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Sammanfattning 

Denna studie syftade till att undersöka relationen mellan elevers kulturella kapital samt deras 

föräldrars utbildningsnivå och deras resultat i matematikdelen för årskurs 4 i den internationella 

kunskapsmätningen Timss år 2011. Syftet var vidare att jämföra hur relationen såg ut i Polen, 

som överlag presterade relativt lågt snitt på provet, Nordirland, som överlag presterade relativt 

högt snitt, samt i Sverige, som presterade ett snitt som låg mellan de föregående länderna och 

som uppvisat en försämring i resultat över de senaste åren. För att söka svar på de ställda 

frågeställningarna användes material från Timss databas, där dels elev- och hemenkäntssvar 

behandlades, dels elevernas resultat på matematikprovet. Dessa data behandlades i 

statistikprogrammet SPSS, där dels index ämnade att mäta elevers kulturella kapital skapades samt 

att dessa index, samt data över föräldrars utbildningsnivå korsades med data gällande elevers 

provpoäng i korstabeller. Resultaten av dessa analyser visade på att både kulturellt kapital och 

föräldrars utbildningsnivå gick att sätta i relation till elevers studieresultat, där eleverna presterade 

högre poäng ju högre kulturellt kapital de hade eller ju högre utbildningsnivå föräldrarna hade. 

Dessa relationer visade sig dock vara mycket starkare i Sverige och Polen än i Nordirland, som 

överlag också visade på signifikant högre provpoäng. Relationen mellan dessa bakgrundsfaktorer 

och elevers provresultat var relativt lika stark i Sverige och Polen, om än något starkare i Polen. 

Resultaten visade vidare att föräldrars utbildningsnivå hade större betydelse för elevers 

provresultat än vad elevens kulturella kapital hade, detta i samtliga tre länder. Denna skillnad kan 

delvis bero på det faktum att ett index med olika faktorer skapats för att uppskatta elevernas 

kulturella kapital medan utbildningsnivå är en mer okomplicerad variabel. Hade fler indikatorer 

för kulturellt kapital används, hade kanske även relationen med studieresultat stärkts. Utifrån 

denna studie kunde konstateras att den Nordirländska skolan inte bara lyckats med att få 

högpresterande elever, utan också lyckats minska betydelsen av elevens kulturella kapital och 

föräldrars utbildningsbakgrund för elevens resultat. 

 

 

Nyckelord: Utbildningssociologi, grundskola, matematik, kulturellt kapital, utbildningskapital.  
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Bakgrund 

I Lärarnas nyheter möts vi den 21/2-2013 av följande rubrik: Oroande resultat i Timss och Pirls. 

Artikeln lyfter fram det faktum  att Sverige är ett av få länder som kontinuerlig visat en 

försämring i matematik och naturvetenskap och hänvisar till resultaten av Timss internationella 

studie från 2011. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström uttrycker i artikeln sin oro över den 

nedåtgående trenden och lyfter fram möjliga orsaker till de försämrade resultaten i matematik. 

Dels menar hon på att undervisningen är alltför läroboksstyrd och att elever talar och analyserar 

kring matematik för lite. Utöver detta menar Ekström också på att den svenska skolan lägger allt 

för mycket ansvar på den enskilde eleven och menar vidare på att detta framförallt missgynnar de 

elever som inte har en studietradition i familjen och hemmet.  

Resultaten hos svenska elever har kontinuerligt sjunkit i det senaste decenniet i internationella 

kunskapsmätningar och resultaten som publicerades efter Timss 2011 följde denna trend. Sverige 

visar här för årskurs 4 resultat som är signifikant lägre än EU/OECD-genomsnittet, 504 poäng 

mot snittet 518 poäng. Bland alla deltagande länder placerar sig Sverige nära mitten, plats 26 av 

50 deltagande, och visar resultat som är klart sämre än grannländerna Finland och Danmark. 

(Skolverket, 2012a, s. 30-31). En annan internationell kunskapsmätning, PISA 2012, visar även 

denna att resultat bland de svenska eleverna sjunkit i relation till föregående mätningar. I dessa 

prov har elever från en rad olika länder testats i matematik, naturvetenskap och läsförståelse, och 

på samtliga tre områden visar svenska elever försämrade resultat i jämförelse med PISA 2009 

(OECD, 2014).  Här är det 15-åringars kunskaper som testas och i matematik presterar 25 av 34 

länder bättre än Sverige, i naturvetenskap och i läsförståelse presterar 19 länder bättre än Sverige. 

Utöver det faktum att resultaten överlag visar på försämring, visar resultaten också att 

likvärdigheten svenska elever sinsemellan har försämrats, framförallt i naturvetenskap och 

läsförståelse (Ibid). Likvärdighetsfrågan är den fråga som är i fokus för denna studie, där hur 

elevernas resultat sätts i relation till kulturellt kapital och föräldrars utbildningsnivå.  

Det faktum att svenska elevers resultat tycks ha sjunkit vid 2010-talets början blev hett 

omdebatterat inför riksdagsvalet hösten 2014. Stort fokus i debatten fick här frågan och betygets 

vara och införande, lärarnas kompetens och ordning och uppförande i skolan. Frågan som 

behandlar faktorer bakom elevers studieframgångar eller försämringar är delvis aktuell på ett 

politiskt plan, där partier vill finna lösningar och fånga röster genom att lova förbättring. Vidare 

är det intressant för myndigheter, exempelvis Skolverket, som lägger mycket tid på att forska i 

ämnet, för att vidare utveckla riktlinjer som ska stävja en försämring av svenska elevers resultat 

(se exempelvis Skolverket, 2009). Orsaker bakom otillräckliga resultat är också en viktig kunskap 

på organisatorisk nivå och inte minst för den enskilde läraren - för att veta hur man möjligtvis 

kan lägga upp sin undervisning och arbeta rent didaktiskt för att komma ifrån möjliga fällor.
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Ekströms uttalande om möjliga orsaker till svenska elevers försämrade resultat pekar på det 

flertalet studier också visar – många olika faktorer spelar in. Tesen att den svenska skolan lägger 

för mycket ansvar på den enskilda eleven, och därmed missgynnar de elever som kommer från en 

bakgrund med svag utbildningstradition, kan bland annat sättas i relation till tesen om att elever 

med lägre kulturellt kapital presterar sämre i skolan – möjligtvis som en följd av brist på tillgång 

till infomation och uppmuntran i från hemmet. Just detta samband, kulturellt kapital och 

skolresultat,ska i denna studie testas och sättas i relation till hur det ser ut i två andra länder – dels 

i Nordirland, där eleverna presterar förhållandevis bra och hamnar på plats 6 i världen (och bästa 

bland de europeiska länderna) i matematik för årskurs 4 i Timss 2011, samt i Polen, där eleverna 

presterar långt under EU/OECD-genomsnittet, och placerar sig på plats 34. Syftet med detta är 

att undersöka om det finns ett svagare band mellan bakgrund och resultat i ett land som 

Nordirland, där resultaten är höga och om det visar sig ha ännu större betydelse i ett land där 

genomsnittet bland elever är lågt. Genom att göra detta kan vi sätta denna relation i Sverige i ett 

sammanhang för att vidare kunna avgöra om det är en faktor som spelar extra stor roll just här 

och med det skolsystem som här råder. Råder det en stor skillnad på inverkan av elevers 

bakgrund kan man möjligtvis gå vidare och undersöka vilka faktorer i de respektive skolsystemen 

som gör att denna påverkan är mindre framträdande.  
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Forskningsöversikt 

Redan 2009 hade Skolverket tagit fasta på det faktum att svenska skolresultat sjunkit och samlat 

faktorer som påverkar resultat (Skolverket, 2009). De samlade då en rad olika faktorer, som alla 

påstås påverka elevers skolresultat; reformer som drabbat skolan – decentralisering, skolvalsreform 

och nya bedömningssystem, resurser som finns inom skolan – lärartäthet, lärarkompetens och 

specialpedagogiskt stöd, skolans inre arbete – lednings- och organisationsfaktorer och pedagogiska 

miljöer och samhällsfaktorer såsom demografiska faktorer, sociala skillnader och familjers 

levnadsvillkor.  

I ljuset av de försämrade resultaten vid bland svenska elever i de senaste PISA-undersökningar 

genomförde OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) en granskning av det 

svenska skolsystemet. I maj 2015 släppte de slutligen sin rapport, där de pekar ut faktorer i det 

svenska skolsystemet som bör förändras för att säkra kvaliteten – och därmed höja skolresultaten. 

I de slutgiltiga rekommendationerna menar OECD på att Sverige måste öka läraryrkets 

attraktion, bland annat genom ökad möjlighet till utveckling inom professionen, prioritera 

lärarnas pedagogiska uppdrag, minska arbetsbördan och höja lönerna. Vidare bör skolans 

finansiering ses över, då lokala skillnader i ekonomiska resurser nu också riskera bidra till 

skillnader i kvalitet i skolan. Svenska skolan bör också, menar de, stärka stödet för elever i behov 

av särskilt stöd. Detta gäller dels elever med behov av extra språkstöd eller elever med behov av 

extra assistans i klassrummet, men också familjer som behöver extra stöd och information om 

skolan. Slutligen menar OECD att Sverige bör upprätta en nationell strategi för förbättring, där 

utvärderingar, uppföljningar och stöd bör stärkas (OECD, 2015). Tydligt framkommer här att det 

inte går att peka på en enstaka faktor som vid brister kan ge upphov till försämrade resultat och 

vid framgång kan påvisa det motsatta. Detta kapitel kommer fokusera på att lyfta fram forskning 

som sätter elevers resultat i relation till elevens bakgrund gällande föräldrarnas utbildningsnivå, 

socioekonomisk situation och kulturellt kapital.  

Föräldrars utbildningsnivå och bakgrund 

Forskning som gjorts på svenska skolan under 1900-talet visar på att snedrekryteringen inom 

utbildningsfältet visserligen minskat under 1900-talet i sin helhet, även om förändringen på 

sistone saktat ned. Från 1960-talet och fram till början av 1990-talet skedde ingen nämnvärd 

förändring. Segregationen som fanns mellan folkskola och läroverk flyttade under denna period 

nu istället in i den gemensamma obligatoriska grundskolan och skillnaderna mellan elever med 

olika social bakgrund gick nu alltså i större mån att finna under samma skolorganisation. 

Snedrekryteringen visade sig sedan fortsätta in i gymnasieskolan. (Skolverket, 2012b, s. 50). Även 

senare studier, där socioekonomisk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå har satts i relation 



8 
 

till barnens studieresultat, visar att det mellan perioden 1998 och 2011 inte skett några stora 

förändringar i betydelsen av dessa faktorer. En viss uppgång i betydelsen av dessa går att uttyda 

under de sista åren av perioden, men anledningen till detta resultat kan vara det faktum att ett 

mer fingradigt utbildningsmått använts i analyserna (Ibid). 

Föräldrars utbildningsnivå har visat sig vara den enskilt största faktorn som bidrar till den 

sociala snedrekryteringen i skolan, ekonomiska hemförhållanden har inte lika stor betydelse 

(Lidegran, 2009, s. 28).  Lidegran (2009, s. 236) pekar på tre huvudpoänger gällande det nedärvda 

utbildningskapitalets betydelse för elevers utbildningsinversteringar. Den första är att föräldrar 

som själva genomgått långa utbildningar tenderar att tidigt förmedla vikten av att placera sig rätt i 

skolsystemet och göra selektiva utbildningsval. Den andra huvudpoängen, menar Lidegran, är att 

det inte bara är elevens föräldrar och dess utbildningskapital som är av vikt för eleven, utan även 

övriga släkten och dess utbildningstillgångar. Den tredje, och sista, huvudpoängen är det faktum 

att de föräldrar med och till elever med starkt utbildningskapital, inte tenderar att kontrollera 

barnens skolarbete, men att de däremot visar en medvetenhet om elevens skolgång och erbjuder 

stöttning när den behövs. 

Skawonius (2005, s. 328) menar vidare på att de samhälleliga strukturer som finns runtom 

eleven samt personers habitus1 kan fungera som hindrande faktorer vid barns 

utbildningsmöjligheter. Exempel på sådana strukturella hinder kan vara rent praktiska 

omständigheter såsom brist på pengar, vilket i sin tur kan bidra till minskade möjligheter till att 

flytta eller resa dit man vill, brist på pengar eller brist på tillgång till information. Vidare kan 

föräldrarnas habitus göra det svårare för dem att föreställa sig en väg för sina barn som de själva 

varken har erfarenhet av eller vet någonting om.  En annan faktor som Skawonius pekar på är när 

föräldrarna har utländskt ursprung. Här kan föräldrarnas svårigheter att få ett arbete som 

motsvarar de kvalifikationer och kompetens de sitter på, bidra till en dålig ekonomi och sämre 

svängrum vad gäller praktiska möjligheter till medvetna utbildningsval. Det handlar alltså här om 

att faktorer som svårigheter att integreras i samhället förhindrar även om föräldrars 

utbildningsnivå är hög. Även språkliga faktorer hämmar, då det även kan bidra till bristfällig 

tillgång på information (OECD, 2015). 

 

Kulturellt kapital och resultat 

 

I en brittisk studie på elever på 11 år i Storbritannien visar sig en elevs sociala klass och kulturella 

kapital har stor betydelse för dess framgång i både matematik och läsförståelse (Cheung m.fl., 

2003, s. 58). Studien gör här viss skillnad på begreppen social klass och kulturellt kapital. Den 

sociala klassen innefattar mer handgripliga faktorer som exempelvis ekonomiska tillgångar och 

bostadssituation. Kulturellt kapital innefattar Bourdieus definition av begreppet, det vill säga 

faktorer som föräldrars examina, tillgång till böcker och läsning och vad som anses som finkultur. 

                                                 
1 Se sidan 13, under Teoretiska utgångspunkter 
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I Cheung med fleras studie är det främst föräldrars läsbeteende som ligger till grund till deras 

tolkning av elevens kulturella kapital. Studien kunde visa att medan social klass har stor betydelse 

för elevers framgång i de båda tidigare nämnda skolämnen, så har kulturellt kapital främst 

betydelse när det kommer till elevernas läsförståelse och inte lika stor betydelse när det kommer 

till deras matematikförmåga. Utöver dessa resultat kunde studien också visa på att flickor 

presterade sämre än pojkar i matematik, oavsett bakgrund och kapital, medan det motsatta kom 

att gälla när det kom till läsförståelse.  

 Också Pajkins studie på svenska elever visar resultat som påvisar det kulturella kapitalets 

betydelse när det kommer till elevers läsliga förmåga (Pajkin, 2015, s. 8). Pajkin jämför i sin studie 

påverkan av faktorer som kan förstås som kulturellt kapital - så som föräldrarnas värderingar av 

hälsa, läsvanor och val av litteratur, diskussioner kring böcker samt det faktum att exempelvis 

böcker, konst och dagstidningar förekommer i hemmet, samt av faktorer som klassas som 

ekonomiska resurser. Hennes resultat pekar på att faktorer som kan klassas som kulturellt kapital 

har större betydelse för elevers resultat i läsning än vad ekonomiska resurser har. Det är här 

framförallt för flickor som det kulturella kapitalet påverkar mest, även om detta resultat går att 

tyda bland båda könen. 

Flertalet studier pekar på betydelsen av en elevs socioekonomiska bakgrund och dess 

kulturella kapital för dess framgångar i skolan. Inte bara elevers skolresultat påverkas av dessa 

faktorer, utan även dess beteende och uppförande i skolan (Willms, 2002, se OECD, 2010, s. 52). 

Dessa tendenser uppstår på ett mycket tidigt stadium i elevens skolgång. På samma sätt som 

elever vars föräldrar är höginkomsttagare med hög utbildningsnivå och väl ansedda arbeten har 

goda prognoser gällande skolframgångar, gäller det motsatta för elever vars föräldrar är 

lågutbildade och låginkomsttagare. OECD pekar dock på att graden av socioekonomisk 

bakgrunds påverkan varierar mellan olika länder och mellan olika skolsystem (2010, s. 52). Även 

om stark socioekonomisk bakgrund går att relatera till bättre resultat i alla länder som deltog i 

PISA 2009, finns det vissa skolsystem där denna påverkan inte är lika stark. OECD menar i sin 

rapport på att om man kan identifiera faktorer i dessa skolsystem som hjälper till att reducera 

denna starka relation mellan bakgrund och prestation, kan man också arbeta för att stävja denna 

relation i andra länder. 

 

 



10 
 

Teoretiska utgångspunkter 

Bourdieu och kapitalbegreppet 

 

Utgångspunkten för denna studie tas i Pierre Bourdieus (1930-2002) utbildningssociologiska 

forskning och idéer kring kapital och reproduktion av detsamma. Bourdieus forskning var från 

1960-talet och framåt fokuserad på hur tillgång till information och utbildning fungerar som 

viktiga kapital och på hur utbildningssystemet bidrar till den sociala reproduktionen (Skawonius, 

2005, s. 23). Kapitalbegreppet syftar, enligt Bourdieus teori, till de tillgångar en människa besitter. 

Dessa tillgångar kan vara både symboliska och materiella. Vidare skiljer Bourdieu mellan olika 

arter av kapital. Kulturellt kapital är det som innefattar språkbruk och förtrogenhet med kultur, 

och då främst med det som i samhället är erkänt som så kallad finkultur. Vidare talar Bourdieu 

om ett socialt kapital, de relationer och band man har med vänner, släkt och andra rörelser och 

organisationer.  Bland dessa kapitalarter hittar vi också ekonomiskt kapital, vilket delvis innefattar 

de materiella tillgångar man har men också till exempel om i vilken utsträckning man besitter 

kännedom om ekonomins spelregler. Utöver dessa tre, relativt omfattande, kapitalarter, talar 

Bourdieu också om mer inriktade kapitalarter, såsom exempelvis utbildningskapital – de betyg, 

examina och utbildningsnivåer man har med sig. Ett annat exempel på en sådan inriktad 

kapitalart är vetenskapligt kapital, det vill säga det anseende man har i den vetenskapliga sfären 

(Broady, 1998, s. 3). Bourdieus tankar och teori om reproduktion aktualiseras i denna studie, där 

hemförhållanden som de som behandlas här kan förklaras i termer av kulturellt kapital och enligt 

reproduktionsidén bör dessa gå hand i hand med den stöttning eleverna får hemifrån och de 

resultat de presterar i skolan.  

 

Kulturellt kapital 

 

Kulturellt kapital är av symbolisk art. Att ha ett starkt kulturellt kapital innebär, enligt Bourdieus 

teori, saker som examinas från välansedda läroanstalter, förtrogenhet med klassisk musik och 

litterär kanon, och konsten att kunna tala välartat och skriva kultiverat (Broady, 1998, s. 6). Det 

kulturella kapitalet präglas av ett dominansförhållande, som genomsyrar samhället i stort. Det 

råder som regel en hierarki inom den kultur som genomsyrar ett samhälle och de med starkt 

kulturellt kapital befinner sig högt på denna hierarkiska stege. De exempel på kulturellt kapital 

som gavs ovan väger tungt när vi befinner oss i den kulturella kontext som går att finna i 

exempelvis Frankrike, där Bourdieu själv levde och verkade och där hans forskning till största del 

har sin grund. Om vi utgår från att kulturellt kapital är kontextuellt beroende kan vi i allmänna 

termer beskriva det som symboliska tillgångar som av många grupper i samhället anses som mer 
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värda att inneha än andra. Broady (1998, s. 7) menar att kulturellt kapital  ej behöver gå hand i 

hand med ekonomiska tillgångar. Han menar att man kan tillhöra den så kallade överklassen utan 

att ha pengar, det man istället har är ett starkt kulturellt kapital. Den definition av begreppet som i 

Frankrike innefattar bland annat utbildning, språkbruk, konst och musik, går också att applicera 

på många andra, kanske framförallt västerländska länder. Men det kan vidare också innefatta 

andra tillgångar, beroende på var man befinner sig. I exempelvis Sverige kan begreppet också 

innefatta bland annat förankring och befattningar inom exempelvis folkrörelser eller 

fackföreningsrörelser (Ibid). 

 

Kulturellt kapital och utbildning 

 

Enligt Bourdieu (1995, s. 31) investerar familjer mer i skolutbildning ju större deras kulturella 

kapital är. Investeringar som präglas av tid som läggs ned på att sätta sig in i, stötta och hjälpa 

barnen med sina studier. Även andra investeringar, så som rent ekonomiska, till exempel för att 

tillhandahålla extra stöd utifrån till sina barn, förekommer i större utsträckning ju större kulturellt 

kapital. Familjer drivs, enligt Bourdieu, av en strävan att vidmakthålla sin sociala status, sina 

möjligheter och sina privilegier. Denna strävan ligger till grund för de så kallade 

reproduktionsstrategierna, det vill säga strategier för att inom familjen reproducera bland annat 

arv, ekonomiska strategier och, inte minst, utbildning. Förutom att investeringar i utbildning ökar 

med ett större kulturell kapital, ökar de också ju större relativ vikt familjens kulturella kapital har i 

förhållande till det ekomiska kapitalet (Ibid, s. 32). Forskning visar att elever som ärvt ett starkt 

kulturellt kapital statistiskt sett har stora chanser att i sin tur skaffa sig ett starkt utbildningskapital 

och med det också ett starkt ekonomiskt kapital (Broady, 1998, s. 8). Med andra ord är 

reproduktion av utbildnings-, kulturellt- och ekonomiskt kapital, och en snedrekrytering inom 

skolväsendet, ett faktum i viss utsträckning.  

Habitusbegreppet är ett nyckelbegrepp i Bourdieus teori kring kapital. Tidigare i rapporten har 

begreppet används i ett försök att förklara orsaker till elevers varierande utbildningsmöjligheter. 

Personer habitus kan här fungera som en hindrande faktor (Skawonius, 2005, s.328). Broady 

(1998, s. 16) förklarar begreppet som ett ”... system av dispositioner som tillåter människor att 

handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Dessa system av dispositioner är resultatet 

av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som ristats in i människors 

kroppar och sinnen.”. En människas habitus har formats av det liv hon har levt och styr hennes 

tankar kring saker och även hennes handlingar. Detta innebär att människans sociala värld 

återskapas, men det kan också innebära att den förändras, om den sociala världen och 

människans habitus inte överensstämmer (Ibid). 
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Kulturellt kapital i denna studie 
 

En elev och dess föräldrars kulturella kapital är en viktig aspekt i denna studie. Det är i dessa som 

jag tar avstamp när jag sätter dem i relation till elevers resultat och jämför hur de påverkar i olika 

länder.  Som framgått i texten ovan kan kulturellt kapital innebära olika saker, beroende på 

kontext. Hur definieras då ’kulturellt kapital’ i denna studie? Först och främst kommer studien 

lägga stor vikt på det som Bourdieu kallar för utbildningskapital. Detta kan ses som en underart 

av kulturellt kapital och behandlar den utbildning en människa har. I denna studie läggs ingen vikt 

vid hur ansedd en läroanstalt är i det aktuella samhället, utan begreppet begränsas till 

utbildningsnivå. Utöver utbildningskapital behandlas en mer allmän definition av kulturellt 

kapital. Här används främst de delarna av Bourdieus definition som behandlar litteratur och 

tillgång till konst och information. För att kunna säga något om elevers kulturella kapital används 

enkätsvar som behandlar frågor om tillgången till böcker och läsning i hemmet samt tillgången till 

dator i hemmet. Vidare kommer studien fokusera på föräldrars investeringar i barnens utbildning, 

i detta fall i form av stöttning genom frågor och hjälp till barnen och inte ekonomiska exempel på 

sådana. Som tidigare nämnt visar studier på att mängden stöttning kan sättas i relation till 

föräldrarnas kulturella kapital.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att bidra till förståelse för hur kulturellt kapital och utbildningskapital 

spelar in vid elevers skolprestationer i Timss matematikprov för årskurs 4 år 2011. Syftet är vidare 

att sätta svenska resultat i ett internationellt perspektiv för att kunna utröna möjliga skillnader i 

hur viktiga dessa faktorer är för elevers skolresultat. Studien kommer rikta in sig på två länder 

som hamnade i topp- respektive bottenskiktet av mätningen samt sätta dessa i relation till hur det 

ter sig i Sverige. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilken relation har elevernas kulturella kapital med dess prestationer i matematik (i Timss 

2011) och varierar denna relation bland länder som presterar bra respektive mindre bra? 
2. Vilken påverkan har föräldrarnas utbildningsnivå på elevernas matematikprestationer i dessa 

länder? 

3. Vilken betydelse har dessa faktorer för svenska elevers matematikprestationer och hur ser 

dessa samband ut i relation till detsamma i länder som presterade bättre respektive sämre än 

Sverige i matematik? 
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Material och metod 

Material 

 

Materialet som ligger till grund för denna studie består dels av de resultat som publicerats från 

matematikdelen för årskurs 4 i Timss 2011. Utöver detta kommer även elevsvarsenkäter och 

hemenkäter från samma undersökning att användas. Nedan följer en kort presentation av Timss. 

 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

Timss (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell jämförande 

studie som tester elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap. I studien deltar elever i 

årskurs 4 samt elever i årskurs 8. Sverige har hitills deltagit i studien fem gånger, 1995, 2003, 

2007, 2011 samt 2015 (Skolverket, 2012, s. 3). I Timss 2011, som denna rapport kommer att 

fokusera på, deltog från årskurs 4 över 300 000 elever från sammanlagt 50 länder och nästan lika 

många från årkurs 8. I Sverige deltog runt 4600 elever från årskurs 4, sammanlagt från 152 skolor. 

Motsvarande siffra för årskurs 8 var runt 5500 elever från sammanlagt 153 skolor (Ibid, s. 8).  

 

Val av material 

Av alla medverkande länder kommer denna studie att behandla resultat från och svar kring elever 

från Sverige, Nordirland och Polen. Valet av länder baserats på hur de placerat sig i 

undersökningen i matematik år 2011 och utgår också från antagandet att länderna är relativt 

kulturellt lika, bland annat sett ur Bourdieus definition av kulturellt kapital (se Teoretiska 

utgångspunkter). Syftet med studien är att jämföra resultat i Sverige med resultat i länder som 

presterade signifikant bättre respektive sämre i Timss 2011. Att valet här inte föll på exempelvis 

Singapore, som placerade sig i topp bland medverkande länder, och exempelvis Yemen, som 

hamnade i botten, beror på att kulturbegreppet är svårt att jämföra dessa länder emellan. Med 

detta som bakgrund valde denna studie att rikta in sig på länder som kan betraktas som relativt 

geografiskt nära, kulturellt lika och därmed kunna betraktas som jämförbara med Sverige. Bland 

dessa möjliga länder var Nordirland det land som presterat bäst i Timss 2011, samtidigt som 

Polen var det land som presterat sämst.  

Vidare behandlar denna studie, förutom elevernas resultat i matematik, svar som kan förväntas 

säga något om elevernas kulturella kapital och föräldrarnas utbildningsnivå. För att kunna säga 

något om detta, har svar från elever samt svar från föräldrar eller andra vårdnadshavare, 

behandlats. Dessa svar går att finna i Timss databas från 2011, där proven kompletterades med 

enkäter bestående av elev- och hemfrågor.  
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Vilka frågor kan då säga något om elevens kulturella kapital? I denna studie har elevens 

tillgång till litteratur och information tillsammans med föräldrars engagemang i elevens skolarbete 

fått figurera som indikatorer på elevens kulturella kapital. Också föräldrarnas utbildningsnivå och 

förväntningar på barnets utbildningsnivå ligger till grund för denna uppskattning av kulturellt 

kapital. De frågor som behandlas i detta syfte är dels följande frågor riktade till eleven: Hur ofta 

använder du dator hemma? och Hur ofta pratar du med dina föräldrar som skolan? . Vidare behandlas även 

dessa frågor, riktade till elevens föräldrar, eller andra vårdnadshavare i hemmet: Hur mycket tid i 

veckan lägger ni på läsning? Anser du att läsning är en viktig aktivitet? Hur många böcker har ni i hemmet? 

samt Vad är föräldrarnas högsta utbildningsnivå?  

 

Index 

För att kunna uppskatta elevernas kulturella kapital har det skapats två index som ämnar 

konstruera värden på detta. Anledningen till att två olika index skapats är dels för att studien då 

kunde behandla frågor som gav olika antal svarsalternativ, men också för att vidare kunna göra en 

jämförelse i resultaten av dessa och dess relation till elevernas resultat för att göra studien mer 

valid. Det första index som skapades kallas i denna studie för Kulturellt kapital 1 och behandlar 

elevernas tillgång till dator, hur aktivt de talar om skolarbete hemma, hur mycket de läser i 

familjen och hur viktigt föräldrar/vårdnadshavare anser att läsning är. I detta index kunde 

eleverna få ett värde mellan 4 och 16, då samtliga fyra frågor gav fyra olika svarsalternativ med 

olika värden. I detta index har de med värde 4 fått en etta på varje fråga och därmed uppskattas 

ha högst kulturellt kapital och de med värde 16 fått en fyra på varje fråga och därmed uppskattas 

ha lägst kulturellt kapital Bland de medverkande eleverna i denna studie var det ingen som fick 

värdet 16 och tabellerna visar därför värden mellan 4 och 15. I det andra indexet, som benämns 

som Kulturellt kapital 2, har föräldrarnas utbildningsnivå sammanslagits med antalet böcker eleven 

har i hemmet. Föräldrars utbildningsnivå fungerar också som en ensam faktor i undersökningen 

om hur just denna står i relation till elevernas resultat, men får i Kulturellt kapital 2 figurera 

tillsammans med antal böcker för att kunna säga något om elevens kulturella kapital. Bourdieu 

talar om utbildningskapital som en ensam kapitaldefinition men inkluderar även utbildning i 

definitionen av kulturellt kapital 1995, s. 32). I detta index, Kulturellt kapital 2, kan eleverna 

uppnå värden mellan 2-10, då samtliga två frågor gav fem olika svarsalternativ med olika värden. 

I detta index har man vid värde 2 fått ett en etta på varje fråga och anses därmed ha högst 

kulturellt kapital och vid värde 10 fått en femma på varje fråga och därmed anses ha lägst 

kulturellt kapital . Dessa index har sedan sammanförts i korstabeller och där de, med hjälp av 

datahanteringsprogrammet SPSS, korsats med elevernas resultat i matematikdelen av Timss från 

2011. Ytterligare en sådan korstabell har också konstruerats där elevernas resultat förts samman 

med föräldrarnas högsta utbildningsnivå. Vidare har elevernas också grupperats utefter sina 

uppmätta värden av kulturellt kapital. Gällande Kulturellt kapital 1 har eleverna grupperats i 
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grupperna 4-6 (de med högst uppmätt kulturellt kapital), 7-9,10-12 samt 13-15 (de med lägst 

uppmätt kulturellt kapital). Vid Kulturellt kapital 2 har eleverna grupperats enligt följande: 2-4 

(högst), 5-7 samt 8-10 (lägst). I de konstruerade tabellerna kan vi utläsa hur stor andel i de 

respektive grupperna som uppnått olika resultat i matematikproven i Timss 2011. Provresultaten 

är uppdelade i de som presterat under 400 poäng, mellan 400-475 poäng, mellan 475-550 poäng, 

mellan 550-625 poäng och slutligen de som presterat över 625 poäng. EU/OECD- genomsnittet 

var 2011 för elever i årskurs 4 518 poäng. Snittet var för svenska elever 504 poäng, för polska 

elever 481 poäng och för de nordirländska 562 poäng (Skolverket, 2012a, s. 31).   

 

Validitet och reliabilitet  

För att stärka sina resultat i en studie finns två centrala begrepp man bör lyfta och reflektera över, 

studiens validitet samt dess reliabilitet. Validitet avser undersökningens relevans för studiens syfte, 

det vill säga hur pass väl de frågor vi ställer ger svar på det vi vill undersöka. Validitet kan kort 

beskrivas som giltigheten i det vi mäter (Djurfeldt, 2010, s. 104). Reliabiliteten avser däremot den 

tillförlitlighet frågorna och dess svar innehar, snarare än dess relevans (Ibid).  

Reliabiliteten i studie som denna, där man grundar sig på svar från intervjuer eller enkäter av 

olika slag, kan påverkas av exempelvis otydliga frågor eller tvetydliga svarsalternativ (Djurfeldt, 

2010, s. 104). Validiteten tenderar att vara högre i kvalitativa undersökningar men reliabiliteten är 

ofta högre kvantitativa undersökningar, där forskaren förlitar sig på standardiserande 

frågeformulär (Ibid, s. 105). I denna studie har alla elever och föräldrar svarat på samma frågor 

med samma svarsalternativ och proven har varit utformade likadant, med samma 

bedömningsunderlag och betyg-/poängskala. För att höja validiteten i kvantitativa 

undersökningar av det slag som den i denna studie kan man i planeringsfasen av 

frågeundersökningen arbeta förebyggande - till exempel genom pilotundersökningar eller 

kvalitativa tekniker, som exempelvis informella intervjuer (Ibid). I fallet för denna studie används 

dock empiri som redan är skapad och insamlad. Validiteten och reliabiliteten är med andra ord 

delvis beroende av att Timss frågeformulär och svarsmaterial är noga underbyggt, tydligt och 

korrekt insamlat. Förhandsarbetet och tillvägagångssätten i de olika medverkande länderna är 

svårt att kontrollera och bedöma. Gällande frågeformulering och svarsalternativ finns dessa 

publicerade på Timss internationella databas och bedöms för det ändamål de används i denna 

studie som tillräckligt tydliga och konkreta.  

Reliabilitetsfrågan är också relevant när det kommer till tolkning av resultaten. Kan 

feltolkningar av resultaten ske? Kan metoden utesluta felberäkningar? Kan svaren ha blivit 

manipulerade och har de tillfrågade svarat sanningsenligt? Svårast besvarat är troligtvis de två 

sista frågorna. Huruvida de tillfrågade svarat sanningsenligt kan orimligen besvaras av någon 

annan än den tillfrågade själv och att kontrollera detta är inte möjligt. För att kunna svara på om 

svaren blivit manipulerade krävs övervakning och deltagande vid själva insamlingstillfället, något 

som sträcker sig långt utanför denna studies begränsningar. För att utesluta felberäkningar har 
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den data som behandlas i SPSS korsats och sammanställts flera gånger, för att få samma resultat 

och även i de fallen där beräkningar skett manuellt, har dessa upprepats flertalet gånger för att 

kontrollera och säkerställa resultaten. I begynnelsen av den statistiska sammanställningen har 

irrelevant data sållats bort för att säkerställa att de data som behandlas enbart är den data som 

besvarar det vi vill ta reda på. I det här fallet gäller det svarskategorier där den tillfrågade inte vet 

svaret eller kan svara eller svar som ej går att applicera på den aktuella frågan. Vidare har studien, 

i själva tolknings- och jämförelsestadiet, bortsett från grupper elever där andelen varit allt för låg 

för att kunna bidra med något som helst statistiskt underlag. Detta gäller alltså när materialet är 

insamlat och korsat och eleverna grupperats utefter sitt uppmätta värde av kulturellt kapital. I 

vissa länder och i vissa anseenden kan eleven anses ha lågt kapital om värdet är lågt sett till just 

det landet, detta kan med andra ord vara relativt. Vidare bör, gällande studiens reliabilitet, betonas 

att ingen tolkning sker på resultaten, analysen är kvantitativ och statistisk och det är siffror som 

jämförs. 

Tolkningsproblemet blir dock mer aktuellt när det kommer till studiens validitet. Kan vi säga 

något om elevernas kulturella kapital och föräldrarnas utbildningskapital utifrån de data vi använt 

oss av? Studien ämnar ge en uppskattning av elevernas kulturella kapital och gör detta utifrån att 

inkludera faktorer som läsning och tillgång till information, inställning till och engagemang i 

skolan och utbildningsnivå (se Teoretiska utgångspunkter). Andra aspekter av kulturellt kapital 

kan möjligen undersökas och då möjligen visa på andra resultat, men i denna studie har 

validiteten ämnats stärkas genom att slå samman flertalet faktorer i ett index, samt skapa två 

sådana index och jämföra hur de två står sig i förhållande till elevers resultat. I denna studie har vi 

vidare begränsat oss till ett så kallat relativt kapital- och utbildningsbegrepp, det vill säga en 

objektiv bedömning av begreppet. Vid ett sådant fall kan vi använda oss av data för att göra en 

uppskattning (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 23). Hade ett annat perspektiv intagits, exempelvis 

utstötnings- eller självuppskattningsperspektiv, hade ytterligare metoder krävts, exempelvis mer 

ingående intervjuer (Ibid).   
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Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit vid undersökningen av hur olika faktorer 

påverkar elevernas skolresultat. Resultaten från de olika länderna kommer att jämföras och 

analyseras. Nedan kommer inledningsvis elevernas resultat i matematik sättas i relation till 

föräldrars/vårdnadshavares högsta utbildningsnivå (vidare i analysen kommer begreppet 

’föräldrar’ att användas, men begreppet kan också innebära annan vårdnadshavare). Vidare 

kommer sedan resultaten sättas i relation till de index som har skapats för att skapa en 

uppfattning av elevernas kulturella kapital.  

Föräldrars utbildningsnivå och barnets skolresultat 

Gemensamt för de tre länderna som denna studie har behandlat är att föräldrarnas 

utbildningsnivå, i viss utsträckning, har betydelse för barnens resultat i matematik. I samtliga 

länder finner vi att de elever som presterar allra bäst (625 poäng eller över) till störst utsträckning 

befinner sig bland de elever vars föräldrar också har den högsta utbildningsnivån – universitet 

eller högre (se Bilaga 1.1–1.3). Tittar vi vidare på de elever som presterat allra sämst (under 400 

poäng) finns också här en trend som är gemensam för alla tre länder – här finner vi fler elever ju 

lägre avklarad utbildningsnivå föräldrarna besitter (Ibid). I denna studie har det främst tittats på 

skillnaden mellan de elever vars föräldrar har hög utbildning och de som har avslutat grundskolan 

(eller motsvarande det vi i Sverige kallar grundskola, skolnivån betecknas olika i olika länder men 

kommer i denna studie benämnas som just grundskola). Anledningen till detta är att antalet 

föräldrar som svarat att de inte avslutat grundskolan är så pass lågt att statistiken lätt kan bli 

missvisande. 

Sverige 

Av de svenska eleverna presterade 3,5 % över 625 poäng. Av de vars föräldrar har högst 

utbildning presterade 6,4 % över 625 poäng och 37,6% över 550 poäng. Motsvarande siffror för 

de vars föräldrar enbart avslutat grundskola är 1,3 % respektive 15,4%. Bland de elever vars 

föräldrar enbart avslutat grundskola eller lägre har flest presterat mellan 400-475 poäng. Bland 

resterande elever, de vars föräldrar avslutat gymnasium eller högre, har de flesta presterat mellan 

475-550 poäng. (se Bilaga 1.1).  

Polen  

Av de polska eleverna presterade 2,3 % över 625 poäng. Av de vars föräldrar har högst utbildning 

presterade 6,5 % över 625 poäng och 35,5% över 550 poäng. Motsvarande siffra för de vars 

föräldrar enbart avslutat grundskolan är 0,2 % respektive 6,3 %. Bland de elever vars föräldrar 

enbart avslutat grundskola eller lägre har flest presterat mellan 400-475 poäng. Bland resterande 
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elever, de vars föräldrar avslutat motsvarande gymnasium eller högre, har de flesta presterat 

mellan 475-550 poäng (se Bilaga 1.2). 

Nordirland 

Av eleverna i Nordirland presterade 30,3% över 625 poäng. Av de vars föräldrar har högst 

utbildning presterade 48,8% över 625 poäng och 83,6% över 550 poäng. Motsvarande siffra för 

de vars föräldrar enbart avslutat grundskolan är 19,6% respektive 51,3%. (se Bilaga 1.3) Här 

finner vi att bland de elever vars föräldrar enbart har avslutat grundskolan (i Timss benämnt 

lower secondary) har de flesta presterat mellan 475-550 poäng. Nästan lika många bland denna 

grupp elever har presterat mellan 550-625 poäng och de har också de flesta av de elever vars 

föräldrar som ej avslutat grundskolan, de som avlutat gymnasium och de som läst vidare men inte 

på universitet. Bland de elever vars föräldrar har avslutat universitet eller högre, har de flesta 

presterat över 625 poäng.  

 

Spridning av resultat i de olika länderna 

Utöver det faktum att eleverna i Nordirland överlag presterade långt bättre än i de svenska och 

polska eleverna, kan denna studie också visa att de höga resultaten här också är mer jämt fördelat 

mellan elever med olika starkt utbildningskapital hos föräldrarna. Tittar vi på de eleverna som 

presterade bäst (över 625 poäng) finner vi i Nordirland att 19,6 % av de elever vars föräldrar 

avslutat grundskolan men inte högre gjorde detta, vilket är ca 40 % av hur denna procenthalt ter 

sig för elever vars föräldrar avslutat universitetet, där 48,8% presterade 625 poäng eller högre (se 

Bilaga 1.3).  I Polen är motsvarande siffra ca 3,6 % (hur stor del de högpresterande bland elever 

med lågutbildade föräldrar (0,2 %) utgör i relation till de med universitetsutbildade (5,6 %)) (se 

Bilaga 1.2) och i Sverige är den ca 20% (1,3 % av 6,4 %, se Bilaga 1.1).  

Förutom att den Nordirländska skolan lyckats bra med att få högpresterande elever, har de 

också lyckats relativt bra med att stävja relationen mellan föräldrarnas utbildning och elevernas 

framgång (även om en sådan relation fortfarande går att finna). Det motsatta kan konstateras om 

Polen, där inte bara resultaten är i genomsnitt låga utan där också relationen mellan föräldrars 

utbildning och elevens framgång är stark. I Sverige, där elevernas resultat är lägre än de i 

Nordirland och bättre än de i Polen, är relationen mellan föräldrars utbildning och barnens 

resultat starkare än i Nordirland men svagare än i Polen.  

 

Kulturellt kapital och resultat  

Det kulturella kapitalet hos eleverna och hur elevernas resultat står i relation till detta har 

undersökts i två korstabeller, där kulturellt kapital skattas på två olika sätt (se Metod). 
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Sverige 

I den första beräkningen av kulturellt kapital, det vi här kallar Kulturellt kapital 1, visar tabellen 

att den största grupp elever som hade 625 poäng eller mer, det vill säga presterade allra bäst, går 

att finna bland de elever som fick ett värde mellan 4-6 gällande kulturellt kapital (4,8 %, se 

tabellen nedan, med utgångspunkt i tabellen i Bilaga, 2.1). Värde 4 är det högsta värdet av 

kulturellt kapital 1 och i denna studie har eleverna grupperats efter uppnåt värde i grupperna 4-6, 

7-9, 10-12 samt 13-15. Gruppen 4-6 är alltså den grupp elever som anses ha högst Kulturellt 

kapital 1 medan eleverna i gruppen 13-15 anses ha lägst värde av Kulturellt kapital 1. Nästan lika 

stor del av eleverna med värde 13-15, det vill säga elever med ett betydligt lägre kulturellt kapital, 

presterade också över 625 poäng (4,6 %). Dock var antalet elever med ett värde mellan 13-15 

betydligt lägre än de med värde 4 och bör i denna undersökning anses som försumlig och 

jämförelsen kommer därför sträcka sig mellan grupperna 4-6 till 10-12. Tittar vi vidare på de 

elever som presterade allra sämst, det vill säga under 400 poäng, är denna andel större ju sämre 

värde av Kulturellt kapital 1 eleven uppnår. Om vi jämför elever som fått värde 4-6 och elever 

som fått värde 10-12, kan vi av tabellen nedan avläsa att 4,8 % av eleverna med värde 4-6 

presterat över 625 poäng, medan motsvarande andel av eleverna med värde 10-12 är 2 %. Vi kan 

på tabellen även se att andelen elever som klarat dessa poäng kontinuerligt minskar i takt med 

deras kulturella kapital (dvs. Kulturellt kapital 1) (då vi här bortser från grupp 13-15). Vidare är 

det bland eleverna med värde 4-6 4,4 % som presterat 400 poäng eller sämre, medan 

motsvarande siffra för elever med värde 10-12 är 9,0 %. Även här ser vi en kontinuitet, där 

procenthalten blir kontinuerligt högre ju sämre kulturellt kapital (se tabellen nedan). Bland de 

svenska eleverna hade de flesta ett värde mellan 7-9 (på skala 4(högst)-15(lägst)) av Kulturellt 

kapital 1 och de flesta presterade mellan 475 och 550 poäng.  

 

 

  (Kulturellt kapital 1 och resultat Sverige, se bilaga 2.1.) 

  

Tittar vi vidare på hur det vi i denna studie kallar Kulturellt kapital 2 står i relation till resultaten 

bland de svenska eleverna, kan vi även här se att andelen elever som fått bäst resultat, över 625 
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poäng, är störst bland de elever som också här har högst värde av kulturellt kapital, i detta fall 

värde 2-4. Störst andel elever som hade lägst resultat, det vill säga under 400 poäng, går att finna 

bland de elever som också har det lägsta värdet av kulturellt kapital (se tabellen nedan). Kulturellt 

kapital 2 sträcker sig mellan värdena 2 (högst) och 10 (lägst). Bland de elever som hade värde 2-4 

var det 5,3 % som presterade över 625 poäng. Motsvarande andel bland elever som hade värde 8-

10 var 0,5 %. Andelen elever som presterade över 625 poäng sjunker kontinuerligt i takt med det 

kulturella kapitalet (Kulturellt kapital 2). Tittar vi på hur stor del av eleverna som presterade 

under 400 poäng är procenthalten för elever med värde 2-4 2,5 %, medan motsvarande andel för 

elever med värde 8-10 är 22,2%. Även här stiger procenthalten ju sämre värde av Kulturellt 

kapital 2 eleven uppvisar. Bland de svenska eleverna hade de flesta ett värde på mellan 2-4 av 

Kulturellt kapital 2 (dvs. högt kulturellt kapital).  

 

 

  (Kulturellt kapital 2 och resultat Sverige, se bilaga 2.1.) 

Polen 

Bland de polska eleverna hade de flesta ett värde mellan 7-9 vid mätning av det vi här benämner 

Kulturellt kapital 1. Den största andel elever som uppnådde 625 poäng eller mer på 

matematikproven går att finna bland den grupp elever med högst högst värde av Kulturellt 

kapital 1, värde 4-6. Bland dessa elever uppnådde 4,4 % ett resultat över 625 poäng. Den största 

andel elever som presterade under 400 poäng går att finna bland de med lägst värde av Kulturellt 

kapital 1 (se tabellen nedan, med utgångspunkt i tabellen för Kulturellt kapital 1 i Bilaga 2.2). I 

denna mätning av kulturellt kapital kunde eleverna uppnå värden mellan 4-14. Då inte många av 

de polska eleverna hade värde 13-15, så sträcker sig denna jämförelse mellan elever som fått 

värde mellan 4-6 och 10-12. Bland de elever som fick värde 4-6 var det 4,4 % som presterade 625 

poäng eller mer på matematikproven. Motsvarande siffra för elever med värde 10-12 är 1 %. 

Andelen elever med så höga provpoäng sjunker i takt med deras Kulturella kapital 1. Tittar vi 
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vidare på elever som presterade under 400 poäng på provet utgör de 7,6 % av elever med värde 

4-6 medan de utgör 17,7% av de elever som fick värde 10-12. Också här följer procenthalten det 

uppmätta kulturella värdet, där större andel elever presterade under 400 poäng ju sämre värde av 

Kulturellt kapital 1 de uppnår. Bland de polska eleverna presterade de flesta mellan 475-550 

poäng, detta gäller för alla värden av Kulturellt kapital 1. 

 

 

 

   (Kulturellt kapital 1 och resultat Polen, se bilaga 2.2.)  

 

 

Vidare, bland de polska eleverna, hade störst andel elever ett värde mellan 5-7 av Kulturellt 

kapital 2 (av möjliga 2-10, där två är högst). Störst andel elever som presterade över 625 poäng 

går att finna bland den grupp elever med högst Kulturellt kapital 2, de med värde 2-4. Störst 

andel elever som presterade under 400 poäng finns bland de med sämst värde på Kulturellt 

kapital 2 (se tabellen nedan, med utgångspunkt i Bilaga 2.2).  Medan 5,3 % av de elever som fått 

värde 2-4 presterade över 625 poäng, är motsvarande siffra för de med värde 8-10 0,0 %. Det var 

med andra ord ingen bland de som hade så pass lågt värde på Kulturellt kapital 2 som uppnådde 

så höga resultat. Bland elever med värde 2-4 av Kulturellt kapital 2 var det 3,8 % som presterade 

under 400 poäng. Motsvarande andel elever bland de med värde 8-10 är 26,8%. Samtidigt som 

andelen elever som presterade över 625 poäng minskar i takt med deras Kulturella kapital 2, ökar 

andelen elever som presterade under 400 poäng i takt med att deras Kulturella kapital 2 minskar. 

Man kan bland de polska eleverna alltså se ett samband mellan elevernas resultat och deras 

kulturella kapital,både det vi benämner Kulturellt kapital 1 och Kulturellt kapital 2. 
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  (Kulturellt kapital 2 och resultat Polen, se bilaga 2.2.) 

 

Nordirland 

Bland de nordirländska eleverna finner vi att störst andel elever som fick över 625 poäng på 

matematikproven går att finna bland den grupp elever som uppnådde ett värde mellan 7-9 av 

Kulturellt kapital 1 (på en skala mellan 4-14, där 4 är högst) (se tabellen nedan med utgångspunkt 

i Bilaga 2.3). Bland dessa elever var det 31,9% som fick över 625 poäng. Andelen elever som hade 

under 400 poäng var störst bland de som fick ett värde mellan 10-12. De flesta av de 

nordirländska eleverna hade ett värde mellan 7-9 av Kulturellt kapital 1. Då få elever i Nordirland 

fick ett värde på 13-15, kommer denna studie att inrikta sig på att jämföra elever som fick ett 

värde på 4-6 till 10-12. Bland de som fick högst värde av Kulturellt kapital 1, dvs. värde 4-6, 

lyckades 29 % prestera över 625 poäng. Motsvarande andel elever bland de som fick värde 10-12 

är 26 %. Tittar vi istället på de elever som presterade under 400 poäng var det här 1,8 % av de 

med värde 4-6 som åstadkom detta medan motsvarande andel elever bland de med värde 10-12 

är 3,2 %. Bland de Nordirländska eleverna går det inte att, på samma sätt som bland de svenska 

och polska, att finna en kontinuerlig ökning eller minskning av antal elever som presterat högt i 

takt med Kulturellt kapital 1, och bara en svag sådan för elever som presterade under 400 poäng. 

De flesta av de nordirländska eleverna presterade mellan 550-625 poäng, bortsett från de med ett 

värde på 9 av Kulturellt kapital 1, där störst andel elever presterade över 625 poäng (se Bilaga 

2.3). 
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  (Kulturellt kapital 1 och resultat Nordirland, se bilaga 2.3.) 

 

 

Tittar vi slutligen på Kulturellt kapital 2 och resultat bland de nordirländska eleverna visar 

tabellen nedan (med utgångspunkt i Bilaga 2.3) att de flesta elever här hade ett värde mellan 2-4 

(av möjliga 2-10), tätt följt av värde 5-7. Den andel elever som presterade över 625 poäng var 

största bland de som hade högst värde av Kulturellt kapital 2, det vill säga värde 2-4. Tittar vi 

istället på de elever som presterade lägst, under 400 poäng, var här andelen störst bland de elever 

som hade värde 8-10, dvs. den grupp elever med lägst uppmätta Kulturellt kapital 2. Bland de 

med värde 2-4 var det 43,5% som presterade över 625 poäng. Motsvarande andel elever bland de 

med värde 8-10 var 9,5 %. I detta fall sjunker andelen elever som lyckades prestera sådana här 

höga provpoäng i linje med att deras värde på Kulturellt kapital 2 sjunker (se tabellen nedan). 

Vidare var det bland elever med värde 2-4 0,8 % som presterade 400 poäng eller lägre medan 

motsvarande andel av elever med värde 8-10 är 5,3 %. Även här kan vi uttyda en relation mellan 

resultat och Kulturellt kapital 2, där andelen elever som presterade under 400 stiger i linje med att 

deras kulturella kapital sjunker. Bland de nordirländska eleverna kan vi konstatera att det inte går 

att uttyda någon tydlig relation mellan elevernas värde av det vi kallar Kulturellt kapital 1 medan 

vi kan uttyda en något starkare sådan när vi tittar på det vi benämner som Kulturellt kapital 2.  
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  (Kulturellt kapital 2 och resultat Nordirland, se bilaga 2.3.) 

 

Spridning av resultat i de olika länderna 

I likhet med de tendenser vi kunde se gällande relationen mellan föräldrars utbildningskapital och 

elevernas resultat, kan vi även när det gäller relationen mellan kulturellt kapital och elevers 

resultat se att det bland eleverna i Nordirland inte finns ett lika starkt samband mellan elevers 

höga resultat och dessa faktorer. Tittar vi på de elever med starkast kulturellt kapital och de med 

svagast kulturellt kapital (då vi räknat bort de värden där eleverna var för få) och hur de lyckats 

prestera över 625 poäng kan vi se att när det kommer till vår första uppskattning av kulturellt 

kapital, Kulturellt kapital 1, är det 29 % av de med starkast kulturellt värde (värde 4-6) som lyckas 

prestera detta och 26 % av de med svagast kulturellt värde (värde 10-12, grupp 13-15 är här 

försumbar). Denna grupp av elever med höga poäng men med svagt kapital utgör alltså lika stor 

del som 89,7 % av de med starkast värde Kulturellt kapital 1. Jämför vi här med relationen mellan 

Kulturellt kapital 1 och resultat i Sverige och Polen kan vi se att de med svagast kulturellt värde 

som presterade över 625 poäng bland de svenska eleverna utgör lika stor del som 41,7% av de 

med starkats kulturellt värde som presterade lika högt medan motsvarande procenthalt bland de 

polska eleverna var 22,7%. Gällande Kulturellt kapital 1 och elevernas resultat var det alltså bland 

de polska eleverna som det skiljde sig störst bland de med starkt respektive svagt kulturellt värde 

när det kommer till att prestera högsta poäng på matematikproven.  

Tittar vi på hur denna relation ter sig när det kommer till Kulturellt kapital 2, det vill säga 

tillgången till böcker i hemmet tillsammans med föräldrars utbildningsnivå, var spridningen större 

mellan de med starkt respektive svagt kulturellt värde i alla länder, men även här minst 

framträdande i Nordirland. I Sverige och Polen såg denna fördelning relativt lika ut, i Sverige var 

det 0,5 % av eleverna med svagast kulturellt värde som lyckats prestera över 625 poäng och 0 % 

av de polska eleverna i samma grupp, medan motsvarande siffror för de mest starkast kulturellt 
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värde var 5,3 % för båda länderna. Här utgjorde alltså de med svagast kulturellt värde 0,1 % 

respektive 0,0 % i förhållande till de med starkast. I Nordirland var det 43,5 % av eleverna i 

gruppen med starkast kulturellt värde som fick över 625 poäng och motsvarande andel bland de 

med lägst kulturellt värde var 9,5 %, vilket utgör lika stor del som 21,8%% av de med starkast 

kulturellt värde. I Kulturellt kapital 2 får vi, som nämnt, med effekten av föräldrarnas 

utbildningsnivå, en effekt som tidigare visat sig ha relativt stark påverkan på elevernas 

skolresultat. 

När det kommer till relationen mellan kulturellt kapital och resultat i matematik i Timss 2011 

tycks relationen dem sinsemellan inte vara mycket svagare i Sverige än i Polen, som överlag 

presterade signifikant sämre poäng. Tittar vi på tabellerna i sin helhet (se ovan samt Bilaga 2.1 

och 2.2) kan vi se att relationen i det stora hela är lite svagare bland de svenska eleverna, men 

tittar vi exempelvis på fördelningen av elever som presterat högst poäng så är den ganska likartad 

de två länderna emellan, de största avvikanden i dessa avseenden sker när elevantalet blir så pass 

lågt att de rent statistiskt inte kan säga något. Nordirland är det land bland dessa tre länder som 

signifikant presterat högst poäng överlag och det tycks också vara det land som lyckats bäst med 

att stävja ojämlikheter mellan elever med dels olika högt kulturellt kapital (uppskattat på olika 

sätt) och också olikheter i föräldrars utbildningsbakgrund.  
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Diskussion 

Kopplingen kulturellt kapital och föräldrars utbildning och elevens skolresultat emellan är inte 

lika stor i alla länder och skolsystem (OECD, 2010, s. 52), något som denna studie bekräftar. Av 

analysen framkommer att föräldrars utbildningsnivå har relativt stark påverkan på elevers 

matematikresultat i samtliga länder. Relationen faktorerna sinsemellan tycks dock vara starkare 

både i Polen och i Sverige än i Nordirland, där eleverna överlag presterade signifikant bättre än i 

de andra två. De faktorer som i den här studien fått figurera som symboler för elevernas 

kulturella kapital tycks av resultaten också påverka elevernas matematikresultat, även här tycks 

relationen vara starkare i Sverige och Polen. Gemensamt för de tre länderna tycks dock vara att 

det är just föräldrarnas utbildningsbakgrund som har starkast påverkan på barnens resultat (bland 

de faktorer som här testats). Detta ligger i linje med den forskning som Lidegran (2009, s. 28) 

presenterar, där hon pekar ut föräldrars utbildningsnivå som den enskilt största faktorn till den så 

kallade sociala snedrekryteringen i skolan. 

Kopplingen mellan kulturellt kapital och skolframgång har ofta främst varit framträdande när 

det kommer till läsförståelse (Cheung m.fl., 2003, s. 58; Pajkin, 2015, s. 8 ). Även tidigare 

forskningar har dock visat en sådan tendens gällande matematikresultat. I Cheung m.fl.’s studie 

på brittiska elever tycks relationen kulturellt kapital och elevers skolprestationer vara starkare än 

hur denna studie framställer relationen faktorerna sinsemellan på nordirländska elever. 

Skolsystemet i Nordirland skiljer sig dock en del från det i övriga Storbritannien (Borooah & 

Knox, 2014, s. 196), vilket kan vara en anledning till varför resultaten också skiljer sig åt. 

 

Decentralisering och skolval 

Varför är då dessa relationer starkare i Sverige och Polen än i Nordirland? Herbst & Wojciuk 

(2014, s. 7) lyfter fram det faktum att både den svenska och den polska skolan präglas av en stark 

decentralisering. Under 1990-talets början spreds en våg av decentraliseringsidén över den 

internationella skolpolitiken och många länder strukturerade om sina skolsystem och överlät en 

stor del av styrningen och ansvaret till lokala instanser. Sverige var ett av de länder där 

decentraliseringen gick längst medan det bland annat i Storbritannien inte slog lika starkt (Ibid). 

Herbst & Wojciuk menar på att decentralisering främst gynnar de lokala styrningsinstanser med 

starkast finansiella resurser och högt mänskligt kapital, medan det istället missgynnar skolor i 

kommuner med lägre tillgång på resurser – skolor i rikare kommuner drar mer troligt fördel av en 

decentralisering än de i fattigare kommuner. Ett decentraliserat skolsystem, som präglar både den 

svenska och den polska skolan, kan alltså skapa ojämlikhet i elevernas skolprestationer tack vare 

olika förutsättningar i skolorna. Här spelar alltså det geografiska läget roll för eleverna men också 
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ofta socioekonomiska, då de rikare kommunerna i större utsträckning överlag består av rikare 

invånare. Skiljer sig kvaliteten på skolorna åt beroende på var befinner sig, spelar också det fria 

skolvalet en avgörande roll i huruvida en elev får tillgång till en bra utbildning eller inte. 

Malmberg m.fl. (2013, s. 119) menar på att ett fritt skolval i första hand utnyttjas av priviligierade 

grupper. De visar också på att det fria skolvalet har en segregerande roll i den svenska skolan. 

Vidare menar de på att en drivkraft bakom ökade skillnader i resultat mellan skolor bland annat 

är att svenskfödda föräldrar och medelklassgrupper väljer bort skolor som domineras av 

minoriteter (Ibid).   

När det kommer till att göra aktiva val gällande elevers skolgång visar tidigare forskning på att 

både föräldrars utbildningsnivå och kulturella kapital spelar in. Föräldrar som själva genomgått 

långa utbildningar tenderar att tidigt förmedla vikten av att placera sig rätt i systemet till sina barn 

och tenderar även att i större utsträckning göra selektiva utbildningsval till sina barn (Lidegran, 

2009, s. 236). Ett konkret exempel på ett sådant selektivt val kan vara att just göra ett aktivt val av 

skola. Tittar vi vidare på det kulturella kapitalets möjliga inverkan på val av skola tenderar 

föräldrar med starkare kulturellt kapital vara mer aktiva i beslut som rör barnets skolgång än de 

med svagare kulturellt kapital (Bourdieu, 1995, s. 31). Likväl som det kan finnas faktorer hos den 

enskilde eleven och dess familj som kan fungera som gynnande gällande möjligheter att göra 

gynnande val, kan också samhälleliga strukturer och personer habitus fungera som hindrande 

faktorer gällande utbildningsmöjligheter (Skawonius, 2005, s. 328). Exempel på sådana kan vara 

brist på pengar, vilket i sin tur kan bidra till minskade möjligheter till att flytta eller resa dit man 

vill eller brist på tillgång till information.  

 

Ojämlikhet i olika avseenden 

Som nämnt ovan kan andra faktorer än just kulturellt kapital och föräldrars utbildningsnivå spela 

in när det kommer till ojämlikhet i skolresultat, exempelvis geografiskt läge och ekonomiska 

tillgångar. Utav de resultat som framkommit i denna studie tycks Nordirland varit framgångsrikt 

gällande att komma bort från bakgrundsfaktorers påverkan på elevers skolresultat. Nämnas bör 

dock att även om de nordirländska eleverna inte i samma utsträckning som de svenska och polska 

påverkas av sitt kulturella kapital och föräldrars utbildningskapital, finns det andra faktorer som 

ligger till grund för segregation och ojämlikhet även i den nordirländska skolan. I efterdyningarna 

av de stora konflikter som tidigare rått i landet, råder nu en starkt segregerad skola som är 

uppdelad på religiösa grunder (Borooah & Knox, 2014, s. 196). Skolsystemet i Nordirland är i 

stora drag uppdelat i två läger, med så kallade ’maintained schools’ som i majoritet utgörs av 

katolska elever och ’controlled schools’, där större delen av eleverna är protestanter. Nationella 

strävanden att försöka minska denna segregerade skola, där elever från de olika religiösa 

riktningarna sällan möts, har hittills inte lyckats nämnvärt (Ibid, s. 204). Ojämlikheten mellan 

dessa olika skolformer är också relativ stor, bland annat ekonomiskt och, möjligen som en följd, 
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prestationsmässigt. Exempelvis läggs det överlag mer resurser på lärarna i katolska skolor, och det 

är också där resultaten bland eleverna överlag är mycket högre (Ibid). I Timss studie framgår inte 

från vilken typ av skola de medverkande eleverna går i. Resultaten är överlag höga i den 

nordirländska skolan men skillnaden är stor mellan olika skoltyper (Ibid). En möjlig förklaring till 

de nordirländska elevernas höga genomsnittspoäng i matematikdelen av Timss 2011 kan vara att 

en stor del av de medverkande också går på högpresterande skolor, exempelvis katolska skolor 

eller så kallade ’grammar schools’. Hade merparten av de medverkande i stället gått på de 

protestantiska skolorna, kanske resultaten hade fallit sig annorlunda.  

Utöver dessa religiösa faktorer finns det även andra faktorer hos elever där jämlikheten brister 

i Nordirland. Exempelvis är dels elever med beviljade fria skolmåltider (dvs. elever med svag 

ekonomi) och elever med behov av särskilt stöd starkt underrepresenterade i toppresterande 

skolor i Nordirland (Borooah & Knox, 2014, s. 196). Sådana ojämlikheter går också att finna i 

Sverige och Polen (Skolverket, 2009; OECD, 2015; Herbst & Wojciuk 2014). Vidare spelar också 

elevens kön ofta in som en bidragande faktor när det kommer till skolprestationer. Här ser dock 

sambanden olika ut beroende på land och skolämne (Borooah & Knox, 2014, s. 204; Cheung 

m.fl., 2003, s. 58). När det kommer till kulturellt kapital i relation till elevens skolprestation visar 

tidigare forskning på att detta samband är störst gällande flickor (Pajkin, 2015, s. 8). Denna studie 

har dock inte gjort ansats till att undersöka resultaten i relation till elevernas kön. 
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Konklusion 

Ansatsen för denna studie var att undersöka kopplingen mellan elevers kulturella kapital samt 

föräldrars utbildningsnivå och elevers resultat i matematik i Timss 2011. Studien undersökte hur 

denna koppling såg ut dels i Sverige men också i Nordirland och Polen, som utmärker sig i 

matematikdelen av Timss 2011 som länder som presterat relativt bra respektive relativt dåligt. 

Studiens resultat visade på att relationer mellan dessa faktorer och elevers matematikresultat går 

att finna i samtliga tre länder, men att de spelar en större roll i Sverige och Polen. Vidare kunde 

resultaten också visa att föräldrars utbildningsnivå var av mer vikt när det kommer till elevernas 

matematikprestationer än vad deras kulturella kapital tycks vara. Polen presterade signifikant 

sämre än Sverige på det aktuella provet. Dock skiljde det sig inte nämnvärt åt mellan länderna när 

det kom till relationen mellan kulturellt kapital och elevers resultat och inte heller relationen 

mellan föräldrars utbildning och elevers resultat. Gällande de båda faktorerna var visserligen 

relationen med elevers resultat något starkare i Polen än Sverige, men inte markant. Däremot 

kunde vi se en mycket svagare relation de två faktorerna och elevers skolframgång emellan i det 

högpresterande landet Nordirland. 

Hur kan man då vidare dra nytta av dessa resultat? Av studien framgår att man i Nordirland på 

något sätt lyckats bättre med att stävja dessa bakgrundsfaktorers inverkan på elevernas 

matematikresultat. Vi har i detta fall identifierat ett skolsystem som lyckats gå från relationen 

kapital – skolframgång. Enligt OECD (2010, s. 52), är detta ett viktigt steg på vägen till att bryta 

denna trend internationellt. Nästa steg blir att identifiera exakt vad det är i dessa skolsystem som 

visat sig vara extra framgångsrikt på denna front. I diskussionsavsnittet i denna rapport har 

möjliga orsaker pekats ut, exempelvis ett mindre decentraliserat skolsystem och mindre ansvar på 

den enskilde individen att aktivt göra gynnande skolval. Tittar vi dock närmre på den 

nordirländska skolan finner vi att det även här råder ojämlikhet skolor emellan. Att det skulle vara 

så enkelt som att en mindre decentraliserad skola innebär bättre förutsättningar för alla elever 

oavsett bakgrund är dock att dra för stora slutsatser. Vidare forskning bör kanske därför snarare 

gå in på läroplansnivå samt organisatorisk och didaktisk nivå för att utröna framgångsrecept 

gällande att dels höja nivån på resultaten och också stävja relationen mellan bakgrundsfaktorer 

och skolframgång. Vad är det som sker i klassrummet på dessa skolor som lyckats få elever att 

prestera högt, oavsett bakgrund? 
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1.1 Resultat i relation till föräldrars utbildningsnivå: Sverige 
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1.2 Resultat i relation till föräldrars utbildningsnivå: Polen 
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1.3 Resultat i relation till föräldrars utbildningsnivå: Nordirland 
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2.1 Kulturellt kapital och resultat: Sverige 
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2.2 Kulturellt kapital och resultat: Polen 
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2.3 Kulturellt kapital och resultat: Nordirland 

 

 

 


