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Sammanfattning 

Enligt den svenska skollagen ska alla elever ha rätt till en utbildning av hög kvalité 

och det är skolornas jobb att se till att alla elever, oavsett familjebakgrund och 

socioekonomisk bakgrund, får tillgång till detta. Forskningen säger att det finns 

tydliga skillnader mellan svenska elever och elever med annat ursprung i deras 

skolresultat. Denna studie syftar till att se hur resultaten i läsförståelse och 

matematik skiljer sig när eleverna har olika ursprung, samt att se vilken betydelse 

för resultatet ursprunget har när socioekonomisk bakgrund, kön och språk i hemmet 

läggs in i analysen. Detta undersöks med ett befintligt dataset från OECD, med 

resultat från PISAs undersökning 2018. Bourdieus begrepp reproduktion, fält och 

kapital ligger till grund för tolkningen av resultatet och kompletteras av Bernsteins 

teori om språk. De analyser som genomförts är multipla regressionsanalyser, där 

den första har resultat i läsförståelse som beroende variabel och den andra har 

resultat i matematik som beroende variabel. Detta för att kunna jämföra resultaten 

från analyserna med varandra och se om det skiljer sig mellan ämnena. Resultatet 

visar att elever med svenskt ursprung, svenska som språk i hemmet och föräldrar 

med högre utbildning presterar bättre på test i läsförståelse och matematik. 

Avslutningsvis diskuteras resultatet utifrån vald teori, tidigare forskning och val av 

metod.  

 

 

Nyckelord: skolresultat, ursprung, socioekonomisk bakgrund, PISA 

  



Innehållsförteckning 
1. Introduktion ...................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ............................................................................................. 2 

1.3 Disposition .................................................................................................................... 2 

2. Tidigare forskning ............................................................................................................................ 3 

2.1 Klass ............................................................................................................................. 3 

2.2 Etnisk bakgrund ............................................................................................................. 5 

2.3 Språket och dess påverkan ............................................................................................... 7 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning ............................................................................... 8 

3.0 Teori ................................................................................................................................................. 9 

3.1 Pierre Bourdieu .............................................................................................................. 9 

3.1.1 Reproduktion ........................................................................................................... 9 

3.1.2 Fält och kapital....................................................................................................... 10 

3.2 Basil Bernstein ............................................................................................................. 11 

3.3 Sammanfattning ........................................................................................................... 13 

4.0 Metod ............................................................................................................................................. 13 

4.1 Metodologiska överväganden ......................................................................................... 13 

4.2 Material ....................................................................................................................... 14 

4.2.1 Val av data ............................................................................................................ 14 

4.2.2 Operationalisering .................................................................................................. 17 

4.3 Analys ..................................................................................................................... 19 

4.4 Validitet och reliabilitet ............................................................................................. 22 

4.5 Etiska överväganden .................................................................................................. 22 

5.0 Resultat .......................................................................................................................................... 23 

5.1 Deskriptiv statistik ........................................................................................................ 23 

5.2 Ursprung, socioekonomisk status och kön .................................................................... 27 

6.0 Diskussion ...................................................................................................................................... 33 

6.1 Summering .................................................................................................................. 34 

6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning .................................................................. 35 

6.3 Resultat i förhållande till teori ..................................................................................... 38 

6.4 Resultat i förhållande till metod .................................................................................. 40 

6.5 Slutsatser och vidare forskning ................................................................................... 42 

7.0 Litteraturförteckning ................................................................................................................... 44 

 



1 
 

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Alla elever i den svenska skolan ska enligt skollagen ha rätt till en utbildning av hög kvalité, 

där skolan ska kompensera för alla elevers olika förutsättningar och bakgrunder (Skolverket, 

2021). Familjebakgrunden och elevernas socioekonomiska bakgrund sägs enligt en studie av 

Skolverket (2018) ha stor betydelse för elevernas resultat i skolan. Föräldrarnas 

utbildningsnivå är en av dessa socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Betydelsen av 

föräldrarnas socioekonomiska status har ökat för elever födda i Sverige, med både svenska 

föräldrar och utländska föräldrar, dock inte i samma utsträckning som för elever födda 

utomlands. Elever som är födda utomlands har svårare att nå högre betyg, då eleverna blir allt 

äldre när de kommer till Sverige men även då deras föräldrars socioekonomiska status har 

försämrats (Skolverket, 2018).  

 

Det visar sig att det inte bara är elevernas socioekonomiska bakgrund som har en betydelse 

för elevernas studieresultat, utan det finns tydliga skillnader i resultaten mellan elever med 

svenskt ursprung och elever med annat ursprung. Skolverkets (2019) rapport med 

utgångspunkt från PISA-undersökningen 2018, visar att den svenska skolan har en hel del 

arbete kvar att göra för att uppfylla de krav som finns på den svenska skolan. Dessa krav 

finns för att göra det möjligt för elever, oavsett var man kommer ifrån och vilket skolval man 

gjort, att ta del av alla kunskaper och ha rätt till en hög utbildningskvalité.  

 

Skolinspektionens (2020) rapport visar att nästan varenda undersökta skola har kritiserats, då 

deras arbete för likvärdighet samt resursfördelning inte har varit tillräckliga. Det indikerar på 

att skolorna har blivit sämre på att utjämna i förhållande till elevens socioekonomiska 

bakgrund och att resultatskillnader mellan skolor och elever har ökat (Skolinspektionen, 

2020, s. 7). Den svenska skolans förhållningssätt till sin förmåga och sitt uppdrag är 

avgörande för elever som är i behov av extra stöd. Skolan och lärarnas bristande på arbete om 

en likvärdig utbildning leder till att de utsatta eleverna, som redan befinner sig på skolan med 

sämre förutsättningar, blir de som drabbas hårdast.  

 



2 
 

Vi har i vår studie valt att studera resultat från PISA-undersökningen 2018 med fokus på 

svenska elever och undersöka eventuella skillnader mellan dessa. Eleverna har genomfört ett 

prov i matematik, läsförståelse, naturkunskap och problemlösning, men vi kommer i denna 

studie ställa resultaten från matematik och läsförståelse mot varandra. Språk har enligt 

Skolverket (2003, s. 9) en avgörande betydelse för hur väl man presterar i skolan och för de 

elever som invandrat till Sverige eller vuxit upp med ett annat modersmål än svenska kan 

språket vara ett av de största hindren för att uppnå högre resultat i skolan. Sverige ligger högt 

upp på resultatlistorna från PISA-undersökningar i flera ämnen internationellt men visar att 

det förekommer skillnader inom landet (Skolverket 2019). Utifrån det som nämnts ovan, där 

forskning visar att elevernas resultat skiljer sig beroende på socioekonomisk bakgrund och 

ursprung kommer vi att undersöka i vilken utsträckning resultatskillnaderna i läsförståelse 

och matematik kan förklaras utifrån dessa faktorer samt väga in språk i hemmet och kön som 

ytterligare variabler.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att se hur resultaten i läsförståelse och 

matematik skiljer sig när eleverna har olika ursprung, samt att se vilken betydelse för 

resultatet ursprunget har när socioekonomisk bakgrund, kön och språk i hemmet läggs in i 

analysen. Detta syfte mynnar ut i frågeställningarna:  

- Vilka resultatskillnader i PISA’s tester i läsförståelse och matematik uppstår när 

påverkan av utländsk bakgrund studeras? 

- Vilken betydelse har utländskt ursprung för resultaten i PISA när det kontrolleras för 

socioekonomiska faktorer? 

1.3 Disposition 

Vår uppsats omfattas av sex kapitel: introduktion och syfte, tidigare forskning, de valda 

teorierna, den metod som vi valt, resultatet av undersökningen samt en avslutande diskussion. 

I det första kapitlet inleder vi med studiens bakgrund och en presentation av vad föräldrarnas 

bakgrund har för betydelse för elevens prestationsförmåga. Syftet samt valda frågeställningar 

redovisas för att kunna ge läsaren en inblick i uppsatsen och förklara varför vi valt att 

undersöka ämnet samt varför det är värt att undersöka. Vidare presenteras den tidigare 

forskningen som valts utifrån den forskning som genomförts i ämnet i Sverige och globalt. I 

teoridelen får vi hjälp av Bourdieus begrepp reproduktion, fält samt kapital och kompletterar 
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med Basil Bernsteins teori om språk hos barn. Därefter redogörs vårt tillvägagångssätt genom 

studien samt en diskussion av metodologiska överväganden. Sedan redovisas vår uppsats 

huvudkapitel, resultatet, som presenteras genom regressionsanalyser i tabellform. Den sista 

delen innehåller en avslutande diskussion där vi kopplar våra teorier, tidigare forskning och 

metod till studiens resultat. Vidare sammanfattas studien och förslag på vidare forskning ges.  

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för den tidigare forskningen som är relevant för vår studie. Den 

tidigare forskningen är strukturerad utifrån relevanta teman för det studerade ämnet och 

redovisas i den ordning där klass, som är mest utforskat, redovisas först för att sedan fortsätta 

med forskning som berör elevernas ursprung och dess påverkan på skolprestationen. Denna 

tematisering har utgått från uppsatsens syfte som är att se hur resultaten i läsförståelse och 

matematik skiljer sig beroende på eleverna ursprung, samt se vilken betydelse för resultaten 

ursprunget har när socioekonomisk bakgrund, kön och språk i hemmet läggs in i analysen. 

2.1 Klass 

Forskning visar att föräldrarnas socioekonomiska status påverkar elevernas prestation i 

skolan, då den socioekonomiska statusen bland annat kan påverka vilket skolval som 

föräldrarna har möjlighet att göra åt sina barn. En lägre socioekonomisk status ökar 

svårigheten för föräldrarna att välja en högre rankad skola om den ligger utanför deras 

bostadsområde. Detta kan leda till att elevernas resultat i skolan försämras då de drabbade 

föräldrarna tvingas välja skolor med sämre förutsättningar och sämre kvalité (Portes & 

MacLeod 1996, s.255; Archbald 2004, s. 286).  

 

Även Grönqvist och Niknamis (2017, s. 8) har i deras studie hävdat att socioekonomiska 

skillnader samt bostadssituation ska ha haft en påverkan på elevernas resultat. De förklarar att 

om både inrikes- och utrikesfödda elevers föräldrar hade haft liknande socioekonomisk 

bakgrund samt bott i liknande områden, hade skillnaderna i elevernas resultat nästan 

försvunnit helt. Därför skulle en förbättring i samhällsinsatser till högre socioekonomiska 

förhållanden för utrikesfödda elever och deras familjer kunna leda till en minskning i 

resultatskillnader samt en förbättring av studieresultat från deras sida. Detta argument 

förstärktes av Portes och MacLeod (1996, s. 255) som förklarar att en positiv effekt av 
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föräldrarnas socioekonomiska status skulle reducera nackdelarna för eleverna med utländsk 

bakgrund och höja deras prestation i skolan.  

 

Föräldrarna påverkar deras barns skolresultat även med andra faktorer. Eleverna 

prestationsförmåga samt resultat i skolan kan påverkas beroende på föräldrars utbildningsnivå 

då den faktorn enligt Skolverket (2011) har en betydande roll för elevens skolresultat, oavsett 

elevens ursprung. Elever med föräldrar som har en hög utbildningsnivå tenderar att få högre 

betyg än elever med föräldrar som har en lägre utbildningsnivå (Skolverket 2011, s. 180). 

Eva Klemencic, Plamen Mirazchiyski och Andrés Sandoval-Hernández (2014) har undersökt 

föräldrarnas påverkan på deras barns utbildning. De använde sig av Progress in International 

Reading Literacy Survey, vars resultat bland annat visade att socioekonomiska faktorer, 

speciellt föräldrarnas inblandning i elevens studier, ska ha haft ett samband med elevens 

prestation i läsförståelse. Socioekonomiska faktorer är i undersökningen definierad i form av 

föräldrarnas utbildningsnivå och antalet böcker man har i hushållet då dessa faktorer verkar 

spela störst roll i undersökningen. Resultaten visar att skillnaderna i läskunnighet bland 

elever beroende på föräldrarnas utbildningsnivå är stora (Klemencic, Mirazchiyski, Sandoval-

Hernández 2014, s. 139).  

 

Hur ett skolbaserat socialt kapital ökar eller minskar ojämlikheter hos elever med olika 

bakgrunder studerades av Behtoui och Strömberg (2020) där resultatet tyder på att den 

negativa effekten av färre familjeresurser på elevernas utbildningsresultat skulle vara större i 

skolor med mindre socialt kapital. Barn som växer upp i ett hem med fler familjeresurser och 

går i skolor med högre socialt kapital kommer att göra bättre ifrån sig i skolan. Detta resultat 

tyder på att skolan inte är likgiltig och inte heller ger elever samma sociala redskap utifrån 

deras olika bakgrunder. Skolans sammanhang skyndar på den redan befintliga ojämlikheten 

elever har när de kommer från olika hem och bakgrunder (ibid., s. 10–11). 

 

Även Dimitria Hartas (2011) kunde i sin undersökning observera skillnader mellan 

socioekonomiska grupper i samband med föräldrarnas inblandning i att hjälpa sina barn med 

läxor, lära ut alfabetet, berätta sagor och spela musik för sina barn. Resultaten visar att 

familjer med hög inkomst och familjer med högre utbildningsnivå har likvärdiga resultat vad 

gäller deras inverkan på lärandeaktiviteterna. Resultaten visar även att den större andelen av 

de föräldrar som lär sina barn de nämnda aktiviteterna vid 5-årsåldern lever över 

fattigdomsgränsen. Hartas kom fram till att elever vars föräldrar med högre utbildningsnivå 
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låg före med inlärning av skolspråk och läsförståelse med ungefär sex månader i jämförelse 

med elever vars föräldrar inte hade någon hög utbildning (Hartas 2011, s. 898). Vidare visar 

resultatet att de socioekonomiska faktorerna har, som tidigare nämnt, en stor påverkan på 

elevens språk och läsförståelse. Detta beror främst på att föräldrar, speciellt mammor med 

några år eller ingen utbildningserfarenhet och mammor i lägre arbetarklass, inte läser för sina 

barn i högre utsträckning än föräldrar i en högre social klass. Dessutom har dessa mammor 

oftast själva en lägre läsförståelse och använder mindre sofistikerat språk, vilket i sin tur 

påverkar deras barns läsförståelse och språkförmåga negativt inför skolstart (Hartas 2011, s. 

908). Marteleto och Andrades (2014, s. 31) menar även att det kulturella kapitalet kan 

förknippas med elevernas prestation i läsförståelse. Det har enligt de visat på att de brister i 

kulturella resurser hemifrån har ett samband med de kunskapsluckor som förekommit inom 

läsförståelse, naturvetenskap och matematik. 

2.2 Etnisk bakgrund 

Anna Lindholms belyste i hennes studie om hur PISA-resultatet år 2015 visade på att elever 

med utländskt ursprung utgjorde en stor andel av de lågpresterande eleverna i jämförelse med 

elever med svenskt ursprung (Lindholm, 2019, s. 40). Bygren och Szulkins (2010, s. 1307) 

forskning visar att den sammansättning av elever med avseende på ursprung har påverkat 

elevernas resultat och betyg i grundskolan. Utbildningskarriären för barn till 

invandrarföräldrar kan ha påverkats av deras bostadssituation då resultaten visar tecken på att 

elever med samma etnicitet och begränsade resurser i sin utbildning i genomsnitt har sämre 

betyg än barn med invandrarbakgrund som växt upp i ett visst område med bättre 

resursfördelning i deras skolor. Porters och MacLeod (1996) hävdar dock att elevernas 

ursprung inte spelar någon roll och att det är snarare familjens socioekonomiska tillstånd 

samt skolornas socioekonomiska nivå som har en påverkan på elevens skolprestation. 

 

Nygård och Behtoui (2020) har studerat vilken tillgång till socialt kapital och 

utbildningsavkastning elever vars föräldrar har invandrat till Sverige har. De förklarar att 

elever till invandrare ofta blir diskriminerade och riskerar att gå i missgynnade skolor på 

grund av fattigdom. Utifrån tre olika enkätundersökningar visar resultatet att barn till 

invandrare har lika mycket eller mer tillgång socialt kapital än barn med svenskfödda 

föräldrar. Detta stämmer inte i alla grupper då resultatet från barn till invandrare från Afrika 

inte var övertygande. Elevernas sociala kapital var positivt förknippat med deras 
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utbildningsresultat och det förekom inga skillnader mellan eleverna oavsett deras föräldrars 

ursprung (ibid., s. 61).  

 

Elevernas bakgrund ska ha en oberoende roll och effekterna av denna upplevs av första 

generationens invandrare. De fördelar och nackdelar som förknippades med utländska 

bakgrunder fanns kvar när familjens socioekonomiska status redogjordes, vilket gynnade de 

invandrargrupper som är framgångsrika och anpassade, men den yngre generationen med 

invandrarbakgrund blev drabbade av de negativa effekterna i skolorna (Porters & MacLeod. 

1996, s. 270). Skolverkets (2011, s. 172) forskning visar även att tidpunkten för elevens 

invandring har en betydelse för skolresultatet. Om flytten ska ha skett före eller efter skolstart 

är högst relevant, då elever som invandrat efter skolstarten har visat sig i genomsnitt ha sämre 

resultat än övriga grupper i skolan. 

 

Skolverket valde år 1992 att införa det fria skolvalet, ett system som innebar att föräldrarna 

själva fick välja den eller de skolor i kommunen som ens barn skulle gå på. Skolverkets 

bakomliggande ambition om att minska segregationen i skolorna fick dock en motsatt effekt 

då skolsegregationen i stället ökade (Skolverket 1992, s. 5). Anders Trumberg anser att det 

fria skolvalet i stället lett till en större skolsegregation, vilket har resulterat i att elever har valt 

bort skolor som de anser har sämre rykte eller kvalitét. De elever som bor i områden med 

sämre ekonomiska förutsättningar har en mindre tendens att välja skolor utanför ens 

närområde. Trumberg (2011, s. 227) menar att bristen på kulturellt och ekonomiskt kapital 

har ett inflytande på eleven och därmed inskränker elevens valmöjligheter. Vilket skolval 

dessa elever gör framkom i Trumbergs studie ha en betydelse för hur segregationen i skolorna 

ser ut i Sverige, där resultatet från hans studie visar att elevernas val har blivit mer homogena 

som lett till att skolan inte längre är en mötesplats mellan grupper med olika ursprung 

(Trumberg 2011, s. 23). Detta har Lindholm (2019, s. 96) också argumenterat för och har i 

sin forskning lyft fram hur skolsegregation och bostadssegregation är en bidragande faktor till 

att klyftorna mellan olika elevgrupper ökar.  

 

Dessa homogena grupper som bildas i skolorna har Hans Grönqvist (2006) undersökt och 

resultatet visade att storleken på den isolerade gruppen har en påverkan och ju större den 

isolerade gruppen är desto mer negativt påverkad blir eleven när det gäller att studera vidare 

efter gymnasiet. Grönqvist förklarar att om man som elev har vuxit upp i en etnisk enklav (en 

isolerad grupp och i detta fall, familjer i socioekonomiskt utsatta områden) kan det ge en 
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negativ inverkan på elevens språkkunskaper vilket i sin tur påverkar elevens skolprestation. 

Även möjligheten att kunna studera vidare i högre utbildningar minskar i samband med att 

eleven vuxit upp i en enklav (Grönqvist 2006, s. 371–377). 

2.3 Språket och dess påverkan 

Anna Lindholms (2019) syfte med studien var att klarlägga och förstå hur lässtrategierna har 

en betydelse för utvecklingen av flerspråkiga elevers läsförståelse. Det som Lindholm 

beskrev som oroande var hur klyftorna mellan de lågpresterande eleverna med utländsk 

bakgrund och infödda elever (med en eller båda föräldrar födda i Sverige) är större i 

jämförelse med andra EU och OECD länder. Detta menar man beror på stora brister i 

skolsystemets undervisning och ledarskap samt bristande på mångfaldsperspektiv (ibid., s. 

96). Även Karin Berendes, Wolfgang Wagner, Detmar Meurers och Ulrich Trautwein (2019) 

har i deras forskning bekräftat att flerspråkiga studenter ligger sämre till i läsförståelse. I 

deras studie, där de undersökte resultatskillnader på läsförståelse från tyska elever som går i 

fjärde klass, har de beskrivit hur elever som bor i ett flerspråkigt hem har svårare för att förstå 

långa meningar och det man kallar för “skolspråket”. Berendes et al. förklarar att lärarna 

förväntar sig att eleverna i fjärde klass ska ha bemästrat deras läskunnighet i den åldern. Av 

den orsaken menar författarna att gymnasieskolorna i stället borde fokusera på att lära ut 

eleverna akademiskt språk. Lärarna borde även vara medvetna om möjliga svårigheter för 

flerspråkiga elever för att därefter kunna vidta åtgärder för att hjälpa dessa studenter och göra 

det likvärdigt för alla elever (ibid., s. 572–573).  

 

Vidare om elevernas språkkunskaper gjorde Helena Reierstams (2020) en forskning om 

lärarnas bedömningsperspektiv gällande frågan om undervisning på annat språk än elevens 

förstaspråk. De svenska skolornas kursmål och kriterier är baserade på elevernas kunskaper i 

undervisningsspråket och därför ställde sig Reierstam frågan om hur lärare hade bedömt 

elevernas kunskaper om man är oberoende av elevens språkliga förmåga. Språket är bland de 

viktigaste redskapen eleverna har för att kunna ta sig vidare i utbildningen och för att kunna 

visa sina kunskaper vilket skapar ett hinder för elever som har ett annat modersmål än 

svenska. Därmed får alla elever inte en likvärdig tillgång till undervisningen eller en likvärdig 

bedömning utifrån samma förutsättningar, menade Reierstam (2020, s. 150). Dock har 

Grönqvist och Niknamis (2017, s. 8) motsatt sig från att lärarnas kunskaper och erfarenheter 

ska ha någon påverkan på elevernas prestation i skolan då de hävdade att de främsta 
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skillnaderna mellan eleverna ska ha varit påverkade av föräldrarnas socioekonomiska 

bakgrund samt beroende på vart de är bosatta. 

 

Gällande de könsskillnader som finns hos elever har Spinath, Eckert och Steinmayr (2014, s. 

239–240) redovisat i sin forskning att flickor idag är bättre anpassade till skolans miljö än 

vad pojkar är och detta är något som påverkar deras resultat i skolan. Flickor och pojkar 

skiljer sig i deras numeriska och verbala förmåga, vilket bidrar till att flickor visar på högre 

prestationsförmåga i språk och i allmänhet medan pojkar har en högre prestationsförmåga i 

matematik.  

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Socioekonomisk bakgrund är den faktorn som främst påverkar elevens skolresultat oberoende 

av elevens ursprung. Elevernas bakgrund spelar en relativt stor roll för deras framtida 

skolresultat. Har eleverna invandrat efter skolstart får de därmed sämre förutsättningar då de 

behöver anpassa sig till skolmiljön och språket och tenderar därmed att få sämre betyg än 

andra generationens invandrarelever eller elever med svensk bakgrund. En annan faktor som 

tidigare forskning har visat oss är hur val av skola och skolsegregationen utgjort en stor 

påverkan på elevernas skolresultat. Det fria skolvalet, vars mening var att minska 

segregationen, används i stället i hög grad av elever med högre socioekonomisk bakgrund för 

att undkomma elever med lägre socioekonomiska bakgrunder som riskerar att påverka deras 

barn negativt. Elever med lägre socioekonomisk bakgrund tenderar att i stället gå i skolor 

som ligger i närområdet i stället och är mindre medvetna om det fria skolvalet, vilket ger en 

sämre fördelning mellan socioekonomiska grupper i skolan och sämre utfall för de 

socioekonomisk utsatta eleverna.  

 

Även föräldrarnas bakgrund har en stor betydelse för elevernas skolprestation och det är 

främst baserat på deras utbildningsnivå då det är framställt att elever med föräldrar som har 

en högre utbildningsnivå får bättre betyg. Därtill har föräldrarnas inkomst en stor betydelse 

då det framgår att elever med föräldrar som har hög utbildningsnivå samt elever med 

föräldrar som har hög inkomst har likvärdiga resultat, då dessa föräldrar hjälper deras barn 

med läxor i större utsträckning. Flerspråkiga elever, som oftast innebär att en eller båda 

föräldrarna har ett annat modersmål än det officiella språket i fråga, tenderar att få sämre 

resultat i läsförståelse på grund av att deras föräldrar har en lägre nivå av språkförståelse och 
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har därför svårare att hjälpa deras barn med förbättring av språkförmåga. Det ger en negativ 

förutsättning för flerspråkiga elever i skolan. 

 

Elevernas skillnader i resultat i läsförståelse har i den tidigare forskningen förklarats av bland 

annat föräldrarnas socioekonomiska status, något som även vi väljer att undersöka i vår 

studie. I den tidigare forskningen framkommer det även huruvida elevens ursprung och det 

språket som används till störst del i hemmet har ett samband med resultatet i läsförståelse. 

Den kunskapsluckan som finns i forskningen som rör ursprung och socioekonomisk status är 

om vikten av socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital har någon betydelse för resultat i 

läsförståelse samt om något av kapitalen väger tyngre. Detta är något vi har valt att 

undersöka, då syftet är att se hur resultaten i läsförståelse och matematik skiljer sig när 

eleverna har olika ursprung för att sedan se vilken betydelse som elevernas ursprung har för 

resultatet när socioekonomisk bakgrund, kön och språk i hemmet läggs in i analysen.  

3.0 Teori 

Det teoretiska ramverket för denna studie utgår från Bourdieu och hans begrepp 

reproduktion, fält och kapital, för att sedan kompletteras med Bernsteins förklaring av barns 

språkliga förmåga och utbildning. 

3.1 Pierre Bourdieu 

3.1.1 Reproduktion 

Bourdieu undersökte utbildningens roll och hur mycket det betyder för reproduktionen av 

samhällets sociala strukturer. I Bourdieu och Passerons Reproduktionen (2008) studerar de 

främst reproduktionen i relation till utbildning och skola, med syftet att kunna förstå den 

kulturella, sociala samt politiska reproduktionen i utbildningssystemet. Författarna beskriver 

hur såväl grundskolan som skolor i högre ansatser har en bidragande faktor till att hierarkier 

och sociala klasskillnader uppstår i deras miljöer, vilket ger en fördel för de individer som 

redan är priviligerade. De menar i princip att utbildningssystemet är en pågående process som 

går ut på att styrka sin identitet med hjälp av en viss politisk, ekonomisk eller social ordning. 

Denna process gör att man genom språk, kultur, regler och lärande förmedlar sin inställning 

(Bourdieu & Passeron 2008, s. 175). 
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Språket och utbildningen har ett nära förhållande på det sättet att desto högre utbildningsnivå 

i skolan desto viktigare blir språket. Det är främst via språket som institutioner och skolor 

presenterar sin auktoritet då undervisningsspråket har en anknytning till 

undervisningsinstutitionen (Bourdieu & Passeron 2008, s. 155). Bourdieu och Passeron 

menar att pedagogiken står inför en utmaning då utbildningssystemet endast ser upp till ett 

särskilt språk och en särskild kultur. I ett mångfaldigt klassrum är det därmed svårare för en 

lärare att med sitt språk skapa en relation med elevernas språk och elevens tolkning av 

lärarens språk. Därför menar författarna att lärare behöver en bredare kunskap om strukturella 

och sociala villkor som kan skapa skillnaderna i språklig kompetens elever emellan samt 

mellan lärare och elev. Lärarna behöver ha en insikt i hur olika samhällsklasser lär sig och 

använder sig av språket samt justera utbildningssystemets maktförhållanden mellan de sociala 

klasserna (ibid., s. 173–175).  

3.1.2 Fält och kapital 

Bourdieu (1999) använder begreppet fält för att inte endast fokusera på redan definierade 

strukturer och positioner. Fält kan beskrivas som ett system av sociala positioner i sociala 

rum, vilket ägs av institutioner eller individer samt natur eller omgivning. Det sociala 

rummet, som Bourdieu (1999, s. 45) förklarar är förståelsen av den sociala världen, innefattar 

rum som avgränsar de klasser som existerar på papper. Man menar att individer strider om 

sina positioner inom sitt sociala rum. Individer som har olika positioner i det sociala rummet 

kan uppleva motsättningar mot varandra, något som Bourdieu benämner som den sociala 

differentieringen. Denna differentiering används för att återskapa det sociala rummet rent 

teoretiskt, dock kan denna differentiering ändras med tid och plats i världen. Alla samhällen 

framställs som sociala rum där det förekommer strukturella skillnader som är svåra att 

begripa om de inte ses objektivt. Samma princip gäller för de olika kapital som finns i den 

sociala världen då de varierar beroende på tid och rum (Bourdieu 1999, s. 43–47).  

 

De kapital som finns i det sociala rummet återfinns i tre former: kulturellt kapital, ekonomiskt 

kapital och socialt kapital. Det kulturella kapitalet innefattar i hur stor utsträckning en individ 

har kunskaper inom exempelvis språk, den legitima bildningen och kännedom om finkulturen 

samt dess koder. Det är via indikationer på kulturell smak, ens språkliga förmåga samt sociala 

bakgrund som ger en uppfattning av vilket kulturell kapital en individ har. Dessa individer 

har i skolan och hemmet lärt sig om politik, historia och liknande ämnen för att sedan 
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använda dessa kunskaper och omvandla det till makt (Bourdieu 1997, s. 48). En individs 

sociala kapital är det sociala nätverk såsom vän- och släktrelationer som hen har. Desto högre 

kapitalvolym individen innehar desto större nätverk av vänner, släktingar, affärsbekanta eller 

liknande har individen och resurserna individen får ut av relationerna har störst betydelse. 

Skolor kan knytas an med socialt kapital då ju mer eftertraktad och lyckad skolan anses vara 

samt lyckats bidra med ett socialt kapital till individer, desto mer attraktiv blir skolan i 

jämförelse med andra (Bourdieu 1997, s. 51).  

 

Det ekonomiska kapitalet handlar om makt, pengar, fastigheter och kunskap om ekonomisk 

framgång. Bourdieu menar att det finns strategier för att omvandla ekonomiskt kapital till ett 

kulturellt kapital, detta för att på kort sikt kunna öka sina chanser att kvalificera sig i skolan 

och på så vis skapa vinstmöjligheter i de olika kapitalen (Bourdieu 1997, s. 51). Genom det 

ekonomiska kapitalet påverkas de andra kapitalformerna av varandra. En familj med ett högt 

ekonomiskt kapital bosätter sig gärna i ett område med hög status vilket leder till att barnen 

hamnar i skolor med andra elever som har en liknande sociokulturell bakgrund. På så sätt lär 

barnen varandra värderingar, språk och framtidsföreställningar vilket bildar ett högt 

kulturellt- och socialt kapital då de skapar sociala anknytningar med varandra. Det leder till 

en ökad möjlighet att fortsätta röra sig i miljöer och områden med högt kulturellt kapital samt 

chansen att nå samhällspositioner med högre makt (Bourdieu, 1984, s. 122).   

 

Det fjärde slaget av kapital är det symboliska kapitalet, som till skillnad från de tidigare 

nämnda kapitalen är en övergripande kapitalform. De tre andra kapitalformerna omvandlas 

till ett symboliskt kapital när de anses vara rättfärdiga på en av alla arenor och tillsammans 

styr en persons anseende. Alltså kan en kvalité eller förmåga vara ett symboliskt kapital på en 

arena men inte på en annan, då olika fält och sociala klasser har olika typer av kultur där man 

förespråkar olika värden (Bourdieu, 2006, s. 241). Individen lär sig från en tidig ålder om det 

starka kulturvärdet för att kunna upprätthålla den och skapa sig en egen position i strukturen. 

På det viset blir det redan känt för barnet vilken typ av symboliskt kapital hen strävar att 

upprätthålla.  

3.2 Basil Bernstein  

Människan anpassar sitt språk utefter personen de pratar med, till exempel så kommer språket 

använt av individer i militären att skilja sig från hur en mor pratar till sitt barn (Bernstein 
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2003, s. 124). Detta beror på de olika koder och talsystem som uppkommer utifrån vilken 

relation och relevans språket har. Barn lär sig detta redan från början, och dessa koder skiljer 

sig beroende på vilken social struktur barnet växer upp i. Bernsteins analyser om ett barns 

språkliga förmåga är en av de teoretiska utgångspunkterna i vår studie då det kan hjälpa oss 

att förstå hur språkets utveckling kan skilja beroende på vilken bakgrund individen har. 

Bernstein har i sin forskning om klasskillnader och utbildning kommit fram till hur koder i 

språket är olika beroende på vilken klass barnet växer upp i. Detta gör att barn i 

arbetarklassen och medelklassen växer upp och får olika utvecklade koder i sitt språk. I sin 

forskning fokuserade Bernstein på hur barnet använde sig av språket snarare än hur många 

ord barnet kan (ibid., s. 126–128).  

  

Bernstein (2003, s. 125–126) menar att det finns två gemensamma koder: begränsad och 

utvecklad kod. Dessa särskiljs på en språklig nivå utifrån hur stor möjlighet det är att kunna 

urskilja vilka syntaktiska element som barnet kommer använda för att organisera sina 

meningar. Barn i arbetarklassen växer upp med det Bernstein kallar för en begränsad kod, 

som innebär att barnens språkkunskaper ofta innefattar uttryck och antaganden som barnet 

förväntar sig att lyssnaren ska förstå. Det beror på att barn i arbetarklassen tenderar att växa 

upp i nära släkt- och grannskapsrelationer där det finns tydligt underförstådda normer och 

värderingar som inte kräver att formuleras med ord. Det gör att barnens språk har brister i 

kommunikation med andra människor utanför deras grannskap samt att de har svårigheter att 

tänka och tala abstrakt.  

 

Medelklassens barn får en utvecklad kod och har därför lättare att förstå och anpassa sitt 

språk efter hur konversationen utvecklas. De barnen har inte samma kulturella kontexter 

knutna till sitt språk, vilket gör att de har lättare att anpassa sitt språk efter situationen samt 

förklara sina abstrakta idéer och tankar. Dessa skillnader i koder menar Bernstein leder till att 

barn med begränsad kod inte i samma utsträckning klarar av det akademiska språket och 

skolans utbildningssystem. Det beror inte på att deras språk har brister, utan deras 

språkanvändning samspelar inte med skolans kultur vilket gör att barn med utvecklade koder 

klarar av det språket bättre (Bernstein 2003, s. 126–128). Denna teori är relevant för vår 

studie då vi har undersökt hur elevernas bakgrund och klasskillnader leder till en skillnad i 

resultat i läsförståelse och matematik. Det hjälper oss att förstå hur språkutvecklingen kan 

vara en viktig faktor till de skillnader som uppstår mellan sociala grupper.   
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3.3 Sammanfattning 

I Bourdieus utbildningssociologiska studier har han strävat efter att förstå skillnaderna mellan 

olika individer, grupper och institutioner beroende på fält. För att förstå individuella 

handlingar och hur fältet påverkar individen är Bourdieu lämplig för vår studie. Genom 

Bourdieus tolkning av fält och kapital kan vi få en större förståelse för varför individer talar 

och handlar på ett visst sätt beroende på vilket fält man befinner sig i. För att komplettera 

Bourdieus teorier och begrepp har vi använt oss av Bernsteins teori om de olika koder som 

finns i barns språk. Då vår studie undersöker resultat i läsförståelse och matematik samt 

eventuella skillnader mellan olika grupper kommer dessa teorier tillsammans kunna ge oss en 

bredare förståelse varför eventuella resultatskillnaderna mellan grupper uppstår.  

4.0 Metod 

I detta kapitel redogörs de metodologiska val som har gjorts i studien. Kapitlet inleds med 

metodologiska överväganden där valet av ansats diskuteras och fortsätter med vårt val av data 

och operationalisering av våra variabler för att avsluta med en redovisning av de modeller 

som används i vår analys.  

4.1 Metodologiska överväganden 

Syftet med denna studie är att se hur resultaten i läsförståelse och matematik skiljer sig 

beroende på om eleverna har svenskt ursprung eller annat ursprung, samt att se vilken 

betydelse för resultatet ursprunget har när socioekonomisk bakgrund, kön och språk i hemmet 

läggs in i analysen. Då det redan fanns ett färdigt PISA-dataset från undersökningen år 2018 

som innehöll data från svenska elevers provresultat och svar på enkätfrågor, ansåg vi att 

datasetet hade kapacitet till att kunna besvara våra frågeställningar. Vi anser att en kvantitativ 

ansats är bäst lämpad för vår studie för att kunna förklara variansen och sambanden hos våra 

valda variabler (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 41). För att ta reda på variablernas 

varians och samband valde vi att använda oss av en multipel regressionsanalys. Vi ville få en 

större förståelse för varför det finns skillnader i skolresultat och valde därför att mäta hur stor 

del av variansen hos våra beroende variabler som kan förklaras av våra oberoende variabler 

samt om dessa varianser är slumpmässiga eller om de återspeglar populationen. Valet av 

analysmetod gav vår undersökning en god validitet då metoden mäter det som eftersöks i våra 
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frågeställningar, vilket vi vidare kommer att förklara under rubriken val av data (ibid., s. 

104).  

 

Det finns en risk för problem och minskad tillförlitlighet i en regressionsanalys då det kan 

uppstå kollinearitet, som i vår studie skulle innebära att de tre oberoende variablerna är 

korrelerade med varandra vilket leder till problem när man ska generalisera detta till 

populationen. En korrelation mellan våra oberoende variabler gör det svårare för oss att 

avgöra vilken variabel som bidrar med vad och det leder till att ökningen av förklarad varians 

hos den beroende variabeln inte blir lika stor när vi lägger till fler variabler. Detta vill vi 

undvika och har därför försökt hitta variabler som inte korrelerar så högt med varandra vilket 

vi har kontrollerat genom att göra ett test för multikollinearitet (Borg & Westerlund 2012, s. 

408–410).  

4.2 Material  

4.2.1 Val av data 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har en utbildningsstudie 

vid namn PISA (The Programme for International Student Assessment), som utvärderar och 

mäter 15-åriga elevers prestationsförmåga och deras kunskap världen över. Provet sker 

genom fyra ämnen: matematik, naturvetenskap, läsförståelse samt problemlösning. OECD 

väljer slumpmässigt ut elever från varje land som får utföra testen och enkätundersökningarna 

under skoltid. PISA-studien genomförs var tredje år och år 2018 deltog 79 länder eller 

regioner i PISA-studien totalt, varav 510 000 elever deltog i undersökningen (OECD 2019, s. 

3). I denna studie har vi valt att använda PISAs provresultat och enkätundersökningar från 

2018, vilket utfördes av ett representativt urval av 15-åriga skolelever världen över. Vi har 

valt att endast läsa av material från de svenska respondenterna då vi gör en jämförelse mellan 

de sociala grupperna i Sverige. Totalt har 5504 respondenter i Sverige deltagit från 16 

gymnasieskolor samt 206 grundskolor. Täckningsgraden i PISA-studien 2018 låg på 88 

procent i genomsnitt för OECD-länderna och Sveriges täckningsgrad låg på 86 procent, vilket 

är en lägre grad i jämförelse med tidigare PISA-resultat. Varför täckningsgraden inte låg på 

100 procent menar PISA kan ha berott på att vissa utvalda elever hade någon form av 

funktionsnedsättning eller hade nyligen anlänt till Sverige och därför inte hunnit anpassa sig 

och lära sig det nya språket. Därför har de inte kunnat utföra provet eller undersökningen. I 
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Sveriges fall hävdade Skolverket att det främst berodde på den stora invandringen under de 

senaste åren, vilket har förorsakat att en stor del av de nyanlända eleverna ska ha exkluderats 

från PISAs undersökning (Skolverket 2018, s. 9). 

 

Då PISA är baserad på en urvalsundersökning finns det en möjlighet att urvalsfel räknas in i 

statistiken (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 102). Detta kan ske då PISA-provet 

inte på något sätt påverkar de deltagande elevernas slutbetyg. Det kan påverka möjligheten 

för generalisering och resultatets kvalité då eleverna väljer att inte ta provet lika på lika stort 

allvar som vid de prov som påverkar elevens betyg. Det finns ytterligare aspekter när man ska 

tolka elevernas svar på PISA-undersökningen som bör uppmärksammas. En aspekt är att 

elevernas motivation vid provtillfället, då elevernas motivation vid provet 2018 hade minskat 

i jämförelse med PISA-provet år 2015. En annan aspekt i PISA resultatet 2018 är bortfallet på 

undersökningen, som hade ökat till 13,6 i jämförelse med 2015 års bortfall på 9,4. Dessa 

bortfall gör att reliabiliteten i undersökningen går att diskutera, då reliabilitet bestämmer hur 

mycket slumpen kan snedvrida resultatet (Borg & Westerlund 2012, s. 28). Om bortfallet 

hade legat på ungefär samma nivå vid dessa olika tillfällen som provet genomfördes hade det 

inte funnits några problem i att jämföra resultaten, men vid ökningar av bortfall kan vi inte 

utesluta att jämförbarheten kan påverkas (Skolverket 2018, s. 8). 

 

OECD gör ett slumpmässigt val av skolor som ska delta i PISA-undersökning och därefter ett 

slumpmässigt urval på de elever som ska delta. OECD inför praktiska åtgärder för att utesluta 

elever och skolor med anledning av för höga undersökningskostnader, svårigheter med att 

utföra provet alternativt svåra förhållanden för att kunna genomföra provet. Dessa 

exkluderingar kan förekomma på skolnivå, vilket resulterar i uteslutningar av hela skolor 

eller ett antal studenter i en specifik skola. För undantag på skolnivå behövs en bra 

beskrivning och anledning för ett godkännande av PISA som bedöms av skolans rektor eller 

ansvarig lärare. Ett exempel på en skola som kan exkluderas i PISA-undersökningarna är en 

skola för elever med någon form av funktionshinder. PISAs krav för exkluderingar är att de 

representerade eleverna fortfarande täcker minst 95% av den önskade antalet (OECD 2016). I 

Sveriges fall vad gäller PISA-undersökningen år 2018 var den största anledningen till 

exkludering av elever det stora antalet nyanlända elever som kom till Sverige åren innan 

PISA-undersökningen. OECD har granskat och beslutat att de antal elever som exkluderats 

ligger på en rimlig nivå. Dock visar OECDs granskning att det fanns en exkludering på 1,6 

procentenheter som inte är med anledning av språksvårigheter, men som Skolverket menar 
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inte påverkar eller riskerar att ge en annan bild av de svenska elevernas kunskapsutveckling 

(Skolverket 2020).  

 

Under pågående uppsatsarbete har Riksrevisionen (2021) genomfört en granskning av PISA-

undersökningen 2018 som visar att varken Skolverket eller Regeringen ska ha säkerställt att 

undersökningen genomfördes på ett pålitligt och korrekt sätt gällande bortfall och 

exkluderingar av elever. Enligt Skolverket har undersökningen genomförts på samma sätt 

som tidigare, dock finns det skillnader som visar på att detta inte skulle stämma. För att en 

elev ska kunna exkluderas från undersökningen ska eleven ha genomgått högst ett års 

undervisning i svenska. Därmed skulle det inte ha funnits något utrymme för skolsamordnare 

att själva avgöra vilka elever som skulle ha exkluderats från PISA-undersökningen, utan 

endast om kriterierna för deltagande inte ska ha varit uppfyllda som eleven kan exkluderas. 

Riksrevisionen menar att Skolverket inte har agerat tillräckligt för att se till att OECD:s regler 

för exkludering har följts ute bland de berörda skolorna. Skolverket har inte heller följt upp 

eller förklarat hur de höga bortfallen och exkluderingar har skett, något som kan leda till att 

fel slutsatser dras (Riksrevisionen 2021, s. 59–60). Denna information visar på att bortfallen 

har ökat från 2015 till 2018 samt att exkluderingen skolsamordnare har gjort på plats i de 

berörda skolorna, inte behöver stämma överens med de krav som OECD har haft. Detta 

påverkar vår studie då om de elever som blev exkluderade av sina skolledares beslut i stället 

hade deltagit, är det troligt att resultatet skulle ha påverkats och effekterna hade möjligen 

blivit större. Vi valde att fortsätta vår studie med användning av PISA som dataset då vi 

ansåg att vi, trots risken att exkluderingar och bortfallen inte har gjorts i OECDs riktlinjer, 

fortfarande hade tillräckligt med material för att kunna besvara våra frågeställningar. 

 

PISA-undersökningen är baserad på ett digitalt prov samt en digital enkätundersökning, vilket 

är både billigare och snabbare att bearbeta än enkäter i pappersform samt minskar risken att 

respondenten ger felaktiga svar på grund av närvaro från en intervjuare. En utförlig 

introduktion som tydliggör provet och enkätens syfte samt hur och varför eleverna har valts ut 

presenterades på första sidan i varje enkät. (Bryman 2018, s. 285–290). De deltagande eleverna 

skrev provet och svarade på enkäterna under skoltid, vilket bidrog till att eleverna inte hade 

möjlighet att störa eller hjälpa varandra med att besvara av frågorna. Dessa faktorer gör att 

undersökningen ökar i validitet då man tror att eleverna har gett ärliga svar och vi behöver 

därför inte bekymra oss över felaktiga provsvar och därmed en mindre trovärdig undersökning 

(Borg & Westerlund 2012, s. 28).  
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Vår ursprungliga tanke var att göra en egen enkätundersökning som elever från utvalda 

skolor skulle få svara på. Efter vidare eftertanke och på grund av rådande pandemi, ansåg vi 

att eftersom alla elever inte är närvarande på skolan, fanns det en risk för felaktiga resultat. 

Även våra val av skolor hade kunnat ge felaktiga eller vinklade resultat då vi med en egen 

enkätundersökning inte hade kunnat nå ut till lika många skolor som PISA-undersökningen 

gör. Risken för att alla typer av skolor inte skulle vara representerade var för stor. Därför föll 

valet på att i stället använda oss av ett befintligt dataset från PISA med resultat från 

enkätfrågor samt resultat från test i läsförståelse och matematik från elever runtom i Sverige 

för en högre pålitlighet i resultaten. Ytterligare en fördel med detta dataset är att det är en 

högre andel elever som har deltagit i PISA undersökningen, vilket är mer än vi hade kunnat 

få ihop med en egen enkätundersökning på grund av den tid och de resurser vi har till denna 

studie. I datasetet ingår ett flertal enkäter där både eleverna och deras föräldrar har besvarat 

dessa.  

4.2.2 Operationalisering 

Syftet med denna studie är att se hur resultaten i läsförståelse och matematik skiljer sig när 

eleverna har olika ursprung, samt att se vilken betydelse för resultatet ursprunget har när 

socioekonomisk bakgrund, kön och språk i hemmet läggs in i analysen. Detta syfte måste 

operationaliseras från begrepp till frågor för att göras mätbart, vilket innebär att studiens 

variabler måste operationaliseras (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 104). I studien är 

de beroende variablerna elevernas resultat i läsförståelse samt resultatet i matematik och de 

oberoende variablerna elevernas ursprung, socioekonomiska status samt kön. Vi har också 

använt oss av kontrollvariabeln språk i hemmet, för att se om och hur den variabeln påverkar 

originalsambandet (Djurfeldt & Barmark 2009, s. 53). 

 

Det sociala ursprunget innebär elevernas ursprung och socioekonomiska bakgrund. Elevernas 

ursprung är i detta fall uppdelat i två grupper, där elever med en eller båda föräldrar födda 

utanför Sverige bildar en grupp och elever med svenskt ursprung bildar den andra gruppen. 

Elevernas socioekonomiska bakgrund innefattar föräldrarnas utbildningsnivå. De skillnader i 

resultat som eleverna har i läsförståelse operationaliseras med hjälp av PISAs genomförda 

test i läsförståelse som vi sedan har analyserat. Detsamma gäller resultatet i matematik, där 

elever genomförde testet i matematik som vi sedan har analyserat för att undersöka eventuella 
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skillnader som uppstår. Både elevernas ursprung, socioekonomiska bakgrund och kön har 

operationaliserats genom frågor från PISAs enkäter som eleverna och deras föräldrar har 

besvarat på i samband med genomförandet av testen i läsförståelse och matematik. Dessa 

frågor redovisas nedan.  

 

Våra beroende variabler, elevernas resultat på två tester; ett i läsförståelse och ett i 

matematik, operationaliserats genom ett två timmar långt prov skapat av PISA. Testet i 

läsförståelse bestod av fem olika delar som kunde genomföras både på internet samt utskrivet 

i pappersform, där eleverna läste en specifik text och svarade på de medföljande frågorna. Ett 

exempel från testet Hönsforum (2018) i läsförståelse där eleverna fick läsa igenom ett antal 

kommentarer från ett forum om höns och sedan besvara frågan “Vad vill Ingela_88 veta?”. 

Till denna fråga fanns det fyra svarsalternativ: om hon kan ge aspirin till en skadad höna, hur 

ofta hon kan ge aspirin till en skadad höna, hur man kontaktar en veterinär när det gäller en 

skadad höna och om hon kan avgöra hur ont en skadad höna har. Eleverna har sedan svarat på 

frågan genom att kryssa i ett av de fyra svarsalternativ som de själva tror är det rätta svaret. 

Efter de fem genomförda testen i läsförståelse har eleverna fått ett resultat mellan 0–1000, där 

0 är lägst resultat och 1000 är högsta resultat. I matematik hade PISA som mål att bedöma 

elevernas förmåga att tolka, formulera och använda matematik. Det gjordes genom testning i 

användning av matematiska begrepp och verktyg för att eleverna ska förklara och beskriva 

olika fenomen. Även detta test hade ett resultat mellan 0–1000, där 0 är lägsta möjliga 

resultat och 1000 är högsta möjliga resultat. Enligt dessa siffror, 0–1000, är både läsförståelse 

och matematik kodade i SPSS.  

 

De oberoende variablerna ursprung, socioekonomisk bakgrund och kön operationaliserades 

genom frågor eleverna och föräldrarna besvarat i enkätundersökningar genomförda av PISA. 

Elevernas ursprung besvarades genom frågan: “In what country were you and your parents 

born?”. Den frågan svarade eleverna på genom att kryssa i en ruta för sig själv, en för sin 

mamma och en för sin pappa där redan förvalda länder fanns representerade. Det fanns även 

en ruta att fylla i om något av de förvalda länderna inte skulle stämma in på elevernas 

ursprung. Utifrån denna fråga delades som tidigare nämnt eleverna in i två grupper, elever 

med en eller båda föräldrarna födda utanför Sverige och elever med svenskt ursprung. I 

datasetet är denna variabel kodad enligt följande: 0= elever med en eller två föräldrar födda 

utanför Sverige och 1= elever med båda föräldrar födda i Sverige.  
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Elevernas socioekonomiska bakgrund operationaliserades genom “Highest parental education 

(international years of schooling)”, där föräldrarnas utbildningsnivå registrerades i antal år 

utefter det svar de angett på frågan. Denna variabel kodades om i datasetet till 

dummyvariabler, där en variabel innehöll föräldrar som hade studerat minst 16 år 

(universitetet eller högskola) och räknades som en hög utbildningsnivå. Den andra variabeln 

innehöll föräldrar som studerat mellan 12–14,5 år (gymnasial och/eller kortare 

påbyggnadsutbildning) och räknades som en “medel” utbildningsnivå. Resterande föräldrar 

som har studerat mindre än 12 års tid och har en låg utbildningsnivå bildar referenskategorin. 

Den sista oberoende variabeln var kön och operationaliserades genom en enkätfråga där 

eleverna besvarade vilket kön som de ansåg sig tillhöra. I datasetet har variabeln kodats enligt 

män = 0 och kvinnor = 1.  

 

Vi har i vår studie valt att använda oss av elevens språk i hemmet som en kontrollvariabel, då 

vi ansåg att språket eleven talar i hemmet kan påverkas av vilket ursprung eleven eller 

föräldrarna har. Variabeln har därför använts för att kontrollera och avslöja möjliga 

skensamband, där sambanden är statistiska men inte faktiska orsakssamband (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 269). Kontrollvariabeln operationaliserades genom frågan 

“What language do you speak at home most of the time?” där eleven sedan kryssade i det 

alternativ som besvarade frågan. Variabeln kodades sedan i SPSS där 0= eleven talar ett 

annat språk i hemmet och 1= eleven talar samma språk i hemmet som testet hade.  

4.3 Analys 

För att svara på studiens frågeställningar har vi tillämpat en multipel regressionsanalys i 

kombination med redogörandet för den deskriptiva statistiken av variablerna. En multipel 

regressionsanalys kommer att visa oss om våra variabler är statistiskt signifikanta, vilket 

innebär att de värden som visas inte uppstått av en slump. Vi kommer även att titta på 

betakoefficienterna för att undersöka vilken eller vilka oberoende variabler som kan förklara 

variansen hos den beroende variabeln (ibid., s. 262). Ett dataset med enkätsvar samt 

provresultat från PISA har laddats ner direkt från deras hemsida till IBM SPSS Statistics för 

att analyseras. Datasetet innehåller elevernas, lärarnas och föräldrarnas svar på 

enkätundersökningen samt elevernas provresultat på PISA-provet. Vi har kodat om datasetet 

för att ha möjlighet att endast analysera svenska elever och föräldrars svar, vilket exkluderar 

svar från elever tillhörande de resterande 78 deltagande länderna i undersökningen. Detta gör 
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att 5504 svenska elever deltar i vår studie. Efter denna omkodning av materialet har vi tagit 

fram den deskriptiva statistiken av de beroende och oberoende variablerna. I samband med 

våra regressionsanalyser har vi gjort ett test för multikollinearitet. Detta test görs för att se så 

att fler oberoende variabler inte korrelerar med varandra, då detta minskar tillförlitligheten i 

regressionen samt gör det svårt att tolka resultatet (Borg & Westerlund 2012, s. 409). Vi 

gjorde testet genom att använda SPSS funktion för detta och fick fram VIF-faktorn (Variance 

inflation factor). Är värdet på faktorn över 2,5 finns det problem med multikollinearitet i 

regressionen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 366).  

 

Vi har valt att göra multipla regressionsanalyser med en hierarkisk metod där vi har stoppat 

in en oberoende variabel åt gången för att på så sätt kunna kontrollera olika 

bakgrundsfaktorer (Borg & Westerlund 2012, s. 412). Det innebär att vi till en början gjort en 

regressionsanalys med elevernas resultat i läsförståelse och elevernas ursprung samt en 

regressionsanalys med elevernas resultat i matematik och elevernas ursprung. Dessa analyser 

bildar modellerna 1a och 1b och modellerna operationaliserar vår första frågeställning: På 

vilket sätt skiljer sig resultaten i läsförståelse från resultaten i matematik, när effekten av 

utländskt ursprung studeras? I Modell 1a bildas hypoteserna: H0 = att elevens ursprung inte 

skulle ha någon betydelse för elevernas resultat i läsförståelse samt H1 = att elevens ursprung 

har en betydelse för elevens resultat i läsförståelse. I Modell 1b bildas hypoteserna: H0= att 

elevens ursprung inte har någon betydelse för skillnaderna i resultat i matematik samt H1= att 

elevens ursprung har en betydelse för skillnaderna i resultat i matematik. Utifrån den tidigare 

forskningen av Lindholm (2019, s. 40) som visar att elever med utländskt ursprung utgjorde 

en stor del av de lågpresterande eleverna i jämförelse med svenska elever, tyder det på att 

elevens ursprung har en betydelse för resultatet i skolan vilket gör att vi i denna modell tror 

att H0 kommer att förkastas och H1 behållas.  

 

I Modell 2 har vi kvar vår beroende och oberoende variabel, samt lägger till elevernas 

socioekonomiska bakgrund som ytterligare en oberoende variabel. Den socioekonomiska 

bakgrunden har operationaliserats genom hur stora antal år elevernas föräldrar har studerat. 

Detta skapar odellerna 2a och 2b. Dessa modeller, tillsammans med Modell 3a och 3b, 

operationaliserar vår andra frågeställning: Vilken betydelse har utländskt ursprung för 

resultaten i PISA när det kontrolleras för socioekonomiska faktorer? Den tidigare forskningen 

av Hartas (2011, s. 908) visar att elever vars föräldrar hade högre utbildningsnivå låg före 

elever vars föräldrar hade lägre utbildningsnivå i inlärning av språk och läsförståelse. Detta är 
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något även Skolverket (2011, s. 180) argumenterar för i sin forskning då de menar att ju 

högre utbildningsnivå föräldrarna har desto högre betyg i skolan får eleverna. Det finns 

forskning som säger att brister i kulturella resurser i hemmet (i detta fall utbildningsnivå hos 

föräldrarna) har ett samband med kunskapsluckor som förekommer inom läsförståelse och 

matematik (Marteleto & Andrades 2014, s. 31). Denna forskning gör att vi tror att H1= 

socioekonomisk bakgrund påverkar elevernas skolresultat, är den hypotesen som kommer att 

behållas, medan H0= socioekonomisk bakgrund har ingen påverkan på elevernas skolresultat, 

kommer att förkastas.  

 

Modellerna 3a och 3b operationaliserar vår andra frågeställning, och innehåller samma 

variabler som Modell 2a och 2b med ett tillägg på kön som ytterligare en oberoende variabel. 

Spinath, Eckert och Steinmayr (2014, s. 239–240) förklarar med sin forskning hur flickor har 

en bättre verbal förmåga än pojkar, något som leder till en högre prestationsförmåga i språk 

än vad pojkar har. Dock visar det sig att pojkar har en bättre numerisk förmåga och gör att de 

får högre prestationsförmåga i matematik. Denna forskning gör att vi tror flickorna kommer 

ha ett högre resultat i läsförståelse än pojkarna, men att pojkarna kommer ha ett högre resultat 

i matematik än flickorna, vilket bildar vår alternativhypotes H1. H0 innebär att det inte 

förekommer någon skillnad i resultat vare sig i läsförståelse eller matematik oavsett om 

eleven är flicka eller pojke. Detta tror vi dock inte kommer att stämma och därför kommer H0 

att förkastas.  

 

I Modell 4a och 4b valde vi att lägga till vår kontrollvariabel, språk i hemmet, för att se hur 

variabeln påverkar och förändrar Modell 3a och 3b. Denna modell valdes för att se hur 

betydelsen för elevens ursprung påverkas när vi kontrollerar för elevens språk i hemmet. Vår 

hypotes är att samtliga oberoende variabler fortfarande har en betydelse för resultatet i 

läsförståelse och matematik, men att även elevernas språk i hemmet har en betydelse. Detta 

kommer vi fram till med hjälp av den tidigare forskningen av Berendes, Wagner, Meurers 

och Trautwein (2019, s. 572–573), där de förklarar att elever som talar fler språk ligger sämre 

till i läsförståelse. Elever som bor i ett hem där det talas fler språk eller där det talas ett annat 

språk i hemmet än landets officiella språk, har svårare att förstå språket i skolan och hamnar 

därför efter i läsförståelse. Då språket ses som ett av de viktigaste redskapen för att elever ska 

kunna ta sig vidare i sin utbildning så uppstår ett hinder för de elever som har ett annat 

modersmål än svenska och på det sättet inte får en likvärdig tillgång till undervisningen 

(Reierstam 2020, s. 150). Detta resonemang styrker vår hypotes (H1) då vi tror att språket har 
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en påverkan på elevernas resultat i skolan, både i läsförståelse och matematik. Utefter detta 

tror vi att nollhypotesen (H0), som innebär att det inte skulle spela någon roll vilket språk 

elever talar i hemmet och att det i sin tur inte påverkar elevers resultat i skolan, kommer att 

förkastas.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

En god validitet innebär att metoden vi använder mäter ut det som eftersöks i vår 

frågeställning. Det omfattar studiens teoretiska relevans och är en fråga om giltighet 

(Djurfeldt et al. 2018, s. 104). Som vi tidigare har nämnt under avsnittet Val av data, har 

elever ingen möjlighet till hjälp av andra elever samt är de slumpmässigt utvalda till att utföra 

provet. Därmed har vi inga bekymmer med att PISAs data är baserad på felaktig data och vi 

kan därmed motivera att vår operationalisering har en tillräckligt god validitet (Borg & 

Westerlund 2012, s. 28). 

 

Reliabilitet syftar på frågornas tillförlitlighet och användning av måttenhet och 

mätinstrument. Trots god validitet kan pålitligheten i mätinstrumenten variera och att det 

därför är viktigt att undersökningen vid olika tillfällen ger samma resultat för en hög 

reliabilitet (Djurfeldt et al. 2018, s. 104). Tillförlitligheten i PISAs undersökning kan 

diskuteras då bortfallet hade ökat från 9,4 2015 till 13,6 2018, vilket redan har diskuterats i 

avsnittet Val av data i vår studie.  

4.5 Etiska överväganden 

Innehållet i vår undersökning är baserat på PISAs styr- och provinstrument och därmed berör 

det inga individer i vår studie, utan endast elever som ingått i PISAs insamling av data. 

Undersökningen har baserats på en analys av dessa provinstrument, innehållande enkäter och 

provresultat från svenska elever i 15-årsåldern. Datasetet som använts i vår studie är 

anonymiserad och avidentifierad, vilket innebär att kopplingen mellan eleven och elevens 

resultat samt enkätsvar har tagits bort och deras riktiga identitet inte går att hitta. Elevernas 

svar och resultat är kopplade till identifikationsnummer i datasetet för att enkelt kunna koppla 

ihop enkätsvar och resultat. Vi som forskare har inte vetskap om vilka deltagarna är och kan 

därför inte sprida informationen vidare enligt konfidentialitetskravet. Vetenskapsrådet (2002, 

s. 6) har fyra krav som varje forskare ska följa. Dessa krav är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar 
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att forskaren ska informera deltagarna om vilka uppgifter och villkor de har i genomförandet 

av studien. Innan forskningen kan genomföras behöver deltagarna lämna sitt samtycke enligt 

samtyckeskravet och bli informerade om att deras deltagande kommer att anonymiseras så att 

de inte är identifierbara enligt konfidentialitetskravet. Det sista kravet, nyttjandekravet, 

innebär att de uppgifter forskaren får av sina deltagare endast får användas till den syftade 

studien och inte spridas vidare eller användas i kommersiella syften (Vetenskapsrådet 2002 s. 

7–14). 

5.0 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av analysen. Vi börjar med att presentera deskriptiv 

statistik av samtliga variabler som ingår i analysen. Sedan redovisar vi de analyser vi gjort 

som är kopplade till studiens frågeställningar. I de första modellerna, benämnda med a, är 

den beroende variabeln resultat i läsförståelse och i de andra modellerna, benämnda med b, 

är den beroende variabeln resultat i matematik.  

5.1 Deskriptiv statistik 

 

Tabell 1. En tabell med beskrivande statistik. Medelvärde på resultatet i läsförståelse för de 

svenska eleverna. Minimum = Lägst registrerad poäng. Maximum = högst registrerad 

poäng. Standardavvikelse (SD) = hur mycket en population avviker från medelvärdet.  

Variabel N Medelvärde SD Min Max 

Läsförståelse 5504 505,5255 103,70074 157,07 774,58 

Matematik 5504 502,3931 84,35100 239,76 763,96 

Notering. N = Antal enheter (respondenter). Läsförståelse = Resultat i läsförståelse i poäng mellan 0 och 1000. 

Matematik = Resultat i matematik i poäng mellan 0 och 1000. SD = Standardavvikelse  

Tabell 1 visar ett genomsnitt i resultat på det genomförda testet i läsförståelse för de svenska 

eleverna, vars medelvärdet ligger på 505,52. Det lägsta registrerade resultatet var 157,07 och 

det högsta registrerade resultatet var 774,58. Resultatet i matematik var i genomsnitt på 502 

poäng med ett högsta resultat på 763 poäng och det lägsta resultatet var 239 poäng. Poängen 

redovisas från 0–1000 där 0 är det minsta resultatet och 1000 är det högsta resultatet. 
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Tabell 2. De deltagande elevernas kön. 

Kön N Procent 

Kvinna 2763 50,2 

Man 2741 49,8 

Totalt 5504 100,0 

Notering: N = Antal enheter (respondenter). 

 

 

Eleverna som har deltagit i PISA- undersökningen har varit i 15-årsåldern och samtliga har 

gått i den svenska skolan. I Tabell 2 kan vi se att det är 2763 flickor och 2741 pojkar som 

deltagit i studien. 

 

Tabell 3. En beskrivande statistik av antal elever som besvarade frågan om deras ursprung. 

Ursprung N Procent 

Svensk 3635 66 

Utländsk 1803 32,8 

Totalt 5438 98,8 

Saknas 66 1,2 

Notering. Svensk = elev med båda föräldrar födda i Sverige. Utländsk = elev med en eller båda föräldrar födda 

utomlands. N = Antal enheter (respondenter). 

 

Genom Tabell 3 förstår vi att 1803 antal elever en eller båda föräldrarna som är födda utanför 

Sverige och 3635 antal elever vars respektive föräldrar är födda i Sverige. Då 60 elever valt 

att inte besvara frågan om föräldrarnas ursprung finns det ett bortfall på 1,2%. 
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Tabell 4. De deltagande elevernas föräldrars svar på antal avklarade skolår (med variabeln 

Högskolenivå) 

Föräldrarnas 

utbildningsnivå 

(Högskolenivå) 

N Procent 

Högskolenivå 2914 52,9 

Lägre 

utbildningsnivå 

2280 41,4 

Totalt 5194 94,4 

Saknas/Inget svar 310 5,6 

Notering: Högskolenivå = utbildad i 16+ år. Lägre utbildningsnivå = Utbildad i lägre än 16 år. N = Antal 

enheter (respondenter). 

Tabell 4 visar att mer än hälften av de deltagande eleverna har föräldrar med en avklarad 

högskoleutbildning då siffran ligger på 52,9%. Totalt är det 41,4% av eleverna som har 

föräldrar med lägre utbildning. 
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Tabell 5. De deltagande elevernas föräldrars svar på antal avklarade skolår (med variabeln 

“mellan” utbildningsnivå) 

Föräldrarnas 

utbildningsnivå 

(“mellan” 

utbildningsnivå) 

N Procent 

Gymnasie och/eller 

påbyggnadsutbildningar 

(12–14,5 år) 

1949 35,4 

Högre eller lägre 

utbildning 

3245 59,0 

Totalt 5194 94,4 

Saknas/Inget svar 310 5,6 

Notering: Mellan utbildningsnivå = avklarad gymnasieutbildning och/eller påbyggnadsutbildningar (total 

utbildningstid på mellan 12–14,5 år) Högre eller lägre utbildningsnivå = utbildning på högre än 14,5 år och lägre 

än 12 år. N = Antal enheter (respondenter). 

 

Tabell 5 visar elever med föräldrar som har en avklarad gymnasieutbildning samt eventuella 

påbyggnadsutbildningar ligger på 35,4%, medan 59% av eleverna har föräldrar med högre 

eller lägre utbildningsnivå.  
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Tabell 6. De deltagande elevernas svar på vilket språk de till mestadels talar i hushållet.  

Språk i hemmet N Procent 

Svenska 4492 81,6 

Annat 932 16,9 

Totalt 5424 98,5 

Saknas/Inget svar 80 1,5 

Notering. Svenska = Talar till mestadels svenska i hemmet. Annat = Talar till mestadels ett annat språk än 

svenska i hemmet. N = Antal enheter (respondenter) 

 

Elevernas språk i hemmet redovisas i Tabell 6 där vi kan se att 4492 av totalt 5424 elever 

pratar svenska hemma, vilket innebär att 932 elever talar ett annat språk hemma. 

5.2 Ursprung, socioekonomisk status och kön 

Som tidigare förklarat i metodkapitlet har vi genomfört olika modeller för att kunna besvara 

våra frågeställningar, där de med benämning a har resultat i läsförståelse som beroende 

variabel och modellerna med benämning b har resultat i matematik som beroende variabel.  
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Tabell 7: Effekten av ursprung, socioekonomisk bakgrund baserat på föräldrarnas 

utbildningsnivå, kön och språk i hemmet på PISA-resultat i läsförståelse. Ostandardiserade 

b-koefficienter, standardfel inom parentes. Beroende variabel: Resultat i Läsförståelse.   

    

Modell 1a 

  

Modell 2a 

  

Modell 3a 

  

Modell 4a 

Ursprung (svensk) 

  

  

56,300*** 

(2,873) 

46,609*** 

(2,933) 

47,155*** 

(2,896) 

18,150*** 

(3,434) 

Föräldrarnas 

utbildningsnivå 

(Högskoleutbildning) 

  

  

  84,275*** 

(5,710) 

82,218*** 

(5,639) 

72,231*** 

(5,574) 

Föräldrarnas 

utbildningsnivå 

(Gymnasieutbildning) 

  

  67,661*** 

(5,861) 

65,266*** 

(5,789) 

  

54,733*** 

(5,722) 

Kön (Kvinna) 

  

    30,997*** 

(2,655) 

29,612*** 

(2,601) 

Språk i hemmet 

(Svenska) 

  

      63,594 (4,335)  

Intercept 468,929 

(2,349) 

405,760*** 

(5,415) 

391,620*** 

(5,481) 

368,716*** 

(5,621) 

N 

  

5437 5193 5193 5186 

R
2
 (adj.) 0,066 

  

0,100 0,122 0,156 

Signifikansnivå: * p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001. Intercept = det förväntade värdet när den oberoende 

variabeln är 0, medelvärdet. N = antal enheter (svar från respondenter). R2(adj.) = Anger andel förklarad varians, 

läses som procent mellan 0 och 1, ju högre värde desto högre förklaringskraft. Ostandardiserade b-

koefficienterna, räknar ut hur stor effekt de oberoende variablerna har av varandra för den beroende variabeln. 

Ursprung: 1 = svensk, 0 = annat ursprung. Föräldrarnas utbildningsnivå (högskolenivå): 1 = avklarad 

högskoleutbildning på minst 3 år, 0 = lägre utbildningsnivå. Föräldrarnas utbildningsnivå (Gymnasieutbildning): 

1 = avklarad gymnasieutbildning samt kortare påbyggnadsutbildningar, 0 = lägre utbildningsnivå. Kön: 1 = 

kvinna, 0 = man. Språk i hemmet: 1 = svenska, 0 = annat språk. 
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Modell 1a, en regressionsanalys mellan elevers resultat i läsförståelse och elevens ursprung 

visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan elevernas ursprung och resultat i 

läsförståelse. I Tabell 7 ser vi hur variabeln ursprung har ett värde på 56,300, vilket innebär 

att när enheten ökar så ökar resultatet. Det betyder att elever med svenskt ursprung i snitt har 

cirka 56 poäng mer i läsförståelse än elever med ett annat ursprung. Detta resultat gör att vi 

behåller vår alternativhypotes (H1) som förklarade att elevernas ursprung har en betydelse för 

deras resultat i läsförståelse. Hela modellen samt vardera variabler är statistiskt signifikant 

och gör att vi med 99,9% säkerhet kan säga att resultatet inte tillkommit av en slump och 

därför kan tillämpa resultatet på populationen. R2 har värdet 0,066 som innebär att 6,6% av 

variationen i vår beroende variabel förklaras med hjälp av den oberoende variabeln.  

 

Modell 2a som avsåg att se om ursprungets betydelse för resultatet i läsförståelse förändras 

när vi lägger till socioekonomisk bakgrund som ytterligare en oberoende variabel. Vi 

kommer därmed att lägga till variabeln föräldrarnas utbildningsnivå i både 

högskoleutbildning (föräldrar med en avklarad högskoleutbildning på minst 3 år) samt 

gymnasienivå (föräldrar med en avklarad gymnasienivå och/eller kortare 

påbyggnadsutbildningar). Resultatet ser vi i Tabell 7 där variablerna har positiva värden, 

vilket innebär att när föräldrarnas utbildningsnivå ökar, ökar elevernas resultat. Börjar vi med 

föräldrar som har en högskoleutbildning kan vi se värdet 84,275 vilket innebär att dessa i snitt 

får cirka 84 poäng mer än de elever vars föräldrar inte har en högskoleutbildning. Elever med 

föräldrar som har en avklarad gymnasieutbildning har värdet 67,661, vilket innebär att elever 

i snitt får 68 poäng mer än elever med föräldrar lägre utbildningsnivå. Vår H1 behålls då 

resultatet visar att elevernas resultat i läsförståelse påverkas av deras socioekonomiska 

bakgrund. Vi kan i variabeln ursprung se att värdet i denna modell nu ligger på 46,609, något 

som kan förklaras av att ursprung och båda variablerna inom föräldrars utbildningsnivå tar 

hand om olika delar av den beroende variabelns varians samt att de kanske även samvarierar 

med varandra. Variabeln ursprung är fortfarande statistiskt signifikant. I Modell 2a kan vi se 

att båda de oberoende variablerna har ett statistiskt signifikant samband med den beroende 

variabeln, samt att R2 har ett värde på 0,100. Detta innebär att 10% av variationen i elevernas 

resultat i läsförståelse förklaras av elevernas ursprung och socioekonomiska bakgrund och att 

det fortfarande finns 90% av oförklarad varians.  

 

Vi går vidare till Modell 3a, där vi med samma beroende och oberoende variabler som i 

Modell 2a samt ett tillägg på kön som oberoende variabel har gjort en multipel 
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regressionsanalys. Detta för att ta reda på om elevernas ursprung och socioekonomiska 

bakgrundens betydelse för resultat i läsförståelse förändras när vi lägger till kön som 

oberoende variabel. Variabeln kön, kvinna = 1 och man = 0, har värdet 30,997. Därav ökar 

resultatet med cirka 31 poäng om eleven är kvinna. Resultatet i denna modell visar att vår H1 

stämde, och att flickor presterar bättre än pojkar på test i läsförståelse. De förändringar som 

har skett sen Modell 2a kan vi se hos variabeln ursprung som gått från ett tidigare värde på 

46,609 till 47,155 samt hos variabeln föräldrarnas utbildningsnivå i högskolenivå samt 

gymnasienivå som gått från tidigare 84,275 till 82,218 respektive från 67,661 till 65,266. 

Dessa är inte så stora förändringar och elevernas ursprung samt föräldrars utbildningsnivå har 

fortfarande en betydelse för elevernas resultat i läsförståelse då de fortfarande är statistiskt 

signifikanta. Modell 3a har ett R2-värde på 0,112 och innebär att våra oberoende variabler 

förklarar 11,2% av variansen i vår beroende variabel, vilket betyder att vi har 88,8% 

oförklarad varians kvar att förklara.  

 

I Modell 4a lägger vi till vår kontrollvariabel, språk i hemmet, för att se hur våra oberoende 

variabler påverkas och förändras från Modell 3a. Vi kan se i Tabell 7 att elevens språk i 

hemmet är statistiskt signifikant och har värdet 63,594 som innebär att om språket i hemmet 

ändras, alltså går från 0 (annat språk) till 1 (svenska) så ökar elevens resultat i läsförståelse 

med cirka 64 poäng. Variabeln ursprung är fortfarande statistiskt signifikant, men har 

minskat från 47,155 till 18,150. Det kan förklaras av att språket i hemmet fungerat som en 

mellanliggande variabel, vilket innebär att elevernas ursprung påverkar vilket språk eleven 

talar hemma som i sin tur påverkar elevernas resultat i läsförståelse. Hos variablerna 

föräldrarnas utbildningsnivå och kön har det inte skett några större förändringar och båda 

variablerna är fortfarande statistiskt signifikanta. Värdet på föräldrarnas utbildningsnivå på 

högskolenivå är nu 72,231 och på gymnasienivå 54,733. Variabeln kön har värdet 29,612. 

Alltså har dessa variabler minskat en aning vilket kan förklaras av att den tillkomna 

oberoende variabeln i viss mån samvarierar med dessa variabler. I Modell 4a kan vi då 

behålla vår H1 som vi tidigare trott, då det visar sig att samtliga oberoende variabler är 

statistiskt signifikanta och har en betydelse för resultatskillnader i läsförståelse. Hela 

modellen har ett R2-värde på 0,156, vilket innebär att vi kan med dessa oberoende variabler 

förklara 15,6% av variansen i vår beroende variabel.  
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Tabell 8: Effekten av ursprung, socioekonomisk bakgrund, kön och språk i hemmet på PISA-

resultat i matematik. Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parentes. Beroende 

variabel: Resultat i Matematik. 

    

Modell 1b 

  

  

Modell 2b 

  

Modell 3b 

  

Modell 4b 

Ursprung (Svensk) 

  

  

47,657*** 

(2,340) 

39,334*** 

(2,369) 

39,297*** 

(2,369) 

18,878*** 

(2,824) 

Föräldrarnas 

Utbildningsnivå 

(Högskoleutbildning) 

  

  

  77,283*** 

(4,611) 

77,421*** 

(4,613) 

70,489*** 

(4,584) 

Föräldrarnas 

utbildningsnivå 

(Gymnasieutbildning) 

  

  55,893*** 

(4,733) 

56,053*** 

(4,736) 

  

48,701*** 

(4,706) 

Kön (Kvinna)     – 2,071 (2,172) – 3,085 (2,139) 

Språk i hemmet 

  

  

      44,441*** 

(3,565) 

Intercept 

  

471,229*** 

(1,913) 

415,078*** 

(4,373) 

416,023*** 

(4,484) 

400,159*** 

(4,622) 

N 

  

5437 5193 5193 5186 

R2 (adj.) 0,071 

  

0,100 0,119 0,143 

Signifikansnivå: * p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001. Intercept = det förväntade värdet när den oberoende 

variabeln är 0, medelvärdet. N = antal enheter (svar från respondenter). R2(adj) = Anger andel förklarad varians, 

läses som procent mellan 0 och 1, ju högre värde desto högre förklaringskraft. Ostandardiserade b-

koefficienterna, räknar ut hur stor effekt de oberoende variablerna har av varandra för den beroende variabeln. 

Ursprung: 1 = svensk, 0 = annat ursprung. Föräldrarnas utbildningsnivå (högskolenivå): 1 = avklarad 

högskoleutbildning på minst 3 år, 0 = lägre utbildningsnivå. Föräldrarnas utbildningsnivå (Gymnasieutbildning): 

1 = avklarad gymnasieutbildning samt kortare påbyggnadsutbildningar, 0 = lägre utbildningsnivå. Kön: 1 = 

kvinna, 0 = man. Språk i hemmet: 1 = svenska, 0 = annat språk. 
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Vi väljer att göra en liknande regressionsanalys som tidigare med använder resultat i 

matematik som den beroende variabeln, detta redovisas i Tabell 8. Kolumnen Modell 1b 

redogör för en regressionsanalys mellan de svenska elevernas resultat i matematik och deras 

ursprung. Tabellen visar att ursprung har värdet 47,657. Då 0 = annat ursprung och 1 = 

svenskt ursprung, ökar därmed resultatet med cirka 48 poäng om eleven har svenskt 

ursprung. Därav kan vi behålla vår alternativhypotes (H1) då det visar att elevernas ursprung 

har en betydande effekt för deras resultat i matematik. Modellen är statistiskt signifikant och 

därav kan vi med 99,9% säkerhet påstå att värdet inte har uppstått av slumpen. R2 har ett 

värde på 0,071 och därmed innebär att 7,1% av variationen i vår beroende variabel kan 

förklaras med hjälp av den oberoende variabeln.  

 

I Modell 2b har vi lagt till två oberoende variabler som handlar om föräldrarnas 

utbildningsnivå; föräldrar som har studerat i 16 år (högskoleutbildning) och föräldrar som har 

studerat i 12–14,5 år (gymnasieutbildning och lättare påbyggnadsutbildning). De är tillagda 

för att vi ska kunna se om elevernas föräldrarnas utbildningsnivå ger en påverkan på deras 

resultat i matematik. Har föräldrarna en avklarad högskoleutbildning ligger värdet på 77,283. 

Då lägre utbildningar har värdet 0 och en högskoleutbildning har värdet 1 ser vi att elevens 

resultat ökar i snitt med cirka 77 poäng i matematik när enheten ökar ett steg. Har föräldern 

en avklarad gymnasieutbildning eller kortare påbyggnadsutbildning ligger värdet på 55,893. 

Ökar enheten från 0 (lägre utbildningsnivå) till 1 (gymnasie- eller påbyggnadsutbildning) 

ökar också elevens resultat i matematik med 56 poäng. Då elever med föräldrar med högre 

utbildning har en högre siffra behåller vi därmed H1 då det visar att den socioekonomiska 

bakgrunden har en påverkan på elevernas resultat. Värdet är även här statistisk signifikant, 

och vi kan därmed med 99,9% säkerhet påstå att värdet inte har uppstått av en slump. Vidare 

i Modell 2b i variabeln ursprung ligger b-värdet på 39,334. Då det inte har skett allt för stora 

förändringar i värdet i samband med att variablerna föräldrarnas utbildningsnivå har lagts till 

kan de samvariera med varandra. Här kan vi även se att värdet fortfarande är statistiskt 

signifikant. Modell 2b har ett R2 på 0,100, vilket innebär att våra oberoende variabler 

förklarar 10% av variansen i vår beroende variabel. Därav har vi fortfarande 90% av 

oförklarad varians kvar att förklara.  

 

I Modell 3b har vi lagt till den oberoende variabeln kön i den multipla regressionsanalysen 

med koderna 0 = man och 1 = kvinna. Den är tillagd för att vi ska kunna se om kön har en 

påverkan på elevens betyg i matematik, samt om det sker en förändring hos de föregående 
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oberoende variablerna elevernas ursprung och deras föräldrarnas utbildningsnivå. Värdet i 

raden (Kön) visar ett värde på -2,071 som innebär att när enheten ökar så minskar resultatet i 

matematik. Tabellen visar därmed att flickor i genomsnitt får 2 poäng lägre resultat än pojkar 

i matematik. Dock är detta värde inte statistiskt signifikant och vi kan därmed inte vara säkra 

på att värdet inte har uppstått av en slump. Vad gäller de andra oberoende variabler efter att 

variabeln kön har lagts till, är värdena i stort sett oförändrade. Modell 3b har ett R2 på 0,119 

vilket innebär att våra oberoende variabler förklarar 11,9% av variansen hos den beroende 

variabeln. Därav har vi 88,1% oförklarad varians kvar att förklara.  

 

I Modell 4b har kontrollvariabeln språk i hemmet blivit tillagd för att kunna se hur denna 

variabel påverkar de andra oberoende variablerna. Här ser vi att elevens språk i hemmet har 

ett värde på 44,441. Då 0= annat språk och 1= svenska, innebär det att elever som talar 

svenska i hemmet i snitt får cirka 44 poäng mer i matematik än de elever som talar ett annat 

språk i hemmet. Värdet är statistiskt signifikant med 99,9%, därav kan vi med säkerhet påstå 

att värdet inte har uppstått av en slump. I samma modell har variabeln ursprung minskat från 

värdet 39,297 i Modell 3b till 18,878, men är fortfarande statistiskt signifikant. Variabeln kön 

har värdet – 3,085 och är som tidigare inte statistiskt signifikant. Föräldrarnas 

utbildningsnivå har ett värde på 70,489 om föräldrarna har en högskoleutbildning och 48,701 

föräldrarna har en gymnasieutbildning, vilket är en liten minskning i jämförelse med Modell 

3b då siffrorna låg på 77,421 respektive 56,053. Hela modellen har ett R2 på 0,143, vilket 

innebär att 14,3% av variansen kan förklaras och 85,7% oförklarad varians finns kvar att 

förklara.  

 

Som tidigare nämnt har vi genomfört ett test för att se riskerna för multikollinearitet i våra 

regressionsanalyser. I dessa test framgår det att inget av VIF-faktorerna har ett för högt värde 

(över 2,5) och det finns därför inga signaler som tyder på att det förekommer 

multikollinearitet i våra modeller. 

6.0 Diskussion 

Diskussionskapitlet inleds med en summering av undersökningens ämne och syfte samt vad 

vi kom fram till i resultatet. Vidare diskuteras resultatet i olika underkapitel för att koppla det 

till tidigare forskning, teori och metod. Kapitlet avslutas med en diskussion om möjlig vidare 

forskning och slutsatser från undersökningen dras.  
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6.1 Summering 

I inledningen av studien presenteras ett flertal förklaringar till varför det kan uppstå skillnader 

i skolresultat som visar hur skollagen ska ligga till grund för att alla elever har samma 

förutsättningar under sin skolgång. Det övergripande syftet med denna uppsats är att se hur 

resultaten i läsförståelse och matematik skiljer sig när eleverna har olika ursprung, samt att se 

vilken betydelse för resultatet ursprunget har när socioekonomisk bakgrund, kön och språk i 

hemmet läggs in i analysen. Detta syfte resulterade i frågeställningarna: På vilket sätt skiljer 

sig resultaten i läsförståelse från resultaten i matematik, när effekten av utländskt ursprung 

studeras? Vilken betydelse har utländskt ursprung för resultaten i PISA när det kontrolleras 

för socioekonomiska faktorer? För att besvara frågeställningarna används ett befintligt dataset 

från OECD, med resultat från PISAs undersökning 2018. Tidigare forskning har lyfts fram 

som pekar på att elevernas föräldrars bakgrund, skolsegregation samt elevers styrkor och 

svagheter i språk kan påverka resultaten i skolan. Pierre Bourdieu menar att sociala 

klasskillnader ger en fördel för de elever som är privilegierade i skolan och hur mycket 

viktigare språket blir ju högre ansats eleverna går på i skolan. Basil Bernstein förklarar att de 

barn i arbetarklassen inte haft samma möjlighet som barn i medelklassen med att utveckla sin 

språkförmåga, vilket ger de en sämre förutsättning redan innan skolstart. Bourdieus begrepp 

reproduktion, fält och kapital ligger till grunden för tolkningen av resultaten och kompletteras 

av Bernsteins teori om språk. Med det färdiga datasetet har flera multipla regressionsanalyser 

genomförts, där den första hade resultat i läsförståelse som beroende variabel och den andra 

hade resultat i matematik som beroende variabel. Detta gjordes för att kunna jämföra 

resultaten från analyserna med varandra för att se om det skiljer sig mellan ämnena.  

 

Ur resultatet fick vi fram att elevernas ursprung har en betydelse för deras resultat i 

läsförståelse och matematik, där elever som har en eller båda föräldrarna födda i ett annat 

land än Sverige får i genomsnitt sämre resultat än elever med föräldrar födda i Sverige. Även 

den socioekonomiska bakgrunden, i vår studie mätt efter föräldrarnas utbildningsnivå, gör en 

skillnad i elevernas betyg och desto högre utbildning föräldern har desto högre resultat på 

testet hade eleven. Elevens kön påverkar resultatet i läsförståelse, där flickor i genomsnitt får 

ett högre resultat än pojkar. Vi ser dock att resultatet i matematik inte påverkas av kön, då det 

inte finns någon signifikant skillnad mellan flickor och pojkar. Dessa analyser visade hur 

elevernas ursprung hade störst påverkan på resultaten i läsförståelse och matematik fram till 
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att kontrollvariabeln språk i hemmet tillkom, då det visade sig att den variabeln hade störst 

betydelse för elevernas resultat i läsförståelse och matematik.  

6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Det finns tidigare forskning som menar att både föräldrarnas, samt hela familjens, 

socioekonomiska status och kapital har en påverkan på barnens prestation och resultat i 

skolan. Familjer med sämre socioekonomisk status har begränsningar i valet av skola, då en 

lägre socioekonomisk status ökar svårigheterna för föräldrarna att välja högre rankade skolor 

som ligger utanför deras bostadsområde (Portes & MacLeod 1996, s.255; Archbald 2004, s. 

286). Resultatet från denna studie visar hur den socioekonomiska statusen påverkar elevernas 

resultat i både läsförståelse och matematik, där högre socioekonomisk status ökar elevernas 

resultat. Vidare forskning av Marteleto och Andrades (2014, s.31) visar på att lägre resultat i 

läsförståelse, matematik och naturvetenskap kan ha att göra med vilka kulturella resurser 

eleven får hemifrån, eftersom elever med mindre kulturellt kapital i hemmet har visat sig ha 

vissa kunskapsluckor inom dessa ämnen. I vår studie kan vi koppla det kulturella kapitalet 

Marteleto och Andrades diskuterar till föräldrarnas utbildningsnivå, där vårt resultat visar hur 

utbildningsnivån hos föräldrarna påverkar elevernas resultat. En förklaring till detta kan vara 

de brister och kunskapsluckor inom läsförståelse och matematik som eleverna får på grund av 

deras föräldrars nivå av kulturellt kapital.  

 

Grönqvist och Niknamis (2017, s.8) kommer i sin studie fram till att om barn med föräldrar 

som är födda i Sverige eller utomlands, hade liknande socioekonomiska bakgrunder och bott i 

samma bostadsområden, skulle skillnaderna i elevernas resultat nästan försvunnit helt och 

hållet. Resultaten från vår studie visade i början att elevernas ursprung hade den största 

betydelsen, fram till att variabeln språk i hemmet blev tillagd i regressionsanalysen. Det 

visade även då att socioekonomisk bakgrund, vilket i detta fall endast handlade om 

föräldrarnas utbildningsnivå, inte längre hade en lika stor betydelse. Härmed stämmer inte 

våra resultat överens med det Grönqvist och Niknamis förklarar i sin studie, då resultaten från 

proven i läsförståelse och matematik inte i lika stor utsträckning påverkas av socioekonomisk 

bakgrund och kön som de gör av språk i hemmet och ursprung. Därför skulle det enligt våra 

resultat inte spela någon roll om alla elever hade liknande socioekonomiska bakgrunder och 

bodde i samma bostadsområden, för skillnaden i resultat skulle ändå uppstå om eleverna hade 

olika ursprung eller talade olika språk hemma.  
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Elevernas ursprung påverkar, enligt vår studie, resultaten i läsförståelse och matematik. 

Skolverket (2011, s. 172) har i sin tidigare forskning förklarat att vilken tidpunkt en elev 

invandrar till Sverige har en påverkan på skolresultatet, där elever som invandrar efter 

skolstarten har svårare att nå högre resultat än elever som kom till Sverige tidigare. I vår 

studie visar sig variabeln språk i hemmet ha en stor betydelse för elevernas resultat i 

läsförståelse och matematik. Jämför vi våra resultat med Skolverkets förklaring till skillnader 

i skolresultat, kan vi tillsammans påstå att elevens språk har en stor påverkan på elevens 

prestation i skolan. Elever som hunnit komma till Sverige innan skolstart har i större 

utsträckning möjligheter att lära sig språket än de elever som kommit till Sverige under den 

tiden de bör vara i skolan. Skolverket (2011, s. 180) argumenterar vidare om hur föräldrarnas 

utbildningsnivå påverkar elevernas skolresultat. Detta beskriver även Klemencic, 

Mirazchiyski och Sandoval-Hernández (2014, s. 139) i sin studie med förklaringen att elever 

vars föräldrar har högre utbildningsnivå visar på en högre läskunnighet hos eleverna. 

Läskunnigheten hos elever är viktigt inom både läsförståelse och matematik, då läsförståelse 

krävs för att kunna genomföra och förstå tester i båda ämnena. Hartas (2011, s. 908) menar 

att barn med föräldrar som har högre utbildningsnivå befinner sig sex månader före de andra 

barnen i språkkunskap och läsförståelse. En anledning till detta menar hon är att mammor 

med lägre utbildning och klass inte i lika stor utsträckning läser för sina barn som mammor 

med högre utbildningsnivå gör. Dessa argument går att tillämpa på vår studie då det syns i 

våra resultat hur betyget i både läsförståelse och matematik ökar när föräldrarna har en högre 

utbildningsnivå.  

 

Vilket kön eleven har visas i den tidigare forskningen av Spinath, Eckert och Steinmayr 

(2014, s. 239–240) påverka prestationsförmågan i olika ämnen. Flickor har en högre verbal 

förmåga och presterar därför bättre i språk, medan pojkar har en högre numerisk förmåga och 

presterar därför bättre i matematik. Resultatet från vår studie visar att deras argument 

stämmer till en viss del, då flickorna i vår studie visade ett högre resultat i läsförståelse än 

vad pojkarna gjorde. Dock fanns det ingen statistiskt signifikant förklaring till skillnader i 

kön gällande resultat i matematik, vilket gör att vi inte kan styrka det argument som 

forskningen framfört fullt ut.  

 

Ett tema som är vanligt förekommande i den tidigare forskningen, som berört elever med 

utländskt ursprung, är kopplingen till segregeringen. Bygren och Szulkins (2010, s. 1307) 
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forskning förklarar hur den etniska bostadssegregeringen påverkar barn med föräldrar som 

har invandrat till Sverige och hur deras resultat i skolan påverkas av detta. Barn som bor i 

samma område som andra barn med samma ursprung och begränsade resurser i sin utbildning 

har i genomsnitt lägre betyg än barn som växer upp i andra områden. Dock visar det sig att 

barn med samma ursprung och fler resurser i sin utbildning påverkas positivt av att växa upp i 

samma område och deras betyg har ett högre genomsnitt. Resultatet i vår studie visar att både 

elevens ursprung och socioekonomiska bakgrund har en betydelse för resultaten i 

läsförståelse och matematik. Elevernas socioekonomiska bakgrund är i studien 

operationaliserad genom föräldrarnas utbildningsnivå, något som går att koppla till hur 

Bygren och Szulkins förklarar att barnens resurser i utbildning påverkar deras resultat. Elever 

vars föräldrar har högre utbildning kan med hjälp av sina kunskaper bistå sina barn med fler 

resurser i utbildningen än föräldrar med lägre utbildning. Trumberg (2011, s. 227) förklarar 

hur elever som bor i områden med lägre socioekonomisk status har mindre möjlighet att välja 

skolor utanför deras bostadsområde, och kan därför inte i lika stor utsträckning välja skolor 

med högre kvalité och rykte. Detta leder till en skolsegregering som Skolverket (1992, s. 5) 

menar har ökat. Går man efter konstaterandet att personer med högre utbildning har en högre 

lön än de med lägre utbildning, är en av de möjliga förklaringarna till varför elever vars 

föräldrar har högre utbildning får högre resultat att dessa familjer har möjlighet att välja 

skolor med högre kvalité. Familjer som har lägre socioekonomisk status har inte samma 

möjlighet att välja skola till sina barn vilket enligt den tidigare forskningen kan påverka deras 

resultat i skolan.  

 

Nygård och Behtoui (2020, s. 61) förklarar hur elever som invandrar eller har föräldrar som 

har invandrat ofta blir diskriminerade i skolan och ofta hamnar i skolor som är missgynnande 

på grund av fattigdom. Detta stämmer överens med Trumbergs (2011) argument om hur 

fattigdom påverkar var elever går i skolan. Nygård och Behtuois (2020) forskning tyder på att 

elevernas bakgrund inte har lika stor betydelse som deras tillgång till ett socialt kapital, då det 

sociala kapitalet är förknippat med elevernas utbildningsresultat och det förekom inga 

skillnader oavsett deras föräldrars ursprung. Elevernas ursprung har en betydelse för deras 

resultat i matematik och läsförståelse enligt vår studie, något som enligt Nygård och Behtoui 

(2020) förklarar genom tillgången till det sociala kapitalet. Den tillgången är begränsad för de 

elever som hamnar i skolor där det inte finns tillgång till skolbaserat socialt kapital. Detta 

visas i Behtoui och Strömbergs (2020) studie där det är av vikt vilket socialt kapital skolorna 

har. Om det skolbaserade sociala kapitalet ökar, minskar ojämlikheterna hos elever med olika 
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bakgrund. Växer barnen upp i ett hem med fler familjeresurser och går i skolor med högre 

socialt kapital så kommer de att göra bättre ifrån sig i skolan. 

 

Språket kan påverkas av segregationen då Grönqvist (2006, s. 371) menar att växa upp i en 

etnisk enklav, såsom isolerade grupper i socioekonomiskt utsatta områden, ger en negativ 

inverkan på elevernas språkkunskaper som i sin tur leder till sämre resultat i skolan. Det finns 

en problematik i hur lärare bedömer elevers språkkunskaper, då lärare ser begränsningen i 

språket som en svårighet i bedömningen och rapporterar olika åsikter huruvida språket ska 

ses som en anpassning. Språket är ett av de viktigaste redskapen barn har för att kunna visa 

sina kunskaper och brister i språket gör det svårare för dessa barn att ta sig vidare i sin 

utbildning (Reierstam 2020, s.150). Lindholm (2019, s. 96) trycker även på detta i hennes 

studie, där hon menar att klyftorna mellan elever med utländsk bakgrund och elever med 

svensk bakgrund beror på stora brister i undervisning och ledarskap i skolan samt brister i 

mångfaldsperspektivet. Berendes, Wagner, Meurers och Trautwein (2019, s. 572–573) 

förklaring på skillnader i läsförståelse är att de barn som växer upp i flerspråkiga hem har 

svårare för det akademiska språket och hamnar därför efter och presterar sämre på 

läsförståelse. Den påverkan socioekonomisk bakgrund, ursprung och språk i hemmet har på 

resultaten i elevernas PISA-test visar att elevens språk i hemmet har en påverkan på eleverna 

i både läsförståelse och matematik. Elever vars föräldrar har högre utbildningsnivå, är födda i 

Sverige och pratar svenska hemma presterar bättre i både läsförståelse och matematik, något 

som stämmer överens med vad den tidigare forskningen argumenterar för.  

6.3 Resultat i förhållande till teori 

Vi har tidigare presenterat Bourdieus teorier för att kunna få en större förståelse till varför en 

viss typ av grupp presterar sämre i skolan än andra. Vi förklarade hur skolan, i en sociologisk 

synvinkel, är ett socialt fält och är dominerad av fenomen som främst handlar om utbildning 

och kultur. Skolan har ett symbolisk och kulturellt system och deras idé är att se till att 

eleverna lär sig av systemet och de kulturella tillvägagångssätten som förekommer i 

samhället. Därmed existerar en sorts hierarki där experterna i dessa områden ligger högst 

upp, medan nykomlingarna bör se upp till de högre uppsatta för att ha möjligheten att kunna 

anpassa sig och klättra upp i hierarkin.  
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Resultatet visar att elever vars föräldrar har högre utbildning får i genomsnitt bättre betyg. 

Det går att koppla till föräldrarnas kulturella kapital då föräldrar med en bra utbildning har 

erfarenhet inom utbildningsområdet och kommer därför troligtvis att påverka sina barn att 

följa en viss riktning för att behålla sin sociala position eller förbättra den (Bourdieu 1984, s. 

60). Därför hinner dessa föräldrar att förbereda, hjälpa och lära sina barn med skolarbete 

innan och under den tiden de går i skolan. För att bibehålla sitt kulturella kapital är det 

därmed extremt viktigt för elevernas föräldrar att eleverna går i bra skolor med andra barn 

som innehar liknande mängd av kulturellt kapital som de själva. 

 

I samband med det fria skolvalet, vars mening är att skapa en större jämlikhet, ger det istället 

en större fördel för de familjerna med större kulturellt- och socialt kapital. Bourdieu menade 

att det främst är skolorna som är en bidragande faktor till ojämlikheten mellan elever då de 

låter sociala klasskillnader uppstå i deras miljöer. Skolan kan kopplas an med socialt kapital 

då högt socialt kapital innebär att skolan har ett bra rykte och innehar elever med högt 

kulturellt- och socialt kapital (Bourdieu 1997, s. 51). Det gör skolan mer attraktiv för 

föräldrar med högt kulturellt kapital. För att deras barn ska kunna upprätthålla sina 

symboliska kapital väljer de att sätta sina barn i skolor tillsammans med elever som har 

liknande symboliskt kapital. På så sätt kan de förhålla endast höja sitt kapital då deras barn 

blir påverkade av sin omgivning. Med liknande elever i skolmiljön ger det eleven större 

möjlighet att kunna prestera bättre i skolan tillsammans med föräldrarnas hjälp.  

 

Det leder till en mer segregerad skola, då skolor som ligger i socioekonomiskt utsatta 

områden har elever som är mer socioekonomisk homogena. I och med brist på kapitalinnehav 

har de sämre valmöjlighet att byta skola på grund av brist på information. Då det är känt att 

familjer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i socioekonomiskt utsatta områden är 

det inte överraskande att resultatet i vår analys att elever med en förälder eller föräldrar födda 

utomlands har en sämre prestationsförmåga i skolan. Som nämnt under tidigare forskning har 

Reierstam (2020) kritiserat lärarnas bedömningsperspektiv. I skolor med högre symboliskt 

kapital bär lärarna på den kulturen och förväntar sig därmed att eleverna anpassar sig till 

fältet. Elever med lägre symboliskt kapital har svårare att kunna relatera till skolans förväntan 

på elevernas prestationsförmåga, vilket gör att eleven känner av en gränsdragning mellan 

skolans kultur och sig själv som leder till att eleven känner sig exkluderade och presterar 

sämre.  
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Föräldrar som är födda utomlands talar oftast ett annat språk än svenska, och behöver därmed 

lära sig svenska för att kunna anpassa sig i samhället. Det blir svårt för föräldrarna att lära 

sina barn ett språk som de kanske inte riktigt hunnit behärska. Språk är ett extremt viktigt 

verktyg för att klara sig i skolan och elever med föräldrar som inte kan behärska det svenska 

språket har därmed en nackdel. Resultatet i vår analys visade att språk hade störst betydelse i 

elevernas prestationsförmåga i skolan, vilket Bourdieu och Passeron håller med om då de 

menar att språk och utbildning har en relation med varandra (Bourdieu & Passeron 2008, s. 

155). Via språket kan institutioner och skolor framföra sin auktoritet och det blir därför 

svårare för en elev som är flerspråkig att anpassa sig i skolan. Detta eftersom deras föräldrar 

inte haft möjlighet att förbereda sina barn innan och under skolgång då de själva inte pratar 

det svenska språket flytande. Som Bernstein (2003, s. 126–128) förklarar är elevens bakgrund 

kopplat till språk då det har betydelse om föräldrarna behärskar det svenska språket eller inte. 

Därför spelar det roll i vilken social struktur som barnet växer i. Elever som inte hunnit 

utveckla sin språkförmåga i svenska innan skolgången kommer troligtvis ha det svårare i 

skolan. Bernstein förklarar hur elever i arbetarklassen till mestadels vuxit upp i nära 

släktrelationer och har därmed skapat normer och värderingar som blir underförstådda hos de 

utomstående. Dessa normer och värderingar stämmer inte alltid överens med det som 

förväntas i en skolmiljö och ökar därmed risken att eleverna väljer att gå på “homogena 

skolor” tillsammans med andra elever från liknande samhällsklasser. Elever med bättre betyg 

har troligtvis vad Bernstein kallar för en utvecklad kod, vilket innebär att de har enklare för 

att förstå och anpassa sitt språk efter en konversations utveckling, vilket ger de en fördel i 

skolan (Bernstein 2003, s. 125–126) 

6.4 Resultat i förhållande till metod 

För att kunna besvara våra frågeställningar använde vi oss av en kvantitativ ansats vilket vi 

ansåg passade bäst då vi ville använda oss av ett stort urval för att kunna generalisera till en 

bred population. En kvalitativ ansats med intervjuer eller observationer hade inte kunnat 

besvara frågeställningarna, då de berör resultat från två genomförda prov. Det hade även 

funnits begränsningar i vilka skolor och elever vi skulle valt till den kvalitativa ansatsen, 

vilket hade gett oss en mindre möjlighet att generalisera till populationen. Därför var en 

kvantitativ ansats med redan färdigt dataset från PISA det bästa alternativet eftersom data 

innehåller resultat från test samt enkätundersökningar.  
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OECD har ett slumpmässigt val i vilka elever som deltar i PISA-undersökningarna och i 

datasetet finns en jämn könsfördelning. Det har framkommit under uppsatsens gång att det i 

PISA-undersökningen möjligen har förekommit en felaktig exkludering och bortfall av 

elever, där skolorna har avvikit från de krav som finns och själva avgjort vilka elever som ska 

delta i PISAs undersökning. Detta påverkar vår undersökning i den utsträckning att om de 

elever som blev exkluderade hade inkluderats, hade vårt resultat möjligen påverkats. Vi valde 

att fortsätta med den befintliga data då vi har kunnat besvara våra frågeställningar och ser 

skillnader i elevernas resultat. 

 

Det finns förbättringspotential i vår metod och en av delarna berör våra variabler. En 

ytterligare variabel som motsvarar socioekonomisk bakgrund hade kunnat förbättra resultatet, 

då vi nu endast har föräldrarnas utbildningsnivå till detta. Vi hade till en början tänkt att även 

ha med inkomsten i hemmet som en fråga till den socioekonomiska bakgrunden, men i denna 

fråga så saknades det svar från samtliga deltagare från Sverige i datasetet. Detta gjorde att det 

endast fanns en användbar fråga i datasetet som berörde elevernas socioekonomiska 

bakgrund. Trots detta ansåg vi att datasetet var det mest användbara för att besvara våra 

frågeställningar och vårt syfte då det innehöll resultat från hela Sverige.  

 

Vår kontrollvariabel, språk i hemmet, valde vi att ha med trots den indirekta kritiken att 

elevernas språk i hemmet egentligen handlar om elevens ursprung, med anledning av vårt 

antagande att ursprunget skulle påverka resultatet även under kontroll för elevens språk i 

hemmet. Detta framkommer i vårt resultat och stärker därför vårt argument, då elevens 

ursprung fortfarande hade en påverkan på elevernas skolresultat även med språk i hemmet 

som ytterligare en oberoende variabel.  

 

Det finns alltid en risk i undersökningar att respondenterna i studien besvarar frågorna som 

ställs utefter det de tror förväntas av dem. I vår studie består den beroende variabeln av 

resultat från två olika test där elever ska visa sina kunskaper i matematik och läsförståelse 

och de oberoende variablerna utgår från frågor som är besvarade i enkätundersökningar. 

Fördelen med att eleverna och deras föräldrar har fått besvara enkätundersökningar och inte 

genomgått intervjuer, är att det är lättare att undvika att besvara frågor önskvärt när 

respondenterna besvarar frågorna anonymt i ensamhet än om respondenterna blir intervjuade 

och vill besvara frågorna som de tror intervjuaren vill att de ska svara. Om 
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insamlingsmetoden hade sett annorlunda ut och inte varit lika anonym, hade studien möjligen 

kunnat få ett annorlunda resultat.  

 

På fler sätt än de nämnda ovan har inte den valda metoden anmärkningsvärt hämmat 

möjligheten att besvara studiens frågeställningar. Något annat alternativ för en undersökning 

med denna mängd data skulle kräva stora resurser vilket gör att denna metod är det enda 

tänkbara alternativet. Vårt datamaterial är stort och utifrån våra genomförda statistiska tester 

med signifikanta resultat kan vi generalisera vår studie på populationen.  

6.5 Slutsatser och vidare forskning 

De slutsatser som kan dras från denna studie är att elever med båda föräldrarna födda i 

Sverige har i genomsnitt ett högre resultat i läsförståelse och matematik än elever som har en 

eller två föräldrar som är födda utomlands. Det besvarar vår frågeställning: På vilket sätt 

skiljer sig resultaten i läsförståelse från resultaten i matematik, när effekten av utländskt 

ursprung studeras? Resultaten från studien visar också att resultatet i läsförståelse påverkas av 

vilket kön eleven har där flickor presterar bättre än pojkar, medan det inte finns något 

statistiskt signifikant samband mellan kön och resultat i matematik. Elever som pratar 

svenska hemma och vars föräldrar har högre utbildning presterar bättre i läsförståelse och 

matematik än elever som pratar ett annat språk hemma och har föräldrar med lägre 

utbildning. I resultatet, när vi tagit in alla våra oberoende variabler, visar det sig att den 

variabel som påverkar elevernas resultat till högst grad är vilket språk de talar hemma. Dessa 

resultat besvarar frågeställningen: Vilken betydelse har utländskt ursprung för resultaten i 

PISA när det kontrolleras för socioekonomiska faktorer? Elevens språk, ursprung, 

socioekonomiska bakgrund och i viss mån kön, påverkar och har en betydelse för elevens 

resultat i läsförståelse och matematik.  

 

Skillnader i skolresultat och konsekvenserna av detta finns fortfarande kvar idag. Eftersom vi 

i denna studie har använt oss av ett dataset från 2018 är det relevant att se hur skillnaderna i 

skolresultat ser ut idag, år 2021. Det är ett aktuellt ämne då flyktingkrisen 2015 möjligen kan 

ha påverkat elevernas resultat 2018, då det kom många nyanlända till Sverige som kanske 

inte hunnit komma in i språket än och därför begränsades i sina test. Det skulle därför vara 

intressant att göra en liknande undersökning med resultaten från PISA 2021 för att se om 

resultaten har förändrats. Denna studies resultat tyder på att språket i hemmet har en stor 

betydelse för resultaten i skolan och det skulle därför vara intressant att undersöka vilka språk 
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som utgör störst skillnad, alltså vilken skillnad andra språk utöver svenskan gör för elevernas 

skolresultat.  

 

Resultaten från denna studie tyder på att det finns en skillnad mellan elever från olika 

bakgrunder och förutsättningar. Det är något som, enligt skollagen, skolorna ska anpassa och 

kompensera sin undervisning utefter för att på så sätt ge alla elever en utbildning av hög 

kvalité. Skolinspektionen menar att skolorna har blivit sämre på att anpassa utefter elevernas 

socioekonomiska bakgrund vilket leder till att resultatskillnaderna mellan skolor och elever 

har ökat. Vi ser denna tendens i resultatet av vår studie då det spelar roll var du är ifrån, vilket 

språk du pratar, vilken socioekonomisk bakgrund och vilket kön du har för få höga resultat i 

skolan.  
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