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Abstrakt 
 

Studiens syfte är att undersöka om det är yttre- eller inre motivation som motiverar 
eleverna till kunskap i det senmoderna samhället och om det finns samband mellan 
motivation och elevernas socioekonomiska bakgrund.  För att undersöka detta har arbetet 
utgått från intervjuer med erfarna samhällslärare för att synliggöra om ett samband finns 
mellan motivation och socioekonomisk bakgrund. Tesen i detta arbetet är att elever som har 
en låg socioekonomisk bakgrund har en låg motivation till skolan, medan elever med en 
hög socioekonomisk bakgrund har högre motivation. Resultatet visar på att motivationen 
har en påverkan beroende på elevens socioekonomiska bakgrund. Därav finner sig eleverna 
i en reproduktion i det senmoderna samhället som styrs utav ändamålsenlig kunskap.  
 
 Detta är frågor som arbetet kommer att utgå ifrån 

● Hur kan graden av motivation kopplas till elevens socioekonomiska bakgrund 

enligt yrkesverksamma samhällskunskapslärare?  

● Hur drivs eleverna till ändamålsenlig kunskap i det senmoderna samhället? 

 

Nyckelord: ändamålsenlig kunskap, senmodernt samhälle, reproduktion, habitus, fält, 
frigörande skola, motivation, socioekonomisk bakgrund, kapital, symbolisk våld 
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1. Inledning   

 

“Skolan i Sverige blir allt mer uppdelad mellan svensk och utländsk bakgrund, mellan hög 

och löneinkomst familjer och inte minst efter elevresultat” skriver Dagens nyheter (Tano 

Fredrik 2020). Tano (2020) menar på att resultaten hos elever med olika socioekonomiska 

bakgrunder presterar olika när skolan är likvärdig och bör vara samma i hela Sverige. Jag har 

praktiserat på olika skolor där jag baserat på egna erfarenheter observerat ett tydligt mönster 

på de olika praktikerna, motivationen skiljer sig beroende på vilket socioekonomisk område 

skolan är placerad. I lägre socioekonomiska områden har jag upplevt att motivationen varit 

lägre medan i de högre socioekonomiska områden har motivationen varit högre. Tesen i 

arbetet är att motivationen ser olika ut beroende på vilket socioekonomisk område skolan 

ligger i och att elevernas socioekonomiska bakgrund och inställning är den avgörande faktorn 

för hur deras framtid kommer att se ut.  

 

I rapporten Staten får inte abdikera (SOU 2014:5 s.229).) beskrivs hur bakgrundsfaktorerna 

påverkar elevernas skolprestationer Enligt utbildningsdepartementet (SOU 2014:5 s.229) 

ligger bakgrundsfaktorerna i elevens skola och föräldrarnas socioekonomiska position. Enligt 

SCB:s artikeln Socioekonomiska faktorer kan påverka högstadieelever meritvärde påpekar 

SCB att förutsättningarna mellan de olika socioekonomiska bakgrunderna har en stor 

påverkan hos eleverna. SCB nämner att föräldrarnas utbildning har en positiv påverkan till 

barnens kunskapsutveckling i jämförelse med elever som har föräldrar med låg utbildning 

och som lever i lägre socioekonomiska områden (Evaldsson. Rasmus 2021).  

Utbildningsdepartementet (SOU 2014:5 s.230) hänvisar vidare på att skolresultaten tenderar 

vara högre i skolor med en hög socioekonomisk bakgrund och att skillnaderna mellan 

skolorna ökar.  

 

Utbildningsdepartementet (SOU 2014:5 s.230) upplyser att det fria skolvalet leder till att 

skolorna blir segregerade för att eleverna har möjligheten att byta skola. Elever med hög 

studiemotivation byter från en skola där elever har låg studiemotivation för att söka sig till en 

annan skola där ambitionen är högre. Det leder till att motiverade elever går på en skola och 

mindre motiverade elever går på en annan.  Utbildningsdepartementet (2014 s.230) nämner 

även att skolans miljö är det som försvagar eller förstärker elevens förutsättningar att lyckas 

få högre betyg. Vidare beskriver utbildningsdepartementet (SOU 2014:5 s.230) att 
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motiverade elever från lägre socioekonomisk områden söker sig till skolor där skolmiljön är 

resursstark samt skolor där det går elever med en hög socioekonomisk bakgrund. 

 

Evaldsson (2021) belyser problematiken i det fria skolvalet. Evaldsson (2021) menar på att 

resursstarka elever har lättare att söka sig in i friskolor än vad resurssvaga elever har. 

Evaldsson (2021) skriver att konsekvenserna för det fria skolvalet kan resultera i att skickliga 

och erfarna lärare söker sig till skolor där resursstarka elever går. De skickligaste lärarna 

behöver vara i skolor där resurssvaga elever studerar med anledning av att kvaliteten i 

skolmiljön, undervisningen och betygen ska höjas (Evaldsson 2021). Tano (2020) beskriver 

hur elever med en låg socioekonomisk bakgrund inte kan byta skola när behovet finns.  

 

Trots att skolorna skiljer sig åt nämner Lars Öhman (2014) i artikeln Föräldrarnas 

delaktighet påverkar skolbetygen att barnens socioekonomiska bakgrund inte har en stor 

påverkan på elevens skolutveckling, utan föräldrarnas delaktighet i elevernas skolgång är 

avgörande. I hemmiljön har därför föräldrarna en viktig roll att stötta eleverna med till 

exempel läxor. Öhman motsäger utbildningsdepartementet och Evaldssons teori om att 

föräldrarnas socioekonomiska position i samhället är den mest avgörande faktor till barnets 

skolutveckling. Öhman (2014) menar att tiden föräldrarna lägger på sina barns skolgång är 

den mest avgörande faktorn. Många elever med en låg socioekonomisk bakgrund saknar en 

vårdnadshavare som har så pass hög utbildning som krävs för att kunna hjälpa sina barn med 

deras studier. Trots det har dessa vårdnadshavare höga förväntningar på sina barn att klara 

sina studier (Öhman, 2014). 

 

Artiklarna ovan beskriver hur de socioekonomiska skillnaderna påverkar elevernas 

utveckling. Eleverna blev också påverkade av förändringar i samhället. Sverige utvecklades i 

det moderna välfärdssamhället av en frigörande aspekt. Det vill säga att eleverna fick en lika 

stor möjlighet till utbildning och samtidigt minskade ojämlikheterna i samhället (Bourdieu 

Pierre, 2008 s.24). Under det moderna välfärdssamhället var skolan likvärdig och gav alla 

elever samma förutsättningar. Under det senaste decenniet har samhället gått från ett modernt 

samhället till ett senmodernt samhälle som innebär att samhället har privatiserats mer, samt 

att staten har minskat sitt inflytande i skolan. Det innebär att befolkningen är fria att utföra 

sina personliga intressen, ett exempel är att privata skolor kan öppnas.  
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Hur ser erfarna samhällslärare på skolornas förändring, är skolorna fortfarande likvärdiga 

trots att det finns fria skolval och privata skolor? Vilken typ av motivation drivs eleverna i de 

olika socioekonomiska områden till kunskap? Är det den inre eller den yttre motivationen 

som driver eleverna till kunskap? Enligt skolverket (Lozic Vanja 2020) innebär inre 

motivation att eleverna är engagerade och drivs av en egen vilja, intresse och inte behöver 

utomstående motivation till lära, det vill säga yttre faktorer som till exempel belöningar och 

bestraffningar för att nå sina mål. Har elevernas socioekonomiska bakgrund en stor påverkan 

på hur de ser på skolan i dagens samhälle? Utgångspunkten för uppgiften är att motivationen 

hos elever med hög socioekonomisk bakgrund är högre än de med lägre socioekonomisk 

bakgrund.  

 

Trots att det finns elever med hög motivation i de olika socioekonomiska områden kommer 

min studie inte anpassas efter varje enskild individ utan det generella. 
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2. Syfte 
 

Studiens syfte är att undersöka om det är yttre- eller inre motivation som motiverar 

eleverna till kunskap i det senmoderna samhället och om det finns samband mellan 

motivation och elevernas socioekonomiska bakgrund.  För att synliggöra detta kommer jag 

göra undersökningar med hjälp av erfarna samhällslärare.  

 

 

2.1 Frågeställning 
  

● Hur kan graden av motivation kopplas till elevens socioekonomiska bakgrund 

enligt yrkesverksamma samhällskunskapslärare?  

● Hur drivs eleverna till ändamålsenlig kunskap i det senmoderna samhället? 
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3. Tidigare forskning 
 

3.1 Det senmoderna samhället och skolan  
Peter Gustavssons (2014 s.269) artikel Samhällskunskapsämnets kris beskriver Gustavsson 

att skolan som institution speglar hur samhället ser ut. Gustavsson (2014 s.275) diskuterar att 

skolan i det moderna samhället producerade en social och demokratisk fostran hos eleverna. 

Det vill säga att skolan var mer politisk med en kollektivistisk strävan som gav eleverna 

kunskapen till att vara delaktiga och förändra samhället. Bourdieu (2008 s.24) skriver att 

under det moderna samhället hade skolan en frigörande aspekt, han menar att skolan erbjöd 

alla elever en lika stor chans till likvärdig utbildning och minska samtidigt ojämlikheterna i 

samhället. Bourdieu (Ritzer 2014: s.429-430) beskriver det kulturella kapitalet som 

utbildning och kulturella koder. Under det moderna samhället bestod skolan utav kulturella 

koder som gynnade överklassen. Det ledde till att eleverna från överklassen hade ett liknande 

habitus som skolan efterfrågade. De resterande klasserna hade svårare att integrera sig till 

kulturen, konsekvenserna blev att skolresultaten skiljde sig åt mellan de olika klasserna. 

Målsättningen var att alla elever oavsett social bakgrund skulle ha tillgång till kulturen, samt 

att skolan inte kunde ersättas eller influeras av andra institutioner.  

 

Eftersom det finns privatägda skolor i det senmoderna samhället som gynnar en viss 

samhällsgrupp innebär det att målsättningen om det kulturella kapitalet inte är densamma 

som i den moderna skolan. Kommer motivationen att minska hos eleverna i det lägre 

socioekonomiska grupper under senmoderna skolan eller kommer elevernas habitus 

fortfarande samspela med den nuvarande skolhabitus? 

  

Gustavsson (2014 s.271) nämner om att kärnan för framsteg i det moderna samhället fanns i 

de sociala och ekonomiska, eftersom det var där befrielsen fanns. Skolpolitiken byggde på att 

frigöra eleverna genom att ge kunskap och förståelse om ekonomiska och sociala 

samhällsordningen, det vill säga att utbildningssystemet i det moderna samhället hade en hög 

politisk ambition. Välfärdssamhället under det moderna samhället hade som grund att få 

eleverna delaktiga i samhället enligt den rådande kollektivistiska strävan och 

samhällsnormerna (2014 s.271). Det grundade sig med att staten hade ett stort inflytande i 

institutionerna som sedan reflekteras i skolan och samhället. 
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Staten hade universalistiskt samhällssyn med en legitimitet i de kollektiva (Gustavsson 2014 

s.271). Det grundade sig inte på att frigöra olika minoriteter i samhället utan att frigöra 

människan från klasser. Det kunde till exempel vara att ett barn från arbetarklassen kunde bli 

en läkare. 

Som det nämndes tidigare har den universalistiska samhällssynen ett kollektivistiskt strävan 

och bestod av att begränsa människors frihet och intressen för att ge utrymme till saker som 

gynnar hela samhället till exempel reformer (2014 s.272). 

 

3.2 Från modernitet till senmodernitet  
Under de senaste decennierna har det skett en gradvis övergång från ett modernt till ett 

senmodernt samhälle, enligt Gustavsson (2014 s.276) började förändringen med 

globaliseringen. I det moderna samhället var arbetet och kapitalet tvungna att samarbeta med 

varandra för att gynna arbetarna och fabriksägarna. Under globaliseringen hade kapitalet 

möjlighet att flytta sitt företag till andra länder (Bauman 2012 s.54). Det innebar att arbetarna 

globalt får en högre konkurrens mellan varandra. Det som moderna samhället hade byggt 

upp, gemenskap, en hög politisk ambition och samhälligheten har raserats i det senmoderna 

samhället på grund av arbetet har instrumentaliseras. Detta leder till att samhället rörde sig 

mot ett mer individualiserat samhälle.   

 
Under moderna samhället hade staten en stor påverkan på alla institutioner. Milton Friedman 

(1980 s.286) skriver att under det senmoderna samhället borde flera privata skolor byggas då 

föräldrar efter eget önske kan placera sina barn på valfri skola. Gustavsson (2014 s.276) 

beskriver att det skett en förändring i skolan i det senmoderna samhället. Gustavsson (2014 

s.276) nämner även att det senmoderna samhället kan kallas för kunskapssamhället och 

nätsamhället då kunskapssökandet i samhället har blivit mer instrumentellt (2014 s.276). Det 

innebär att kunskapen har individualiserats och människor använder kunskapen som en vara 

som kan säljas. Detta resulterar i att essensen av kunskapen inte är gjord för det sociala och 

det samhälleliga utan för individens intresse (2014 s.277). Gustavsson (2014 s.277) 

sammanfattar detta med “Vi ska inte begripa kunskapen eller det institutionella vetandets 

ökade betydelse för samhällsutvecklingen som att vi har blivit klokare, att allt fler vet mer om 

mer. Istället kan vi sammanfatta det som att kunskapen i allt större utsträckning blivit ett 

bytesvärde på marknaden”.  
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Detta innebär att människor kommer att specialisera sig i en viss kunskap som inte gynnar 

eller samspelar med det sociala och politiska sammanhanget i samhället (2014 s.277). 

Gustavsson förklarar vidare på att detta kommer att påverkas i skolan (2014 s.277). Det som 

sker ute i samhället speglar klassrummet, elever diskuterar vanligtvist utifrån sina egna 

individuella behov och intressen (Gustavsson 2014 s.281). Detta ser Gustavsson (2014 s.281) 

som ett hot mot demokratin då han upplyser om att elevernas synsätt är som att införa 

direktdemokrati utan att upplysa medborgarna. 

 

3.3 Elevernas motivation enligt skolans styrdokument  
I skolverkets rapport om motivation en viktig nyckel till elevernas framgång (Lozic Vanja: 2020) 

framkommer det att motivationen hos eleven grundar sig på att bekräfta sig själv eller bli bekräftad av 

andra. Lozic (2020) beskriver i artikeln att motivationen är ett värdeprocess som den enskilda individen 

bestämmer sig för hur mycket arbete eleven ska göra för att uppnå ett mål eller utföra en uppgift. 

 

Lozic (2020) beskriver i artikeln att det är två typer av motivationer som styr elevens 

ansträngning till att utför uppgifter i skolan. De två motivationstyper är inre och yttre 

motivation. Lozic (2020) nämner att stödja elevernas inre motivation är viktigt då den inre 

drivkraften stärks till lära samt att elevernas nyfikenhet och vilja förstärks.  

Lozic (2020) förklarar att elever som driv av inre motivation kräver lite belöning eller 

intresseväckande uppgifter för att få eleverna till att börja studera. Enligt Lozic (2020) 

utvecklar det vidare till att eleverna som drivs av en inre motivation vågar utmana sig i 

svårare uppgifter. Däremot menar Lozic (2020) att den inlärda kunskapen sitter bättre hos de 

elever med inre motivation till skillnad från elever som drivs av yttre motivation. Den yttre 

motivationen framhävs som en belöning eller uppmuntran från en person när eleven har 

uppnått sitt mål 

 

I artikeln Lozic (2020) beskriver att det finns elever som har låg motivation i skolan, det 

grundar sig vanligtvis på tidigare misslyckanden då dessa eleverna har en dålig självbild och 

självkänsla. Enligt Lozic (2020) har dessa eleverna blivit upplysta av andra att deras 

kompetenser eller personlighetsdrag inte räcker till. Vilket har lett till att eleverna med låg 

motivation drivits av en yttre motivation och inte fått den belöningen dem hade förväntats. 

Därför påstår Lozic (2020) att det är orsaken till att elever skolkar, blir ofokuserade under 

lektionstid eller blir utåtagerande. Detta skapar en negativ miljö för både eleven och läraren 

om elevens kompetensförmåga inte stärks på något sätt.  
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I skolverkets artikel “Familjebakgrundens betydelse för betyg har ökat” visar Sandqvist 

(2018) att betygen skiljer sig åt beroende vilken socioekonomisk bakgrund eleven tillhör. 

Sandqvist (2018) beskriver att föräldrarnas utbildningsnivå och inkomster är en utav de stora 

orsakerna till varför eleven inte utvecklas. Däremot påpekar Sandqvist (2018) att elever som 

är nykomna eller har varit i Sverige i några år inte är lika utvecklade inom språket som 

svenska elever. Det resulterar svårigheter för invandrarelever att hänga med i klassen och 

förstå på lektionerna. Sandqvist (2018) beskriver vidare på att åldern som invandrareleven 

har när eleven kommer till Sverige har en stor påverkan, detta då eleven har en längre eller 

kortare tid på sig att lära sig svenska innan betygen ska sättas.  

 

En stor förändring som Sandqvist (2018) nämner i sin artikel är att skolorna mellan de olika 

socioekonomiska bakgrunder skiljer sig åt. Även Skolverket påpekar att skolorna uppdelas 

efter elevernas socioekonomiska bakgrund. Konsekvenserna av detta har lett till en 

skolsegregation. Enligt Sandqvist (2018) studie har skolsegregationen fördubblats sedan 

mitten på 00-talet, med detta har skolresultaten mellan de olika socioekonomiska 

bakgrunderna ökat. Sandqvist (2018) beskriver vidare att det finns kvalitetsskillnader mellan 

skolorna då erfarna lärare och rektorer väljer skolor från områden med låg socioekonomiska 

bakgrund. Trots att de mest kompetenta och erfarna lärarna lämnar lågpresterande skolor 

förklarar Luzic (2020) att förtroendet de övriga lärarna har på sina elever kan motivera 

eleverna till att studera. Luzic (2020) beskriver vidare på att läraren ska ha en god relation, 

förtroende samt klara av att se potential för utveckling hos eleven. Trots att det är stora 

skillnader mellan skolor som är placerade i olika socioekonomiska områden hänvisar 

Sandqvist (2018) att skollagen belyser att alla elever har rätten till en skola med hög kvalité, 

likvärdig och kompensation för resurssvaga elever. 

 

3.4 Vad utmärker senmoderniteten 
 I boken sociologisk teori nämner Bourdieu (Ritzer. G Stepnisky. J 2008: s.428-429) om olika 

fält, Bourdieu (Ritzer. G Stepnisky. J 2008: s.428-429) förklarar att motivation inte är något 

människan tar med sig utan vad dem blir påverkas av sitt fält. Den sociala fälten används för 

att förstå individer, grupper och organisationer i samhället som till exempel skolelever och 

människors agerande i ett socialt sammanhang (Bourdieu 1970 s.22). Bourdieu (Ritzer. G 

Stepnisky. J 2008 s.428-429) menar att människor interagerar och konkurrerar med varandra 

för att få fördelar eller utöva makt på varandra. Bourdieu (Ritzer. G Stepnisky. J 2008 s.428-



13 

429) ser fältet som en plats där människor genom kapitalet kan kontrollera sitt och andras 

öde.  De olika kapitalen är social kapital, ekonomisk kapital, kulturell kapital, symbolisk 

kapital och ekonomisk kapital (Ritzer. G Stepnisky. J 2008 s.428-429).  Eftersom människor 

har olika habitus och integrerar i olika fält förändras deras motivation och intresse till skolan. 

Eleverna har olika bakgrunder och deras sociala fält påverkar eleverna till att styra fältet, med 

deras olika kapital har eleverna olika förmågor till att använda deras erfarenheter i skolan. 

Det vill säga deras kompetens, ekonomi och miljö har en stor inverkan på hur eleverna ser 

motivation idag. Bourdieu (Bourdieu 2008 s.19) nämner om de “kulturella arvet” och “det 

sociala arvet”. Detta förknippar Bourdieu (2008 s19) till språklig behärskning som har ett 

fundamentalt betydelse för utbildningssystem och i samhället. 

 

Trots att människor lever i olika fält och har olika habitus har dagens samhälle konsumtion 

som ett gemensamt fält. Bauman (2007 s.36) beskriver “konsumism” som ett socialt 

arrangemang som blir ett vardagliga och mänskligt behov. Eftersom eleverna idag lever i ett 

konsumtionssamhälle, konsumerar vanligtvist människor för att finna lycka och belönar oss 

själva med varor och tjänster (2007, s.33). Bauman (2007, s.36) beskriver att konsumtionen är 

en väldigt central del då konsumtionen är den ”viktigaste drivkraften i samhället”. Enligt 

Bauman (2007.36) är konsumtionen en systematisk reproduktion, en social integration, social 

stratifiering, individualistisk och ett kollektivistiskt sätt att identifiera sig själv. Eftersom 

människor lever i ett konsumtionssamhälle och konsumtionen är en systematisk reproduktion 

innebär det att människor reproducerar generationer av människor med behov av konsumtion. 

Med hjälp av konsumtionen kan det kategorisera människor i olika fält med hjälp av 

symbolisk kapital och kulturella kapital. För att ha möjligheten till att konsumera materiella 

ting har ens ekonomiska kapital en stor faktor på vilket kulturellt kapital människan befinner 

sig i. 

 

Bauman (2007 s.46) hävdar att konsumtionen idag inte enbart är varor, utan i dagens samhälle 

gör människor sig själva till varor. Människor idag försöker göra sig säljbara för att bli mer 

attraktiva menar Bauman (2007 s.46). En säljbar vara i skolan kan breda ut sina sociala 

relationer och ens habitus kan bli påverkad till det bättre eller till det sämre. Elevens 

omgivning har en stor påverkan hur elevens synvinkel och beslut tas i skolan. Bauman (2007 

s.67) förklarar att som en mänsklig vara måste människan utveckla sig själv för att fortfarande 

vara attraktiva i samhället. Ifall eleven inte utvecklas kan detta påverka relationer i det sociala 

fältet. I dagens skolor byggs det instrumentella relationer och inga sociala relationer. Bauman 
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(2006 s.46) menar att eleverna inte prioriterar den sociala relationen mellan klasskamrater 

utan att prioriteringen ligger i individens intresse. Bauman (2007 s.71) beskriver att 

arbetsmarknaden idag handlar om att utvecklas till en ”eftertraktad vara” som är 

anpassningsbar, utbildad och värdefull. Ifall eleverna försöker att efterlikna denna modell i 

arbetsmarknaden, kommer eleverna drivas av den yttre motivationen. Dagens människor ser 

konsumtion som en belöning, detta gör att människor konsumerar information från till 

exempel klasskompisar. Därefter belönar dem sig själva med att konsumera materiella ting 

och motiveras till att fortsätta. Konsumtionen förknippas till vilken typ av människor som 

reproduceras i det senmoderna samhället. I det senmoderna samhället beskriver 

samhällsmekanismerna hur segregerade samhället är och att människor idag lever i ett 

individualistiskt samhälle. Trots att människor har liknande habitus och liknande fält 

beskriver Bourdieu (2008 s.7) att i utbildningssystemet kommer överklassen reproducera barn 

i överklassen och arbetarklassen reproducera barn i arbetarklassen.  Detta är en stor 

förändring från vad skolan brukade vara i det tidigare samhället. 

 

3.5 Ett skolhabitus betydelse för eleven 
I Anna Ambrose (2016 s.166) avhandling att navigera på en lokal stormarknad nämner hon om 

skolhabitus. Skolhabitus är ett förhållningssätt eleverna ska ha i skolan, det vill säga normer och 

elevens beteende. Detta grundar sig på elevernas tidigare erfarenheter, intressen och uppfattningar.  

Ambrose (2016 s.166) beskriver att det finns ett igenkännande hos eleven själv, eleven utgår ifrån 

relationer och umgås med personer som eleven känner en tillhörighet till samt kan identifiera sig hos.   

I Erik Cardélus (2016 s.166) avhandling motivationer, attityder och moderna språk instämmer med 

Ambrose teori. Cardélus (2016 s.68) nämner att klasskamrater har en stor betydelse till elevens 

motivation i klassrummet. I Cardélus (2016 s.116) enkätundersökning var det flera elever som 

uttryckte: ”Generellt är mina kompisar inte alls motiverade när det kommer till språk då när det inte 

finns intresse hos allmänheten känns det som om man är speciell och unik. Det vore mer 

stimulerande om man var i en omgivning där det fanns mer motivation till att lära språk”. I detta 

fallet hade Ambrose (2016 s.166) påstått att dessa elever med ett skolhabitus kommer att ha större 

möjlighet till att lyckas med sina studier, medan resterande elever med mindre skolhabitus inte har 

lika stor motivation till att lyckas.  

 

I alla dessa tre avhandlingar framhävs elevernas socioekonomiska bakgrund och vilken 

påverkan de har i elevernas studie. Inom Cardélus studie (2016 s.148) framhäver han att den 

socioekonomiska bakgrunden kan vara en stor orsak till varför elever presterar bra i deras 
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språkliga ämnen. Elever med en hög socioekonomisk bakgrund har tillgång till att resa 

utomlands och utmana sina språkliga förmågor. Cardélus (2016 s.148) påstår att föräldrarna 

från en hög socioekonomisk bakgrund är positivt inställda på barnens möjlighet att använda 

sina kunskaper utanför skolan. Pia Sundqvist (2010 s102) studie Extramural engelska- en 

möjlig väg till studieframgång nämner också att erfarenheten av utlandsresorna har en stor 

effekt till elevernas muntliga presentation i språk. Sundqvist (2010 s.102) studie hänvisar att 

utlandsresorna som eleverna har gjort utanför Europa har framvisat att eleverna har fått högre 

betyg i de muntliga delarna i språk. De muntliga språkanvändande som Sundqvist (2010 

s.100) hänvisar till har ett stort inflytande av andra språkliga aktiviteter som: tv-spel, surfa på 

nätet, dataspel och läsning. Detta har utvecklats till att dessa elever som har tillgång till 

aktiviteterna klarar av att utföra språkliga uppgifter både muntligt och skriftligt (2010 s.100). 

Dessa aktiviteter kräver vanligtvist skrift och tal. Däremot finns det elever som inte har 

tillgång till alla dessa aktiviteter och bor i lägre socioekonomiska områden. 

 

3.6 Föräldrarnas inflytande på elevernas studiemotivation 
Det finns många olika faktorer som påverkar elevernas motivation i skolan. En faktor som 

dessa tidigare forskare har nämnt gemensamt är föräldrarna. I Ambrose (2016 s.42) 

avhandling beskriver hon att föräldrarnas engagemang i elevernas skolgång har ett stort 

inflytande på hur eleverna presterar i skolan. Sundqvist (2010 s.102) menar att eleverna 

presterar bättre ifall deras föräldrar har en universitetsutbildning, det kan bero på att elevernas 

känner sig pressade av sina föräldrar och därför utför extramaterial i skolan.  

 

Det kulturella kapitalet innebär en persons allmänbildning och utbildning i olika fält, det vill 

säga ifall eleven läser mycket böcker i hemmet kommer det resultera att eleven har lättare för 

läsförståelse. Enligt Sundqvists (2010 s.99) studie visade att elever som läser mer böcker i 

hemmet presterar bättre i skolan. Detta belyser även Cardélus (2016 s.70) där även han 

stärker att föräldrars inflytande i skolan är en stor faktor till elevernas betyg och motivation i 

skolan.  

 

Ambrose (2016 s.11) visar att föräldrarna i dagens samhälle har möjligheten till att välja 

skola för sina barn. Att barn i utsatta områden väljer att byta till högpresterande skolor gör att 

skolor i utsatta områden hotas till att stänga ner. Med en minskning av elever försöker 

skolorna ha öppet hus, presskonferenser för att skapa ett gott rykte som sedan ska locka till 
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sig föräldrar och elever. I Freidmans (1980 s.286) artikel Free to choose stärker han Ambrose 

(2016 s.11) tes om valmöjligheterna med att placera sina barn i högpresterande skolor. 

Friedman (1980 s.286) hävdar att skolan ska decentraliseras från staten för att privata skolor 

ska byggas. Föräldrarna har därav större möjligheter till att byta skola för sina barn trots att 

de måste betala en extra avgift. Däremot påpekar Ambrose (2016 s.17) att segregationen och 

elever från lägre socioekonomiska områden, gynnas positivt av det fria skolvalet. Med bra 

betyg kan eleverna i framtiden flytta sig ur de segregerade områden och integrera sig till 

samhället.  

 

3.7 Inre och yttre motivation i skolan 
Cardélus (2016 s.63) nämner att en del elever har en inre motivation för deras 

kunskapsutvecklingen i skolan. Cardélus (2016 s.119) hävdar att eleverna anser att 

språkutveckling är “roligt”, “väldigt kul” eller att eleverna är passionerade för sitt språkval 

för att senare i livet ha möjlighet till att resa utomlands eller förflytta sig utomlands. Däremot 

menade eleverna att kommunicera med omvärlden var det största motivet. Som det nämndes 

tidigare stärker skolverket Cardélus (2016 s.130) tes att eleverna har det lättare att lära sig när 

de har en inre drivkraft, nyfikenhet och intresse för ämnet. Det kommer därför inte att 

behövas yttre faktorer som motiverar eleven till att börja studera (Lozic.V 2020). Sundqvists 

(2010 s.99) nämnde tidigare i sin studie att flera elever idag lär sig språk utanför skolan som 

till exempel tv-spel, musik, filmer och surfa på nätet. De har en inre motivation till som drivs 

av intressen. Däremot skapas inte intresset från skolan utan via aktiviteter från och utanför 

hemmet, därav tar eleverna med sig sina erfarenheter från hemmet till skolan. Cardélus (2016 

s.63) studie fullföljer Sundqvist (2010 s.95) tes med att eleverna har ett intresse som driver 

till lära och motivationen kommer ifrån elevens kompetens till ämnet. Med det menar 

Sundqvist (2010 s.106) att drivkraften till lärande stärks av elevernas självkänsla och 

uppmuntras till att utveckla elevernas skolhabitus. Det Sundqvist (2010 s.106) och Cardélus 

(2016 s.143) tes har gemensamt är att elevernas ämneskunskap utanför skolan som används i 

klassrummet, skapar självförtroende hos eleven. Detta bidrar med att eleven vågar använda 

sig av sina ämneskunskaper som eleven lärt sig utanför klassrummet.  

 

Ambrose (2016 s.166) beskriver att skolmotivationen (inre motivation) grundar sig i 

skolkulturen där barn och föräldrar har möjlighet till att välja en skola som passar eleven bäst. 

Konsekvensen till det fria skolvalet kan bidra med att eleven finner skolor som är mer 



17 

underhållande och har en bättre arbetsmetod för att lära sig ny kunskap. I Cardélus (2016 

s.131) studie förklarar han att eleverna inte enbart drivs av inre motivation utan även en yttre 

motivation i skolan. Cardélus (2016 s.113) menar att den yttre motivationen spelar en stor roll 

och att betygen är en drivande faktor som får eleverna att studera. Ambrose (2016 s.50) 

påpekar att studenter idag har en förståelse för betygens värde och att det har en avgörande 

aspekt till framtida studier. Höga betyg resulterar till att valmöjligheterna för utbildningar är 

bredare, vilket värderas högt i studenternas sociala fält. (2016 s.58). Han menar vidare att 

begreppet symbolisk makt som innebär att grupper eller individer i ett socialt fält får en högre 

social ställning som anses värdefullt (2016 s.58).  

Trots att betyget är viktigt i elevernas fält och framtida studier framhäver Cardélus (2016 

s.131) att den yttre motivationen som är betyg kan vara en indikation på bekräftelse. 

Bekräftelsen kan styrka ens self-efficacy och elevens mål i skolan, därefter kommer eleven 

att utvecklas och möta nya utmaningar i ämnet. Däremot kommer den yttre motivationen att 

ha en stor betydelse där betyg är i fokus. Det Cardélus (2016 s.131) framhäver till sist är att 

inre och yttre motivation går parallellt med varandra för att motivera eleverna till framtida 

studier.  
 

3.8 Samband mellan skolresultat och socioekonomisk bakgrund  
Enligt Helena Korps (2006 s.115) studie Lika chanser på gymnasiet? jämförs olika 

gymnasium med varandra. Carl Von Linné gymnasiet ett gymnasie med högpresterande 

standard, elever som går på detta gymnasium är elever med en hög socioekonomisk bakgrund 

och har ett svenskt ursprung (2006 s.115). Carl Von Linné gymnasiet har endast två 

programinriktningar: samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskap. Trots att skolan 

endast har två program har i genomsnitt lika många elever som övriga gymnasie, däremot är 

Carl von Linné gymnasiet rikt på lärare (2006 s.115). Skolan är känd för sitt agerande att 

förbereda eleverna för universitetsutbildning (2006 s.123). Eleverna på Carl von Linné 

gymnasiet är motiverade att söka högstatusutbildningar som till exempel läkare och advokat 

vilket kräver höga intagningspoäng (2006 s.123) 

 

Eleverna tar hjälp av sitt habitus och sina föräldrars kapital för att utveckla sin 

kunskapsförmåga i ett konkurrens fyllt samhälle. Trots att eleverna på Carl von Linné 

förbereder sig för konkurrens i samhället ser de inte skolgången som en tävling eftersom alla 

elever presterar bra och lägger en stor del av sin fritid på plugg ser de värdet i höga betyg. En 
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elev på Carl von Linné gymnasiet sa “det finns klasskamrater som pluggar jämnt och inte har 

något liv” (2006 s.124). Som nämnt tidigare är skolan en högpresterande skola med många 

motiverade elever, 2006 var medelbetyget MVG vilket då var det högsta. Eleverna på skolan 

vittnar om att det finns en press att ha höga betyg och att misslyckas på ett prov eller få låga 

betyg gör att de känner sig mindre värda (2006 s.124).  

 

Citygymnasiet har också inriktningarna samhälle och naturvetenskap fast där är 

intagningspoängen till dessa program väldigt låga. På skolan går det elever som har en låg 

socioekonomisk bakgrund. 95% av eleverna på naturvetenskapsprogrammet har en utländsk 

bakgrund (2006 s.125). Enligt rektorer och lärare på Citygymnasiet kommer elever ofta med 

låga betyg och omotiverade till skolan. Lärarna förmodar att det grundar sig i en press av 

familjen som har tvingat sina barn att studera naturvetenskap med den stora anledningen att 

de vill att sina barn ska utbilda sig till ett arbete med en hög yrkesstatus (2006 s.126). Lärarna 

och rektorerna anser att elevernas låga betyg beror på att de inte har någon skolmotivation. 

Det har resulterar i att antagningspoängen för att läsa naturvetenskap på Citygymnasiet 

sjunker mer och mer. Konsekvenserna blir att elever med lägre betyg söker sig in på de mer 

avancerade programmen som naturvetenskap trots deras låga förkunskaper. En lärare på 

Citygymnasiet påpekar att på grund av att skolmotivationen brister hos många elever har det 

lett till att de har låg närvaro på lektionerna (2006 s.126). Det går även högpresterande elever 

med hög motivation på Citygymnasiet, dock är övervägande del på bristningsgränsen och 

läraren spenderar mycket tid på att eleverna ska få ett godkänt resultat.   

 

Korp (2006 s.124) visar i sin studie på skillnaderna i elevernas medeltal i slutbetyget på de 

olika skolorna i Malmö. Korp (2006 s.124) utgick ifrån naturvetenskapsprogrammet och 

visade att medelbetyget på den sämsta skolan var 13.3 medan den bästa skolan hade 17.4 i 

medelbetyg. Slutsatsen är att betygen och elevernas presentationer på de olika skolorna 

skiljer sig markant trots att skolorna har samma program och liknande undervisning. 

 

 

3.9 Symboliska våldet  
Det är givet att möjligheten att ta sig en viss frihet, till exempel med läroplaner med läroplanen, är på 

förhand inskriven i läroplanen. På samma sätt bidrar möjligheterna att spela med de institutionella 

reglerna, bättre än ett stelt och trångsynt påtvingade av dessa regler, till ett omedvetet accepterande av 

dem. Det betyder i det här sammanhanget att det genom ett förhållande till läraren inpräglas ett 
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förhållande till undervisningssituationen och därmed också ett förhållande till språket och kulturen, 

som just visar sig vara de härskande klassernas relation till detta fenomen (Bourdieu 2008: s.173).  

 

Bourdieu beskriver “det symboliska våldet som ett våld som offret inte känner eller ser” 

(2008: s.173). Det innebär att överklassen har ett övertag och influerar skolan genom kulturen 

och språket i läroplanen. Lärarna utför sedan det som står i läroplanen där det influerade 

språket och kulturen gör att andra tankestrukturer inte blir tänkbara. Eftersom effekten är djup 

blir det svårt för andra klasser att anamma denna struktur. Bourdieu beskriver det symboliska 

våldet med att andra klasser accepterar skolans struktur trots att den gynnar överklassen det 

vill säga skolan efterliknar en norm som alla ska följa (Bourdieu Pierre 2008 s.173). 

Gustavsson (2014 s.280) skriver att “politikernas tillbakadragande från skolans styrdokument 

har inneburit någon sorts utökat frihet för skolans aktörer att forma skolans och 

undervisningens innehåll och arbetssätt”.  

 

Gustavsson (2014: s.280) nämner en systematisk värld som kopplar till Bourdieus tankesätt 

gällande reproduktionen. Under det moderna välfärdssamhället var skolan en frigörande 

institution fylld med värden och politik som fann en balans mellan techne “(ändamålsenlig 

kunskap för framställning av människans livsnödvändigheter)”, fronesis “(klokhet, bildning 

och socialt präglad kunskap)” och episteme “(det rena teoretiska vetande om varat)” 

(Gustavsson 2014 s.277). I den senmoderna välfärden är samhället fyllt med endast techne 

(Gustavsson 2014 s.277). Det symboliska våldet i skolan kan endast ta form i ett senmodernt 

samhälle fyllt med techne. Orsaken är att under det moderna välfärdssamhället frigjorde 

skolan eleverna, det vill säga att skolan producerade. Skolan gav möjlighet för alla elever att 

frångå reproduktionen trots att eleven hade föräldrar som tillhörde arbetarklassen. Däremot 

kunde elever som tillhörde överklassen gå ner i klasser till exempel till arbetarklassen 

(Bourdieu Pierre 2008: s.24). Idag reproducerar skolan elever med hjälp av det symboliska 

våldet, det vill säga att elever som föds i överklassen reproducerar generationer som stannar 

kvar i överklassen med anledning av att skolans kultur och språk är överensstämmande med 

överklassens kultur och språk. Av samma anledning reproducerar arbetarklassen generationer 

som kommer att vara kvar i arbetarklassen då deras språk och kultur skiljer sig från skolan 

vilket innebär att skolan inte är frigörande längre.  
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4. Metod 
 
I denna undersökning används en kvalitativ metod. Intervjuade personer är erfarna 

samhällslärare som har arbetat både i det moderna samhället och det senmoderna samhället. 

Anledningen är att samhällslärare förväntas ha kunskap om samband mellan samhälle och 

skola. Undersökningen är baserad på ett samhällsproblem där samhällslärare kan med fördel 

grunda sin erfarenhet på ett mer på teoretiskt och djupgående sätt i förhållande till 

ämneslärare i övriga ämnen. 
 

Valet att använda intervjuer är för att få en inblick och förståelse för hur skolan samt 

motivationen i de olika socioekonomiska grupperna har förändrats över tid. Syftet med en 

kvalitativ intervju är att ge samhällsläraren en stor frihet att styra innehållet och tala om 

tidigare erfarenheter och uppfattningar om sitt arbete. Intervjun är semistrukturerad med 

öppna frågor för att informanten ska vara delaktig och bestämma själv vad som skall lyftas på 

intervjun (Forskningsmetoder för lärarstudenter: Christoffersen.L, 2015 s.84). Med öppna 

intervjuer finns möjligheten för informanten att lyfta tydliga beskrivningar och komplexa 

fenomen som inte går att göra i samma utsträckning på en strukturerad intervju. Risken med 

en semistrukturerad intervju är att informanten kan missförstå frågan och därför inte svara på 

det som efterfrågas. Konsekvensen kan bli att olika informanter tolkat samma fråga olika i 

den grad att det inte går att jämföra svaren och hitta liknelser mellan dem. För att undvika det 

används nyckelfrågor som innebär att samma frågor ställs till varje informant för att få 

likvärdig information inom samma tema (2015 s.87). 

 

Under intervjun finns en ljudinspelare som spelar in hela intervjun med anledning av att det 

inte ska glömmas information eller att informanterna blir felaktigt citerad. Med en 

ljudinspelning finns möjligheten att lyssna upprepade gånger på vad informanten sagt och 

skriva ner det mer specifikt och detaljerat.  

 

Det är viktigt för forskaren att innan en intervju ha kunskap om hur forskaren ska utföra 

intervjun på ett professionellt sätt. Intervjun sker “ansikte mot ansikte” och är en 

kommunikation som kräver mer koncentration än ett vardagssamtal (Denscombe 2015 s.178). 

Det är av stor vikt för forskaren att formulera frågorna på ett sånt sätt att svaren blir 

gynnsamma och att utföra intervjun på ett produktivt sätt. 
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Innan intervjuerna sker kommer informanten att bli kontaktad (Denscombe 2015 s.281). Om 

informanten godkänner fastställs en tid för intervjun att äga rum. I samband med att 

informanten blir tillfrågad får den intervjufrågorna skickade till sig för att kunna förbereda 

sig och känna sig trygg innan intervjun genomförs. 

 

Informatören får också ett förslag på en “överenskommen tidslängd”, det innebär hur lång tid 

intervjun ungefär beräknas ta. Då intervjun är ansikte mot ansikte måste en plats erbjudas, 

helst en avskild plats utan stress och höga ljud för att informanten ska känna sig lugn under 

intervjun (Denscombe 2015 s.281). 

 När intervjun ska börja är det viktigt att forskaren och informanten hälsar på varandra. 

Därefter ska forskaren presentera ämnet och förklara syftet med arbetet och förklara 

bakgrunden till ämnet (Denscombe 2015 s.282). Som det har nämnts tidigare kommer 

intervjun att spelas in med ljud och därför kommer det att frågas om lov att spela in. 

Ljudinspelningen kommer att testas för att se om den fungerar. För att göra det behagligt ska 

forskaren placera stolarna i 90 grader med anledningen av att ögonkontakten som kan bli om 

de två sitter mittemot varandra kan skapa en känsla av konfrontation och obehag (Denscombe 

2015 s.282). När miljön är avslappnad och informanten känner tillit till forskaren kan 

intervjun börja.  

 

Det är viktigt att hålla en röd tråd igenom intervjun. När informanten pratar ska forskaren 

vara lyhörd och låta informanten med lugn prata och även tillåta tysta stunder för eftertanke. 

Det kan vara svårt för informanten att veta hur djupa diskussioner forskaren behöver för att 

utföra sitt arbete. För ett mer detaljrikt samtal bör forskaren leda samtalet och ställa 

följdfrågor vilket leder till att svaren blir mer tydliga. Innan intervjun avslutas bör forskaren 

kontrollera att den har förstått informanten genom att göra en kort sammanfattning. Ifall 

något avviker eller saknas har forskaren och informanten möjlighet att korrigera (Denscombe 

2015 s.280). När intervjun är över är det viktigt att forskaren tackar informanten för sitt 

deltagande och delandet av erfarenheter (Denscombe 2015 s.284) 

 

4.2 Etiska övervägande  
Enligt Denscombe (2018) förväntas en forskare att utföra forskning på ett etiskt sätt. 

Eftersom jag har valt en metod som innebär datainsamling från levande människor behövs en 

etisk granskning (Denscombe 2018 ss.433–434). Detta för att undvika skada hos 
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informanterna i undersökningen. För att åstadkomma detta vänder jag mig till de 

forskningsetiska huvudprinciperna (Denscombe 2018 s.438). Dessa är följande: ”skydda 

deltagarnas intressen, garantera att deltagandet är frivilligt och baserad på informerat 

samtycke, undvika falska förespelningar och att undersökningen bedrivs av vetenskaplig 

integritet samt att följa den nationella lagstiftningen” (Denscombe 2018 s.438). De etiska 

riktlinjerna för samhällsvetenskapliga forskning gör att forskaren inte kan utföra vilka 

metoder som helst. Eftersom uppsatsen utgår från en semistrukturerad intervju som metod så 

tas stor hänsyn till de två första principerna: att skydda informantens intresse och att 

deltagandet är frivilligt och baserad på samtycke. Syftet med intervjuerna är att intervjua 

erfarna samhällslärare gällande elevernas ekonomiska tillstånd kopplat till motivation. Syftet 

kan därmed uppfattas som ett känsligt ämne eftersom det berör elevernas fält. Där fältet 

består av bland annat ekonomi, föräldrar och bostadsområde, dessutom kan barn uppfattas 

som en sårbar grupp i undersökningen (Denscombe 2018 s.435). Ifall jag missköter de etiska 

huvudprinciperna kan informanterna skadas psykologiskt och personligt. Exempelvis att 

stress uppkommer om datan inte hanteras på rätt sätt. Därför kommer informanternas namn 

inte användas i beskrivningar i syfte att skydda deras identitet och intresse. För att garantera 

samtycke vet informanterna om i förväg att intervjun kan avbrytas, därav kommer 

ljudinspelningar raderas och inga spår kan återfinnas över att intervjun har gjorts (Denscombe 

2018 s.439).  
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5. Resultat  
 

Resultatet baseras på tre lärare. Då lärarnas identitet ska skyddas benämns de “Lärare 1’’, 

‘’Lärare 2’’ och ‘’Lärare 3”. 

 

5.1 Uppfattningar om elevernas socioekonomiska miljö kopplat till skolan 
 

5.1.1 Lärarnas indelning av olika socioekonomiska grupper  
Lärarnas uppfattning om hur de olika socioekonomiska bakgrunderna spelar roll är lika. 

Lärarna beskriver att elevernas socioekonomiska bakgrund påverkar elevernas 

kunskapsförmåga. Lärare 1 säger “elevernas bristande kunskaper återfinns i föräldrarnas låga 

utbildningsnivå. Här syns ett tydligt exempel på när elevens bakgrund speglar elevens 

skolgång”. Alla tre lärarna vittnar om att elever från utsatta område inte hänger med på de 

olika arbetsområden på grund av låga förkunskaper i förhållande till en elev som inte kommer 

från ett utsatt område. Lärare 1 ser att elever som kommer från ett utsatt område har en 

språklig brytning, ”eleverna från ett utsatt område brukar inte ha en ren svenska, det vill säga 

att elever från ett utsatt område bryter på sitt modersmål”. Lärare 2 berättar att många elever 

från ett utsatt område har ett litet ordförråd och använder mycket slangord. Lärare 1 hävdar 

att eleverna från ett högt socioekonomisk område brukar oftast ha ett bredare ordförråd och 

det leder till att eleverna inte bryter. Lärare 1 “Det blir lättare att kommunicera med eleverna 

från ett högt socioekonomisk område då eleverna har möjligheten att förklara på flera olika 

sätt utan att det blir konstigt”.  

 

Sett till elevernas klädstil har lärarna svårt att dela in eleverna i deras socioekonomiska 

grupper. Lärare 1 anser att dagens mode är något eleverna anser är viktigt och finner sin 

identitet i kläderna, när alla har liknande stilar blir det svårt att dela in eleverna i sina 

socioekonomiska grupper. Lärare 2 anser också att det är svårt att dela in eleverna i olika 

socioekonomiska grupper på grund av klädsel, dock tror lärare 2 att elever som lever i ett 

högt socioekonomisk område har råd med märkeskläder. Däremot är dyra klädesplagg 

ingenting som syns på skolan enligt lärare 2.  

 

Skolan där lärare 2 arbetar ligger i ett utsatt område där det är lättare att avgöra ifall eleverna 

kommer från ett utsatt område eller inte. Sina slutsatser baserar läraren på saker som sägs i 
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och utanför klassrummet. Eleverna från ett högt socioekonomisk område brukar fråga om de 

kan sluta tidigare för att hinna med bussen vilket innebär att eleverna inte bor i samma 

område som skolan ligger. Lärare 2 ser elevernas föräldrar hämta och lämna eleverna på 

parkeringen i en dyr bil och drar då slutsatsen att eleven kommer från ett högre 

socioekonomiskt område. Enligt lärare 2 går eller cyklar vanligtvis eleverna som bor i 

området.   

 

5.1.2 Elevernas förkunskaper  
Enligt lärare 1 har elever från ett utsatt område lägre förkunskaper inför varje arbetsområde 

då ämnet är främmande. Om de eleverna säger lärare 1 “vi har fastnat någonstans i 

utvecklingen och eleverna känner igen vissa saker som vi pratar om hemifrån men inte i den 

utsträckning som är förväntat, deras förkunskaper är för låga”. Lärare 1 hävdar att elever som 

har en hög socioekonomisk bakgrund diskuterar skolans ämnen hemma vilket gör att dessa 

elever är mer förberedda inför nya arbetsområden i skolan vilket underlättar deras skolgång. 

 

5.1.3 Kulturkrock 
Lärare 2 arbetar på en utsatt skola och det lärare 2 erfar överensstämmer med lärare 1 

resonemang gällande att föräldrarnas socioekonomiska bakgrund speglar eleven. Lärare 2 

säger “det är många elever som har bekymmer med den socioekonomiska biten, den är inte 

jättehög här”. Lärare 2 påpekar att elever från ett utsatt område har en speciell inställning och 

attityd som kommer antingen hemifrån eller från vänner. Den attityden tar eleverna sedan till 

skolan och innebär en kulturkrock med skolans sätt att se på samhället. Kulturkrockar sker 

ofta och skolan arbetar med att ändra elevernas inställning. Lärare 2 menar att det är svårt att 

ändra elevernas inställning då den är djupt rotad hos eleverna då deras vänner och familj 

lever på samma sätt. Eleverna är av uppfattningen att kvinnor ska diska, laga mat och vara en 

hemmafru vilket är svårt att förändra då det för dem är en självklarhet.  

 

5.1.4 Könsroller  
Under en diskussion på en samhällslektion nämnde några elever av det manliga könet att de 

vägrade diska hemma på grund av att det är kvinnans syssla. Lärare 2 anser att inställningen 

och attityder elever från ett utsatt område har gynnar oftast inte deras skolgång. Inställningen 

de kommer till skolan med är att killarna är fullvuxna män och de ska de bevisa för sina 

vänner. Samma killar tycker inte de behöver lägga fokus på skolan och därför tillbringar de 

mer tid på att störa sina klasskamrater. Föräldrar och syskon har stor påverkan på elevens sätt 
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att se på skolan enligt lärare 2 erfarenheter. Lärare 2 erfar att elever som har en hög 

socioekonomisk bakgrund kommer till skolan med en annan inställning och har andra 

förutsättningar. Lärare 2 anser att den inställningen elever med hög socioekonomisk 

bakgrund har är gynnsam för deras skolgång. Å andra sidan uppmärksammar lärare 2 att 

elever med en hög socioekonomisk bakgrund ändrar sin inställning med åren. Lärare 2 säger 

“de anammar andra elevers inställningar och attityder i slutändan, inte så att de förändrar 

eleven helt och hållet men vissa bitar, man blir lite vad man umgås med”. 

 

5.1.5 Elevernas fritidsaktiviteter  
Lärare 3 beskriver att elevens socioekonomisk bakgrund har en stor betydelse till val av 

fritidsaktiviteter. Därav påpekar lärare 3 flera olika aspekter hur det kan se ut hos elever med 

olika bakgrunder. Lärare 3 förklarar att elever med en hög socioekonomisk bakgrund har 

möjligheten att gå på olika aktiviteter som har en hög kostnad, medan elever från en lägre 

socioekonomisk bakgrund inte har samma möjlighet då ekonomin inte räcker till. Lärare 3 

säger “bor man på en god socioekonomisk miljö finns det större förutsättningar, det finns mer 

aktivitet och så har man framförallt råd till att var med i aktiviteter som till exempel tennis 

och ridning. I lägre socioekonomisk miljö har eleven sällan råd att delta i aktiviteter som 

nämnda exempel, istället får eleven hänga på ställen där det inte är så lämpligt” 

 

5.1.6 Förutsättningar beroende på elevens socioekonomiska status 
Lärare 3 säger “dem som har en lägre socioekonomisk bakgrund dem kanske vill kämpa sig 

upp och har mer kämpaglöd för att dem vill ta sig ur”. Lärare 3 påpekar att elever med en hög 

socioekonomisk bakgrund inte alltid tar vara på förutsättningarna eleven har. Lärare 3 menar 

att eleven blir för trygg och anser att dem inte behöver lägga ner lika mycket tid på studier 

som dem egentligen bör göra. Vidare förklarar Lärare 3 “Eleverna tar det för givet att dem 

ska vara bra och lägger inte så mycket tid på studierna”, “det är inga problem för jag kan det 

redan” brukar eleverna säga enligt lärare 3. Summeringen av lärare 3 upplevelser om 

elevernas socioekonomiska miljö handlar om hur eleven motiveras till skolan. Trots att elever 

med en hög socioekonomisk bakgrund har bättre förutsättningar innebär det inte att eleven 

kommer att lyckas utan det som drivs eleven till att lyckas. Likadant är det för elever med en 

låg socioekonomisk bakgrund, det finns olika hinder för elevens framgång men det handlar 

om elevens insikt och viljan till att uppnå sina mål.  
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5.2 Föräldrarnas påverkan hos elevernas skolutveckling  
 
5.2.1 Föräldrarnas inställning  
Enligt de intervjuade lärarna 1,2 och 3 har föräldrarna en stor påverkan till elevernas 

skolutveckling. Lärare 1 säger “absolut har dem det, dem påverkar elevernas utveckling, har 

du föräldrar som bryr sig, som vill att sitt barn ska ta sig vidare i livet så märker vi det ganska 

omgående med att det är en aktiv förälder än andra elevers föräldrar som inte bryr sig lika 

mycket”. Lärare 3 säger “absolut, det tror jag, väldigt mycket. Jag är väldigt säker på att dem 

har det, det ser vi på utvecklingssamtal. Föräldrarnas inställning till skolan är jätteviktig. Hur 

man pratar om skolan har en stor betydelse. Har man en negativ inställning som förälder till 

skolan, det är klart att det smittar av på barnen, har man en positiv inställning och motiverar 

sitt barn och pushar på då är det klart att det kommer att gå bättre”. Både lärare 1 och 2 har en 

gemensam slutsats att föräldrarnas engagemang i elevernas skolgång har en stor betydelse. 

Båda lärarna lyfter vikten av att ha föräldrarnas inställning till skolan har en viktig aspekt på 

hur eleven bemöter skolan.  

 

5.2.2 Föräldrarnas påverkan till elevens resultat  
Lärare 2 nämner att föräldrarna påverkar elevernas resultat genom att föräldrarna stöttar och 

engagerar sig i elevens utveckling och skolgång.  Elever som bor i ett utsatt område har inte 

alltid en vårdnadshavare som har möjligheten att hjälpa sina barn med studier. Orsaken kan 

oftast vara att det finns språkliga förhinder som gör att föräldrarna inte behärskar skolspråket. 

Det resulterar i att eleverna inte har förutsättningar till läxhjälp i hemmet. Lärare 3 påpekar 

att föräldrarna som inte har kapacitet till att hjälpa sina barn med läxhjälp pushar sina barn att 

prestera i skolan. Detta då föräldrarna önskar en bättre framtid med studier för sina barn.  

Föräldrar som dessa har en förståelse kring värdet av en framgångsrik skolgång och hur det 

kan gynna deras barn i framtiden till eventuella studier.  

 

5.2.3 Fördelar och nackdelar för elever med hög socioekonomisk bakgrund  
En nackdel som Lärare 3 nämner att föräldrar som lever i ett hög socioekonomiskt område 

har karriärer som kräver mycket tid och gör att föräldrarna inte har möjligheten att hjälpa sina 

barn. Medan en fördel är att dessa föräldrar har en annan möjlighet att hjälpa sina barn 

ekonomiskt. Lärare 3 nämner också att elever som kommer från ett hög socioekonomisk 

område har tillgång till olika resurser och möjligheter till extra hjälp med litteratur för elevens 

skol utveckling. Föräldrarna har dessutom kunskapen att hjälpa sina barn i skolan eftersom 
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föräldrarna kan språket. Lärare 2 säger “föräldrar med en akademisk bakgrund vet hur 

skolgången är och vad som krävs av deras barnen under varje årskurs”. En fördel med att ha 

föräldrar från ett hög socioekonomisk område är att det kan stödja elevernas utveckling i 

skolan med resurser och förståelse för skolan. Medan en stor nackdel kan vara att dessa 

föräldrar oftast inte själva kan bidra med tid som eleven behöver för att utveckla dennes 

skolgång.  

 

5.2.4 Antalet föräldrars stötningar till sina barns skolutveckling 
Trots att lärarna (1,2 och 3) anser att föräldrarnas engagemang i barnets skolutveckling är 

viktig, menar lärare 3 att för få föräldrar, oavsett ekonomisk bakgrund, är för lite aktiva i 

barnets skolutveckling. “Jag tror att föräldrarna anser att skolan ska utbilda och uppfostra 

deras barn och att föräldrarna inte har samma skyldigheter. Jag upplever att många föräldrar 

lägga sig själva i fokus och att elevernas skolgång inte blir prioriterade”. Men Lärare 1 har en 

helt annan bild, lärare 1 menar att elever med en högre socioekonomisk bakgrund har 

föräldrar som är aktiva. Detta är något som även Lärare 2 instämmer och kommer med 

exemplet “många musikklasser på skolan har mer stöttning av föräldrar gentemot dem 

vanliga klasserna”. I vanliga klasser består majoriteten av elever från ett låg socioekonomisk 

område medan musikklasserna har flertal elever från hög socioekonomiska områden. Enligt 

lärare 2 presterar elever från musikklasserna bättre än elever från vanliga klasser.   

 

5.3 Resultat av elevernas omgivning  
 

5.3.1 Kompisars inflytande  
“Man blir som man umgås” är något varje lärare har sagt. Det innebär att eleven blir 

påverkade av valen som deras klasskompisar tar. Lärare 1 nämner “elever med vänner som är 

studiemotiverade smittar av sig och oftast blir eleven själv studiemotiverad och kan vända 

hela sin skolgång till något positivt. Vissa av eleverna hamnar tyvärr i dåligt umgänge och 

tappar studiemotivationen då umgänget inte allt är studiemotiverade.”.  Lärare 2 nämner i 

intervjun att “många gånger tror jag att dem vill prestera bättre men det blir svårt för dem, jag 

kan se många elever som säger att dem verkligen ska fokusera men när vännernas 

uppmärksamhet uppstår tappar oftast eleven fokus och hamnar istället i vännernas fokus. 

Detta kan ha en stor negativ påverkan på eleven och eleven kan hamna efter i sin skolgång. 

Lärare 3 anser att detta problem är någonting som inte endast finns i skolan, beroende på 
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socioekonomisk bakgrund, utan överallt. Lärare 3 säger också att “trivs man så presterar man 

bättre. Mår man inte bra så kan man inte finna motivation till att prestera, oavsett om det är 

en arbetsplats eller på en skola”. 

 

5.3.2 Inre och yttre motivation i skolan kopplat till samhället  
Lärare 2 och lärare 3 framhäver liknande meningar om att yttre motivationen driver eleverna 

till kunskap i dagens samhälle. “Skulle du ge dem någonting utav en form av belöning så är 

det yttre motivation, jag har svårt att se att många här drivs av en inre motivation, det är ett 

fåtal procentuellt som har en inre motivation” nämner lärare 2. Medan lärare 3 säger “Tyvärr 

är det alldeles för många som drivs av den yttre motivationen. Jag måste få ett högt betyg för 

att komma in på en linje, jag måste få ett högt betyg för att mina föräldrar ska bli glada”. 

Enligt lärare 2 och 3 är eleverna fokuserade på betygen, resultatet eller belöningen, det vill 

säga att ämneskunskaperna inte är högt prioriterat. Det elever som drivs av en inre motivation 

dock var den procenten låg enligt lärare 3. Lärare 2 nämner att den lilla procenten elever som 

drivs av inre motivation har framtidsplaner på att gå vidare till gymnasiet och har en vilja till 

att utvecklas. Lärare 1 menar att elever som vill vidare till gymnasiet drivs av en inre 

motivation då eleverna har en vilja till att utvecklas och skaffa sig ny kunskap. Lärare 1 

arbetar på en skola där majoriteten av eleverna går vidare till gymnasiet, detta innebär att 

majoriteten drivs av inre motivation. Lärare 1 förklarar att elever som kommer från ett utsatt 

område går i skolan för att ta sig ut från det segregerade området, det kan eleven göra via 

skolan. Lärare 1 säger “viljan att ta sig från ett segregerat område är stort. De vill sällan 

fastna här, de har drömmar att komma ut i världen”. Samtidigt påstår lärare 1 att elever från 

ett segregerat område drivs också av yttre motivation då lärarna uppmuntrar många av 

eleverna att studera.  Lärare 1 visar en annan del av världen som inte innehåller våld, 

kriminalitet och försöker att belöna eleverna som tar sig an skolans samt samhällets normer. 

En belöning kan vara att eleverna får sluta fem min tidigare och drivs då av sin yttre 

motivation. Lärare 2 menar att när lärare belönar eleverna är det svårt att vända elevens yttre 

motivation till den inre motivationen.  
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5.3.3 Samhällets sätt att se på kunskap  
Det som intresserar eleven är betygen då vänner och familjen ständigt frågar vilket betyg 

eleven har fått, även skolan vill att eleverna ska gå ut med höga betyg nämner lärare 3. Då 

blir det svårt att ändra elevernas inställning. Lärare 3 säger “Den första frågan du får när 

eleven har gjort ett prov är vad fick jag för betyg, vad kommer jag få för betyg på detta. Om 

vi har gjort en övning kommer alltid frågan vad får jag för betyg på detta, och sällan 

reflekteras, vad har jag lärt mig”. 

Eleverna glömmer bort ämneskunskaperna och fokuserar på kunskapen kortvarigt för att nå 

upp till bra betyg.  

 

5.3.4 Kunskap livet ut eller kunskap för en vecka 
 Lärare 1 anser att läraren har stort ansvar och säger “Det gäller att vi pedagoger är tydliga 

och visar att det krävs en ämneskunskap i livet för att ta sig runt, även om man inte klarar av 

kursen så är det viktigt”. Lärare 1 menar att kunskapen som eleverna tar med sig senare i livet 

är den kunskapen som eleverna har drivits av en inre motivationen. Viljan till att lära blir 

däremot svår att glömma. Medan den yttre motivationen fokuserar enbart på att klara sig för 

stunden, det blir alltså en tillfällig lära. Lärare 2 säger att det är tydligt att se vilka elever som 

drivs av en inre motivation kontra de elever som drivs av en yttre motivation. Lärare 2 säger 

vidare “eleverna vill ha ett A, men det är en skillnad mellan att vilja ha ett A och kämpa för 

det. Så fort det blir jobbigt slutar det oftast upp att eleverna slutar att kämpa för ett A”. Lärare 

2 säger “När jag har refererat till saker vi har gjort för ett år sedan ser jag vilka elever som 

sitter fokuserat och lyssnar, det är ett tecken på vilka som drivs av inre motivation och yttre 

motivation”.  Lärare 1 avslutar med “Betyg är en indikation på vad du kan och vad du 

behöver ha med hjälp med, jag ger inte ut höga betyg om man inte förtjänar det, det krävs en 

stark vilja till det”. 

 

5.3.5 Orättvisor i skolan 
Lärare 1 “Jag anser inte att skolan är anpassad efter varje elevers behov. Det finns många 

elever som behöver extra resurser i klassrummet och det kan vara svårt för skolan att tillämpa 

den rätta resursen för dessa elever”. Lärare 2 “det finns ingen rättvis skola för alla”. Lärare 3 

“När man utgår utifrån politikernas perspektiv om en likvärdig skola, är detta en otrolig svår 

uppgift att utföra med de resurserna vi har idag”. Alla tre lärare är överens om att skolan inte 

är rättvis för alla elevers förutsättningar. Lärare 1 anser att alla elever inte får samma 

möjlighet till att uppnå den nivån eleven önskar.  



30 

Lärare 2 påpekar att “Idag har man elever med femton olika bokstavskombinationer i en och 

samma klass, man ska ge sitt stöd till varje enskild individ på något sätt, vi saknar mycket 

resurser här men på något sätt får vi det till att gå ihop. ”Lärare 2 nämner, trots att skolan 

saknar resurser och har elever med olika diagnoser, består stora delar i klasserna av elever 

med språksvårigheter. Lärare 2 arbetar i ett lägre socioekonomisk område där vissa av 

eleverna är födda i Sverige och andra elever är nyanlända. Enligt lärare 2 har eleverna en 

brytning på svenska och behöver extra resurser för att ta del av den språkliga skolkulturen. 

Lärare 3 förklarar att det saknas resurser till elever med språkliga hinder. Lärare 3 säger “vi 

har en elev som har bott i Sverige i cirka två års tid och går i en klass med högpresterande 

elever där samma förväntningar läggs på denna elev som resterande klasskamrater”. Enligt 

lärare 3 har eleven som bott i Sverige under två års tid integrerats in i klassen då eleven går i 

en miljö med studiemotiverade klasskamrater. Klasskamraterna har varit den extra resursen 

skolan inte haft råd med, samtidigt drabbas de högpresterande eleverna till att utvecklas. 

Lärare 3 som arbetar på en blandad skola med elever från olika socioekonomiska områden 

anser att skolor som kräver mindre resurser inte behöver samma budget som skolor i behov 

av resurser. Resurserna hade bidragit med positiv utveckling för elever som har 

språksvårigheter, lärare med många elever i ett klassrum och elever med olika diagnoser.  

 

5.4 Sammanfattning av resultatet  

Lärare 1 och 2 kan oftast betrakta elever kommer från ett utsatt område eller från ett högt 

socioekonomisk område. Lärarna menar att eleverna från ett högt socioekonomisk område 

har ett bredare ordförråd och behärskar det svenska språket bättre än elever från ett lägre 

socioekonomisk område, där ordförrådet är mindre och det svenska språket blandats med 

slangord. När eleverna har en språkliga brytningar brukar motivationen hos eleverna vara 

låga, det innebär att skolan blir ansträngande för dessa elever. Lärare 3 anser att elever som 

har lättare för skolan brukar ha en hög motivation till skolan. Enligt lärare 1,2 och 3 krävs det 

en yttre motivation för att motivera elever från både ett lägre socioekonomisk och från ett 

högt socioekonomiskt område till att studera. Lärare (1,2, och 3) anser att det är en liten 

procent som drivs av den inre motivationen medan majoriteten av eleverna drivs av den yttre 

motivationen. Med den inre motivationen innebär det att eleven har ett genuint intresse av 

kunskapen eleven får från sin lärare. Enligt lärare 1, 2 och 3 är värdet av betygen det som 

driver den yttre motivationen till studier idag och att föräldrar samt vänner diskuterar elevens 

betyg och inte själva kunskapen som eleven blivit lärd. Föräldrarnas och vännernas åsikter 



31 

hos eleverna är viktiga, elevens omgivning har en stor påverkan på hur eleven kommer att 

prestera i skolan. När elevens klasskamrater är skolmotiverade kan det bidra till att eleven 

själv blir skolmotiverade och samma effekt kan ges om klasskamraterna inte är 

skolmotiverade.  

 

Enligt lärare 1, 2 och 3 är föräldrarnas inflytande också viktigt, lärare 1, 2 och 3 påstår att 

föräldrarnas inställning till skolan avgör ifall eleven kommer att ta skolan seriöst eller inte. 

Föräldrar som bor i hög socioekonomiska områden förstår betydelsen för en framgångsrik 

skolgång, det blir lättare för föräldrarna att stötta sina barn då föräldern har en förståelse för 

skol processen. Medan många föräldrar från ett lägre socioekonomisk inte har de språkliga 

kunskaperna till att hjälpa sina barn med läxor. Däremot påpekar lärare 3 att föräldrar från ett 

lägre socioekonomisk stöttar sina barn till att gå i skolan då föräldrarna önskar eleverna ska 

skaffa sig en utbildning då detta gynnar elever i framtiden. Lärare 3 anser att många föräldrar 

från hög socioekonomiska områden är upptagna med sina karriärer och inte prioriterar sina 

barns skolutveckling i första hand. Lärare 1 och 2 menar däremot att resultaten hos elever 

med hög socioekonomiska bakgrund har högre betyg än de elever som kommer från ett lägre 

socioekonomisk område. Detta då elever från ett högt socioekonomiska områden har 

förkunskaper vilket underlättar för elevens skolgång. Eleverna från ett lägre socioekonomisk 

område har inte tillräckligt med förkunskaper och därav kan ämnet bli främmande.  
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6 Avslutande reflektion 
 
6.1.1 Elevernas olika fält  
Som tidigare nämnts beskriver Bourdieu (Ritzer. G Stepnisky. J 2008 s.428-429) att 

motivation är inget människan tar med sig utan vad människan blir påverkad av sitt habitus 

och sitt fält. Den sociala fälten används för att förstå individer, grupper och organisationer i 

samhället som till exempel skolelever och människors handlande i ett socialt sammanhang 

(Bourdieu 2008 s.22). Bourdieu (Ritzer. G Stepnisky. J 2008 s.428-429) delar upp begreppet 

fält i socialt kapital, kulturellt kapital, ekonomisk kapital och symbolisk kapital. 

 
 
6.1.2 Elevernas sociala kapital kopplat till skolan  
Lärarna har tidigare påpekat att elevernas omgivning har en stor påverkan på elevers 

skolresultat. Lärarna beskrev det som “har man skolmotiverade klasskompisar blir man själv 

skolmotiverad”. Ambrose (2016 s.130) hävdar att eleverna dras till elever som är sig själva 

lik. Det innebär att om eleven är skolmotiverad och har ett skolhabitus, kommer den finnas 

elever som är skolmotiverade (2016 s.166). Cardélus (2016 s.116) påpekar också att elevens 

klasskompisar har en stor påverkan till elevens skolresultat. Cardélus (2016 s.116) säger 

”Generellt är mina kompisar inte alls motiverade när det kommer till språk då när det inte 

finns intresse hos allmänheten känns det som om man är speciell och unik. Det vore mer 

stimulerande om man var i en omgivning där det fanns mer motivation till att lära språk”. 

Trots att det finns skolmotiverade elever kan deras fokus till studie bli mindre, då den 

skolmotiverade eleven blir distraherad av omotiverade klasskamraters. Ambrose (2016 s.166) 

nämner att elever som är intresserade kommer att ha större möjlighet till att lyckas med sina 

studier. 

Ambrose (2016 s.166) nämner att det finns elever som har ett skolhabitus, det innebär ett 

förhållningssätt eleven ska ha i skolan. Det vill säga normer, beteenden som förväntas av 

eleven, intressen, elevens erfarenheter samt uppfattningar. När det kommer till elevens 

erfarenheter och förkunskaper kopplat till skolan nämner lärare 1 att det skiljer sig åt elever 

från lägre socioekonomiska områden och hög socioekonomiska områden. Enligt lärare 1 har 

elever från lägre socioekonomiska områden lite förkunskaper till de olika arbetsområden. 

Medan elever från högre socioekonomiska områden diskuterar skolans ämnen hemma och det 

leder till att ämnet inte är främmande för eleven. Det resulterar att eleven är förberedd och 

underlättar skolgången.   
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6.1.3 Föräldrarnas påverkan  
Som tidigare nämnt i resultatdelen nämner alla lärare att föräldrarnas inställning till skolan 

kan ha en positiv påverkan hos eleven. Visst elever vars föräldrarna har en negativ inställning 

till skolan kan det resultera i en negativ syn på skolan hos eleven. Enligt lärarna har 

föräldrarnas inställning till skolan en stor påverkan till elevens resultat. Ambrose (2016 s.42) 

delar liknande åsikt som lärarna och menar att föräldrarnas engagemang bidrar positivt. 

Sundqvist (2010 s.102) påstår att det finns en skillnad om elevens föräldrar har en högre 

utbildning eller inte. Sundqvist (2010 s.102) nämner att det finns flera anledningar till att 

elever med föräldrar som har en högre utbildning presterar bättre än elever som har föräldrar 

med lägre eller ingen utbildning. Sundqvist (2010 s.102) nämner om elevens kulturella arv 

som innebär att eleven från högre socioekonomiska områden har fler böcker i hemmet. Det 

leder till allmänbildning, bättre läsförståelse och det resulterar till att eleven får en lättare 

skolgång. Enligt Sundqvist (2010 s.99) studie resulterade det att elever presterar bättre desto 

mer böcker eleven har i hemmet. Lärare 3 hävdar att föräldrar som bor i lägre 

socioekonomiska områden motiverar sina barn till att prestera i skolan då föräldrarna önskar 

en bättre framtid för eleven. Trots att lärare 3 hävdar att föräldrarna ser värdet av skolan 

påpekar lärare 2 att det finns förhinder för föräldrarna i lägre socioekonomiska områden att 

hjälpa sina barn. Lärare 2 anser att det finns språkliga förhinder för att föräldrarna ska hjälpa 

elevens skolutveckling, det resulterar att eleverna inte har samma resurser i hemmet och får 

stöd i sina studier. Bourdieu (2008 s.121) menar att barn från högre socioekonomiska 

områden har ärvt ett kulturellt kapital som gynnar deras skolgång, det vill säga språket. 

Föräldrar som har högskoleutbildning och som kan skolans struktur och vet vad som 

förväntas av eleven. Lärare 2 nämner att eftersom föräldrarna har större förståelse för 

skolgången blir det lättare för föräldrarna att hjälpa sina barns skolutveckling. 

 

6.1.4 Elevens kulturella kapital kopplat till skolan  
Bourdieu (2008 s.121). menar på att språket skiljer sig åt mellan klasserna. Bourdieu (2008 

s.121) skriver “inflytandet från det språkliga kapitalet, som är särskilt påtagligt under de 

första skolåren när språkförståelse och språkanvändning är de främsta utgångspunkterna för 

lärarnas bedömning”. Eftersom lärarna ser skillnaderna mellan språket hos det olika 

socioekonomiska områden reflekteras det i skolresultaten. Lärare 1 hävdar att elever från 

utsatta områden använder sig av slang, bryter på sitt modersmål och har ett litet ordförråd. 

Som det har nämnt tidigare nämnde lärare 2 att elever som gick i vanliga klasser presterar 

sämre än musikklasserna där elever från högre socioekonomiska områden går i. När det 
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kommer till de språkliga förmågorna stämmer Bourdieus (2008 s.120) förklaring om att 

betygen och språkliga kunskaper håller samman.  

Lärare 1 nämner att elevens språkliga förmåga speglar föräldrarnas språkliga kunskaper.  

Bourdieu (2008 s.7) menar att detta blir en reproduktion, det vill säga att eleven kommer att 

stanna kvar i den samhällsklass som eleven föddes i. Bourdieu (2008 s.7) hävdar att eleven 

inte har det kulturella kapitalet som gynnar eleven skolgång och därför stannar eleven kvar i 

sin samhällsklass.  

 

6.1.5 Elevens ekonomiska kapital kopplat till skolan 
Med det ekonomiska kapitalet som innebär rikedom, egendom, pengar och ekonomiska 

tillgångar kan det speglas i elevernas kunskap. Lärare 3 nämner också att elever som kommer 

från ett hög socioekonomisk område har tillgång till olika resurser och möjligheter till extra 

hjälp med litteratur för elevens skol utveckling. Eleven har möjligheter till resurser och kan 

utveckla sina kunskaper på grund av sina föräldrars ekonomi. Sundqvist (2010 s.102) hävdar 

att elever med erfarenhet av utlandsresor har en stor inverkan i elevernas muntliga 

presentationer i språk, det resulterar att eleven får högre betyg än andra som inte har samma 

möjlighet. Cardélus (2016 s.148) nämner också att elevernas från höga socioekonomiska 

områden presterar bra inom språkliga ämnen, anledningen är att eleverna kan utmana sina 

språkliga kunskaper på utlandsresor. Ekonomin är en stor faktor till att det skiljer sig åt 

mellan samhällsklasserna som eventuellt syns i elevernas kunskapsutveckling. 

 

Sundqvist (2010 s.100) hävdar att barn från högre socioekonomiska områden har ekonomiska 

resurser till att utföra aktiviteter, Sundqvist (2010 s.100) nämner tv-spel, surfa på nätet, 

dataspel och läsning är några av få aktiviteter som stärker elevernas språkliga kunskap då 

eleven lyssnar, skriver och talar. Lärare 3 hävdar att elever från högre socioekonomiska 

områden har ekonomin till att delta i föreningslivet medan många elever från utsatta områden 

inte har möjligheten. Enligt lärare 3 kan elever från utsatta områden tillbringa sin tid på 

olämpliga platser, då ekonomin inte räcker till för eleven att delta i föreningslivet. 

 

 

 

 

 



35 

6.1.6 Elevens symboliska kapital kopplat till skolan  
Bourdieu förklarar symbolisk kapital som något olika sociala grupper sätter värde på (Ritzer 

2014 s.429-430), det innebär något som är värdefullt till exempel kläder, intressen, sociala 

erfarenheter, sätt att tänka samt vilken social grupp människor tillhör. Lärare 2 nämner att 

inställningen till skolan skiljer sig åt beroende på vilket socioekonomisk område eleven 

kommer från. Enligt lärare 2 har elever från ett lägre socioekonomisk område en syn på 

skolan som inte gynnar deras skolgång, det vill säga att eleverna inte prioriterar skolan och 

prioriterar annat. Lärare 2 hävdar att killarna från lägre socioekonomiska områden spenderar 

skoltiden till att störa klasskompisar och visa att dem är fullvuxna män. Medan elever från 

högre socioekonomiska områden har en annan inställning som gynnar deras skolgång. Lärare 

2 anser att föräldrar, klasskamrater och syskon påverkar elevernas inställning till skola och 

därför presterar eleverna från högre socioekonomiska områden bra.  

 

6.2 Ändamålsenlig kunskap i skolan kopplat till motivation 
Gustavsson (2014 s.277) beskriver ändamålsenlig kunskap som kunskapen med ett mål att 

framställa människans livsnödvändigheter. Ändamålsenlig kunskap kan förknippas som 

begreppet techne (2014 s.277). Därmed liknas techne till framställandet av varor och tjänster 

som kan kopplas till en yttre motivation, då motivation utgår att göra någonting som står 

utanför människan, det vill säga betyg.  

 

En inre motivation kräver en blandning av episteme fronesis och techne. Det innebär en 

kunskaps blandning av nyfikenhet, faktakunskap och erfaren kunskap. Detta förknippas till 

den inre motivation som Gustavsson (2014 s.277) beskriver. Gustavsson (2014 s.277) 

beskriver som sagt att fronesis och episteme kräver en nyfikenhet samt vilja och detta kan 

kopplas till en inre motivation. Blandningen mellan episteme, fronesis och techne fanns under 

den moderna skolan vilket resulterade i att eleverna drevs av en inre motivation. Gustavsson 

(2014 s.274) nämner att i det senmoderna samhället har techne kunskapen koloniserat 

fronesis och episteme. Det innebär att faktakunskaper har ersatt förståndighet och det 

filosofiska tänkandet. 

 

Gustavsson (2014 s.280) har tidigare nämnt att skolan i den senmoderna samhället inte är en 

frigörande skola. Det innebär att senmoderna skolan inte ger kunskap och förståelse om det 

ekonomiska och sociala samhällsordningen. Skolan hade då under det moderna 
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välfärdssamhället en hög politisk ambition som gjorde elever delaktiga enligt den 

kollektivistiska strävan (Gustavsson 2014 s.271). Det innebär att skolan gav verktyg till 

eleverna för att förändra samhället och vara delaktiga i världen, det krävdes en blandning av 

en inre och en yttre motivation eftersom episteme, fronesis och techne funktionerade bra 

tillsammans. Gustavsson (2014 s.278) hävdar att kunskapen eleverna lär sig idag inte är gjord 

för det sociala och det samhälleliga utan för individens intresse (2014 s.277). Det resulterar 

till att den kollektivistiska och samhälligheten försvinner och det innebär att förändringen av 

samhället ändras, skolan slutar därmed dela ut verktyg för att förändra samhället. Då drivs 

skolan av ändamålsenlig kunskap för att techne är det som finns kvar. Gustavsson (2014 

s.279) nämner att skolan blir en partikulär institution som drivs av elevens bakgrund och 

intressen. Tidigare nämndes att elevens behov och intresse har en koppling till elevernas yttre 

motivation, det vill säga att elever i det senmoderna samhället drivs av en yttre motivation 

(Gustavsson 2014 s.279).  

 

I resultatdel nämner lärarna att en liten procent av elever drivs av en inre motivation. Lärare 1 

hävdar att de elever som drivs av en inre motivation vill ut från segregerade områden och att 

eleven tillbringar sin tid på skolan och ser möjligheten att komma ut i världen. Sundqvist 

(2010 s.99) hävdar att elever lär sig via tv-spel, filmer och sociala medier lär sig via en inre 

motivation. Medan Gustavsson (2014 s.277) hävdar att eleverna i den senmoderna skolan 

motiveras av sina intressen och behov går det inte att koppla det till inre motivation.  

 

Lärare 2 påstår att eleverna behöver en belöning för att eleverna ska studera. Lärare 2 imiterar 

eleverna och säger “Jag måste få ett högt betyg för att komma in på en linje, jag måste få ett 

högt betyg för att mina föräldrar ska bli glada”. Lärare 3 hävdar att eleverna som drivs av den 

yttre motivationen inte studerar för ett intresse till kunskapen utan för att nå vissa mål för att 

eventuellt komma sig in i gymnasiet. Ambrose (2016 s.50) påpekar betygets värde då 

elevernas chans till utbildning grundar sig på betygen, desto högre betyg desto högre 

valmöjligheter till utbildning har eleven. Både Cardélus (2016 s.113) och Ambrose (2016 

s.50) samt lärare (1,2 och 3) instämmer att majoriteten av eleverna drivs av en yttre 

motivation. Cardélus (2016 s.113) hävdar att betygen är den stora faktorn till att eleverna 

studerar. Lärare 3 säger “Den första frågan du får när eleven har gjort ett prov är vad fick jag 

för betyg, vad kommer jag få för betyg på detta. Om vi har gjort en övning kommer alltid 

frågan vad får jag för betyg på detta, och sällan reflekteras, vad har jag lärt mig”. 
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Elevernas stora fokus ligger på betygen och inte ämneskunskaperna, det blir lätt för eleverna 

att glömma bort ämneskunskaperna. Lärare 2 påstår att eleverna glömmer bort 

ämneskunskaperna när lärarna refererar till kunskap som eleverna har haft.  

 

Biesta (2006 s.28) har tolkat den senmoderna skolan till en ekonomisk transaktion, det vill 

säga att läraren är butiksbiträde och eleven är konsumenten.  

Eleven går med inställningen till skolan om att läraren har kunskap efter det eleven söker. 

Detta innebär att kunskapen blir en vara. Det leder till att lärarens arbete blir mer flexibelt för 

att tillfredsställa elevernas behov. Biesta (2006 s.28) menar på att eleverna ska få valuta för 

pengarna och att läraren ska anpassa sig efter elevens behov då “kunden alltid har rätt”. 

Biesta (2006 s.29) säger “Föräldrar skickar normalt sina barn till skolan därför att de vill få 

dem utbildade, men det är upp till lärarens professionella bedömning och expertkunnande att 

fatta beslut om vad just detta barn verkligen behöver”. Den stora skillnaden mellan den 

senmoderna och den moderna skolan blir att i den moderna skolan bestämde läraren vad 

eleven behöver lära sig medan i senmoderna skolan är det eleven själv som bestämmer vad 

elev ska lära sig. I en technefierad skola går eleverna i skolan för att fylla sina intressen. 

Kunskapen skolan till eleverna blir en vara/ tjänst där eleverna kan konsumera fram ett betyg. 

Därefter använder eleverna betygen söka sig in i olika kurser de har intresse för.   

 

6.3 Symboliska våldet i skolan  
Symboliska våldet innebär ett våld som offret inte ser eller känner av (Bourdieu 2008 s.173). 

Det symboliska är våldet är djupt, och det blir svårt för andra samhällsklasser att se denna 

struktur. Bourdieu (2008 s.173) beskriver våldet som att andra samhällsklasser accepterar 

skolans struktur trots att den gynnar överklassen. 

 

Det symboliska våldet kopplas till skolan upplägg när det gäller läroplanen. Bourdieu (2008 

s.173) hävdar att ju mer frihet läroplanen innehar desto mer kan reglerna för läroplanen 

justeras. Överklassens kultur har influerat skolan som de andra samhällsklasserna ska följa, 

den svenska skolan börjar efterlikna den franska skolan som Bourdieu förespråkade om. Där 

skolorna i Frankrike enbart reproducerade elever i samhällsklasser. Gustavsson (2014 s.280) 

nämner i sin text “politikernas tillbakadragande från skolans styrdokument har inneburit 

någon sorts utökat frihet för skolans aktörer att forma skolans och undervisningens innehåll 
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och arbetssätt”. Det innebär att eleverna från andra klasserna ska influeras från överklassens 

kultur. 

 

Lärarna (1,2 och 3) ser utifrån det symboliska kapitalet då elevernas skolhabitus skiljer sig åt 

beroende på vilket socioekonomiskt område eleven bor i. Lärare 1 och 2 förklarar att det blir 

en kulturkrock för elever som kommer från ett lägre socioekonomisk område. Motivet kan 

vara att elever från lägre socioekonomisk områden har ett litet ordförråd och bryter på sitt 

modersmål, medan elever från högre socioekonomiska områden har ett bredare vokabulär och 

matchar skolans skolspråk. Lärare 2 hävdar att elever med det kulturella kapitalet har en 

högre motivation till skolan då skolgången blir lättare. 

 

Det symboliska våldet kunde aldrig utföras i skolan under det moderna välfärdssamhället, för 

att under det moderna samhället fick alla elever ta del av kulturen. Det innebär att alla elever 

fick ta del av språket och hade möjligheten till att ha ett skolhabitus. Skolan gav möjligheten 

för alla elever att frångå reproduktionen trots att eleven hade föräldrar som tillhörde 

arbetarklassen, däremot kunde elever som tillhörde överklassen gå ner i samhällsklasser 

nämner (Bourdieu 2008: s.24). Det symboliska våldet i skolan kan endast utföras i ett 

senmodernt samhälle fyllt med techne. Detta då en samhällsstruktur som är fylld med endast 

faktakunskaper och marknadsprinciper. Skolan erbjuder inte alla elever till att bli en del av 

kulturen, detta leder till att eleverna från de olika socioekonomiska områden fastnar i en 

reproduktion. 

 

6.4 Bourdieus synpunkt på skolans reproduktion 

Bourdieu (2008 s.7) som levde i Frankrike i en skola full med techne insåg att skolan 

reproducerade elever i sina samhällsklasser. Sverige däremot gick från att skolan 

reproducerar till att producera. Det innebär att skolan frigjorde elever och Bourdieus (2008 

s.24) tes utesluts när det gäller den moderna svenska skolan. Dock har det förändrats från ett 

modernt samhället till ett senmodernt samhälle som efterliknar ett samhälle som Bourdieu 

(2008 s.10) har beskrivit, därför sker det liknelser som Bourdieu (2008 s.10) har nämnt.  

 

6.4.1 Reproduktion 
Idag reproducerar skolan elever med hjälp av det symboliska våldet, elever som föds i 

överklassen reproducerar generationer som stannar kvar i samhällsklassen och där skolan 



39 

eftersträvar efter den överklasskulturen. Arbetarklassen reproducerar generationer som 

kommer att vara kvar i arbetarklassen. Det innebär att skolan inte är frigörande, det ledde till 

att eleverna från överklassen hade ett liknande habitus som skolan efterfrågade. Medan de 

övriga samhällsklasserna hade svårare att integrera sig till skolkulturen. Konsekvenserna blev 

att skolresultaten skiljde sig åt mellan de olika samhällsklasserna. Målsättningen var att alla 

elever, oavsett social bakgrund, skulle ha tillgång och möjligheten till kulturen. Samtidigt 

kunde inte skolan ersättas av olika institutioners intressen. Detta efterliknar Frankrike 

senmoderna skola som Bourdieu (2008 s.12) beskrev.   

 

6.4.2 Bourdieus reproduktion i det svenska skolan 
Enligt Korps (2006) studie stämmer det överens med Bourdieus (2008 s.7) tes gällande 

reproduktionen. Korp (2006) har jämfört två gymnasium som är Carl von Liné och 

Citygymnasiet. Det förstnämnda är ett gymnasium med högpresterande elever som kommer 

från ett område med hög socioekonomisk standard. Eleverna på Carl Von Linne gymnasiet 

har ofta som mål att söka sig till högstatusyrken, exempelvis läkare och advokat vilket har 

höga intagningspoäng (Korp 2006 s.123). Korp (2006 s.124) visar i sin studie att elever från 

Citygymnasiet går ut med lägre betyg än vad eleverna på Carl von Linné gör trots att de har 

samma inriktning. Enligt Korp (2006 s.125) kan en orsak vara att eleverna på Citygymnasiet 

kommer från ett lägre socioekonomisk område. Enligt rektorer och lärare på Citygymnasiet 

kommer eleverna med låga betyg och är omotiverade till skolan.  

 

Lärare 3 som arbetar på en skola i ett lägre socioekonomisk område beskriver att 

musikklasserna med flera elever från hög socioekonomiska områden presterar bättre än 

vanliga skolklasser. Eftersom elever med en högre socioekonomisk bakgrund presterar bättre 

i skolan blir det lättare för dessa elever att bli antagna till de universitetsutbildningarna med 

högstatusyrken. Det kan leda till att elever från olika socioekonomiska områden blir fast i 

sina samhällsklasser och klyftorna mellan klasserna blir större. Bourdieu (2008 s.19) menar 

att reproduktionen blir något ärftligt. Det betyder att generationer stannar kvar i sina 

samhällsklasser, chansen är liten att elever från till exempel arbetarklassen går upp till 

överklassen och omvänt från det moderna samhället. Detta leder till att skolan inte längre är 

autonom från marknaden, skolan är fylld med techne kunskap som bidrar till att skolan som 

institution inte är längre stark. 

 



40 

Lärare 3 anser att elever som växer upp i lägre socioekonomiska områden kan vara en 

drivkraft till att lära.  Trots att elever från ett lägre socioekonomiska områden har mindre 

förutsättningar påstår lärare 3 att inställningen samt viljan till läran är avgörande. Enligt 

lärare 3 finns det elever från högre socioekonomiska områden som inte lyckas trots alla 

förutsättningar, det innebär att motivationen till skolan inte har funnits där. Däremot visar 

Bourdieu (2008 s.120) att elever från de högre socioekonomiska områden har alla 

förutsättningar till att lyckas, är det symboliska våldet och elevernas olika fält som samspelar 

med skolans kultur.   

 

6.5 Framtida forskning  
Denna uppsats har undersökt inre och yttremotivation kopplat till elevernas socioekonomiska 

bakgrund i det senmoderna samhället utifrån erfarna samhällslärarnas perspektiv. Vidare 

forskning kan göras via intervjuer med elever för att få del av elevernas perspektiv. Då deras 

perspektiv kan stärka undersökningens resultat, att motivationen och förutsättningarna hos 

elever skiljer sig beroende på vilken socioekonomisk bakgrund eleverna kommer ifrån. Samt 

stärka resultatet att yttre motivationen är det som speglar sig i den senmoderna skolan. 

Slutligen kan undersökningen om elevernas inre och yttre motivation göras om teorin 

gällande det senmoderna samhällets kontext ändras.  
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