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Sammanfattning 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka två hälsoprofilerade skolor och ta reda på varför de 
profilerat sig och hur implementeringen av profilen fungerat samt vilka satsningar som 
skolorna har gjort på sin profil. De båda skolorna som valdes ut var två kommunala skolor 
som profilerat sig mot hälsa och rörelse och ligger i Stockholm med omnejd.   

Teoretiska utgångspunkter: Då min avsikt var att undersöka flera olika aspekter ansåg jag 
det inte möjligt att förhålla mig till en teoretisk utgångspunkt utan använde mig av flera 
olika. Den första utgångspunkten som styr min studie är Pierre Bourdieus teorier om 
Kapital, fält och habitus som han använder när han studerar olika klassfraktioner, 
samhällsgrupper och familjer m.m. Han menar att dessa grupper tillförskansar sig vissa 
kapital för att återreproducera sig och bibehålla sin position. Den andra utgångspunkten 
som jag använder är Gerhard Arfwedsons teori om skolkoder. Utgångspunkten beskriver 
vilka faktorer som påverkar en förändring av en skolverksamhet och vilka svårigheter som 
kan uppstå när man ska implementera något nytt. Det är tre kontexter som påverkar och 
dessa kallar han för yttre, inre och systemkontext. Sista teoretiska utgångspunkten är 
KASAM som är ett sätt att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent perspektiv. 
Detta är en teori som skapades av Aaron Antonovsky och som består av tre delar; 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfulhet. Dessa tre olika delar hänger samman med 
hur vi hanterar svårigheter och påverkas av dessa. 

 

Frågställningar: Vilket är ursprungen till utvecklingen av en hälsoprofil i de två skolorna?  
Vilken roll spelade skolornas nya konkurrenssituation för satsningen? 

Hur ser satsningen på en hälsoprofil ut i skolorna? Vilka ”tillgångar” innehar skolorna i 
satsningen på hälsoprofilen? 

På vilka sätt sker lanseringen och marknadsföringen av skolan? Vilka värden framhävs och 
hur särskiljer sig bilden av skolan från hur andra skolor förmedlar sig på den lokala 
skolmarknaden? 

 
Slutsatser: Studien visar att den främsta anledningen till att dessa skolor profilerat sig var 
att möta konkurrensen från andra skolor. Skolornas främsta konkurrenskraft är att 
marknadsföra och lansera sig med olika symboliska kapital som förknippas med hälsa och 
därmed attrahera de med ett hälsohabitus. Skolorna har inte en helhetssyn på hälsa utan de 
lyfter in vissa fragment av vad hälsa innebär men detta räcker för att attrahera tänkbara 
brukare. Studien visar också att förändringar av en pedagogisk grundsyn påverkas av hur 
personalens habitus är och vilket kapital de innehar men att elever och lärare formar 
skolkoden tillsammans.  
 
 
 
 
Nyckelord: Kapital, fält, habitus, skolkoder, KASAM, brukare 
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Inledning 

Under mina VFU-perioder ute i skolorna har jag noterat hur skolorna konkurrerar mot 
varandra och hur beroende de är att rekrytera nya och behålla gamla elever. Det var först då 
som jag förstod vilken hård bransch som skolmarknaden har blivit sedan politikerna 
införde skolpengssystemet och avreglerade skolmonopolet. När jag numera verkar som 
lärare i den kommunala skolan har detta intryck förstärkts. Jag kan tydligt se hur 
skolpengssystemet slår på enskilda skolor, som i sin tur leder till försämrade möjligheter 
för den enskilde eleven samt de som är i behov av särskilt stöd i undervisningen. 
Politikernas tanke var förmodligen god när man införde systemet, och det finns naturligtvis 
fragment av systemet som är bra, bland annat att man decentraliserar ner besluten på 
”golvnivå” och därmed nära verksamheten. Skolpengssystemet bygger ju på att skolan får 
ett belopp per elev som ska täcka elevens skolgång, det vill säga, löner till lärare, lokalhyra 
och material m.m. Detta medför konkurrens om eleverna, vilket kan vara bra för att 
bibehålla en god verksamhet eller förbättra densamma. Systemet kan dock slå snett om en 
skola får dåligt rykte och eleverna flyr eller om det är små barnkullar under några år. 
Skolorna är i behov av elever för att kunna bedriva sin verksamhet. Skolorna, och då 
framförallt friskolorna, har blivit aggressivare i sin marknadsföring för att locka till sig 
elever. 

När jag gick i grundskolan för ungefär 25 år sedan diskuterade man inte skolmiljön på 
samma sätt som man gör idag. Nuförtiden tar man ofta upp vikten av en bra arbetsmiljö, 
trivsel, medbestämmande och den utveckling som barn får av rörelse och lek. Olika 
instanser, både på statlig och kommunal nivå, arbetar skolutvecklande och tar ständigt fram 
nya riktlinjer, dokument och lagar där de som bedriver skolverksamheten måste rätta sig in 
under. Om jag ser tillbaka till min egen skolgång så var skolgårdarna sterila, gråa och 
uppmanande inte alls till lek och lektionssalarna såg likadana ut med ett trist uttryck. 
Urvalet på skolor var inte stort utan man blev placerad i den skola som låg närmast 
hemmet, den så kallade närhetsprincipen. Om man attraherades av att spela något 
instrument fanns möjligheten att söka till Adolf Fredriks Musikskola och hoppas på att man 
skulle bli antagen. I dagens läge har eleverna och föräldrarna en uppsjö av alternativ i sina 
skolval. Med utgångspunkt i den förändrade skolsituationen att bedriva skolverksamhet 
ville jag undersöka hur detta påverkat skolorna att bedriva sin verksamhet och hur de 
bemöter den rådande konkurrenssituationen mellan skolorna. 
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Bakgrund 

Grund- och gymnasieskolans förändringar under 1990-talet med skolpengsystem, styrning, 
organisation och läroplansinnehåll var i takt med tiden med de nyliberala tankar som 
hämtades från Storbritannien och USA under början av 1980-talet. Dessa politiska 
inriktningar kritiserade framförallt den ineffektiva offentliga sektorn samt den byråkratiska 
välfärdstaten och ville ha en förändring. Det handlade naturligtvis inte enbart om 
ideologiska orsaker utan även om ekonomiska aspekter där en växande offentlig sektor 
tillsammans med stora statsfinansiella problem bidrog till en dålig ekonomi.1 De borgerliga 
oppositionspartierna började tala om privatisering och en konkurrensmarknad inom den 
offentliga sektorn. Denna åtgärd skulle höja kvaliteten och minska kostnaderna för de 
statliga och kommunala institutionerna samt öka valfriheten för medborgarna.2

Förändringar i skolan under 1990- talet 

  

Politiska röster höjdes för att luckra upp den sammanhållna och enhetliga grundskolan som 
länge hade varit ett av kännetecknen för det svenska samhället och välfärdsystemet. 
Moderaterna drev en skolpolitik som på allvar utmanade den svenska sammanhållna skolan 
där kraven på ett mer differentierad skolsystem, fria val för medborgarna, konkurrens och 
effektivitet var tongivande värden. Detta var begrepp som hotade den jämlikhetsdoktrin 
som dominerade den svenska skolpolitiken. I mitten av 80-talet överger även Folkpartiet 
sina grundtankar om ett offentligt monopol med vissa undantag och ansluter till 
Moderaternas skolpolitiska inriktning. Vid samma tidpunkt började även 
socialdemokraterna att ompröva sin skolpolitik som sedermera utmynnade i den nya 
friskolereformen. 3

 
  

Den skolpolitiska jämlikhetsdoktrinen hade ersatts av den så kallade valfrihetsdoktrinen. 
Enkelt beskrivet står det för att eleven har valfrihet av skola, ett val där eleven inte ska 
påtvingas en anvisad och gemensam mötesplats. Begrepp som mål och resultatstyrning, 
decentralisering, privatisering, marknadsanpassning, valfrihet och skolornas möjlighet till 
att själva styra över sin budget infördes i och med den utbildningspolitiska förändring som 
skedde under åren kring 1990-talet. För att anpassa sig till det nya samhället var det en 
nödvändighet att förändra skolsystemet.4

                                                      
1 Romhed, Rune ”Marknadsplats, myndighet eller mötesplats? I Alexandersson, Mikael (red.) (1999) 

Styrning på villovägar. Studentlitteratur, Lund.s.99 

 När skolpengsystemet infördes under tidiga delen 
av 1990-talet var det en del av den politik som det dåvarande borgerliga styret förespråkade 
men som sedermera även socialdemokraterna, till viss del tog till sig. Båda partierna 
förespråkade valfrihet men hade olika definitioner på vad detta begrepp stod för. 
Moderaterna menade på att alla skolor skulle privatiseras medan man från 
socialdemokratiskt håll ansåg att det skulle vara en balans mellan kommunala och 

2 Romhed.s.99 

3 Ibid.s.99 

4 Ibid.s.99-101 
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fristående skolor.5 Valfrihet innebar bland annat att man som elev hade möjlighet att välja 
sin skola helt fritt och den närhetsprincip som tidigare styrde valet försvann. De 
förändringar som skedde var bland annat att decentralisera ut beslutmakt på lokal eller 
kommunal nivå. Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna lades ner och kommunerna fick 
större ansvar för skolverksamheten. De enskilda skolorna fick större frihet och ansvar att 
själv bestämma hur resurserna ska användas i verksamheten. Man kunde även anpassa 
skolpolitiken till de skilda behov och förutsättningar som de olika skolorna hade. En skola i 
norrland har säkerligen en annan problematik än en storstadskola och ur den synvinkeln var 
det en förändring som var rätt i tiden. Alla kostnader som är förknippade med elevens 
skolgång (exempelvis lärarlöner, lokalhyror, läromedel, mat, lärarfortbildning, vaktmästeri 
och hälsovård) ska täckas med intäkter från skolpengen. Skolpengsystemet innebar 
egentligen att skolan fick en summa pengar per elev av kommunen som skulle täcka 
kostnaderna för varje enskild elevs grundskolegång. Ju fler elever skolan kunde rekrytera, 
desto mer resurser tillhandahöll skolan från staten och kommunen. Riskerna med detta 
system är att även ett litet elevfrånfall kan innebära kostnadsnedskärningar i form av 
exempelvis fler antal elever i klasserna och en lägre lärartäthet.6 Skolpengsystemet fick 
effekter på de enskilda skolornas sätt att både planera och tänka. En stor del av 
beslutsfattandet flyttades till rektorn/skolan. Skolan fick möjligheterna att själva bestämma 
över sin inriktning, t.ex. musik-, idrotts-, språk- eller mediaprofil. Men det kunde även 
gälla den fysiska miljön, gruppstorlekar och samverkan med andra organisationer.  
Konkurrensen skolorna emellan hårdnade och skolorna blev tvingade att upprätthålla en 
viss bild av sig själva för att skapa sig ett bra rykte. Oavsett vilken politisk ideologi man 
delar, kan man konstatera att förutsättningarna för den svenska skolan hade förändrats.7

Konsekvensen av valfrihet och skolpengssystem? 

 

En av farhågorna med införandet av möjligheten att välja skola och som än idag är aktuellt, 
är att de barn/elever med föräldrar som har högre utbildning och socioekonomisk status 
kommer att utnyttja valet av skolor. Studier som gjorts angående denna problematik visar 
att dessa föräldrar utnyttjar systemet bättre, men att det bara är en förhållandevis liten del 
av den totala delen av föräldrar som utnyttjar möjligheten att byta.8 Mönstret i studierna 
visar att föräldrar med högre utbildning utnyttjar de fristående skolorna i större 
utsträckning. En av anledningarna till att dessa föräldrar utnyttjar möjligheten att välja 
skola, är bland annat att de har lättare att orientera sig i det informationsflöde som skolorna 
delar med sig av. Skolan hade blivit en marknadsplats där eleven likt en kund kunde välja 
produkt i form av val av skola.9

                                                      
5 Skolverket (2003) Rapport 230 – Valfrihet och dess effekter inom skolområdet. s. 10. 

 Valfrihet och mångfald av olika profiler inom skolan 
bygger på att konkurrensen mellan skolorna tvingar skolorna att profilera sig för att locka 
till sig kunder. Att profilera sig är ett sätt att både locka till sig studiemotiverade elever men 
även att upprätthålla studiemotivationen hos kvarvarande elever, detta stärker skolans rykte 

6 Romhed.s.99-102 

7 Ibid.s.99-102 

8 Blomqvist, Paula & Rothstein, Bo (2000) Välfärdsstatens nya ansikte. Demokrati och marknadsreformer 

inom den offentliga sektorn. Agora, Stockholm. s. 91. 
9 Romhed.s.99-102 
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och fortsatta existens.10 Att skolans rykte påverkar val av skola är skolledarna medvetna 
om. Beroende på om skolan uppfattas som bra eller dålig, kan tillströmningen av elever 
antingen tillta eller avta. Att ta sig ur en negativ spiral med ett ökat elevbortfall kan bli 
kännbart för verksamheten och åtgärder som större klasser och färre vuxna i skolan kan bli 
nödvändiga. Resultatet blir då vad Romhed kallar budgetstyrning – att didaktiska mål 
hamnar i bakgrunden medan skolorna i det närmaste kämpar för sin överlevnad.11 En 
konsekvens genom valfrihet av skola kan vara att studiebegåvade barn väljer väletablerade 
skolor med gott studieresultat och till följd av detta tappar då vissa skolor studiemotiverade 
elever. En undersökning från ESO12 visar att studiemotiverade elever kan ha inflytande på 
mindre studiemotiverade elever. När dessa studiemotiverade elever försvinner från skolan 
kan resursbehovet för övriga i gruppen på sikt öka som en konsekvens av detta. De som 
lämnar skolan tar med sig den såkallade ”spill-over” effekten som påverkar gruppens 
resultat positivt och det är inte säkert att skolan får den ökade resurstilldelning som denna 
omväxling medför.13 Dessutom finns det en risk att de bästa lärarna väljer privata 
skolalternativ eller kommunala skolor med bättre rykte. Den kommunala skolan mår bäst 
av att anpassa sig till det nya läget på skolmarknaden. När det blir en negativ elevspiral kan 
även de bästa lärarna, precis som eleverna välja att byta skola till en som erbjuder bättre 
arbetsvillkor.14 Detta medför att de kommunala skolorna tvingas att möta marknadens nya 
förändrade krav och anpassa sig till dessa. En större mångfald i utbildningsutbudet, ett 
effektivare utnyttjade av offentliga resurser och en marknad där föräldrar och elever kan 
välja skola är de argument som motiverade en förändring i skolsystemet. Debatten om vad 
fysisk aktivitet ger för elevernas inlärningsförmåga och välmående är en affärsidé för 
skolorna. Att en skola inriktar sig och profilerar sig mot exempelvis hälsa och utökad fysisk 
aktivitet intresserar de föräldrar och elever som anser att idrott och hälsa ger en ökad 
kvalitet i livet. Valfrihet och mångfald av olika profiler inom skolan bygger på att 
konkurrensen mellan skolorna tvingar skolorna att profilera sig för att locka till sig 
kunder.15

 

 Med utgångspunkt i de förändrade förutsättningarna att bedriva skolverksamhet 
har sedan 1990-talet vill jag se hur detta har påverkat skolornas sätt att bedriva 
skolverksamhet. Den här studien handlar om skolornas konkurrenssituation och kamp för 
att få elever till sin skola. 

 

 

                                                      
10 Ibid.s.99-103 

11 Ibid,s.99-103 

12 Regeringens politiskt oberoende Expertråd för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) 

13 Bergström, Fredrik & Sandström Mikael,(2001), Konkurrens bildar skola- en ESO rapport om friskolornas 

betydelse för de kommunala skolorna. Stockholm. http://regeringen.se/sb/d/108/a/3828.s.50-52 åtkomst 

2011-05-11 
14 Ibid.s.52 

15 Romhed.s.100-101 

http://regeringen.se/sb/d/108/a/3828.s.50-52�
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Syfte och frågeställningar 

Jag har valt att i denna uppsats jämföra bakgrunden till och innehållet av satsningen på en 
hälsoprofil i två skolor. Studien undersöker ett antal aspekter av tre huvudfrågor som avser 
karaktären på skolornas hälsoprofil, hälsoprofilen ursprung, skolornas rekrytering och 
lansering av sig själva. De mer konkreta frågeställningar som styrt min undersökning är 
följande: 
 

• Vilket är ursprungen till utvecklingen av en hälsoprofil i de två skolorna?  Vilken 
roll spelade skolornas nya konkurrenssituation för satsningen? 

 
• Hur ser satsningen på en hälsoprofil ut i skolorna? Vilka ”tillgångar” innehar 

skolorna i satsningen på hälsoprofilen? 

 

• På vilka sätt sker lanseringen och marknadsföringen av skolan? Vilka värden 
framhävs och hur särskiljer sig bilden av skolan från hur andra skolor förmedlar sig 
på den lokala skolmarknaden? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Tidigare forskning 
Romhed och Alexandersson16

 

 har forskat och studerat skolans marknadisering och hur 
skolmarknaden har blivit en marknadsplats där skolorna tvingas agera för att inte tappa 
elever. Att profilera sig har blivit en sätt att rekrytera och behålla gamla elever. En del 
resultat från deras forskning lyfts fram och överensstämmer med resultaten från denna 
studie. Ett resultat som överensstämmer med min studie är att skolorna profilerar sig för att 
möta konkurrensen från andra skolor och rekrytera nya elever. 

 
Bourdieus utbildningssociologiska teorier har legat till grund för ett flertal undersökningar i 
Sverige. Jag har valt att presentera Donald Broadys studie Skolan under 1900-talet 
behandlar sociala förutsättningar och utbildningsstrategier. Syftet var att undersöka om hur 
vissa sociala grupper utnyttjar de utbildningsvägar som samhället tillhandahåller. Studien 
visade att samhällets eliter väljer gymnasieskolor som det är svårt att ta sig in på och för att 
sedermera söka sig vidare mot högskola/universitet. De söker sig dit där de i förlängningen 
har möjligheter att tillförskansa sig ett ekonomiskt kapital alternativt ett kulturellt kapital. 
 
 
När det gäller hälsoinriktning så gjordes en studie i en C-uppsats 2005 på Idrottshögskolan 
av Sandra Ahnström.17 Då undersöktes och jämfördes en hälsoinriktad skola med en skola 
som har traditionell undervisning. Syftet var att undersöka hur idrottsundervisningen 
bedrivdes på de båda skolorna samt hur eleverna uppfattade idrottsundervisningen, för att 
se om det var någon skillnad. Slutsatserna visade att det inte fanns några skillnader. De 
teoretiska utgångspunkterna utgick från projektet hälsofrämjande skolor18

 
 och KASAM. 

 
Med utgångspunkt att skolorna vill visa sin särprägel är det intressant att se vilken litteratur 
som finns om status, skolors olikheter etc. Eftersom jag även väljer att jämföra två 
hälsoskolor blir det även relevant att fördjupa studien något i olika sätt att se på hälsa. 
Arfwedson är relevant för min studie därför att ett sätt att studera och förstå skolors olikhet 
och profil är således att studera de kontexter som de befinner sig i, detta är yttre faktorer. 

                                                      
16 Romhed och Alexandersson har i boken Styrning på villovägar forskat kring skolan som 

marknadsplats, myndighet eller mötesplats. 

17 Ahnström, Sandra Examensarbete 37:2005, Idrottshögskolan I Stockholm. www.gih.se 

18 Projekt som WHO tillsammans med Myndigheten För Skolutveckling tagit fram för att främja hälsa i 

skolan. Speciellt utvalda skolor fick vara med. 
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Skolkoder 

Gerhard Arfwedson var tidigare verksam som lektor vid Lärarhögskolan i Stockholm. Han 
har bred erfarenhet som lärare, lärarutbildare och forskare och har skrivit litteratur inom 
didaktikområdet.  Ett sätt att förstå hur olika arbetsplatser utvecklar en viss attityd samt ett 
yrkesspråk genom erfarenheter, händelser och utbildning är med begreppet yrkeskod, eller i 
det här fallet Arfwedsons begrepp skolkod. Skolkoden är den arbetsplatsbundna kod som är 
uppbyggd kring skolans centrala verksamhet och detta innefattar framförallt den 
undervisande personalen och själva undervisningen. Denna kod varierar från skola till 
skola beroende område, traditioner lokal påverkan på skolan och elevrekrytering.19

           

 

Arfwedson beskriver några hinder på vägen för att förändra en verksamhet.      

• Statliga och kommunala ramar, detta innefattar bland annat, regler, läroplaner och 
mål. 

• Närsamhällets sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden, som förmedlas av 
skolans elever och elevernas föräldrar. 

• Skolenheten/rektorsområdet och dess materiella situation.  

För att få en djupare förståelse och analys av skolan urskiljer Arfwedson även tre kontexter 
som påverkar skolans arbete och min definition av Arfwedsons kontexter är; 
 
Systemkontext – Är den förändring som skolan är tvingad till att göra om exempelvis 
förutsättningarna på skolmarknaden förändras. Ett konkret exempel är friskolereformen med 
skolpengsystemet där skolorna utsätts för konkurrens och anpassa sig till situationen.  

Inre kontext – Är det pedagogiska synsätt som skolans undervisande personal och skolledare 
använder sig av på skolan. För att en verksamhet ska genomsyras av pedagogiken (inriktning, 
profil) krävs det att undervisande personal delar de värderingar som pedagogiken står för. Den inre 
kontexten påverkas av och utvecklas med den yttre kontexten.  

Yttre kontext – De värderingar och förväntningar som samhället, kommunen och brukaren 
(kunden) ställer och har på skolan. Det kan handla om att föräldrarna till eleven/barnet värderar det 
som hälsa står för, och därmed väljer en skola med denna profilering.20

Ett annat sätt är att se till faktorer som status, strategier och legitimitet men dessa 
förutsätter emellertid andra begrepp. En av studiens frågeställningar undersöker om 
skolorna innehar några tillgångar och ett sätt att se på tillgångar är utifrån Bourdieus 
utgångspunkter. Därför har jag valt att använda den franske kultur- och 
utbildningssociologen Pierre Bourdieu. 

 

Bourdieus utgångspunkter 

Jag har valt att knyta Bourdieus teorier med centrala begrepp som kapital, fält och habitus 
till min studie. Att studera samhällstrukturer, dess invånare och händelser som styr 

                                                      
19 Arfwedson, Gerhard (1983). Varför är skolor olika. En bok om skolkoder. Liber, Stockholm. s.12-40 
20 Definition av Arfwedsons kontexter, fritt efter Arfwedson, 1983. 
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människors medvetna eller omedvetna handlingar ur ett sociologiskt perspektiv, kräver 
förmodligen en viss typ av undersökande strategi. Pierre Bourdieu använder sig av sina 
begrepp kapital, fält och habitus för att studera historiken, maktordningen och de händelser 
som skapat det objekt som man väljer att studera. Genom att använda mig och utgå ifrån 
Bourdieus tre begrepp i denna studie, kommer jag bland annat att studera och analysera 
skolornas rekryteringsstrategier och vilka olika kapitaltillgångar de framhäver. Jag skall nu 
redogöra för vad Bourdieu menar med kapital, fält och habitus för att skapa en förståelse 
för utgångspunkterna. 

Kapital 

Kapital, för Bourdieu, kan förklaras som de materiella och symboliska tillgångar en 
individ, grupp, klassfraktion eller social klass innehar. Detta innebär egentligen att 
exempelvis ett föremål inte håller samma symboliska värde i en grupp som i en annan. Ett 
av de grundläggande begreppen inom Bourdieus utgångspunkter är symbolisk kapital. Han 
beskriver detta som en tillgång, som värderas högt i sammanhanget av de personer som rör 
sig i inom detta fält.21 Gruppen måste alltså erkänna föremålet eller handlingen, exempelvis 
den hedershandling som beskrivs i efterföljande meningar, för att det ska ha sitt rätta värde 
i sammanhanget. Bourdieus undersökningar och studier under 1960-talet av hur 
bergsbönderna i Kabylien (Algeriet) levde, konstaterade han att hedern mellan 
människorna som verkade där, var det rätta verktyget för att fungera i detta samhälle. 
Genom att en man gav de rätta gåvorna till en annan man så hade hedern mellan dem 
stärkts och den tillgången var viktigare för dem än till exempel vår tids statusföremål, i 
form av bilar eller kläder. Studien visade även att det existerade en dold ekonomi där man 
istället för pengar byter tjänster, tillgångar och döttrar22

Symboliskt kapital är det som värderas i sammanhanget såsom innehav av prestige, ära och 
status. Gärna i kombination med någon av de andra kapitalformerna. Bourdieu urskiljer ett 
flertal olika former av symboliskt kapital och dessa är: 

 Att för bergsbönderna beskriva 
detta som en ekonomi skulle däremot anses väldigt kränkande mot dem eftersom de 
värderar hedern högre än det ekonomiska kapitalet. Bourdieu använder sig ofta av det 
symboliska kapitalet för att beskriva det litterära fältets maktstrukturer. Författare, kritiker 
etc. som innehar ett erkännande och makt att fälla omdömen om litteratur är benägna att 
utveckla strategier för att bibehålla status quo och därmed låta spelet fortsätta som förut. 
Det kan dock förändras när de nya pretendenterna äntrar marknaden och sätter deras 
dominans i fråga. Det förs en ständig kamp mellan de nya intressenterna och de gamla 
erkända. Bourdieu menar på att det sker en investering och dessa intressenter är därmed 
intresserade att hålla upp värdet på denna investering. Den som inte investerar riskerar att 
inte kunna påverka den auktoritet som fördelas inom fältet. Han menar även att detta rör 
flera områden inom det sociala rummets maktstrukturer. 

                                                      
21 Förklaring och definition av begreppet fält, se sid 10. 

22 Donald Broady, Palme, Mikael. ”Pierre Bourdieus kultursociologi.” I Thuen, Harlad. Vaage, Sveinung (red.) 

(2000). Opdragelse til det moderne. s. 190. 
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• Ekonomiskt kapital – Pengar, egendom, osv. 

• Kulturellt kapital – Legitim kunskap, smak relaterat till konst, utbildning, språk. 

• Socialt kapital – Relationer, kontakter 

• Utbildningskapital, som är en specifik form av kulturellt kapital, nämligen det slags 
symboliska tillgångar som värderas högt i utbildningssystemet, stadsfästa i betyg, 
examina och titlar.23

Dessa kapital har ett samband, menar Bourdieu. För att exempelvis inneha ett ekonomiskt 
kapital krävs oftast ett kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet ger en kunskap om spelets 
regler och som i sin tur ger det goda möjligheter att tillförskansa sig ekonomiskt kapital. 

 

 

Fält 

Fält är ett begrepp och verksamhetsområde som uppstår när individer, grupper eller 
institutioner verkar för något gemensamt mål, eller någon gemensam företeelse och har 
intresse av att försvara denna verksamhet mot andra områden. Inom exempelvis 
litteraturens och konstens fält finns författare, kritiker, konstforskare etc. Men det finns 
också institutioner i form av museer, kulturförlag, bibliotek etc. Dessa individer väljer 
Bourdieu att kalla agenter och deras olika positioner i förhållande till varandra utgör en 
objektiv struktur hos det fält de tillhör. Förhållandet dem emellan bestäms av deras 
individuella eller gemensamt ägda fältspecifika kapital, där kapitalet har ett symboliskt 
eller materiellt värde.  Fälten är relativt självständiga med egna inre uppbyggnader. 
Utmärkande för fälten är att de är starkt dynamiska. Varje fälts inre strukturer och regler är 
aldrig konstanta utan är i ständigt påverkan av både inre och yttre faktorer. Kraven och 
reglerna varierar fritt inom varje fält. Givetvis kan det dock oftast vara väldigt svårt att 
avgränsa ett fält. Inom varje fält finns ett gemensamt intresse men om däremot några 
enskilda individer i sin ensamhet skulle odla vissa intressen och tillsammans hyllar vissa 
värden har inget fält i Bourdieus bemärkelse uppstått24

Habitus 

.   

Bourdieu menar att Habitus består av strukturer som vägleder individens tänkande och 
handlande. Den manifesterar sig i allt individen gör, i språket, kroppshållning, filmsmak 
etc. Habitus är ett sätt att se på världen, hur man tolkar, handlar och känner för saker och 
ting, medvetet eller omedvetet. Begreppet kan enklast beskrivas som det handlingsmönster 
som uppstår mellan människor som delar ett viss sorts kapital. Handlingsmönstret sprids 
sedan vidare från generation till generation och inom de olika sociala strukturer som finns i 
samhället. För att ge ett konkret exempel på habitus, kan man tänka sig att barn ofta går i 
sina föräldrars fotspår och exempelvis många läkare kommer från läkarfamiljer. Detta 
bidrar till möjligheten att bibehålla familjens möjligheter till privilegier och sociala status 
är vad Bourdieu beskriver som en bakgrund till reproduktionsteorin. Den utgörs av 

                                                      
23 Broady, Donald (1998) Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Skeptronhäften / 

Skeptron Occasional Papers nr. 15, s. 3. 

24 Ibid.s.19-20 
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barnafödande, giftermål, arv, ekonomiska och utbildningsstrategier25. Bourdieu beskriver 
även att det gäller att attrahera en konsuments smak för att göra en vara attraktiv och 
värdefull. Människor med ett visst habitus attraheras av och erkänner olika föremål eller 
företeelser26

Antonovskys teorier om hälsa 

. 

Jag har valt att ta med Antonovsky i min litteraturöversikt eftersom det är hälsoinriktade 
skolor som jag har studerat. Aaron Antonovsky var fram till sin död 1994 professor i 
medicinsk sociologi och företräder en bred och vid syn på hälsa där han menar på att om 
man istället söker orsakerna till att människor håller sig friska och arbetar förebyggande 
utifrån detta perspektiv för att upprätthålla en bra hälsa. När man arbetar förebyggande och 
söker orsakerna till varför människor håller sig friska kallas detta för ett salutogent 
perspektiv och motsatsen är patogent perspektiv där man istället fokuserar på varför man 
blir sjuk.27

  
 

Antonovsky menar att dessa perspektiv, det salutogena och det patogena kompletterar 
varandra. Han lägger även stor vikt på att se hälsa ur ett helhetsperspektiv och därmed i ett 
holistiskt synsätt där det finns en förhistoria och sammanhang. Detta kan vara vägledande 
och en stor hjälp om man ska försöka förstå en persons nuvarande situation och hälsostatus. 
Det är, menar Antonovsky, tre faktorer som hjälper individen att bibehålla sin hälsa. Dessa 
faktorer är de fysiska, psykosociala, materiella faktorer som hjälper och bidrar till att 
individen hittar sin känsla av sammanhang i livet, KASAM.   
De teoretiska utgångspunkterna i KASAM består av tre centrala komponenter som 
Antonovsky beskriver så här:  

• Begriplighet - Det är hur individen upplever och förstår omvärlden.  

• Hanterbarhet – Handlar om de resurser som man har att hantera olika situationer 
och händelser som uppstår i livet. Genom att ha en hög hanterbarhet så klarar 
individen att lösa situationer utan att känna sig utsatt eller på något sätt orättvist 
behandlad.  

• Meningsfullhet. Den innebär i stort sätt, hur individen uppfattar livet och därmed 
hur stor mening livet har. Detta påverkar möjligheten att lösa de problem som livet 
kan föra med sig. 28

 

 

Ett sätt att arbeta med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är att införa 
livskunskap på schemat där eleverna får diskutera frågor kring sitt eget liv.29

                                                      
25 Ibid.s.16-17 

 Det finns 

26
Broady Donald, Palme, Mikael.s.190 

27 Antonovsky Aaron (2007) Hälsans mysterium, 2. uppl., 2 tryckn. Natur och kultur. Stockholm .s.27-

29   

28 Ibid.s.44-47 

29 Regeringskansliet (2000) Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19) Stockholm. 

http://www.regeringen.se .s.169-171 

http://www.regeringen.se/�


 

 13 

naturligtvis olika sätt att arbeta med barns känslor och livsfrågor men vissa skolor arbetar 
alldeles för lite med livskunskap medan andra schemalägger tid för detta. När det inte är 
schemalagt kan det lätt bli bortglömt och oregelbundet.30 Gemensamt för skolorna är att 
man arbetar med att ge eleverna ett redskap för att hantera till exempel stress, konflikter 
och mobbing. Detta sker oftast genom rollspel, drama och olika värderingsövningar. Det 
man även kan konstatera är att barn och ungdomar har ett behov av att prata om livsfrågor 
för att förstå sin verklighet.31

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
30Ibid.s.169-171  

31Ibid.s.169-171 
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Metod 

Eftersom studiens syfte är att ta reda på hur profileringen/inriktningen har växt fram och 
genomförts samt vilka värden som ligger bakom har jag valt att genomföra en kvalitativ 
undersökning där ostrukturerade intervjuer utgör basen för själva studien. Jag har även 
granskat och analyserat skolornas hemsidor eftersom de är intressanta för vissa 
frågeställningar.  

Urval 

På www.stockholm.se sökte jag efter skolor med sökkriteriet ”hälsa” och inom Stockholms 
kommun dök det endast upp en skola. Detta gjorde att jag fick utöka mitt sökområde till 
grannkommunerna för att överhuvudtaget ha några alternativ. Av de tre alternativen som 
dök upp var det en skola som avböjde med motiveringen att de inte kunde vara tillgängliga 
för de intervjuer som jag var tvungen att genomföra. Jag anser det dock möjligt att 
genomföra studien med endast två skolor som studieobjekt. I en av frågeställningarna sker 
en jämförelse med två fristående skolor och dessa skolor fann jag genom att söka på alla 
skolor inom kommunen. Jag fann det intressant att jämföra två stycken kommunala skolor 
med hälsoinriktning med två fristående skolor som inte har en uttalad profilering. 

 

Datainsamling 

Det är intervjuerna och skolornas hemsidor som ligger till grund för analysen. Eftersom 
studiens syfte är att ta reda på de bakomliggande orsakerna till varför skolorna har 
profilerat sig och vilka värden som ligger bakom, så var de intervjuades uppfattning viktig 
för studien. Jag intervjuade de båda skolornas rektorer och två stycken undervisande lärare 
från vardera skola. Utifrån detta blev intervjuerna ostrukturerade med de aktuella 
frågeställningarna som bas. Intervjuerna blev därmed mer likt ett samtal och detta innebar 
att de intervjuade fick lyfta fram vad de ansåg viktigt i deras profilering. Intervjuerna ägde 
rum mellan jan och mars -05 och intervjuerna med rektorer och skolpersonal skedde på den 
plats som informanterna själva valt och tog mellan 60-80 minuter. Under intervjuerna 
antecknade jag ner svaren från informanterna vilket medförde att det som var tänkt som 
naturliga samtal i intervjuform ibland blev stört av pauser för anteckningar.  Jag har även 
studerat och analyserat de båda skolornas hemsidor som var objekt för min studie, samt de 
båda fristående skolorna som var aktuella för en av frågeställningarna. 

Bearbetning 

När intervjuerna var genomförda renskrev jag dessa för att informanterna skulle kunna 
verifiera och godkänna korrektheten i svaren. Jag hade missuppfattat svaret hos en av 
informanterna och denna felaktighet korrigerades direkt. Jag läste sedan igenom 
intervjuerna och försökte skapa mig en mer objektiv uppfattning om vad informanterna 
egentligen hade sagt. Jag var vaksam med att inte lägga in några egna värderingar i deras 
svar eftersom en analys av kvalitativ information oftast blir tolkande. Jag lyfte ur data som 
jag fann betydelsefull för att svara på mina frågeställningar och bearbetade dessa utifrån 

http://www.stockholm.se/�
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syfte och frågeställningar. Analysen inleddes med att intervjuerna sammanfattades och den 
information som var relevant för studien redovisades. Därefter bearbetades och 
analyserades det insamlade materialet objektivt och tematiskt, utifrån de teoretiska 
utgångspunkterna. Med utgångspunkt gentemot analysen och de teoretiska 
utgångspunkterna drogs sedan slutsatser kring de olika frågställningarna.  

 

Hemsidorna analyserades genom en textanalys där jag sökte efter relevanta ordalydelser 
som kunde lyftas fram, utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Dessa ordalydelser 
bearbetades sedan utifrån de teoretiska utgångspunkterna och därefter drogs slutsatser. 

Presentation 

Mina intervjuer redovisas i resultatdelen i löpande text och i samma avsnitt kommer 
frågeställningarna att behandlas och analyseras utifrån Arfwedson, Antonovsky och 
Bourdieus teoretiska utgångspunkter. 

Avgränsning 

Mitt huvudsyfte med uppsatsen har ju varit att undersöka vilka bakomliggande orsaker som 
gör att dessa skolor har valt att profilera sig mot hälsa och hur implementeringen av 
profilen har fungerat. Jag har inte därmed inte granskat eller studerat hur skolorna fungerar 
utbildningsmässigt, elevernas studieresultat eller hur intervjupersonerna fungerar i sina 
roller. 

Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet  

Eftersom det bara är två skolor som har varit delaktiga i studien går det inte att 
generalisera. Det man dock kan lära sig mer om är de bakomliggande orsakerna till att 
skolorna har valt en inriktning och vad det är som gör att detta sker. Jag menar att det inte 
ens går att generalisera ner på regional nivå eftersom skolornas förutsättningar kan skilja 
väldigt på område till område. Detta innebär ju naturligtvis att man inte kan generalisera på 
nationell nivå eftersom skolorna låg i Stockholm med omnejd. 
 
Jag anser att giltigheten, validiteten, i undersökningen är hög eftersom jag valt att använda 
ostrukturerade intervjuer där samtalet tagit den riktning som informanten själv har velat. 
Med detta menar jag att informanten har tagit upp det som den har uppfattat som viktig 
information om profilen. Jag anser att jag har fått de svar jag vill ha för att kunna besvara 
och analysera studiens frågeställningar. Data som jag har insamlat, i och med intervjuerna, 
har givit mig en sammanhängande helhet kring uppsatsens syfte och frågeställningar vilket 
gör att det finns en validitet i resultatet. Några dagar innan intervjutillfället har jag 
informerat informanten och studiens syfte och därigenom låtit denne fundera kring frågorna 
i lugn och ro. 
 
Vid intervjutillfällena gav jag informanterna möjlighet att reda ut och förklara missförstånd 
som kan uppstå och på detta sätt säkerställdes det att informanten och jag talade om samma 
sak. Jag har försökt att uppträda så objektivt som möjligt, utan att påverka informanten i 
någon riktning för att inte påverka intervjuns validitet. Eftersom jag gjort ett flertal 
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intervjuer av personal på skolan menar jag att min tolkning av svaren inte kan ses som 
orimliga. Svaren har dessutom verifierats av informanterna i efterhand. 
 
Reliabiliteten, tillförlitighet, gäller vilken konsistens som resultaten har.32

Jag ville även få bekräftat att jag inte varit subjektiv i min analys, utan analyserat objektivt 
utifrån de teorier som jag valt att använda i studien. Jag lät en kollega inom skolvärlden 
läsa igenom uppsatsen och bedöma om jag varit objektiv och använt mina teorier på ett 
godtagbart sätt. Denne kollega anser att jag analyserat objektivt och använt mina teorier på 
ett bra sätt. 

 Det är 
naturligtvis intressant att resultatet och därmed intervjuerna samt efterarbetet är 
tillförlitliga. Jag har granskat svaren flera gånger och försökt urskilja om jag ställt ledande 
frågor och huruvida dessa i sådana fall påverkat utfallet. Jag kunde inte hitta några 
felaktigheter i mitt sätt att ställa frågorna på intervjuerna utan jag anser att tillförlitligheten 
av informationen är godtagbar för att använda denna info till analysen. 

Etik 

Vid den första kontakten med de båda skolorna informerade jag om vilket syfte 
intervjuerna hade33 och att det insamlade materialet skulle användas till min C-uppsats 
inom lärarprogrammet.34

Det man måste ta med i beräkningarna är att de skolor som valt att profilera sig mot rörelse 
och hälsa är relativt begränsade till antal, vilket kan medföra att de får svårt att vara helt 
konfidentiella. Uppgifterna i uppsatsen är dock inte av den karaktär att de skadar skolan 
eller dess personal, vilket har medfört att jag anser att detta krav, trots detta uppfylls ändå. 
Jag följer vetenskapsrådets riktlinjer för forskning.

 De intervjuade har samtyckt till att bli intervjuade vilket gör att 
även samtyckeskravet är uppfyllt. För att säkerställa att de intervjuade var medvetna om 
forskningsrådets etiska regler kring intervjuer redogjorde jag för dessa inför varje intervju. 
Jag nämner inga namn, varken på skola eller personrelaterade utan väljer att kalla skolorna 
för skola A och skola B och undervisande personal för informanter samt exempelvis rektor 
för Skola A. Detta medför att även konfidentialitetskravet är uppfyllt. 

35

 

 

 

 

 

 

                                                      
32 Kvale, Steinar. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund 

33 Vetenskapsrådet. (2011) http://codex.vr.se/manniska2/shtml, tillgänglig 2011-06-10 

(Informationskravet) 

34 Vetenskapsrådet. (2011), http://codex.vr.se/manniska2/shtml, tillgänglig 2011-06-10 

(Nyttjandekravet) 

35 Vetenskapsrådet. (2011) www.vr.se , tillgänglig 2011-06-10 
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Resultat och analys 

Resultat- och analysdelen är strukturerad och uppbyggd utifrån forskningsfrågorna där 
resultatet först redovisas och efterföljs av en tematisk analys relaterat till studiens teoretiska 
utgångspunkter. 
 
 

Vilket är ursprungen till utvecklingen av en hälsoprofil i de två 
skolorna och vilken roll spelade skolornas nya konkurrenssituation för 
satsningen? 

Jag vill analysera ursprunget kring hälsoprofilen för att förstå vilka faktorer som har 
påverkat skolorna till att profilera sig mot hälsa. Det är även intressant att studera hur 
konkurrensen från andra skolor har påverkat denna förändring. Jag har valt att kategorisera 
i teman kring begreppen system-, yttre och slutligen inre kontext.  

 

Systemkontext 
Skola A beskrev en situation där det rådde elevbrist i området och att anledningen till 
profileringen var ett försök att locka elever från närliggande områden. Rektorn menar att 
skolan ligger i ett isolerat område med många mindre lägenheter vilket medför att många 
familjer flyttar från området när lägenheten blir för liten för familjens behov. Detta har 
medfört att de måste vidga våra vyer och locka över elever från andra närliggande 
områden. Skola B hade börjat tappa elever till närliggande skolor och profileringen var ett 
sätt att försöka locka tillbaka samt rekrytera nya elever från andra områden. Rektorn menar 
att de såg ett sviktande elevantal och där många elever försvann till närliggande skolor. De 
blev tvingade att agera för skolans framtids skull, ett försök att återskapa skolans goda 
rykte. 

 

Yttre kontext 
Rektorn på skola A fick ett uppdrag av de ansvariga inom stadsdelen att utforma en profil 
som kunde attrahera tänkbara brukare att söka till skolan. Rektorn beskriver tankegångarna 
med att hälsa och rörelse är något som ligger i tiden samtidigt som många barn och 
ungdomar gillar idrott och rörelse. Både föräldrar och barn ser fördelar med detta. Rektorn 
på skola B fick precis som i skola A ett uppdrag från de ansvariga inom stadsdelen att göra 
skolan mer attraktiv eftersom elevantalet minskade. Anledningen till elevbortfallet ansåg en 
stor del av informanterna berodde på att det blivit en stökig miljö, både på lektionerna men 
även i övriga delar av skolan. Detta medförde att en stor del av skolans studiemotiverade 
elever bytte till andra skolor. Ett svar från en av informanterna är att de såg de 
studiemotiverade eleverna vandra vidare mot andra skolor så innan de tappade ännu fler var 
de tvingade att agera. Då skolan ligger i ett område där många av eleverna sysslar med 
idrott på sin fritid kändes det naturligt att implementera detta i högre utsträckning under 
skoldagen, menar en informant.  
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Inre kontext 
I Skola A hade de problem med implementeringen. Rektorn beskrev en situation där han 
mer eller mindre fick utlova att de befintliga lärarnas ”undervisningspedagogik” inte skulle 
påverkas nämnvärt. Han menar att det egentligen inte är så stora förändringar i 
pedagogiken utan det handlar om att utnyttja befintliga resurser i form av att exempelvis 
förlägga en del av undervisningen i utemiljön samt att bryta för rörelse i klassrummet under 
skoldagen. På skola B tillsatte rektorn en ”profileringsgrupp” som bestod av lärare på 
skolan som var intresserade av att leda in skolan i något nytt. En av informanterna 
beskriver att profileringsgruppen lade fram ett förslag om att skolan skulle profilera sig mot 
hälsa och detta mottogs väldigt positivt. De flesta i gruppen var överens om att idrott och 
hälsa var den inriktning som intresserade skolans personal mest samt kunde attrahera 
brukarna i när- och närliggande område. Överhuvudtaget var det väldigt många av 
informanterna som visade ett intresse för just en idrott och hälsoprofil.  

Analys 
 
Systemkontext 
När friskolereformen genomfördes blev skolorna beroende av ett tillräckligt elevantal 
eftersom en elevs skolgång ska finansieras av den skolpeng som tillhandahålls av 
kommunerna.36 Utifrån detta agerade de båda skolorna och genomförde en profilering med 
syftet att rekrytera nya elever. Skillnaden mellan de båda skolorna är att Skola A led av 
elevbrist i området men att befintliga elever i området valde Skola A i sitt skolval. Deras 
syfte var att locka till sig elever från andra områden. Skola B led av ett elevbortfall där 
befintliga elever i området i stor utsträckning valde andra skolor i sitt skolval. Båda 
skolorna anpassade sig till förändringen på skolmarknaden som hade uppstått, genom att 
profilera sig. Detta beskriver Arfwedson som systemkontext.37 En annan aspekt som 
Romhed tar upp är att om elevbortfallet blir för stort så hamnar budgeten i fokus medan de 
didaktiska målen hamnar i bakgrunden. För en skola som får en negativ spiral kan det 
uppstå svårigheter att ta sig ur denna spiral.38

Yttre kontext 

 

Båda skolorna har agerat i syfte att göra skolorna mer attraktiva och intressanta för 
brukarna, dvs. eleverna och dess föräldrar. De båda rektorerna nämnde att idrott och hälsa 
är något som attraherar de som innehar ett habitus som hyllar dessa värden. Om lärarna och 
övrig skolpersonal är bärare av ett visst habitus och kapital39 så för eleverna och dess 
föräldrar med sig ett kapital in i skolan.40

                                                      
36 Romhed. s.99 

De båda skolorna har vad Arfwedson beskriver 
gjort ett försök att anpassa sig till den yttre kontext, dvs. de förväntningar som samhället, 
kommunen och brukarna ställer på verksamheten. Ett starkt elevunderlag är ett måste för 
att skolan ska kunna planera för framtiden och göra de investeringar som behövs för att 

37 Arfwedson s.12-40 

38 Romhed.s.101 

39 Broady.s.3 

40 Arfwedson.12-40 
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bibehålla en god undervisning och arbetsmiljö. Tappar man elever som har goda 
studieresultat påverkar det indirekt skolans rykte i längden. Om en skola har ett gott rykte 
påverkar elevtillströmningen samt möjligheterna att behålla studiemotiverade elever 41 
Svaren från de båda rektorerna påvisar att de har profilerat sig för att möta konkurrensen 
från skolor i området samt möta konkurrensen från skolor i närliggande områden. Romhed 
menar att en profilering är en metod för att rekrytera nya elever samt behålla befintliga och 
att en ökad skolprofilering medför att rektorerna, likt företagsledare, tvingas jaga nya 
affärsidéer och minska kostnader för att vinna och bibehålla marknadsandelar. Enligt 
Romhed innebär detta en risk för att skolan blir alltför resultatstyrd och blir mer som en 
affärsdrivande verksamhet.42 De båda rektorerna är väl medvetna om att skolans rykte 
påverkar skolvalet för många föräldrar och elever och att ett gott rykte där skolan visar 
goda studieresultat lockar till sig både fler och dessutom studiemotiverade elever43

 
.  

Inre kontext 
Arfwedson använder begreppet inre kontext för att beskriva hur personalen på en skola 
påverkar skolkoden, dvs. hur pedagogik och arbetssätt genomsyrar skolan. Det handlar 
även om hur personalen tar emot förändringar i arbetssätt och hur de kan känna sig hotade 
av förändringar. På Skola A var motsättningarna stora till de förändringar som 
profileringen skulle innebära. Den undervisande personalen hade många frågor kring hur 
profilen skulle påverka deras arbetssätt och skolan överhuvudtaget. Implementeringen av 
profilen på Skola B gick betydligt lättare att genomföra och mötte mindre motstånd av 
skolans personal. Enligt Arfwedson har varje skola en skolkod där det finns centrala bärare 
som försvarar den mot personal med konkurrerande uppfattningar. Om det nu är så att 
”bärarna” av den nya skolkoden, dvs. införandet av hälsoprofilen, är starka individer i den 
maktstruktur som förekommer på skolan kan det underlätta implementeringen.44 På dessa 
skolor verkar skolkoden, utifrån svaren hos informanterna, skilja sig eftersom motståndet 
att implementera profilen skiljer sig så markant. Bourdieu menar att alla är bärare av 
habitus och därmed tar lärarna och övrig personal på skolan med sig ett habitus, likväl som 
brukarna tar med sig sitt och dessa två faktorer är starkt bidragande till hur skolans skolkod 
formas.45 Den inre kontexten är föränderlig och påverkas av den yttre kontexten så om 
exempelvis brukarna eller politikerna strävar efter andra värden så måste skolan och dess 
skolkod anpassa sig och förändras. 46

Hur ser satsningen på en hälsoprofil ut i skolorna? 

  

Mitt syfte är att undersöka om det skett några likvärdiga satsningar på hälsoprofilen på de 
båda skolorna och se vilket symboliskt kapital, i Bourdieus mening som de lyfter fram. En 
annan aspekt är att se hur skolkoden formats samt om de gjort någon satsning utifrån 

                                                      
41 Romhed.s.102 

42 Ibid.s.99-105 

43 s.50-52 

44 Arfwedson.s.12-40 

45
Ibid.s.12-40 

46 Ibid.s 12-40 
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Antonovskys syn på hälsobegreppet. En satsning behöver specifikt inte handla om 
ekonomiska investeringar utan det kan även vara aktiviteter som inte kostar något extra för 
skolorna. Det handlar om vad de har valt att disponera det som de har till förfogande. 
 
Skola A 

De satsningar som Skola A har gjort förutom extra idrottslektioner är att man använder 
naturen som lärosal och integrerar den teoretiska undervisningen med naturen. En 
informant på Skola A beskriver att de har undervisningen förlagd utomhus ca två 
gånger/vecka och då i ca en timme. På våren blir det oftare eftersom en stor del av 
biologiundervisningen sker ute. Det är en del av skolans pedagogik och arbetssätt så den 
genomsyrar all undervisning på skolan. Både rektorn och undervisande personal beskrev att 
skolan satsar en del på utbildningar om hur man kan använda naturen som lärosal.  
 
Skola B 
Skola B lyfte fram sina skoltävlingar som något viktigt och där eleverna kan känna att de 
lyckas vid goda resultat. Dessutom beskrev flera av de intervjuade att framgångarna i 
tävlingarna mot andra skolor stärkte/stärker gemenskapen på skolan.  
 
I det förebyggande hälsoarbetet satsar skola B på kontinuerliga hälsosamtal för att upptäcka 
ohälsa hos eleverna. Skolan har hög tillgänglighet hos skolsköterskan och de prioriterar att 
ha öppet under elevernas skoldag. Skola B framhöll schemalagd livskunskap som en viktig 
satsning i hälsoprofilen. En timme/vecka arbetar alla på skolan med SET – utbildning47

 

. 
Detta gör man genom rollspel, drama och olika värderingsövningar.  

En satsning som båda skolorna uppgav att de skulle satsa på om det vore möjligt eftersom 
skolorna är missnöjda med maten. De menar att de är bundna till kommunens avtal och att 
de måste ha samma matleverantör som alla de andra skolorna i kommunen. Rektorn på 
Skola A säger att de verkligen är missnöjda med maten som serveras i skolan. De försöker 
påverka leverantören till förbättringar men de får ofta tomma löften om dessa förbättringar. 
Det kan handla om sådana saker som att köttgrytan knappt har något kött eller att 
fiskrätterna inte smakar något. Båda rektorerna hade en ambition att satsa mer på 
skolmaten. De menade att om det är något man förknippar med hälsa så är det kosten.  

 

 

Analys 
En av Skola A:s satsningar på profilen är utomhuspedagogik där de beskrev att de använder 
naturen som lärosal. Studier visar att fysisk aktivitet integrerat med ämnen ofta 
förekommer i skolor som vill utöka den fysiska aktiviteten och dessutom upplevs 
aktiviteterna som lustfyllda av eleverna, vilket ses som positivt för inlärningen. Därmed är 
skolans arbete med fysisk aktivitet inte begränsat till ämnet Idrott och Hälsa.48

                                                      
47 Social Emotionell Träning i syfte att få kontakt med sina känslor. 

 Skola B 

48 Regeringskansliet (2006) Ökad fysisk aktivitet, tillgänglig 2009-11-12 

http://www.regeringen.se/sb/d/7857/a/68739 s.25-31 

http://www.regeringen.se/sb/d/7857/a/68739�
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deltar i skoltävlingar som generar i extra rörelse och det kan konstateras att de båda 
skolorna värdesätter rörelse i olika former. Rörelse är starkt förknippat med fysiskt 
välmående och verkar vara ett av de värden som skolorna anser ska ingå i profilen och 
därmed är det en aspekt som påverkar skolkoden och hur profilen formas.49 Bourdieu 
menar att de som innehar ett habitus som attraheras av rörelse kan profilens innehåll vara 
en orsak till att de går på skolan, men även att alla satsningar som skolorna har gjort på 
profilen kan ses som ett symboliskt kapital. 50 En annan aspekt på det hela är att 
Antonovsky lyfter fram det fysiska välmåendet som en viktig faktor som påverkar hur man 
mår. Ett gott fysiskt tillstånd, i kombination med att den psykosociala och materiella 
situationen är god finns en större förutsättning till att nå ett högre KASAM.51

 
  

Skola A har en profil där de sätter fysisk aktivitet i fokus och uteslutande har satsat på olika 
rörelseaktiviteter men enligt Antonovskys synsätt på hälsa så är hälsobegreppet bredare än 
så. Genom att barnet/eleven lär sig att förstå sin omvärld och begripa hur livet fungerar 
bygger de upp sitt KASAM och med ett högre KASAM blir det lättare att hantera svåra 
situationer.52 Skola B har satsat på schemalagd livskunskap där eleverna får möjlighet att 
diskutera om och bearbeta situationer som kan uppstå i livet och detta görs genom rollspel, 
teater m.m. Om livskunskap inte är schemalagd kan den enligt en undersökning av 
utbildningsdepartementet utgå till förmån för andra ämnen. Det man även kan konstatera i 
samma undersökning är att barn och ungdomar har ett behov av att prata om livsfrågor för 
att förstå sin verklighet.53 Som en annan förebyggande åtgärd satsar Skola B även på hög 
tillgänglighet av skolsköterskan. För att upptäcka ohälsa hos eleverna har de dels 
regelbundna hälsosamtal men även väl tilltagna öppettider. För många elever kan det vara 
ett stort steg att besöka skolsköterskan och berätta om sina problem, därför är 
tillgängligheten oerhört viktig. Om det är stängt när eleven väl har bestämt sig för att 
berätta om sitt tillstånd kan det leda till att eleven skjuter på det. 54 Skola B har gjort ett 
försök att närma sig den helhetssyn på hälsa som Antonovsky förespråkar. Han menar att 
det är flera faktorer som påverkar hur man mår och beroende på vilket KASAM man har så 
klarar man av att hantera svårigheter som uppstår i livet.55 Skola B ger redskapen till att 
lära sig hantera svårigheterna i livet samt hantera dessa genom livskunskapen. De ökar 
även möjligheterna till att upptäcka ohälsa i tid hos barnen genom goda öppettider och 
regelbundna hälsosamtal hos skolsköterskan.56

 
 

 

                                                      
49 Arfwedson.12-40 

50 Donald Broady, Palme, Mikael.s.190 

51 Antonovsky.s.40-48 

52 Ibid.s.25-40 

53Regeringskansliet.s.35-40  

54 Utbildningsdepartementet (2000) Från dubbla spår till elevhälsa SOU 2000:19.Stockholm.s.229-250 

55Antonovsky.s.25-48  

56 Utbildningsdepartementet.s.229-240 



 

 22 

Vilka ”tillgångar” har skolorna i satsningen på hälsoprofilen? 

 
Ett sätt att studera vilka tillgångar som skolorna innehar är att använda sig av Pierre 
Bourdieus olika kapitalformer. Han studerar vilka olika kapital som de olika 
samhällsklasserna innehar, reproducerar eller strävar efter. Jag har granskat de båda 
skolornas hemsidor och undersökt vilka olika tillgångar som skolorna innehar och vilka 
kapital som kan tänkas attrahera de som går på skolan eller söker till denna. 
 
Hos de båda skolorna återfanns ordalydelser om lärarna, deras engagemang och deras 
kompetens. På Skola B nämnde man specifikt en av lärarnas idrottsbakgrund. 
Presentationen av enskilda lärare på respektive kan fungera som en förstärkande faktor av 
skolans redan uttalade profil.57 På hemsidan kan man läsa en presentation av en lärare. Xxx 
provade på många idrotter som barn och spelade mycket fotboll upp i tonåren. Vid 15 års 
ålder började Xxx med boxning i BK Örnen. Xxx blev rejält biten av boxningen och 
började tävla vid 16 års ålder. Detta var starten på en tio år lång tävlingskarriär med många 
fina titlar. Det kan tänkas att en skola som profilerar sin syn på pedagogik också har lärare 
som arbetar i enlighet med dessa värderingar.58

 

 Skolornas profil kan ses som en tillgång 
eftersom den i Bourdieus mening lockar till sig personer med ett habitus som delar dessa 
värden. Detta torde innebära att man även kan se brukarna (föräldrar och elever) som en 
tillgång i Bourdieus mening och genom att förmedla värden som förknippas med idrott och 
hälsa så attraherar man rätt sorts elever. Skola B uppgav att de hade ett nära samarbete med 
många av idrottsföreningarna i området vilket har skapat goda kontakter med föreningarna. 

Ära och berömmelse är ett symboliskt kapital som Bourdieu som framhåller som viktiga 
värden inom vissa sociala grupper, familjer och fraktioner. På skola B hemsida beskriver de 
sina framgångar i olika skoltävlingar med att på fredagen den 3/6 var det pris och 
medaljutdelning till alla de elever som utmärkt sig på idrottsarenan. Rektorerna delade ut 
mängder av medaljer, diplom, priser och bucklor.  På hemsidan kunde man även läsa om 
enskilda elevers resultat och framgångar. Skolan påvisade under år 2005 stora framgångar 
inom de flesta skoltävlingar som Stockholm anordnade och att synas på detta sätt i en skola 
som profilerat sig mot hälsa och idrott torde attrahera de brukare som har ett habitus som 
värdesätter idrott.  
 
Analys 
För att undersöka om skolorna innehåller något ekonomiskt kapital sökte jag efter om 
skolorna har några kopplingar till näringslivet där eleverna kan tänkas knyta sociala 
kontakter och därigenom tillförskansa sig erfarenheter inom den ekonomiska sfären. Dessa 
sociala kontakter kan sedermera generera i pengar och egendom.59

                                                      
57 Romhed.s.99-125 

Jag studerade 
hemsidorna och sökte det som kunde tänkas symbolisera en anknytning till näringslivet och 
det jag sökte efter var symboler, emblem, sponsorskap, akademier eller kontakt med 

58 Romhed.s.99-125 

59 Broady.s.3-7 
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högskolor eller universitet. Dessvärre kunde jag inte finna något som kan tänkas kopplas 
samman med det ekonomiska kapitalet ur ett elevperspektiv. Däremot innehåller skolan en 
rad symboliska kapital som kan tänkas attrahera de personer med ett habitus som 
värdesätter hälsa, idrott och rörelse. Genom denna attraktion kan skolan locka till sig elever 
till skolan och därigenom tillförskansar sig skolan ekonomiskt kapital60

 
 i form av skolpeng. 

Till det kulturella kapitalet kopplar Bourdieu koderna som ger tillträde till kulturens sfär. 
För en konstkännare kan det exempelvis kopplas till vad som anses som god konst inom 
vissa kretsar och därigenom ges kännaren tillträde och acceptans på marknaden61. Det 
kulturella kapitalet kan ses som en bred underavdelning till det symboliska kapitalet men 
Bourdieu anser att det krävs mer än ett erkännande från en grupp för att det ska betraktas 
som ett kulturellt kapital. Han menar att det ska vara erkänt av många eller alla grupper i 
samhället inklusive överklassen för att det ska bli betraktat som ett kulturellt kapital.62 Med 
den utgångspunkten har jag svårt att finna att skolorna innehar ett kulturellt kapital i 
Bourdieus mening. Det man däremot kan säga är att skolorna innehar ett symboliskt kapital 
som erkänns av de med ett habitus som värdesätter hälsa, idrott och rörelse. Jag menar att 
skolorna exempelvis innehar och är utbildare av de koder som ger tillträde till 
idrottskulturen eftersom det är en hälsa och idrottsprofil. Eftersom de som går på eller 
söker sig till skolan troligtvis bär på ett habitus som värdesätter idrott och hälsa kan det 
tänkas att de strävar efter att tillförskansa sig det symboliska kapital som skolorna innehar 
och är bärare av. Ett symboliskt kapital i sammanhanget kan vara att individen 
tillförskansar sig berömmelse, ära och status.63

 

 På Skola B lyftes det symboliska kapitalet 
fram i form av att de deltar i olika skoltävlingar och därigenom exploaterar samt premierar 
framgångsrika elever med medaljer.  

På vilka sätt sker lanseringen och marknadsföringen av skolan?  

Det visade sig att de båda skolorna inte lägger ner speciellt mycket ekonomiska resurser på 
att marknadsföra sina skolor och jag hade väntat mig en något aggressivare 
marknadsföring. Detta har medfört att det blev enkelt att sammanfatta och analysera på 
vilka sätt som skolorna lanserar och marknadsför sig.  
 
Skola A lanserar sig som en rörelse- och hälsoprofilerad skola där de framhäver extra 
rörelse. Skola B lanserar sig som en som en skola med idrotts- och hälsoprofil där tyngden 
ligger på extra idrottslektioner, aktiv tävlingsverksamhet samt ett nära samarbete med 
idrottsföreningar. Dessa beskrivningar av skolorna lyfter de fram på sin hemsida, i den 
lokala tidningen och på informationsmötet som de håller varje vår. Båda skolorna brukar ha 
en annons ute i den lokala tidningen med ett efterföljande informationsmöte där skolans 
profil presenteras för tänkbara brukare. Rektorn menar att det brukar komma en del 

                                                      
60 Ibid.s.3-7 

61 Donald Broady, Palme, Mikael.s.170-190 

62 Ibid.s.170-190 

63 Broady.s.3 
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intresserade på dessa informationsmöten och det är ett viktigt möte där de har en möjlighet 
att lyfta fram skolans profil och vad skolan står för.  
 
Skolorna Rektorn på Skola A menar även att studieresultaten på Skola A är väldigt goda 
och de ligger långt fram i de obligatoriska nationella proven. Rektorn på Skola B lyfter 
fram att det allmänna ryktet om skolan är den bästa marknadsföraren och rektorn för skola 
B beskriver att de har sett tydliga skillnader på elevantalet sedan skolans rykte förbättrades. 
Dessutom menar rektorn att resultaten i de olika skoltävlingarna som skolan ställer upp i 
syns utåt.  
 
Analys 
De båda skolorna lägger inte ned några större ekonomiska resurser på att marknadsföra sig 
utan de försöker nå ut med ganska små ekonomiska medel, enligt de båda rektorerna. Båda 
skolorna är väl medvetna om att skolans rykte, dvs. studieresultat och vad elever och 
föräldrar säger om skolan är nog så viktiga. Att detta är viktiga faktorer som påverkar 
elevtillströmningen styrks av en undersökning gjord av ESO där de menar att de föräldrar 
som aktivt söker skola även tar hänsyn till skolans studieresultat. I samma undersökning 
visar det att om skolan har ett antal studiemotiverade elever som presterar goda resultat ger 
det effekt på övriga elever i gruppen.64 Om föräldrar ser till studieresultat kan det ju tänkas 
att de goda resultat från skoltävlingarna som Skola B uppnår, attraherar de brukare som har 
idrott som habitus. Ära och berömmelse är enligt Bourdieu symboliska kapital65 som kan 
tänkas tilltala de elever som går på skolan eller kan tänkas söka till den. Likväl som ära och 
berömmelse betecknas som ett symbolisk kapital kan man se det som profilerna står för, 
som ett symboliskt kapital som erkänns av de grupper som går eller söker till skolan.66 
Skolorna lanserar sig som skolor där det ingår fysiskt aktivitet samt att de använder ordet 
hälsa för sin profil. Att brukarna attraheras av dessa värden kan ju tänkas hänga ihop med 
att fysisk aktivitet är bra för hälsan. Antonovsky menar att hälsa är ett brett begrepp men att 
fysiskt välmående är en av faktorerna som påverkar hur man mår.67

 
 

Vilka värden framhävs och hur särskiljer sig bilden av skolan från hur 
andra skolor förmedlar sig på den lokala skolmarknaden? 

I denna frågeställning har jag undersökt hemsidorna för Skola A och B och lyft fram de 
värden som de valt att lyfta kring hälsoprofilen. Jag har sedan jämfört de båda skolorna 
med två andra skolor och deras hemsidor för att se vilka skillnader om hur de förmedlar sig 
på skolmarknaden. De skolor som jag har jämfört skolorna från denna studie med är två 
fristående skolor som ligger inom kommunen.  
 

                                                      
64Bergström, Fredrik & Sandström Mikael s.12-13  

65 Broady.s.3-7 

66Ibid.s.3-7  

67Antonovsky.s.44-47  
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De enda värden på hemsidan för Skola A, som egentligen kan kopplas till profilen är att 
rörelse ger harmoni som i sin tur genererar i en bättre studiemiljö för eleverna. De skriver 
att i Skola A är inriktningen Rörelse och Hälsa. Med rörelse ökar de koncentrationen, 
vakenheten och tryggheten. Samtidigt sänks stress- och spänningsnivå. Sammantaget leder 
till en bättre inlärningssituation för eleverna.  Skola B framhäver att de tillhandahåller extra 
idrottstid samt att de elever som har behov av ytterligare extra idrottstid får det. Samtidigt 
menar de att deras elever har sedan flera år tillbaka gjort mycket bra ifrån sig på tävlingar i 
allt mellan regional nivå till riksnivå. Bl.a. har de vunnit Mångkampen (tidigare kallad, 
Mjölkkannan, Axa-Sports Games m.m.) sex år i rad, vilket ingen annan skola gjort tidigare. 
 
Eftersom rektorn på Skola A nämnde att friskolorna satsar mer på att marknadsföra sig och 
att deras marknadsföring är mer aggressiv valde jag att jämföra skolorna i min studie med 
två fristående skolor i närliggande områden. Skolorna har samma huvudman och VD. Jag 
granskade deras hemsidor för att se om de särskiljde sig från hur skolorna i denna studie, 
förmedlar sig. Det första intrycket av de fristående skolornas hemsidor var att de kändes 
genomarbetade och påkostade men detta är naturligtvis ingen garanti att det 
överensstämmer med verksamheten. Jag får intrycket av att de drivs som vilket företag som 
helst, med en verkställande direktör som ansvarig tillsammans en rektor. Under fliken 
resultatredovisning hade VD:n fått ordet och beskriver skolans visioner, verksamhetsmål 
och hur de har arbetar med kundundersökningar. De båda friskolorna framhäver att de 
ligger långt fram i den pedagogiska utvecklingen och hänvisade till skolforskning. De lyfter 
fram EU:s 8 nyckelkompetenser68

 

 och jämförde dessa med sin egen pedagogik. I led att 
förenkla skolarbetet påvisar de en medvetenhet kring datorer och vilket hjälpmedel det kan 
vara. De hävdar att de behöver öka tillgången till digitala hjälpmedel i det pedagogiska 
mötet för att öka elevernas möjligheter att nå sin fulla potential. De kommer successivt att 
införa ”1-till-1” (en dator, en elev) i sina skolor. Samtidigt gör de kopplingar med sin 
pedagogik till högskola och näringsliv och beskriver att genom sina kontakter och 
samverkan med högskola och näringsliv vet de att deras  pedagogiska idé ligger i linje med 
nutida skolforskning och arbetsmarknadens förändrade kompetenskrav. Skolan synliggör 
att de arbetar mot att förbereda eleverna för arbetslivet samt att de har kunskapen om vad 
den framtida marknaden eftersöker.  

Analys 
De värden som Skola A lyfter fram är att de kopplar fysisk aktivitet till att stress- och 
spänningsnivån sjunker. När nivåerna sjunker anser de att en bättre inlärningsmiljö skapas. 
Enligt Antonovsky så är stress en faktor som gör att individen försämrar sitt hälsotillstånd 
men beroende på vilket KASAM individen innehar, så påverkas individen därefter.69

                                                      
68 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf 

 Skola 
A framhäver även att deras syfte med rörelseaktiviteten är att öka vakenheten, 
koncentrationen samt tryggheten och genom detta, menar de, förbättras 
inlärningssituationen. Om det genererar i en förbättrad inlärningssituation så ökar 
naturligtvis möjligheterna att inta den kunskap som förmedlas i skolmiljön. Detta kan 
kopplas till Antonovskys KASAM där han menar att om en individ begriper och förstår det 

69Antonovsky.s.44-55   
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som händer i omvärlden har denne lättare att hantera och känna meningsfullhet med vad 
som händer.70 Värden som koncentration, trygghet, minskad stress är värden som 
förknippas med hälsa och kan därmed ses som ett symboliskt kapital ur Bourdieus 
perspektiv.71 Skolans syfte är med hjälp av profilen, att skapa en bättre inlärningssituation 
för eleverna. De har därmed genom hemsidan beskrivit en del av skolkoden, dvs. skolans 
inre kontext och det pedagogiska synsätt som de använder sig av.72

 
 

Skola B framhäver att de tillhandahåller extra idrottstid samt att om det är elever som har 
behov av ytterligare extra rörelse får det. Att skolan lyfter fram extra idrott som ett slags 
symboliskt kapital på hemsidan kan ses som ett försök till att attrahera tänkbara brukare, 
dvs. de som innehar ett habitus som värdesätter idrott och hälsa.73 Ur ett hälsoperspektiv 
menar Antonovsky att det fysiska välmåendet är en komponent som påverkar hur vi mår 
och därför är regelbunden rörelseaktivitet bra.74I samband med att de beskriver att de 
tillhandahåller extra idrott framhäver de sina resultat från skoltävlingarna. Tävlingar och 
goda resultat som uppmärksammas, kan ses som ett symboliskt kapital.75Om 
skoltävlingarna blir en symbol som beskriver den inre kontexten av skolkoden kan det 
tänkas att den yttre kontexten förstärks av eleverna som strävar efter nya framgångar och 
tävlingarna blir en del av skolkoden.76Denna strävan mot framgång kan leda till en känsla 
av sammanhang, dvs. eleverna känner en samhörighet och meningsfullhet med att gå i 
skolan.77

 
 

Om Skola A och B som är objekt i min studie framhäver värden som förknippas med hälsa 
så finns inga sådana kopplingar i vad de två fristående skolorna framhäver. Där kan man 
istället finna kopplingar till näringslivet och där de uttrycker sig ha kunskaper och vetskap 
om hur den framtida arbetsmarknaden kommer att se ut. Det kan tänkas att detta signalerar 
om att när du går på den här skolan har du möjligheter att tillförskansa dig ett kapital som i 
slutändan generar i ett ekonomiskt kapital.78 De påvisar även likheterna med deras egen 
pedagogik och EU:s 8 nyckelkompetenser och detta kan tänkas vara ett symboliskt 
kapital79

                                                      
70Ibid.s.44-55  

 som beskriver att skolan har pedagogiska kopplingar till Europa. Skolorna lockar 

71 Broady.s.3-7 

72 Arfwedson.s.12-40 

73Broady.s16-17  

74 Antonovsky.s.44-47  

75 Donald Broady, Palme Mikael.s.190 

76 Arfwedson.s.12-40 

77 Antonovsky.s.44-47  

 

78 Broady.s.3 

79 Ibid.s.3 
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även med att i framtiden kommer varje elev ha tillgång till en egen dator och det kan ses 
som ett symboliskt kapital som erkänns i sammanhanget.80
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Diskussion och slutsatser 

Metoddiskussion 

Eftersom jag bara använde mig av två skolor var min avsikt aldrig att generalisera utan det 
var mer tänkt att undersöka om dessa två skolor har likvärdiga satsningar på sina profiler 
och om de bakomliggande orsakerna till att profilera sig samstämde. 

Jag anser att intervjuer med inblandad skolpersonal är den rätta metoden för att få den 
information som är nödvändig för att kunna genomföra studien. Om jag använt mig av 
enkäter så finns det en risk att information inte framkommer och att informanterna blir 
styrda av enkätens frågor. När man intervjuar personer som är delaktiga i verksamheten ska 
man dock ha klart för sig att både rektorerna och undervisande personal är involverad i 
verksamheten och därmed kan informationen från informanterna bli en aning vinklad. 
Intervjuerna som gjordes skrevs ner och sedan fick de inblandade läsa igenom och verifiera 
att jag uppfattat allt korrekt. Jag rekommenderar dock att man bandar intervjuerna eftersom 
viktig information kan gå förlorad när man endast antecknar.  

 
Jag har även synpunkter till mitt val av olika teoretiska utgångspunkter där jag använt 
Antonovsky, Arfwedson och Bourdieu. Det hade kanske varit mer lämpligt att välja en av 
dessa som framträdande utgångspunkt eftersom jag ibland uppfattar uppsatsen som 
ostrukturerat. Men samtidigt anser jag det nödvändigt att ha med dessa tre för att täcka upp 
studiens syfte. 

Resultatdiskussion 

 
Synen på hälsa 
I uppstarten av denna uppsats hade jag en bild av att skolorna som profilerat sig mot hälsa 
skulle ha en helhetssyn på hälsa och hälsobegreppet. Det skulle visa sig att de båda 
skolorna som jag undersökte innehåller en mängd rad olika symboliska kapital som 
förknippas med hälsobegreppet men att helheten saknas. Skola A lanserar sig som en 
rörelse- och hälsoprofil och Skola B som en idrott- och hälsoprofil men vid närmare 
granskning finner jag att skolornas syn på hälsa är smal och att man väljer att endast att 
värdera in vissa fragment av hälsa i sin profil. Det som framkommit i resultatdelen är att en 
stor vikt läggs på rörelseaktivitet i olika former och det råder inga tvivel om att motion 
påverkar och har gynnsamma effekter på den fysiska och psykiska hälsan.81 Antonovsky 
menar att man ska se på hälsa ur ett salutogent perspektiv och lyfta fokus på de faktorer 
som gör att vi bibehåller en god hälsa.82

                                                      
81 Ekberg, Jan-Erik & Erberth, Bodil (2000) Fysisk bildning. Studentlitteratur, Lund.s.45 

 En viktig faktor som påverkar hur vi mår är vilken 
kost man äter och om man äter. Ett antal av informanterna, inkluderat rektorerna beskriver 
att skolmaten är undermålig vilket ökar risken till att eleverna hoppar över skollunchen 

82 Antonovsky.s.27-29 
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eller äter något annat.83

 

 Jag menar att nyttig kost och regelbunden motion hör till de mer 
klassiska faktorerna som kopplas till en god hälsa och då kan man förvänta sig att skolorna, 
som uppger sig som hälsoskolor, upprätthåller detta. I det förebyggande hälsoarbetet är det 
endast Skola B som har livskunskap på schemat och goda öppettider hos skolhälsan. Jag ser 
detta som ett försök att närma sig en holistisk syn på hälsobegreppet där man även ser till 
den psykiska hälsan. En mängd olika studier, utöver Antonovskys menar att den psykiska 
hälsan är minst lika viktig för välmåendet och hälsan och därför blir jag lite förbryllad över 
att framförallt Skola A tar så lätt på begreppet hälsa och använder begreppet hälsa som ett 
slags symbol för sin profil.  

Rekrytering av elever och formandet av skolkoden 
De båda skolornas rekrytering sker i första hand från närområdet och genom sin profil och 
sitt goda rykte lockar de till sig nya samt behåller gamla elever. Genom att rekryteringen 
går till på detta sätt har de som söker till skolan ett liknande habitus, i Bourdieus mening, 
som överensstämmer med skolans profil. Detta innebär att skolans värderingar och åsikter 
på detta sätt fortlever på skolan och en enhetlig skolkod formas gemensamt av elever och 
lärare. Genom denna skolkod skapas en bild av skolan och rätt sorts elever rekryteras. Att 
förändringar av en verksamhet, exempelvis genom en profilering, kan stöta på problem ser 
man i att implementeringsarbetet av profilen i de båda skolorna skiljer sig. I en av skolorna 
så möttes förändringarna av större motstånd och det försvårar naturligtvis 
implementeringen av en profil. När sedan skolkoden formats blir tänkbara brukare 
medvetna om vad skolan står för och vad det innebär att vara en del av verksamheten. 
Förmedlingen av skolan sker i den lokala tidningen och på skolornas hemsidor där de 
lanserar sig genom att synliggöra de olika symboliska kapital som skolorna innehar och 
som erkänns av personer med ett habitus som inkluderar dessa värden. I min jämförelse 
med två andra skolor i närliggande områden så lyfter dessa skolor fram värden som snarare 
är förknippade med det ekonomiska kapitalet och därmed attraherar brukare med ett sådant 
habitus. Likväl att skolor som ger eleverna möjligheter att tillförskansa sig ett ekonomiskt 
kapital kan dessa, precis som en hälsoprofilerad skola, framhäva kapital som de inte kan stå 
för utan bara är ett slags luftkapital. Att det ser ut på detta sätt kan man tänka beror på i vad 
Romhed beskriver som en marknadisering, där skolledarna likt en VD på ett företag är 
tvungna att finna nya vägar och skapa nya affärskoncept. Skolorna omger sig med en rad 
olika symboliska kapital och ordformuleringar i sin lansering av profilen i syfte till att 
locka till sig elever. Dessa elever genererar sedermera i att skolorna tillförskansar sig ett 
ekonomiskt kapital. Att skolorna som är objekt i min studie inte har en helhetssyn på hälsa 
kan naturligtvis hänga samman med i vad Romhed beskriver som budgetstyrning. De båda 
skolorna är återhållsamma i sina satsningar och håller sig inom strikta ekonomiska ramar 
där satsningarna inte får kosta några större summor, för att i slutändan kunna uppvisa ett 
positivt ekonomiskt resultat. Om man istället har en helhetssyn på hälsa och implementerar 
dessa värden fullt ut i skolan så skapas en god arbetsmiljö i skolan. Genom detta så 
förbättras hälsan för fler elever. Att det är ekonomin som styr speglas av synen på 
skolmaten där ansvariga på stadsdelen begränsar möjligheterna till att förbättra kosten på 
de båda skolorna genom att skriva entreprenadavtal för alla skolor i kommunen/stadsdelen 
                                                      
83 Larsson, C. (2003). Svenska barns matvanor – preliminära resultat från en pågående studie. 
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och detta sker naturligtvis i syfte till att generellt få ner priset inom kommunen. En tanke 
som uppstår när jag ser hur olika profiler kan se ut, kan vara att en styrande oberoende 
instans sätter upp kriterier för hur en hälso-, musik-, etc., profil ska se ut. Samma instans 
har sedan en kontrollerande uppgift att dessa kriterier uppfylls. På detta sätt undviker man 
att profilerna innehåller en massa symboliska kapital som inte överensstämmer med 
verkligheten.  
 

Slutsatser    

Jag har kommit fram till att ursprunget till utvecklingen av en hälsoprofil framförallt 
handlar om att locka till sig nya och bibehålla gamla elever. Sedan skolpengssystemet 
infördes och närhetsprincipen försvann har kampen om eleverna ökat och för att locka till 
sig elever och möta konkurrensen från andra skolor har dessa två skolor profilerat sig mot 
hälsa, i ett försök att attrahera de brukare som innehar ett sådan habitus. Implementeringen 
av det nya arbetssättet stötte på en del svårigheter men genom att eleverna tar med sig sina 
värderingar och förväntningar på profilen så formas den till slut tillsammans av 
skolpersonal. När profilen blir mer tydlig, specifik och om skolan får ett gott rykte så 
attraheras rätt sorts elever och profilen förstärks ytterligare.  

 

De satsningar som skolorna har gjort är framförallt ökade rörelseaktiviteter och lärarledd 
idrottstid. Den ena skolan har en bredare syn på hälsa än den andra eftersom de i större 
utsträckning tar hänsyn till den psykiska hälsan. Genom att de tillhandahåller livskunskap 
så får eleverna hjälp att begripa, förstå och hantera situationer som kan uppstå i livet och då 
känns livet mer meningsfullt. De har ökad tillgänglighet inom skolhälsovården för att öka 
möjligheterna att upptäcka ohälsa bland eleverna. Hälsoprofilernas innebörd och innehåll 
kan därmed se olika ut och det kan räcka med väldigt små insatser för att attrahera de som 
värdesätter det symboliska kapital som skolorna lanserar och marknadsför. De tillgångar 
som skolorna innehar i satsningen på hälsoprofilen är framförallt olika symboliska kapital 
som är tänkta att attrahera de brukare som värdesätter och erkänner idrott, rörelse och 
hälsa. Värden som extra idrott, rörelseaktiviteter, resultat i skoltävlingar etc. marknadsförs 
på skolans hemsida, i lokalpressen och på de olika informationsmöten som de 
tillhandahåller inför varje skolval. Skolorna är medvetna om att den bästa marknadsföraren 
är hur skolan uppfattas av andra och vilket rykte skolan har. Eftersom de båda skolorna 
framhäver en mängd olika symboliska kapital som förknippas med hälsa så blir den 
naturliga målgruppen de som värdesätter dessa symboliska kapital. På den lokala 
skolmarknaden figurerar andra skolor som förmedlar ett annat kapital och andra värden. 
Två av skolorna på den lokala marknaden framhäver värden som förknippas med det 
ekonomiska kapitalet. Värden som vetskap om framtida arbetsmarknad, kopplingar till 
näringslivet och EU är Tanken är förmodligen att attrahera brukare som vill tillförskansa 
sig ett ekonomiskt kapital. 
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Vidare forskning 

Eftersom jag bara undersökt två olika hälsoinriktade skolor kan det vara intressant att 
undersöka flera hälsoinriktade skolor för att kunna generalisera. Det kan även vara 
intressant att undersöka om andra inriktningar/profiler använder sig av det symboliska 
kapitalet på samma sätt i syfte att rekrytera elever. Det skulle även tänkas att man 
intervjuar föräldrar och elever och undersöker vilken sociokulturell bakgrund de kommer 
ifrån och om det finns någon strategisk tanke bakom skolvalet. Det är även intressant att se 
vilka värden och vad som attraherat dem, som gjort att de valt skolan. Är det profilen som 
attraherat brukarna eller är det andra faktorer, exempelvis närheten till skolan, 
studieresultaten eller ryktet som påverkat det aktuella skolvalet. 
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