utan mer samtalsterapi för barn som har varit med 

om traumatiska upplevelser. Det är ingenting som vi hanterar, där skulle jag 

önska ha det närmare till BUPP men även Soc.” 

  

Beata menar att barnen på lågstatusskolan är i behov av andra former än det pedagogiska arbetet 

kan erbjuda, många barn har diagnoser som kräver en psykiatrisk behandling. Även språkliga och 

kulturella olikheter försvårar undervisningen. Med detta som bakgrund tolkar vi det som att 

resursbehoven ser olika ut för barnen och enligt oss är det brister på rätt resurser för 

lågstatusskolan som har en direkt inverkan på en säker och trygg skolgång. Även Tove styrker 

Beatas uppfattning.      

 

Tove: ”Vi har inga resurser, vi har dem vi har.  Det är vi vuxna som får trixa 

upp och ner med dem. Nu har vi fått extra i den nya gruppen som jag jobbar i 

efter många år. Men nej, jag tycker inte alls att vi rätt resurser i förhållande till 

upptagningsområdet.” 
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Toves svar på frågan om resurser ”vi har dem vi har” är för oss en tydlig indikation på att 

resurserna på lågstatus är väldigt begränsade och får täckas i den mån det går.  Viktigt att 

förtydliga är Toves uttryck för upptagningsområde; som för oss syftar på att området är 

segregerat. Ett område med många kulturella olikheter och svårigheter. Men Lena på 

högstatuskolan upplever inte resursbrister i sin verksamhet. Hon uttrycker sig nöjt över; 

 

Lena: ”Jag har själv fått vara med och beställa möbler till klassrummet. Jag tog 

hit en man istället för att sitta med kataloger. Han skräddarsydde det här åt oss 

(pekar på bordet vi sitter vid). Vi har även fått nytt parkett, ny färg på väggarna 

så att det är tipptopp nu.” 

 

En annan informant på högstatusskolan beklagar sig över att datasalen är för liten för en 

helklass som är ofta uppbokad, men för övrigt har den uppfattningen att det inte saknas 

resurser, även för eleverna med särskilda behov. 

 

Anna: ”Jag skulle gärna vilja ha fler datorer. Vi har ingen datasal som är 

tillräcklig för en hel klass. Den är dessutom extremt uppbokad. Nu har vi precis 

fått en interaktiv tavla till mitt klassrum som jag inte hade förra året och det 

kändes verkligen som stenåldern. Annars tycker jag att jag har tillfredställande 

hjälpmedel för barnen med speciella behov. För barn med exempel dyslexi har 

jag DC-spelare som man kan lyssna på sina läromedel med. Dem barnen har 

också sina egna bärbara datorer som dem kan sitta och skriva sina texter på.” 

 

När frågan om behöriga lärare kommer upp, upplever inga på den aktuella lågstatusskolan det 

som ett problem. Där har personalstyrkan reviderats för att kunna täcka flesta områden. På 

fritids är det mer bekymmersamt med behörig personal, men dock finns det en acceptans av 

att erfarenheten får ersätta behörigheten. Tove uttrycker sig positivt;   

 

Tove: ”Ja, i mellanstadiet har vi gjort om och där har vi nästan bara behöriga 

lärare på rätt plats. I lågstadiet är det också ganska många behöriga lärare. 
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Sen kanske man inte är behöriga i alla ämnen, men det kommer. Sen på fritids 

har de inte samma utbildning, om vi ens har någon som är behörig. Men sen har 

vi fantastisk fritidspersonal som är hur bra som helst.  Så egentligen är det inte 

utbildningen absolut viktigaste, men det är en del i det hela. Utan det viktigaste 

är hur man är som person. Hur man kan lära sig, hur man tar till sig och har ett 

bra förhållningssätt till barn och ungdomar.  Det är mycket mer värt än de som 

är utbildade tycker jag.  Sen får man vad man betalar för.” 

 

Flera informanter uttrycker sig om skolans strävan att inneha behörig personal, men återigen är det 

en ekonomisk fråga.  För övrigt anser Tove att behörigheten inte är avgörande för 

fritidspedagogerna. Hon menar att förhållningssättet till barn och ungdomar är mer värt även om 

behörigheten är en del av jobbet. Det är oundvikligt för oss dra en slutsats om att ett interkulturellt 

förhållningssätt är nyckeln. Även Mattias styrker Toves uppfattning; 

 

Mattias: ”Ja, på lärarsidan finns det men däremot på fritids är det inte många 

som har behörigheten. Där har vi fått lära oss själva. Vi kan vårt jobb men vi 

har det inte på pappret.”  

 

För oss är det utan tvekan skillnad på resurserna. Vårt resultat visar att det finns en strävan på 

lågstatusskolan att täcka med behörig personal på alla områden medan högstatusskolan redan har 

en fast ståndpunkt beträffande frågan. Samtliga informanterna på högstatuskolan upplever inte 

brist på behörig personal och styrker varandras uppfattning om att det är strängt beträffande 

behörigheten. 

 

Karin: ” Vi har varit ganska hårda på vår skola med att vi inte har tagit in 

sådana som inte är utbildade.” 

 

Anna: ”Aa det tycker jag. Jag veta att alla som jobbar på högstadiet i alla fall 

har en examen. Men det jobbar ingen obehörig här på skolan i var fall.” 
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Lena: ” Jaa, det är stenhårt på den här skolan.” 

 

Mångfalden i personalgruppen är för oss en viktig del av barnens skolgång. Vuxna som 

speglar barnen är en del av det som vi uppfattar som en trygg och säker skolgång. Att barnen 

har en signifikant vuxen på skolan, som de kan se upp till och ha ett förtroende, det är för oss 

en viktig del av uppbyggnaden av den egna självkänslan. Mattias menar att på hans skola har 

man medvetet rekryterat personer med annan etnisk tillhörighet. Just för barnen.  

 

Mattias: ”Vi har en ganska bred mångfald om man jämför med de tidigare 

ställen som jag har jobbat på. Där var det väldigt homogent. Här är det 

däremot är det ganska brokig personal styrka, både på lärarsidan och på fritids. 

Man har medvetet rekryterat personalen motsvaras av eleverna. Jag tycker att 

det är bra. Jag ser bara fördelar med det. Det finns ingen poäng med alla ska 

vara etniska svenskar. Det finns ingen poäng med det när området ser ut som 

den gör och eleverna kommer från många olika ställen.” 

 

För personalen på högstatusskolan verkar frågan mångfald diffus. De saknar av det manliga 

könet och även personer med andra sexuella preferenser, som skulle kunna leda till en ökad 

mångfald tycker en informant. Under intervjun med Karin på högstatuskolan framkommer det 

att personal av annan etnisk tillhörighet inte förekommer av hög grad. Vi tolkar inte det som 

särskilt efteraktad heller då betoningen ligger på manlig personal och personal med andra 

sexuella preferenser. 

 

Karin: ”Jag skulle vilja ha en person med annan härkomst än svensk. Vi har en 

som bor i Rinkeby som jobbar hos oss. Vi har inte någon som vad jag vet i alla 

fall, som är homosexuell eller en annan sexuell läggning. Vi har inga killar i 

vårt arbetslag och på det viset är vi en homogen grupp.” 
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På frågan om skolan är tillräckligt säker för barnen svarar samtliga informanter på lågstatusskolan 

att de inte upplever skolan som tillräckligt tryggt för barnen. Två av informanterna tycker: 

 

Beata: ”Den är inte tillräckligt säker idag. Det är tydligt. Nu gäller det inte alla 

grupper. Det är barn som inte har kontroll på sina impulser, där det kan hända 

farliga saker och är man ensam som vuxen så kan man inte säkra säkerheten för 

alla. Även om alla gör ett otroligt jobb.” 

 

Mattias: ”Incidenterna bara travas på varandra och det blir omöjligt att reda ut 

alla konflikter innan det kommer nya.” 

 

På den så kallade högstatusskolan upplevs det inga bekymmer med att genomföra den vardagliga 

undervisningen av säkerhetsskäl. Utan där är det byten av belysning och temperaturen i lokalerna 

som är de stora säkerhetsbekymmer som har varit återkommande i samtal med Karin.   

 

Karin: ”Ja det tycker jag. Ja känner inte att jag håller på med tunga lyft och 

belysningen är ganska bra. Skulle möjligen vilja ha lite mer flexibel belysning. 

Jag skulle vilja släcka och tända i korridoren själv men det här går ju på 

automatstyrt. Jag skulle vilja ha tänt bara framme vid tavlan och så mörkt i 

klassrummet. Sen också om man skulle kunna mörklägga lite mera, då skulle det 

vara lite spännande att vara i klassrummet istället för att alltid ha dagsljuset 

som silar in genom rutan. Jo men säkerhet är ju också att man ska kunna vara 

och umgås i ett klassrum utan att det ska behöva bli för varmt och jobbigt.” 

 

Skillnaderna är klara när man lyssnar till informanterna på respektive skola. Säkerhetsaspekten är 

två kontraster för oss. Medan lågstatusskolan har svårigheter med att genomföra sin dagliga 

undervisning på grund av de resurser som saknas, har högstatusskolan jobbigt med att byta 

belysning och få till en behaglig temperatur i sina lokaler. Slutligen var det viktigt för oss att få 

veta hur mobbing hanteras på respektive skola. Då vi har den uppfattningen att mobbing är direkt 
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relaterat till barnens psykiska och fysiska hälsa och är avgörande för barnens miljö. Följande 

informanter tycker;   

 

Tove: ”När jag började jobba upplevde jag inte att det fanns mobbing alls. 

Senare åren har jag sett lite mobbing tendenser. Dem eskalerar för att ofta 

kommer det hemifrån. Det finns ett hat liksom redan från sina föräldrar, på 

gården där man bor och i området som gör att barnen tar med sig det hit. 

Mobbingen kommer inte från enskilda barn och det blir så himla svårt att ta tag 

det.” 

 

Anna: ”Ja de tycker jag. vi har ett mobbning team där vi som personal kan lyfta 

ifall vi uppmärksammar någonting, ifall vi vet att elev far illa och sådana 

saker.” 

 

Anna har en uppfattning om att det är lugnt på deras högstatuskola och upplever inga bekymmer. 

Tove har en annan uppfattning om sin skola. Hon menar att mobbingtendenserna kommer 

hemifrån. Mer precist från föräldrar och ute på gården där barnen umgås utanför skoltid. Ett 

mönster som enligt vår tolkning bottnar i det som vi kallar för segregation och lågstatussymtom, 

vars föräldrar saknar utbildning och kunskap. Där värderingar är uppbyggda på fördomar som förs 

vidare till barnen.  Där det börjar i olikheter som är svårigheten.    
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Analys 
 

Trots ett litet geografiskt avstånd är skillnaderna stora på säkerheten beträffande båda berörda 

skolorna. Vår analys av det är att utbildning är avgörande för att åstadkomma utveckling. Vårt 

resultat visar både oavsett låg- och högstatusskolan att omständigheterna som råder är 

beroende av ansvar och delaktighet. Av vuxna, anhöriga, föräldrar och personal. Det är viktigt 

att agera i tid. Det kräver gedigen kunskap och handling. Som Lars G Anderson skriver om att 

lärarrollen är förändrad och står inför andra utmaningar är det inget tvivel om.
40

 Skolan som 

ligger i ett så kallad lågstatusområde har mer än att enbart undervisa i skolämnen som uppgift. 

Det pedagogiska arbetet är mer problematiserat. Likaså eleverna och den skolmiljö som 

verksamheten befinner sig i. Som Lahdenperä skriver har det svenska samhället ändrats dem 

sista trettio åren från att vara ett homogent och monokulturellt till ett globaliserat och 

mångkulturellt.
41

 Därför menar Lahdenperä att det krävs en pedagogik som fungerar i en 

större utsträckning än vad det gjorde tidigare.  

 

Lågstatusskolan präglas av segregationen som råder i närmiljön. Det är vad Tove hänvisar till 

när hon menar ”upptagningsområdet”. Det är även vad Arnman och Jönsson menar att 

segregation kan observeras på två plan. En boendesegregation och en ojämnresursfördelning, 

som består av mångkulturalitet, vuxna med låg eller ingen utbildning alls och en hög 

arbetslöshet.
42

 Högstatuskolan har motsatta förhållanden som består av högutbildade föräldrar 

med ordnade förhållande. Den uppdelning som Arnman och Jönsson gör av låg och 

högstatusyrken belyser skillnaderna tydligare vid observation av skolorna och skolmiljön.
43

 

Föräldrarnas bakgrund kan vara avgörande på olika sätt för barnen. Dels genom att föräldrar 

är förebilder för sina barn, både utbildning och yrkesmässigt, men också genom hantering av 

mot- och framgångar i vardagslivet. Därför menar Tove att den mobbing som förekommer på 

skolan oftast kommer hemifrån, därmed bör det medföra att vuxna handlar med ytterst ansvar. 

Men det kräver att föräldrarna innehar verktyg som krävs; utbildning, jobb, ordnade 

förhållanden och sociala nätverk. Det är dessa verktyg som medför kunskap och ansvar. I 

området som lågstatusskolan är på saknas de verktygen bland majoriteten av föräldrarna. 

Därför blir inte deras agerande och delaktighet alltid av den grad som kan önskas. Mer 
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problematisk är det när lingvistiska brister med språk och förmågan att uttrycka sig är 

påtagliga. Av dessa anledningar menar vi att barn i utsatta lågstatusområden har helt andra 

svårigheter än vad de på högstatusområdena har. Det familjära förhållandet hos barnen på 

lågstatusskolan behöver inte vara mindre tryggt och säkert än i en högstatus familj men när 

den egna kompetensen i familjen inte räcker till hamnar de i beroendeställning av andra. 

Skolan är en av dem. Därför är skolans ansvarstagande viktigt. Att mötas ur ett interkulturellt 

perspektiv är och bör vara den grundläggande respekten för varandra. En konstruktiv 

förhållning till föräldrar och barn utifrån behoven är ett ansvarsfullt agerande. Därför menar 

Tove att det är viktigare med kompetens än behörighet, att nå barn och vuxna som man jobbar 

med. Vilket har också varit nyckeln för lågstatusskolans överlevnad. Det inte går bortse ett 

interkulturellt perspektiv på högstatusskolan med anledning av dennas homogena status, för 

även de barnen är i behov av en förhållning som är i samförstånd med deras preferenser. Men 

enligt oss är behovet inte i samma utsträckning.   

 

Vårt resultat indikerar tydligt på att en säker skola är två skilda saker på respektive skola. 

Arnman & Jönsson menar även att det inte är säkert att segregerade grupper har likvärdiga 

förhållanden även om de proportionerligt har lika resurser. Men skillnaderna är ett reellt 

problem.
44

 Informanterna på lågstatusskolan uppger skolans svårigheter med att genomföra 

den ordinarie undervisningen, medan Karin på högstatusskolan tycker att det är problematisk 

med ljusinsläppet och byten av lampor. Två drastiska kontraster som hör till olika världar. 

Lena nämner även att högstatusskolan har en hård linje på att ha behörig personal medan 

Tove på lågstatusskolan menar de behöver revidera på sin bemanning för att täcka alla ytor. 

Anna på högstatusskolan uppger att barnen har tillgång till exempelvis egna hjälpmedel som 

DC-spelare för barn med dyslexi, medan Beata på lågstatusskolan förklarar att flertal elever 

på skolan harupplevt trauman och är i behov av andra undervisningsformer än de 

pedagogiska. På ena skolan har informanterna uppfattningen att det inte förekommer mobbing 

medan den andra skolan menar att det kommer hemifrån och ute på gården i området. Två 

olika världar trots liten geografisk skillnad. Räddnigen för lågstatusskolan har varit ett 

interkulturellt perspektiv där vuxna på skolan har lärt sig av varandra, möta barnen utifrån 

deras bakgrunder och erfarenheter, genom utbyten av kunskap och information.  Men för 

övrigt saknar lågstatusskolan de viktiga resurserna för att upprätthålla en säker skola. 
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I skuggan av segregationen är skolan lika drabbad som övriga området. Kommunens 

minimala investeringar i närområdet är en annan faktor som bidrar till den skolmiljön som 

råder. Barnen är traumatiserad på olika sätt; krig, misär, missbruk och hög arbetslöshet bland 

föräldrarna. De saknar förebilder. När barnen sedan söker sig till varandra påminner deras 

situation om varandras. Världen är emot dem. Därför menar vi som Tove att en 

skolverksamhet som denna behöver andra resurser. En trygg och säker skola med behörig och 

komptent personal, rätt man på rätt plats. Rätt undervisningsformer med tillräckliga stora ytor. 

Ska staten ha övergripande ansvaret för våra barn måste den visa det. Solidaritet och ansvar är 

principerna för vårt välfärdsamhälle. När staten blundar för dessa barn kan det inte tolkas som 

annat än negativ särbehandling. Det är inte på den vägen som demokratiska medborgare 

fostras. 
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Avslutande diskussion 
 

I syfte att få en bild av hur säkerheten ser ut för barnen på respektive skola har vi kommit 

fram till följande reflektioner. Ett interkulturellt perspektiv är och bör vara den grundläggande 

respekten för varandra i möten med andra. Att ha hänsyn och beakta sina medmänniskors 

bakgrunder, erfarenheter och kulturella referensramar är ett sätt att samverka inom ramen för 

en respektfull värld. Att inte utgå från sig själv som facit är ett annat sätt att få andras respekt. 

Det är inget tvivel på att det råder två skilda miljöer på respektive skola. Skolorna befinner sig 

i två skilda världar med skilda prioriteringarna. Det är enligt oss fler faktorer som ligger 

bakom vårt resultat. En del synliga som segregationen, andra underliggande i form av 

samhällsstrukturer. 

 

Segregationen är reell, området som lågstatusskolan ligger i är under all kritik. Där finns inte 

mycket som påvisar motsatsen. Det är en skola som ligger i ett område med minimala 

förändringar sedan uppförandet och som majoritet består av invandrare och svenskar i det 

lägsta socioekonomiska skiktet.
45

 En utbredd okunskap där arbete och utbildning saknas eller 

är nästan obefintligt hos många föräldrar. Många av barnen på lågstatusskolan har genomgått 

ett trauma medan några enstaka med nedsatt funktion på högstatusskolan. Men även andra 

faktorer som spelar in. Enligt Diskrimineringsutredningens slutbetänkande: I rätt riktning: 

etiska relationer i Sverige, att det faktiskt förekommer diskriminering både inom näringslivet, 

hos myndigheter och samhälleliga organisationer trots den lagreglering som riksdagen 

genomförde 1968 om att ge invandrarna lika möjlighet till en standard som den inhemska 

befolkningen.
46

 Att denna standard idag skulle vara likvärdig på dessa två skolor är för oss 

svårt att se. Varken på området eller på skolan. 

 

I den rapport som Skolstyrelsen skrev 1983 i med intention om att motverka fördomar och 

diskriminering, står det avslutningsvis att förändringarna i skolan inte kan komma uppifrån 

med direktiv från regeringen och centrala eller regionala myndigheter.
47

 Utan dessa 

förändringar bör snarare komma nerifrån och inifrån. Även en informant på lågstatusskolan 
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uppger samma. Men det enligt oss kräver rätta verktyg i form av utbildning, språk, kunskap 

men även egna medel. Ett område vars befolkning som redan är utsatt och som befinner sig i 

en misär, som skulle inneha dessa verktyg för att åstadkomma de förändringar är en 

tankegång som saknar realitet. Varför skulle dessa människor befinna sig i ett utsatt läge om 

resurserna och verktygen redan finns? Därför menar vi att kommunen inte kan frångå sitt 

ansvar oavsett vilka det än gäller. I ett samhälle som fundamentalt bygger på folkhemmets 

principer, med solidaritet och jämlikhet bör det inte finnas undantag. Det är målet med vårt 

svenska välfärdssystem. Det är svårt för oss att föreställa hur ett sådant mål skulle vara 

uppnådd när kontrasterna på skolorna är påtagliga. Broady som är en kritiker av skolan, 

menar att förändringar är svåra att åstadkomma även om det kommer inifrån, det vill säga av 

kritiska föräldrar och personal. Han menar att skolan enbart kan förändras om krafter utanför 

skolan börjar ställa krav.
48

 För oss är det svårt att se hur en sådan förändring skulle gå till. 

Föräldrar som lider av okunskap och politiker av en ovilja. Ännu svårare att motivera varför 

medborgare i annan ort skulle vilja åstadkomma förändringar som inte berör dem. Återigen 

menar vi att det åligger kommunen ansvaret att upprätthålla den jämlikhet som ska följas. 

Men finns det en sådan ambition?  

 

Historiska analyser av den formella skolan uppkomst och funktion visar som nämnt att 

utbildningsinstitutionernas dolda socialisation och explicita kulturförmedling har under flera 

hundra år bidragit till upprätthållande av den dominerande kulturen och dess 

maktförhållanden. Det är via utbildningssystemet som erövring och kolonisering av andra 

samhällsformer har genomförts. Det är därför inte uteslutande att det kan ha varit på den 

vägen som det bildades en allmänt utbredd uppfattning i mitten på 1960-talet att det var bäst 

att de som invandrade och inte tänkte återvända hem assimilerades snart som möjligt.
49

 Så 

sent som den 14 Maj 2012 uttalade sig Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt om att 

”etniska svenskar” har jobb.
50

 Kanske är de det som är det väsentliga. Att såvida etniska 

svenskar har det bra så är allt bra. Därför menar vi att det inte går att förkasta helt om dessa 

värderingar är fortfarande dolt underliggande i vårt samhälle. Men det krävs djupare forskning 

för att dra en sådan slutsats. Om många invandrarungdomar som idag är födda och uppvuxna i 

Sverige, pratar flytande svenska, är väl förankrade i det svenska samhällets värderingar och 

                                                           
48

 Bergman, (1983): 130 
49

 Lorentz, (2007): 18 
50

http://www.dn.se/ekonomi/sankt-krogmoms-sagas-av-experter 



31 
 

principer behöver byta namn för att nå ända fram, indikerar uteslutande på att vårt samhälle är 

infekterat av osunda värderingar. När alternativet blir endast de med egna resurser skapar 

egna möjligheter, är enligt oss en tydlig fingervisning på att integrationen har misslyckats. 

Värre är det när skolan som institution saknar resurser och barnen i det utsatta 

lågstatusområdet blir mer utsatta för att de saknar en skolgång som inte är likvärdigt med de 

övriga. En dålig start på livet i form av en osäker skolgång resulterar en ökad risk för 

utanförskap. Det är bara ett sätt att kvarhålla den etablerade maktordning där svenskheten 

dominerar mångkulturaliteten. Ska kommunen ha ansvar för våra barn ska förutsättningarna 

vara lika. För de är alla våra barn oavsett. 

 

I denna studie har vi lyft fram skillnader inom resursfördelningen mellan en låg- och en 

högstatusskola i samma kommun. Men hur ser de ut i andra kommuner och skolor, blir 

resultatet densamma om man intervjuar fler lärare i fler skolor? Inom framtida forskning kan 

det vara av stort intresse att lyfta fram andra lärare/pedagogers och även kanske barnens 

synpunkter i hur deras skola upprätthåller barnens säkerhet utifrån resursfördelningen. Även 

en observation i skolan och i närområdet kan bidra till ytterligare faktorer för barnens säkerhet 

i skolmiljön. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

- Tycker du det finns tillräckligt med personal på skolan? 

 

- Tycker du det finns tillräckligt många kompetenta lärare på skolan?  

 

- Tycker du det finns tillräckligt många behöriga lärare på skolan? 

 

- Tycker du att din arbetsgrupp är tillräckligt mångfaldig? 

 

- Vad är säkerhet för dig? Tycker du att arbetsmiljön på skolan är tillräckligt säker? 

 

- Tycker du att ni på er skola motverkar mobbing? I så fall på vilket sätt?  

 

- Känner du dig trygg på din arbetsplats?  

 

- Får du tillräckligt med stöd från din chef?  

 

- Har du som lärare tillräckligt med resurser?  

 


