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Sammanfattning 
 
Detta arbete har som syfte att undersöka varför skolor väljer att profilera sig samt att ta reda på 
hur profilarbetet svarar upp mot elevernas förväntningar. För att besvara syftet har följande 
frågeställningar använts: 
 

• Vad är målet för skolledning och kommun med att skapa profilklasser? 
• Hur arbetar skolledning och kommun med skolprofilering? 
• Hur svarar skolans profilarbete upp mot elevernas förväntningar? 
• Varför väljer eleverna den profil de gör? 

 
Vi har genom intervjuer med två skolledare och två skolnämndsordförande samt enkäter med 
elever från fyra olika grupper fått fram materialet som ligger till grund för vårt resultat.  
 
Det resultat som framkommer i arbetet påvisar att den politiska majoriteten i landet anser att 
skolor bör ha möjlighet att profilera sig för att på så sätt klara sig i den hårdnande konkurrensen. 
Skolorna skall genom profileringen i högre utsträckning attrahera elever och föräldrar till att välja 
just deras verksamhet. Profileringen skall även leda till en allmän ökad studiemotivation hos 
eleverna genom att de får möjlighet att på skoltid anamma sina intressen.  
 
Undersökningen visar att anledningarna till skolprofilering är flera. I första hand anger skolorna 
elevernas ökade studiemotivation för skolarbetet i helhet som målet. Därutöver lyfts bland annat 
integrering och elevernas välmående fram. 
 
Enligt skolledarna har eleverna en rakt igenom positiv syn på profilarbetets utformning. Dessa 
yttranden stämmer dock inte alltid överens med de svar som framkommer i vår 
enkätundersökning bland informantgrupperna. Den tydligaste skillnaden är att informanter i år 9 
är mindre nöjda med profileringen på skolan än eleverna i år 7.  
 
Vi kan skönja tre olika nivåer i profileringsarbete. Ur arbetets perspektiv är den enskilda 
skolnivån den nivå som har störst betydelse. Därutöver ser vi också en centralpolitisk nivå samt 
en individnivå.  
   
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Profil, Skola, Skolprofil, Profilskola, Profilerad skola, Skolledare, Skolnämnd, 
Marknadsanpassning, Skolutveckling 
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Abstract 
 
The purpose of this essay is to investigate why schools choose to work with profiled classes and 
to find out how the work with the profiles meets the expectations of the pupils.  We have chosen 
following questions for this purpose:  
 

• Why do the principal and the school board create profiles? 
• How do the principal and the school board work with profiles? 
• How does the school’s profiled work meet the expectations of the pupils?  
• Why do pupils choose their profile?  

 
The results acquired from interviews with two principals and two chairmen of the school boards 
in two different districts and questionnaires with four different groups of pupils constitute the 
basis of our conclusions.  
 
The essay shows that the majority of the political parties in Sweden suggest that every school 
should have the possibility to work with profiles to survive the growing competition between 
schools. Through their work with profiled education the schools want to attract pupils and their 
parents. The work with profiles is supposed to lead to an increased motivation for studies among 
the pupils due to a possibility to practice their interests during school time.  
 
The result based on the interviews shows that there are several reasons for working with profiling 
of schools. The main reason according to the interviews is to increase the motivation for studies 
among pupils. Other important aspects are integration and the increased wellbeing of pupils. 
 
According to the principals the pupils have a positive view of the work with profiled classes. Our 
findings, on the other hand, shows that their statements do not always agree with the result of the 
questionnaires. The most obvious result in this essay is the difference between the younger and 
the older groups of pupils. The older pupils are unhappy with their profiled education than the 
younger ones. 
 
This essay shows that there are three different levels which are important in the work with 
profiled education. The most important level contains the schools and their work. The other two 
levels contain a political and an individual aspect. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Profile, School, School profile, Profiled schools, Principal, School board, Market 
adjustment, School development. 
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1. Problemområde 
 
I dagens individualiserade samhälle, där skolan är en aktör, har det blivit viktigare att fånga 
individens intresse för att inbjuda till personlig utveckling. Skolorna har en allt mer 
individcentrerad pedagogik och det är idag viktigt för eleverna att välja utbildningsinriktning efter 
intresse. Ett tydligt exempel på detta i skolans värld är att det förr var viktigt att alla elever skulle 
uppnå en viss nivå. Då fokuserades det mest på de svaga eleverna genom åtgärdsprogram. Idag 
inriktas arbetet på att utveckla varje elev i skolan efter dennes bästa förmåga. Detta har 
synliggjorts i och med att alla elever skall ha en individuell utvecklingsplan. Vi anser att 
profilskolor har tagit ett steg i denna utveckling. Det är därför viktigt att undersöka området för 
att lyfta synen på profilering från att vara ett lockbete för elever, till att undersöka om det kan 
vara en del av skolans utvecklingsarbete.  
 
Det fria skolvalet har medfört att profilering av skolor har spridit sig allt mer i det svenska 
samhället. Profilskola innebär ”skola med specialinriktning, t.ex. med utökad undervisning i visst ämne 
el. med klasser för speciella elever”.1 Vår tolkning är att elever som via det fria skolvalet hamnar i en 
profilskola/klass får en positivare bild av skolans verksamhet, då de ser att skolan bejakar deras 
egna intressen. Vi ser också en tendens till, utifrån beskrivningen av ordet profilskola, att 
profilering inom skolan är ett sätt att svara upp mot den pedagogiska inriktningen där eleven står 
i centrum. 
 
Vi tycker oss se en tendens till att många kommunala skolor väljer att starta profilarbete för att på 
så sätt motverka friskolornas utbredning och för att behålla ett elevunderlag stort nog för att 
verksamheten skall kunna fortgå. Det kan även läggas en ekonomisk aspekt på skolornas behov 
av elever, då varje elev som går på skolan generar skolan ekonomiskt stöd genom skolpengen. 
 
Det har tidigare gjorts ett antal undersökningar kring hur föräldrar ställer sig till möjligheten att 
fritt välja skola för sina barn. Dessa undersökningar har tydligt visat att inställningen till det fria 
skolvalet är positiv. Föräldrar uppger att de väljer skola utifrån motiv såsom profil, arbete för att 
utveckla barnets personlighet, bra lärare, små klasser och bra skolklimat.2  
 
Vi anser att det saknas forskning som belyser den andra sidan, alltså de som arbetar med att fånga 
föräldrarnas intresse. Hur resonerar kommuner och skolor kring profilering av skolor och hur ser 
de på att skolorna använder detta för att konkurrera om elevernas och föräldrarnas gunst? Vi har 
därför valt att närmare undersöka två skolor i två olika kommuner samt deras respektive 
skolnämndsordförandes syn på profilering av skolor i allmänhet och profilklasser. Vi vill 
undersöka vad skolorna anser är målet med sitt profilarbete och hur de grundar det i 
styrdokumenten. Därför granskar vi Skolverkets riktlinjer för hur skolorna kan utforma sitt arbete 
för att på bästa sätt bidra till att utveckla elevernas motivation.  
 

 
 
 

                                                 
1 ”Profilskola” (2006-11-23) 
2 ”Fristående och kommunala skolor allt mer lika” [2005-12-16],  
Damgren, Jan, Föräldrars val av fristående skolor. 

   5



2. Disposition 
 
Dispositionen av denna uppsats är vald för att på bästa sätt underlätta förståelsen hos läsaren. Vi 
har därför valt att presentera syftet i ett tidigt skede för att skapa en förståelse för materialet som 
presenteras i arbetet. Därefter ger vi problemet ett historiskt-politiskt perspektiv. I metoden ges 
läsaren vidare information om informanterna som ligger till grund för resultatet. Det resultat som 
framkommer diskuteras sedan med frågeställningarna som utgångspunkt.  
 
I arbetets fotnoter samt i källförteckningen har vi använt oss av två typer av parenteser vid 
presentation av elektroniskt material. Hakparentes [ ] används för att visa vilket datum en 
elektronisk källa lades ut eller senast uppdaterades. Vanlig parentes ( ) används för att visa vilket 
datum materialet är hämtat.  
 
I denna studie förekommer begreppen skolprofilering och profilklasser i stor utbredning. Vi 
anser att det är viktigt att tydliggöra skillnaden mellan dessa begrepp för att undvika 
missuppfattningar. Skolprofilering används i texten allmänt om skolors val att inrikta sin 
skolverksamhet mot något specifikt. I detta begrepp finns det flera nyanser, allt ifrån 
omdiskuterade religiösa profiler till allmänna hälsoprofiler. Profilklass är en del av skolprofilering 
och innebär att det finns klasser som arbetar med något specifikt som andra klasser inte gör. 
Skolprofilering kan förekomma på skolor utan att det märks tydligt i elevens vardag medan 
profilklassernas inriktning märks tydligt på elevernas schema i form av tid avsatt för den specifika 
inriktningen. 
 

3. Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka varför skolor väljer att profilera sig samt att ta reda på 
hur profilarbetet svarar upp mot elevernas förväntningar. Den första delen av syftet behandlar 
vilka bakomliggande motiv som ligger till grund för skapandet av profiler samt undersöka hur 
skolorna använder profilerna i ett skolpolitiskt syfte. Den andra delen av syftet är till för att 
synliggöra elevernas åsikter om profilens innehåll. Detta för att se om profilering är en tillfällig 
marknadsanpassning som används för att locka elever med olika intressen, eller om det handlar 
om en långsiktig verksamhetsutveckling som skall borga för fler nöjda elever som i sin tur leder 
till skolförbättring.  
 
För att undersöka detta syfte så utgår vi ifrån följande frågeställningar: 
 

• Vad är målet för skolledning och kommun med att skapa profilklasser? 
• Hur arbetar skolledning och kommun med skolprofilering? 
• Hur svarar skolans profilarbete upp mot elevernas förväntningar? 
• Varför väljer eleverna den profil de gör? 

 
De första två frågorna riktar sig mot den första delen av syftet medan de andra två riktar sig mot 
den andra delen av syftet.  
 
Vi anser att det är viktigt att belysa syftets två delar i ett gemensamt sammanhang då de är 
beroende av varandra. Dels vill skolorna ha elever som väljer just deras skola och dels vill 
eleverna ha en skola som erbjuder dem ett intressant och utvecklande utbildningsutbud. 
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4. Historisk-politisk kontext 
 
”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar.”3

 
I början av 1990-talet ändrades inställningen till skolors möjligheter att på eget initiativ utveckla 
sin verksamhet. Regeringen beslutade då om en större frihet inom skolväsendet, vilket innebar att 
varje kommun fick ansvar för att driva de lokala skolorna utifrån den gemensamma läroplan som 
kom 1994, Lpo 94. I och med detta öppnades även marknaden för fler skolformer.4 Fler friskolor 
bildades och dessutom gavs statliga skolor möjligheten att utveckla sitt arbete friare än det 
tidigare hade varit möjligt, då styret av skolorna decentraliserades.5 Ett ord som började prägla 
den skolpolitiska debatten under 1990-talet och som allt sedan har varit framträdande var 
valfrihet.6  I och med det nya regeringsskiftet (2006) har röster åter höjts för att göra skolan friare. 
Lpo94 har mål som är individorienterade och dessa kan tillgodoses genom skolprofilering, 
fördjupning och andra lokala alternativ. I Lpo94 står det:  
 

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 
undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och 
aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva 
inflytande och ta ansvar.7

 
 Dessutom står det att ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”.8  
 

4.1 Politiska aspekter  
 
De sju stora politiska partierna har alla något att säga om hur skolan bör fungera. Vi har här valt 
att presentera varje parti och dess ståndpunkt gällande valfrihet generellt samt möjligheten att 
profilera kommunala skolor i synnerhet. 
 
Moderaterna anser att alla elever och föräldrar skall ha rätt att välja den skola som passar eleven 
bäst. Detta skall skapa möjligheter till utbildning som är lika för alla oavsett socioekonomisk 
bakgrund. Alla offentligt finansierade skolor skall ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar för 
att tillhandahålla en god utbildningsstandard.9 Partiets inställning till profilering är positiv. De 
anser att valmöjligheterna blir fler när utbudet är bredare, vilket gör att fler elever kan utveckla 
sina intressen under skoltid. En följdeffekt av detta är att eleverna skall kunna prestera bättre i 
skolan. Dessutom skall konkurrensen mellan skolorna öka och föra med sig en 
kvalitetsutveckling.10 Moderaterna exemplifierar integreringsmöjligheterna genom profilering av 
skolor och lyfter fram att idrotten kan vara ett verktyg för att förhindra utanförskap och 
segregation.11

 

                                                 
3 Skollagen, 1 kap 2§, i Lärarförbundet, Lärarens handbok, Skollag, Läroplaner, Yrkesetisk principer. s. 55 
4 Larsson, Katja, Demokrati i skolan: en studie av skolans styrdokument från 1878 till 1994.  
5 Olofsson, Maud, m.fl. ”Låt alla kommunala skolor bli självstyrande friskolor” Dagens Nyheter debatt.[2006-01-26] 
6 Kjellman, Ann-Christine, ”Hurra för valfriheten” – Men vad ska vi välja? – Val av grundskola i Stockholm åren 1994-96.  
7. Lpo 94, i Lärarförbundet, Lärarens handbok, Skollag, Läroplaner, Yrkesetisk principer. s. 11 
8 Lpo 94, i Lärarförbundet, Lärarens handbok, Skollag, Läroplaner, Yrkesetisk principer. s 9 
9 ”Skolan” (2006-11-28) 
10 ”Utbildningsutskottets betänkande” [2002/2003] 
11 ”Skolan” (2006-11-28) 
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Kristdemokraterna anser det vara en självklarhet att elever och deras föräldrar skall, efter egna 
intressen och behov, kunna välja en skola med en specifik profil eller inriktning som bäst svarar 
upp mot dessa.12

 
Folkpartiet menar att det är viktigt med magnetskolor, för att skapa bättre möjligheter för 
integration. Som det är nu så utarmas skolor i sociala krisområden på elever vilket måste stoppas. 
Dessa magnetskolor skall användas så att människor istället vill flytta till dessa krisområden för 
att på så sätt minska segregation. Därför vill partiet satsa extra pengar i dessa områden för att 
skapa attraktiva skolor som kan locka till sig elever i konkurrens med skolor i mindre utsatta 
områden.13 Magnetskolorna skall bli populära genom hög kvalitet samt tydliga och eftertraktade 
profiler vilket skall leda till att elever från andra områden väljer skolan och på det sättet minska 
segregationen.14

 
Centerpartiet vill ha en skola som är mycket friare än idag. De menar bland annat att en ny 
skollag bör antas där begreppet kommunala friskolor skall vara ledande. Med detta vill de att alla 
skolor skall ha möjligheter att profilera sig efter verksamhetens behov och intresse samt att 
personal och elever skall ha mer makt.15 I och med möjligheterna till att skolorna kan profilera sig 
så skall skolan bli individanpassad. Detta skall kunna leda till en skola där decentraliseringen tagit 
ytterligare ett steg och skolans aktörer, elever, lärare och skolledare, själva utformar 
verksamheten.16

 
Miljöpartiet anser att det är viktigt att alla kommunala skolor skall ha möjligheter att profilera sig, 
då de i konkurrens med friskolor måste kunna erbjuda intressant skolgång. Liksom friskolor skall 
även kommunala skolor ha möjligheten att införa egna ämnen som attraherar elever och som 
svarar upp mot skolans profil. Att skolor blir mer differentierade är ett sätt att skapa kvalitet då 
mångfald ger elever större möjlighet att utgå från sitt intresse. Partiet vill ge lärare och skolledare 
större inflytande för att skapa en verksamhet de tror på genom att minska detaljregleringen från 
statliga och kommunala instanser.17

 
Socialdemokraterna anser att det är viktigt att skolans utvecklingsarbete utformas inom de 
kommunala skolorna och inte genom friskolorna. Ett tydligt mål för partiet är att de kommunala 
skolarna skall profilera sig så att de passar in på elevers och föräldrars önskemål. Partiet menar att 
det inte finns några formella hinder för profilering, bara att det krävs en vilja från dem som skall 
arbeta med verksamheten. Som exempel på profileringar så pekar de på folkhälsoinriktning där 
det erbjuds mer idrott och ekologisk mat.18 Partiet menar att det är viktigt att alla skolor håller 
hög kvalitet. En skola är inte bra bara för att den har en profil utan alla skolor skall erbjuda en bra 
skolgång så att även de elever som väljer att inte gå i en profilklass skall ha möjligheten att få en 
bra utbildning.19 De anser att det är viktigt att valfriheten enbart gäller elevers och föräldrars 
möjligheter att välja till någonting, inte producenternas valfrihet och möjlighet att själva välja de 
elever som blir mest lönsamma för verksamheten.20

 
Vänsterpartiet anser att marknadsanpassningen av skolan är fel. De menar att profilering av 
skolor och konkurrens mellan skolor inte ger en bättre skola. Partiet menar att det fria skolvalet 
                                                 
12 ”Beklämmande fördomar i skoldebatten” [2006-05-15]. 
13 ”Motion till riksdagen” [2005-05-11]. 
14 ”Partiprogram” (2006-11-28) 
15 Olofsson, Maud, m.fl. ”Låt alla kommunala skolor bli självstyrande friskolor” Dagens Nyheter debatt.[2006-01-26] 
16 ”Skola”, (2006-11-29) 
17 ”Lokal frihet i grundskola” [2006-07-13] 
18 Rätt att färdas väl genom livet” [2001] 
19 ”Skola” (2006-11-27) 
20 ”Partiprogram” (2006-11-28). 
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inte alls skapar det som det var menat att göra, det vill säga ökat inflytande över sin egen situation 
och kvalitetsförbättringar, utan snarare skapar stress och segregering. I profilerade skolor förbyts 
mångfald och förnyelse mot likriktning och ytlighet. De menar vidare att elevernas demokratiska 
rättigheter stannar vid att de själva får välja vilken profil de vill ha på sin skolgång. Skolorna å sin 
sida väljer att inte anta elever som kan försämra skolans rykte, då ryktet är väldigt viktigt i en 
konkurrenssituation. Skolor som ligger i socialt utsatta områden anses många gånger per 
automatik som sämre skolor då eleverna ofta har problem utanför skolan.21 Eftersom elevens 
sociala situation är viktig anser partiet att inträdesprov och speciella antagningskriterier inte skall 
få förekomma. De menar att vissa elever inte har ekonomiska förutsättningar för att vara med i 
en idrotts- eller musikförening på fritiden och detta skall inte vara ett hinder för att kunna 
utveckla sitt intresse under skoltid.22

 

4.2 Andra aspekter på skolprofilering 
 
I den skolpolitiska debatten är det inte bara de sju stora nationella partierna som har åsikter. Det 
finns även andra aspekter från exempelvis kommuner, fackföreningar och institutioner vilka 
presenteras nedan.  
 
Lärarförbundet arbetar för att skolan skall vara mångfacetterad och likvärdig. Dock skall det 
finnas möjligheter för enskilda skolor att fokusera arbetet på en profil eller pedagogisk 
utformning som stämmer överens med skolans vision. En viktig uppgift för skolan som 
institution är att tillvarata dess aktörers kompetens och kreativitet, då de många gånger vill få 
möjlighet att delta i det lokala utvecklingsarbetet. Därav skall också profilering på skolan föregås 
av initiativ från lärare, elever eller skolledare. Grundförutsättningen är att skolorna som vill 
profilera sig följer de lagar, läroplaner och kursplaner som styr skolans verksamhet.23

 
I Malmö vill man ge en individanpassad vinkel på studierna för de elever som inte når målen. 
Därför har man använt sig av profilering som lockbete för att höja studiemotivationen hos dessa 
elever. Genom att lägga mer tid på praktiska ämnen hoppas Malmö stads utbildningsdirektör att 
eleverna skall bli mer studiemotiverade och därigenom öka möjligheten att nå målen.24 Det 
viktiga är att se till skolungdomarnas intressen för att på så sätt stimulera till ökat engagemang i 
skolarbetet.25

 
En rapport från Centrum för barn- och ungdomshälsa (CBU) har visat att skolor med relativt få 
problem ger eleverna möjligheter att genom aktiva val påverka sin skolgång och genom detta få 
möjligheten att utöva och utveckla sitt intresse. Skolor som betecknas som problemskolor 
erbjuder däremot inte dessa möjligheter till eleverna vilket har fört med sig större missnöje bland 
eleverna. En av slutsatserna de har kommit fram till är att skolor med profiler ger positiva 
elever.26

 
 
 

                                                 
21 ”Dags för elevernas skola” [2002-01-26] 
22 “En skola för alla och envar” [2005-09-30] 
23 ”Motion till kongressen” [2004] 
24 “P1 granskar skolan” [2006-04-10] 
25 Malmö Stad, Rapport 2/2006 Välfärd för alla – det dubbla åtagandet. 
26 Bremberg, Sven, & Öfverberg, Charlotte ”Går det att förklara  varför ungdomars psykiska hälsa är bättre i vissa skolor?”  
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4.3 Det fria skolvalet 
 
Under mandatperioden 1991-94 var moderaten Beatrice Ask skolminister i Sverige. I 
regeringsförklaringen utlovade hon att Europas bästa skola skulle skapas i Sverige då missnöjet 
med skolan var stort i landet. Det fanns tre principer som låg till grund för denna förändring. 
Den första var att kunskaperna skulle vara i centrum, den andra principen var decentralisering där 
styret av skolan skulle ligga hos kommunerna och inte hos staten. Den tredje principen var 
valfrihet för föräldrar och elever när det gäller att välja skola, alltså det fria skolvalet.27  
 
Med det fria skolvalet menas att förälder i samråd med sitt barn, efter behov och intresse, kan 
önska en annan skola än den som ligger närmast. I första hand är det närhetsprincipen28 som 
gäller, om det sedan finns platser över på skolan kan önskemål från andra elever tillgodoses. Om 
eleven inte kommer in på något av de önskade alternativen på andra skolor tilldelas eleven 
automatiskt en plats på den skola som är belägen närmast hemmet.29 Det fria skolvalet kan även 
ses som ett medel för att generera ett engagemang där föräldrar och elever kan ta ett större ansvar 
för skolgångens utformning.30  
 

4.4 Skolan som marknad 
 
Det finns ett antal forskare och författare som ser skolans verksamhet och konkurrensen mellan 
olika skolor som en marknadsstruktur. Ett urval av dessa presenteras i den kommande texten. 
Synen på skolan som en marknad går att knyta till den neoklassiska nationalekonomiska skolan31 
där man ser människan som en rationell nyttomaximerande individ som kan se sitt eget bästa 
utifrån givna förutsättningar.32 De givna förutsättningarna som är viktiga för individer när de skall 
göra val, är inom skolans värld betygsmässiga prestationer, arbetssätt och olika typer av 
profilering.33 En naturlig följd av profilering är att vissa skolor blir mer eftertraktade än andra. 
Detta gör att det blir konkurrens om platser, genereras skillnader mellan skolor och skapas olika 
förutsättningar för elever att nå målen.34

 
Ett tydligt arbetssätt som går att koppla till marknadsperspektivet är hur andra organisationer 
arbetar i en marknadsanpassningsprocess. Ett utav huvudmålen är att de, i sin strävan att 
förbättra resultat, försöker effektivisera organisationen genom att minimera de kostnadskrävande 
kategorierna. Detta visar sig i skolan genom att klasser blir homogeniserade och de svaga eleverna 
antas ej till klasser. Detta i sin tur gör att resurskostnaderna blir mindre.35  
 
I olika debatter framkommer tydligt hur profilering av skolor kan användas som lockbete för 
elever. Bland annat har Miljöpartiets Lars Wilzén lagt fram en motion där han menar att 
profilering av mindre skolor kan vara ett överlevnadsverktyg i den hårdnande 
konkurrenssituationen som råder i och med valfriheten inom skolan.36

                                                 
27 Ågerup Karl, Barnens marknad – berättelser från den fria skolan. 
28 Närhetsprincipen innebär att man alltid är berättigad att gå på den skola som är belägen närmast hemmet 
29 ”Skolval” [2006-11-24] 
30 ”Motion till riksdagen” [2005-05-11] 
31 En ekonomisk skola där människan lever och verkar på en marknad som styrs av utbud och efterfrågan.  
32 Kjellman, Ann-Christine, ”Hurra för valfriheten” – Men vad ska vi välja? – Val av grundskola i Stockholm åren 1994-96., 
s.20f 
33 Brännström, Anelma, Elevers tankar om skolval och valfrihet – en enkät- och intervjustudie med elever på grundskolans senare 
del., s. 26 
34 Holm, Caisa, Frihet under makt och ansvar – Lärarnas professionalism i det postmoderna samhället., s.22 
35 Holm, Caisa, Frihet under makt och ansvar – Lärarnas professionalism i det postmoderna samhället. s.45ff 
36 Strömberg, Svante, ”Skolprofilering sätt att locka fler elever” Corren.se [2004-09-09] 
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En annan marknadsanpassning sker genom att Rektorsakademien37 ger skolledare möjlighet att gå 
en kurs där det handlar om att bygga ett varumärke och profilera sin skola. Genom denna kurs 
får skolledare verktyg och förståelse för att på bästa sätt genomföra dessa marknadsanpassningar. 
Rektorsakademien utgår ifrån exempel där skolor har lyckats med sitt profilarbete. 38 Detta kallas 
även school-effectiveness och handlar om att man utgår ifrån skolor som har lyckats med 
kvalitetsutveckling. Fokus ligger bland annat på goda resultat, elevprestationer och skolledarens 
ansvar för framgång.39

    

4.5 Skolverket 
 
Som vi tidigare skrivit står i Lpo94 mål och riktlinjer som kan tolkas på ett sådant sätt att de 
passar profilarbete, däremot står det ingenting uttryckligen om profilarbete i skolan.40  Däremot 
står det i Skolverkets faktablad om grundskolan att skolan kan använda timmarna för elevens val 
till att skapa en profil.41  
 
I ett beslut från Skolverket skriver de att närhetsprincipen är det som i första hand skall gälla vid 
antagning av sökande elever till profilklasser. Utöver detta kan profilskolor, med inriktning idrott 
och estetiska ämnen, använda sig av antagningskriterier av olika slag. Skolverket menar att 
eftersom antagningsprov har använts tidigare vid skolor med estetisk inriktning så skall även 
skolor med en nystartad profil få använda sig av sådana. Skolverket menar att när en profilerad 
utbildning kräver vissa färdigheter så skall det få finnas färdighetstester. Däremot får inte 
antagningskriterier handla om kunskaper i de ämnen som anses vara kärnan i skolans utbildning. 
Det är viktigt att skolorna har möjligheten att profilera sig för att på så sätt tillvarata elevernas 
speciella intressen. Dessutom anser de att det är positivt att eleverna får ägna viss tid i skolan till 
studier av sådant eleverna är intresserade av. Skolan skall på detta sätt kunna tillvarata elevens 
speciella färdigheter. Slutligen i rapporten skriver Skolverket att skolor inte får ha krav på att 
eleverna skall inneha medlemskap i en förening. 42

 
Skolverket har kommit fram till att ett mer allmänt fokus på begreppet valfrihet får till följd att 
konkurrensen om eleverna hårdnar vilket gör att ännu fler skolor väljer att arbeta med profiler. 
Skolverket ser också att olikheterna mellan kommunala skolor ökar i och med att varje skola kan 
erbjuda en profil.43 Skolverket menar att elever som inte blir antagna till profilklasser kan lida 
men av detta. Därför poängterar de att det inte bara är profilering av skolor som kan tillgodose 
elevernas intressen utan att det finns andra tillvägagångssätt. Exempel på detta kan vara allmänna 
profiler på skolor eller att erbjuda dagar då eleverna själva får utforska sådant de är intresserade 
av.44   
 
 
 

                                                 
37 Rektorsakademien är ett nätverk för skolledare där det bland annat ges möjligheter till fortbildning, utveckling och 
kontakter med andra i samma position. 
38 ”Att bygga varumärke och profilera sin skola” [2006] 
39 Grossin, Lennart, i red. Berg, Gunnar - Scherp, Hans-Åke,. Skolutvecklingens många ansikten. s 137ff. 
40 Lpo 94 i Lärarförbundet, Lärarens handbok, Skollag, Läroplaner, Yrkesetisk principer. 
41 ”Grundskolan” [2005-02-07]. 
42 ”Anmälan avseende antagning till musik- och idrottsklasser i grundskolan” [2005-04-20].  
43 ”Fristående och kommunala skolor allt mer lika” [2005-12-16].  
44 ”Antagningsvillkor till s.k. profilklasser i grundskolan?” [ 2005-05-31]. 
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5. Forskningsläge 
 
Jan Damgren har i sitt avhandlingsarbete skrivit om olika anledningar som påverkar föräldrar vid 
val av skola. I sin avhandling inriktar han sig på de fristående skolorna men det går även att hitta 
kopplingar till den kommunala skolan och dess förändrade utformning. Han menar att 
utvecklingen har gått från att handla om att välja bort till att istället handla om att välja till. Med 
andra ord har det handlat om att gå från negativa val till mer positivt laddade val. Han skriver om 
de utbildningspolitiska förändringar som skedde i början av 1990-talet vilka gjorde det möjligt för 
kommunala skolor att profilera sig. Han menar att när staten beslöt att stödja friskoleutvecklingen 
gjorde de det med avsikt att det skulle öka konkurrensen med de kommunala skolorna och på så 
sätt tvinga dem att utveckla sig. Vid samma tidpunkt gjordes det möjligt för de kommunala 
skolorna att profilera sig och föräldrar gavs möjligheten att välja mellan olika skolor. 45  
 
Caisa Holm har i en D-uppsats redogjort för ”lärarrollens komplexitet ur individ- och 
samhällsperspektiv”.46 Hon förklarar lärarrollens komplexitet utifrån postmodernitet, det vill säga 
att världen förändras snabbt hela tiden, informationsflödet är större än det någonsin har varit och 
att den kulturella mångfalden ökar. Hon menar att eleverna är mer vana vid detta än vad lärarna 
är. Dessutom skriver hon om begreppet likvärdighet som på senare år har förändrats, från att 
handla om att utbildningen skall vara lika för alla till att alla skall ha samma möjligheter. Detta 
skapar möjligheter för skolor att bland annat arbeta med lokala profiler. I boken definieras 
skolprofil som ett arbete för att skolorna skall bli mer attraktiva i en hård konkurrenssituation 
genom att satsa på olika områden som elever kan vara intresserad av. Vidare skriver hon att 
skolor, genom att skapa en profil, försöker förbättra sina resultat genom att skapa homogena 
grupper som inte är så kostnadskrävande, alltså uteslutande av svaga elevkategorier. 47  
 
I sin doktorsavhandling har Ann-Christine Kjellman undersökt hur elever och föräldrar använt 
sin rätt att välja skolor i Stockholm. I sin avhandling beskriver hon debatten kring hur kategorin 
elever med högutbildade föräldrar i större utsträckning än andra elevkategorier gör aktiva val när 
det gäller att välja skola. Hon kommer fram till att detta antagande ej stämmer överens med den 
verklighet hon undersökt. Istället menar hon att det inte finns någon skillnad mellan 
föräldragruppernas aktivitet vid skolval. Det som däremot syns tydligt är att innerstadsskolor med 
profil lockar elever från andra områden. Hon har genom intervjuer och enkäter undersökt varför 
föräldrar väljer den skola de gör. Hon har även undersökt skolans roll som aktör på en marknad. 
Kjellman anser att det går att se en röd tråd mellan hur skolorna har utvecklats och hur det 
politiska styret har förändrats. Allt är mer decentraliserat och så även utbildningen. Detta har 
gjort att kommunernas ansvar för utformandet av skola och omsorg har ökat. 48   
 
Anelma Brännström har i en D-uppsats undersökt elevers inställning till det fria skolvalet. 
Hennes informanter är tagna från olika skolformer, en friskola, en kommunal skola utan profil, 
en kommunal skola med profilklass i musik samt en kommunal skola med profilklass i idrott. 
Inställningen till valet av profilklass är mycket varierande i de två profilklasser som undersöks när 
det gäller anledning till själva valet. Syftet med undersökningen är att ”öka kunskapen och 
förståelsen om vad eleverna på grundskolans senare del, anser som viktigt i skolan”49. Detta undersöks 
hos elever som anses ha gjort ett aktivt skolval. Hon kommer fram till att eleverna anser att det 
viktiga i skolan är trygghet, bra kamrater och att utveckla social kompetens och kunskaper. Även 
                                                 
45 Damgren, Jan, Föräldrars val av fristående skolor. 
46 Holm, Caisa, Frihet under makt och ansvar – Lärarnas professionalism i det postmoderna samhället. s.6 
47 Holm, Caisa, Frihet under makt och ansvar – Lärarnas professionalism i det postmoderna samhället. 
48 Kjellman, Ann-Christine, ”Hurra för valfriheten” – Men vad ska vi välja? – Val av grundskola i Stockholm åren 1994-96. 
49 Brännström, Anelma, Elevers tankar om skolval och valfrihet – en enkät- och intervjustudie med elever på 
grundskolans senare del. s.35 
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närheten till skolan och bra lärare tas upp som viktiga faktorer. Skolans profilering och miljö är 
däremot faktorer som eleverna inte lägger så stor vikt vid.50

 
I Skolverkets rapport 271 beskrivs epoken då fristående skolor etablerades i det svenska 
skolsystemet. Där konstateras att den utbredda skolprofileringen i kommunala skolor bidragit till 
att de fristående skolornas betydelse som alternativ till kommunala skolor har blivit allt mer 
otydlig. Det har istället blivit viktigt att bland annat locka elever med intressanta alternativ. 51

 
I en rapport har Marjanna de Jong undersökt hur rektorer under utbildning och rektorsutbildare 
ser på hur rektorns roll på skolan skall vara. I inledningsavsnittet skriver hon att rektorer i sitt 
ledarskap måste utgå ifrån de situationer som eleverna befinner sig i på skolan. För att skolans 
elever skall ha möjligheten att uppnå styrdokumentens mål är det väldigt viktigt att ha elevernas 
individuella förutsättningar, behov och önskemål som utgångspunkter i skolarbetet. Vidare 
skriver hon att rektors roll innebär att vara ledare för personal och elever i det dagliga arbetet. 
Rektorn skall ha överblick över det dagliga arbetet och skall kunna skapa sig en egen uppfattning 
om vad skolans aktörer har för behov för att skolutveckling skall komma till stånd. Det är i 
huvudsak rektors uppgift att omvandla pedagogik i teori till pedagogik i praktik.52

 

6. Metod och material 
 
Vi har valt att arbeta med intervjuer och enkäter för att uppnå studiens syfte. Efter perioden av 
materialinsamling har vi först och främst sammanställt materialet övergripande. Intervjuerna 
transkriberades sedan i sin helhet och enkätfrågornas resultat räknades samman. Därefter 
användes det som vi ansåg ha betydelse för vår studie. Utförligare beskrivningar följer.   
 

6.1 Urval och avgränsningar 
 
Vi har valt informanter som representerar två kommuner. Detta för att få ett bredare perspektiv 
av hur arbetet med profiler kan utformas och hur profilerna kan uppfattas. För att avgränsa vårt 
undersökningsområde så inriktar vi oss mot profiler med viss aktivitetsinriktning. Dessa kan ha 
estetisk eller praktisk inriktning. Det skall också vara profiler som märks av i någon form av 
schemalagd tid. Med detta så faller exempelvis pedagogiska profiler, religiösa profiler och 
miljöprofiler utanför våra undersökningsramar. Vi kommer också att inrikta vår undersökning 
mot profilering i skolår 7-9 för att vi anser att det är först då som majoriteten av eleverna är 
medvetna om att de gjort ett val och kan motivera detta. För att få ett kommunpolitiskt 
perspektiv på problemet intervjuade vi skolnämndens ordförande i undersökningens två 
representerade kommuner. De två skolledarna i undersökningen representerar vardera en skola 
som arbetar med profilklasser. Dessa intervjuas för att ge ett inifrånperspektiv på skolans 
profilarbete. Som vi tidigare nämnt vill undersökningen även belysa elevernas åsikter om den 
profil de går. Vi valde elevgrupper från två olika skolår på vardera skolan.  
 
 

                                                 
50 Brännström, Anelma, Elevers tankar om skolval och valfrihet – en enkät- och intervjustudie med elever på grundskolans senare 
del. 
51 ”Skolor som alla andra” [2005].  
52 Jong, Marjanna de, Vad rektorn ser – observationer av pedagogiska handlingar som ett led i rektorsutbildningen. 
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6.2 Komplikationer och bortfall  
 
Vi är medvetna om att intervjuernas resultat till viss del kan vara tillrättalagda då 
intervjuinformanterna i förväg vet vad frågorna kommer att handla om och vad de kommer att 
presenteras i för sammanhang. Dessutom kan bandinspelning göra att informanterna blir mer 
försiktiga med vilken information de ger.53

 
Den första frågan på elevenkäten ställde till med ett visst huvudbry för eleverna. Instruktionen 
var sådan att de skulle svara med ett alternativ. Detta framställdes både muntligt och skriftligt vid 
enkättillfället, dock svarade flera elever med fler än ett alternativ.  
 
Vi hade en annan tolkning av svarsalternativen än vissa av eleverna på fråga 1. De såg alternativen 
”eget intresse” och ”för att det är roligt” som likvärdiga alternativ. Den möjligheten tänkte inte vi 
på när vi gjorde enkäten. Därför valde flera elever att svara med alternativet ”annat” och där 
redogöra flera av alternativen. 
 
Bortfallet av antalet deltagande elever i enkäten är så obetydligt att det inte påverkar uppsatsens 
resultat. De elever som inte deltog gjorde det på grund av sjukdom. En elev hade dock meddelat 
önskemål om att inte delta i undersökningen vilket eleven utifrån de forskningsetiska 
övervägandena som följer nedan hade möjlighet att göra.  
 

6.3 Forskningsetiska överväganden 
 
Vi har följt de fyra forskningsetiska principerna som antagits av Högskolan Dalarnas 
forskningsetiska nämnd. Dessa är: 
 
Informationskravet: Alla berörda informanter har i förväg informerats om studiens syfte och 
utformning. Vi gav alla elever ett informationsbrev som innehöll en kortfattad beskrivning av 
studien. 
 
Samtyckeskrav: Alla berörda informanter har utan otillbörlig påtryckning valt att delta i 
undersökningen. De elever som var under 15 år fick ta med sig informationsbrevet hem för påsyn 
och godkännande av förälder eller annan vårdnadshavare. 
 
Konfidentialitetskravet: Alla informanter i denna undersökning är anonyma för läsaren i den 
slutgiltiga versionen av arbetet. Författarna är de enda med kännedom om informanternas 
identitet.  
 
Nyttjandekravet: Den information som framkommit av informanternas deltagande används enbart 
för arbetets syfte.54

 

                                                 
53 Trost Jan, Kvalitativa intervjuer, s.28ff 
54 ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” [2002].  
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6.4 Informantgrupperna  

 

6.4.1 Kommun 1 
 
Kommun 1 är belägen i mellersta Svealand. Kommunen är en bruksort med ungefär 50 000 
invånare. I kommunen är det en röd politisk majoritet med socialdemokraterna som det absolut 
största partiet. 
 

6.4.2 Informantskola 1 
 
Skolan är en 7-9 skola och har strax över 400 elever och ca 40 anställda. Skolan har två sätt att 
arbeta med profil. En profil är allmän och gäller alla elever på skolan och innehåller hälsa- och 
friluftsliv. Den andra är valbar för eleverna och har inriktningarna fotboll, blandad idrott samt 
NO/Teknik. Andelen som går i profilklass är två tredjedelar av skolans elever. Skolan bedriver 
även verksamhet för elever i behov av särskilt stöd. Skolan arbetar aktivt för att utveckla sitt 
profilarbete och detta görs genom att öka utbytet med bland annat idrottsföreningar och 
näringslivet. Dessutom ger de sin personal kontinuerlig fortbildning inom sin inriktning. Skolan 
har kontakt med liknande utbildningar på andra orter för att utbyta erfarenheter och idéer. För 
idrottsprofilerna finns det kriterier som skolan använder vid intagning. Detta görs främst om 
antalet sökande elever är större än antalet platser i klasserna.55  
 
Vid Skolverkets senaste inspektion av skolan framfördes ingen kritik av hur profilarbetet är 
utformat. De ansåg att skolan arbetar på ett sådant sätt att elevernas lärande främjas. I rapporten 
skriver Skolverket att ett av antagningskriterierna till idrottsklasserna är att eleverna är aktiva i 
någon förening, vilket de i den sammanfattande bedömningen inte har något att invända emot.56

 

6.4.3 Informantgrupp A och B 
 
Informanterna i grupp A går på informantskola 1 och går i år 7. Det är en klass som har 
profilinriktning fotboll. När gruppen är fulltalig är de 30 till antalet, 17 flickor och 13 pojkar. 
Antalet elever med invandrarbakgrund är fyra. Vid enkättillfället var en elev frånvarande, en 
flicka, därav 29 enkätsvar. 
 
Informanterna i grupp B går på informantskola 1 och går i år 9. Det är en klass som har 
profilinriktning fotboll. När gruppen är fulltalig är de 29 till antalet, 12 flickor och 17 pojkar. 
Antalet elever med invandrarbakgrund är fem. Vid enkättillfället var fyra elever frånvarande, två 
flickor och två pojkar, därav 25 enkätsvar. 
 

6.4.4 Kommun 2 
 
Kommun 2 är belägen i mellersta Svealand och har ca 55 000 invånare. I kommunen är det en 
röd politisk majoritet med socialdemokraterna som det absolut största partiet.  

                                                 
55 Lokal skolplan för informantskola 1, finns i författarnas ägor 
56 Skolverket, Utbildningsinspektion av informantskola 1, [2003]. Finns i författarnas ägo. 
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6.4.5 Informantskola 2 
 
Skolan är en 7-9 skola med ca 600 elever och ca 50 lärare. Skolan har dels en allmän hälsoprofil 
samt fem valbara profiler. Dessa är idrott, musik/drama, natur/äventyr, design samt 
hemkunskap. I snitt ägnas 40 minuter per vecka åt profilämnet. Från och med höstterminen 2006 
väljer alla elever en profilinriktning när de söker till skolår 7. Skolans allmänna hälsoprofil gör att 
alla elever har någon form av motion 30 minuter per dag. Som ett led i detta arbete så serveras 
frukost på skolan. Man har även infört ett ämne på schemat som vänder sig mot den allmänna 
profilen. Ämnet finns i alla kommunens skolor. Skolan bedriver även verksamhet för elever i 
behov av särskilt stöd.57 Vid Skolverkets senaste inspektion av skolan framfördes kritik mot att de 
använde sig av antagningskriterier som stred mot gällande förordningar.58

 

6.4.6 Informantgrupp C och D 
 
Informanterna i grupp C går på informantskola 2 och går i år 7. Det är en klass som har 
profilinriktning allmän idrott. När gruppen är fulltalig är de 27 till antalet, åtta flickor och 19 
pojkar. Antalet elever med invandrarbakgrund är två. Vid enkättillfället var fyra elever 
frånvarande, tre pojkar och en flicka, därav 23 enkätsvar. 
 
Informanterna i grupp D går på informantskola 2 och går i år 9. Även denna klass har allmän 
idrott som profilinriktning. När gruppen är fulltalig är de 26 till antalet, åtta flickor och 18 pojkar. 
Antalet elever med invandrarbakgrund är 1. Vid enkättillfället var fyra elever frånvarande, två 
flickor och två pojkar, därav 22 enkätsvar. 
 

6.5 Primärkällor 

 

6.5.1 Intervjuer 
 
För att intervjuerna skulle bli så informationsgivande som möjligt har vi utgått ifrån Jan Trosts 
bok Kvalitativa intervjuer59 där han föreslår olika metoder. Vi har utifrån boken använt oss av det 
Trost kallar standardiserade och ostrukturerade frågor. Med standardiserade frågor menar han att 
frågorna som ställs till personer i samma befattning är identiskt utformade. Intervjusituationen 
skall också vara likvärdig personerna emellan. För att få utförliga svar av informanterna har vi 
använt oss av ostrukturerade frågor vilket innebär att svarsmöjligheterna är öppna, det vill säga, 
det finns inga givna alternativ.60 För att underlätta bearbetningen av resultatet användes 
bandspelare i alla intervjusituationerna. Tillstånd för detta gavs av alla intervjuade informanter.61

 
 

                                                 
57 Informationsblad för informantskola 2, ( 2006)  Finns i författarnas ägo 
58 Skolverket, Utbildningsinspektion av informantskola 2, [2004]. Finns i författarnas ägo 
59 Trost Jan, Kvalitativa intervjuer 
60 Trost Jan, Kvalitativa intervjuer, s.15f 
61 Trost Jan, Kvalitativa intervjuer, s.28ff 
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6.5.2 Intervju med ordförande i skolnämnden 
 
Vi har intervjuat ordförande i skolnämnden i respektive kommun för att på så sätt få ett 
kommunalt perspektiv på inställningen till skolprofilering. Dessutom har dessa personer en 
väldigt god insikt i arbetet med profiler i kommunens skolor genom sina åtaganden. För att 
framhålla det som är viktigt för vår undersökning har vi valt att redovisa intervjusvaren i 
kortfattad form. Ljudupptagning av hela intervjuerna finns i författarnas ägo. Personen som är 
skolnämndsordförande i kommun 1 är en kvinna och kallas fortsättningsvis i arbetet för N1. 
Följaktligen kallas skolnämndsordförande i kommun 2, vilken är en man, för N2.    

 

6.5.3 Intervju med skolledare 
 
I de två kommuner som undersökningen bygger på valde vi en skola i vardera kommunen som 
arbetar med profil mot grundskolans senare år. I dessa två skolor intervjuade vi respektive 
skolledare för att få deras perspektiv på skolans profilarbete och varför de valt att profilera sin 
skola. Vi har valt att redovisa intervjusvaren i kortfattad form för att framhålla det som är viktigt 
för vår undersökning. Ljudupptagning av hela intervjuerna finns i författarnas ägo. Personen som 
är skolledare vid informantskola 1 i kommun 1 är en man och kallas fortsättningsvis i arbetet för 
S1. Följaktligen kallas skolnämndsordförande vid informantskola 2 i kommun 2, vilken också är 
en man, för S2.    
 

6.5.4 Elevenkäter 
 
Elevenkäterna är med för att undersöka syftets andra del. De skall ge en helhetsbild över om 
skolans arbete med profiler stämmer överens med elevernas attityder, uppfattningar och 
förväntningar med den profil de valt att gå.  
 
När vi utformade enkäten utgick vi ifrån Jan Trosts bok Låt oss göra en enkät62 där han förklarar 
hur en bra enkät skall utformas. Några viktiga punkter som vi har tagit fasta på är att: 
 

• Informationsbrevet skall ge upplysningar om studiens utformning och syfte samt att det 
ska vara kortfattat. 

• Frågeställningarna skall vara nödvändiga för enkätens syfte. 
• Frågeställningarna skall vara kortfattade. 
• Frågorna skall ha rätt ordningsföljd.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 Trost Jan, Låt oss göra en enkät. 
63 Trost Jan, Låt oss göra en enkät.  s.74ff 
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7. Resultat 
 

7.1 Intervju med ordförande i skolnämnden, kommun 1 
 
Vad anser ni är målet med att profilera skolor? 
En positiv sak med profilering är att eleverna får hålla på med någonting de är intresserade av. 
Intresset stimulerar även den traditionella kunskapsinhämtningen. Profilarbetet på skolan kan 
vara ett sätt att stimulera eleverna men det måste även till fler intresseskapande arbetssätt. 
 
Vad är er inställning till profilering? 
Kommunen har en odelat positiv inställning till profilering av skolor. Det positiva synsättet hos 
kommunen kommer till uttryck genom att de informerar skolor om möjligheter att söka bidrag 
för profilering. N1 tycker att bottom-up processen, där initiativet kommer från skolans personal, 
är viktig.  
 
Vilka fördelar/nackdelar anser ni finns med profilering?  
Fördelen är att eleven får göra ett aktivt val om vart hon eller han skall gå i skola. En nackdel är 
att det kan bli en snedfördelning av elevantalet bland kommunens skolor, vilket i sin tur kan leda 
till att de skolor där elevantalet sjunker får sämre med resurser samt att eleverna kan känna sig 
mättade på sitt profilämne efter ett tag. Skolnämnden anser att populariteten inte har med skolans 
kvalitet att göra eftersom det, enligt dem, inte finns några dåliga skolor i kommunen.  
 
Hur kan man motivera profilering utifrån olika styrdokument? 
I timplanen finns det tid avsatt för skolans respektive elevens val. Denna tid är det som kan 
nyttjas till skolornas profileringsarbete.  
 
Påverkar ni skolorna för att profilera sig? 
Kommunen jobbar inte aktivt med att påverka skolorna att profilera sig, men vill skolor göra det 
så ser de inga hinder. 
 
Är ni öppna för nya profiler? Varför? 
Kommunen vill att det skall finnas profiler för i stort sett alla intressen. De vill använda detta 
som ett motredskap mot friskolornas utbredning. 
 
Finns det någon röd tråd i kommunens profilering? 
Skolorna får själva välja sina profiler vilket gör att det inte går att se en röd tråd mellan skolornas 
profilarbete. Dock anser N1 att det borde gå att samordna profilerna på ett sådant sätt att en röd 
tråd blir synlig. 
 
Marknadsför kommunen skolornas profilering? 
Kommunen gör ingenting för att marknadsföra skolor som jobbar med profilarbete. 
 
Vad anser kommunen om att många elever söker sig till några populära skolor?  
Elever i profilklasserna har fått rykte om sig att vara bra i skolan och därför väljer föräldrar att 
placera sina barn i sådana klasser för att de skall få goda förutsättningar att lyckas i skolarbetet. 
Skolorna tillämpar närhetsprincipen om inte önskemålet om placering går att tillmötesgå.  
 
N1:s personliga åsikt är att elever som skall välja till sjuan egentligen är för små för att konkurrera 
med andra elever om platser på en skola.  
 

   18



Känner ni någon konkurrens från friskolor? 
Vi känner ännu ingen konkurrens från friskolorna då det inte är så utbrett i kommunen. 
 
På vilka sätt kan profilering ha integrerande eller segregerande effekter? 
När integrering och segregering kommer på tal så framhäver N1 differentieringen mellan 
invandrare och svenskar. N1 menar att vissa profiler har en integrerande effekt, exempelvis 
fotbollsprofilen, medan andra profiler kan ha segregerande och exkluderande effekt, exempelvis 
musikklasser. N1 ser en tendens till att det kan bli en vi-och-dem känsla mellan de som går i 
profilklasser och de övriga.64

 

7.2 Intervju med ordförande i skolnämnden, kommun 2 
 
Vad anser ni är målet med att profilera skolor? 
Kommunen anser att målet med att profilera skolor är att skapa en bra utbildning. För att detta 
skall bli möjligt fordras det att man trivs och är engagerad både som personal och elev. Har man 
ett gemensamt intresse och mål så är det positivt och bra för utvecklingen i skolan som en enhet. 
 
Vad är er inställning till profilering? 
Kommunen arbetar aktivt för att skolor skall profilera sig. Detta framkommer bland annat i 
kommunens skolplan där det står att kommunens övergripande profilering, i första hand hälsa 
och friskvård, alltid skall vara märkbara i varje skolas arbete. Utöver detta har varje skola rätt att 
välja en lokal inriktning. 
 
Vilka fördelar/nackdelar anser ni finns med profilering?  
En nackdel med profilering kan vara att det skapas ett utanförskap bland dem som inte är 
involverade i de lokala profilklasserna. Fördelen med ett allmänt profilarbete är att det skapar en 
gemensam utgångspunkt som merparten av skolans aktörer kan samlas kring. 
 
Hur kan man motivera profilering utifrån olika styrdokument? 
Det står inget konkret om att skolor ej får profilera sig. Däremot står det att man skall arbeta med 
en inspirerande miljö. Detta har gjort att man skapat en lokal skolplan där profilering är en 
gemensam vision att arbeta mot så att eleverna kan få utvecklas efter sina intressen. Det är ett 
fritt skolval i kommunen så man kan inte neka någon att söka sig någon annanstans. 
 
Påverkar ni skolorna för att profilera sig? 
Det kommunen gör för att skolor skall arbeta med profilering är att inspirera dem genom 
skolplanen. 
 
Är ni öppna för nya profiler? Varför? 
Kommunen är öppen för fler lokala profiler. 
 
Finns det någon röd tråd i kommunens profilering? 
Inom kommunen arbetar man med profilen hälsa och friskvård ända från förskolan upp till 
gymnasienivå. Det genomsyrar även hela den övriga kommunala verksamheten. 
 
 
 
 

                                                 
64 Intervju med skolnämndsordförande, kommun 1. Ljudupptagning i författarnas ägo 

   19



Marknadsför kommunen skolornas profilering? 
Kommunen hjälper skolorna att marknadsföra sina profiler genom att skriva om det i skolplanen 
samt på kommunens hemsida. Skolplanen skickas även ut till personer som är nya i kommunen. 
Utöver detta får skolorna givetvis själva marknadsföra sig efter bästa förmåga. 
 
Vad anser kommunen om att många elever söker sig till några populära skolor?  
Kommunen ser inte några hinder i att elever söker sig till olika skolor utan ser det snarare positivt 
då skolor måste konkurrera med varandra på ett utvecklande sätt. 
 
Känner ni någon konkurrens från friskolor? 
Eftersom utbredningen av friskolor i kommunen ännu inte är så stor så känner de inte av någon 
konkurrens. Dock anser N2 att konkurrens kan leda till kvalitetsutveckling i de kommunala 
skolorna. 
 
På vilka sätt kan profilering ha integrerande eller segregerande effekter? 
Kommunen anser att profilerna måste utvidgas för att nå alla elever så att de skapar en 
integrerande effekt. Hälsa och friskvård är ett ganska smalt område och fångar inte på långa vägar 
alla elevers intresse.65  
 

7.3 Intervju med skolledare, kommun 1 
 
Varför profilerar ni er skola?  Vad är målet? 
Skolområdet har arbetat med varumärkesbygge vilket innebär att man tagit efter framgångsrika 
organisationers kännetecken. Att profilera är ett sätt för skolorna att fånga intresset hos eleverna. 
Eleverna skall känna sig utvalda och de skall få möjlighet att arbeta med sådant som de är 
intresserade av vilket leder till att skolan står för en positiv del i deras liv. En annan effekt som 
syns i profilklasser i jämförelse med övriga klasser är att snittbetyget är högre och att andelen 
elever som inte når upp till målen är lägre. Det finns fyra övergripande orsaker till varför man på 
skolan arbetar med profilering. Dessa är att utveckla skolans varumärke, göra ett upplägg som 
lockar elever, vara så bra att det inte behövs privata alternativ för eleverna i kommunen samt att 
bygga en grund för framtiden. 
 
Hur motiverar ni profilering utifrån olika styrdokument? 
Skolan använder de timmar som står till deras eget förfogade för att på så sätt ge tid till 
profilernas inriktning. Dessutom tas det tid från andra ämnen för att lägga på profilämnena, men 
det skall inte påverka elevernas möjligheter att nå målen. 
 
Varför har ni valt de profiler ni har? 
För att bredda profilsatsningen så har skolan, förutom idrottsprofiler, även skapat en 
NO/Teknikprofil. Detta för att elever som inte är intresserade av idrott skall få möjlighet att 
fördjupa sig inom någonting annat. Skolan vill genom detta vidga allmänhetens syn på skolan då 
skolan även är en bra kunskapsskola. Skolan har även en allmän profil med inriktning på hälsa 
och friluftsliv vilket innebär att skolan har fler friluftsdagar. 
 
Hur har ni gjort urvalet? 
Eftersom skolledaren inte har varit med och startat skolans profilarbete har han inga argument 
om hur urvalet gjordes. S1:s roll har istället varit att utveckla och utöka de befintliga profilerna. 
 

                                                 
65 Intervju med skolnämndsordförande, kommun 2. Ljudupptagning i författarnas ägo 
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Finns det antagningskriterier? Hur ser de i så fall ut? 
Närhetsprincipen gäller i första hand vid sökning till profilerna. En förutsättning för att få gå i 
idrottsklass på skolan är att eleverna måste vara medlemmar i en idrottsförening. Dessutom har 
skolan antagningskriterier till profilklasserna som används om det är fler sökande än platser.   
 
Hur är profilen utformad? 
Utformningen av profilen är gjord så att eleverna skall kunna växa och utvecklas inom 
inriktningen. Profilerna har genomtänkta strukturer för elevernas tre år på högstadiet. 
 
Hur underhålls profilen? 
Profilerna underhålls genom en ständigt närvarande tanke om förbättring. Skolan anser sig ha 
bättre förutsättningar än andra för att lyckas med profilarbetet. Ett led i att utveckla arbetet är att 
varje profil har ett eget konto där de själva får bestämma hur de förvaltar pengarna. Ytterligare ett 
led i utvecklingen är att noga överväga profilens funktion samt vilket underlag det finns bland de 
lärare som kommer att undervisa. 
 
Har lärarna fått någon specialkompetens för att svara upp mot profilen? 
Eftersom skolan har specifika inriktningar inom idrottsprofilen är flera av lärarna idrottstränare i 
grunden och därför förutsätts det att de har ett genuint intresse för sitt ämne. De har möjlighet 
att vidareutveckla sig genom olika ledarskapsutbildningar. 
 
Betygssätts profilen? Hur? 
Det sätts inga separata betyg på eleverna i profilämnet utan det sker i samråd mellan lärare och 
tränare. Profilen utvärderas inte separat utan tillsammans med resten av verksamheten. Då ser 
man vad som har varit bra och dåligt och kan utifrån det förändra och förbättra. 
 
Hur anser ni att ert genomförande är kontra elevernas förväntningar?  
Skolledningen anser att deras profilarbete svarar upp mot elevernas förväntningar. De menar att 
det inom alla ämnen finns vissa perioder som är roligare än andra. 
 
Hur följer ni upp elevernas förväntningar? 
Rektor intervjuar elever slumpvis för att få synpunkter på deras åsikter. I åtanke finns också en 
elevenkät för elever i År 9 som skolan senare kan använda i kvalitetsarbetet. 
 
Hur utvecklas profilen? 
Skolan utvecklar profilen kontinuerligt genom ett nära samarbete med de lokala 
idrottsföreningarna. Skolan har skapat ett samarbete med flera gymnasier som har egna profiler 
som går att knyta till informantskolans profil, detta gör att skolan anser att det går att se en röd 
tråd i den profilerade skolgången. Det går att utveckla sig inom ett område utan att försaka resten 
av skolans moment. Så fort det är möjligt att samarbeta mellan de olika idrottsinriktningarna så 
görs det.  
 
Planerar ni att utveckla ert profilarbete? I så fall hur? 
De planerar inte att utöka med fler antal profiler men det pågår en ständig kvalitativ utveckling på 
de profiler som redan finns. 
 
På vilka sätt kan profilering ha integrerande eller segregerande effekter? 
S1 pratar dels om invandrare när frågan om integrering och segregering kommer på tal. S1 menar 
att det har en integrerande effekt då elever från många delar av kommunen möter 
invandrarelever. Skolan ligger i ett invandrartätt område och därför är förutsättningen för 
integrering större med profilklasser än utan. Dessutom menar S1 att segregation på grund av 
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socioekonomiska faktorer motverkas då elever med olika sociala och ekonomiska förutsättningar 
möts.66  
 

7.4 Intervju med skolledare, kommun 2 
 
Varför profilerar ni er skola? Vad är målet? 
Det finns två mål med skolans profiler. Det främsta målet är kommunens allmänna hälsoprofil 
sen finns det ett antal valbara profiler. 
 
Hur motiverar ni profilering utifrån olika styrdokument? 
I de allmänna anvisningarna från Skolverket står det att man skall främja hälsa och välmående. 
Det har även tagits ett politiskt beslut i kommunen att alla skolor skall ha någon form av rörelse 
varje dag. 
 
Varför har ni valt de profiler ni har? 
Från början fanns det bara en allmän idrottsinriktning. Skolan ansåg sig få alla goda förebilder 
och goda ledare i idrottsklasserna och beslöt då att skapa fler profilalternativ för eleverna att välja 
mellan. 
 
Hur har ni gjort urvalet? 
Urvalet gjordes baserat på de förutsättningar som fanns på skolan. S2 menar att man exempelvis 
inte kan starta en hemkunskapsklass om det inte finns någon som är villig att jobba med den. 
 
Finns det antagningskriterier? Hur ser de i så fall ut?  
Skolan hade från början krav på att eleverna skulle vara medlemmar i någon förening för att 
kunna söka idrottsklass. Detta kritiserades eftersom det hade en segregerande effekt då alla inte 
har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att vara med i en idrottsförening. Därför har 
skolan tagit bort detta och går nu helt efter elevernas önskemål. Nu väljer alla 7:or till någon av 
de fem profilerna. 
 
Hur är profilen utformad? 
De profiler som finns är olika formade men är alla praktiskt/estetiska. Profilerna är utformade så 
att man tar den tid som är avsatt för elevens val och lägger den på profilens ämne. Hälsodelen 
som alla omfattas av, innebär två motionspass i veckan. Motionspassen sker klassvis och är 30 
minuter långa och skall i första hand tillbringas utomhus. Meningen är inte att man skall bli 
svettig utan att man skall aktivera sig. På detta sätt ökar studieeffektiviteten och eleverna orkar 
mer. Det är inte bara eleverna som deltar i motionspassen utan även lärarna skall vara ute med sin 
klass. Skolan har infört profildagar där varje klass helt ägnar sig åt sin inriktning. För de klasser 
som inte är profilerade på skolan finns det andra aktiviteter som rör den allmänna profilen, idrott 
och hälsa. Det specifika ämnet som finns på skolan, som riktar sig mot skolans allmänna profil, är 
en del av kommunens hälsoarbete. Ett annat exempel på hur skolans hälsoprofil genomsyrar 
vardagen är att det serveras gratis frukost till de elever som önskar det. 
 
Hur underhålls profilen? 
Profilerna underhålls genom att det på skolan finns en speciell grupp, profilgruppen, som arbetar 
med att utveckla detta. I denna grupp ingår alla de lärare som undervisar i profilämnena samt 
rektor och skolans friskvårdskonsulent. 
 

                                                 
66 Intervju med skolledare, kommun 1. Ljudupptagning i författarnas ägo 
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Har lärarna fått någon specialkompetens för att svara upp mot profilen? 
Lärarna som arbetar inom de olika profilerna har möjligheter att åka på fortbildning om de vill. 
Men all fortbildning behöver inte vara extern, den kan även vara att personalen utbildar varandra 
i olika frågor. 
 
Betygssätts profilen? Hur? 
Till största del görs utvärderingar av profilgruppen. Dessa sammanställs sedan av 
friskvårdskonsulenten. Friskvårdskonsulentens roll på skolan är att samordna alla profilfrågor. 
 
Hur anser ni att ert genomförande är kontra elevernas förväntningar?  
Skolledningen anser att profilarbetet svarar upp mot elevernas förväntningar eftersom de sällan 
får höra några klagomål. Det är dock svårt att avgöra eftersom de positiva effekterna av arbetet 
sällan framkommer. 
 
Hur följer ni upp elevernas förväntningar? 
Friskvårdskonsulenten har i slutet av varje år gjort en utvärdering med eleverna för att få deras 
synpunkter på hur profilarbetet fungerar. En kontinuerlig utvärdering som sker under terminens 
gång har skolan inte, men det är något som skolan kanske borde satsa på. 
 
Hur utvecklas profilen? 
Utvecklingsarbetet med profilerna utgår ifrån profilgruppen som får fungera som en idébank. 
Lärarna inom varje profil samarbetar med varandra för att utveckla den specifika profilen på ett 
fungerande sätt. 
 
Planerar ni att utveckla ert profilarbete? I så fall hur? 
För tillfället kommer inte skolan att utöka profilantalet, utan istället utveckla de befintliga 
profilerna.67

 

7.5 Enkäter med elever 
 

7.5.1 Varför har du valt att gå i profilklass? 
 
 Eget 

intresse 
Föräldrars 
val 

Kompisarna 
valde samma 

Närmaste 
skola 

För 
att det 
är 
roligt  

För att bli 
bättre på 
det 
profilen 
handlar 
om 

Annat Total 

Informantgrupp A 5 0 0 0 3 8 13 29 
Informantgrupp B 2 0 0 0 0 9 14 25 
Informantgrupp C 11 0 0 0 3 2 7 23 
Informantgrupp D 14 0 2 1 1 1 3 22 
Antal 32 0 2 1 7 20 37 99 
Tabell 1: Varför har du valt att gå i profilklass? 
 
Kolumnen ”annat” har eleverna valt, för att där kunna skriva ett svar som återger flera alternativ. 
Dessutom har vi själva valt att där placera sådana elever som har kryssat för flera alternativ. Av de 
sammanlagt 37 eleverna som har svarat med detta alternativ har 32 skrivit ”intresse”, 29 har 
skrivit ”bättre”, 26 har skrivit ”roligt”. Dessa tre alternativ är de som representeras i störst 
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utsträckning. Utöver dessa så har även två elever skrivit ”närmaste skola”, två elever har skrivit 
”kompisar”, och en elev har skrivit ”mer idrott”. Det sistnämnda är det enda alternativ som inte 
fanns med i de övriga. Den stora svarsfrekvensen på alternativet ”annat” visar att det inte finns 
ett specifikt skäl till att eleverna vill gå i profilklass utan att de väljer det av flera skäl.  
 
När resultatet av elevernas explicita svar läggs samman med de svar som ligger under 
alternativet ”annat” blir resultatet så som följer. De tre stora kategorierna var ”intresse” med 
69 svar, ”bli bättre på det profilen handlar om” med 49 svar, ”för att det är roligt” med 33 
svar.  Därefter fick ”kompisar valde samma” fyra svar, ”närmaste skola” fick tre svar och 
”mer idrott” fick ett svar. Ingen av eleverna ansåg att det var föräldrarna som hade varit med 
och valt vilken klass de skulle gå i.68

 

7.5.2 Hur märks det att du går i profilklass? 
 
Informantgrupp A och B 
När det gäller hur det märks att de går i profilklass så svarar eleverna att de har ”träningar på 
skoltid”, ”skoldagarna blir längre”, ” det snackas mer fotboll”, ”vi har bättre betyg än andra”, de har 
kläder på vilka det står vilken klass de tillhör samt att de har utvecklats som fotbollsspelare.69  
 
Informantgrupp C och D 
När det gäller hur de märks att de går i profilklass så svarar eleverna att de ”åker på utflykter”, ”alla 
är målinriktade”, ”vi har mer idrott än andra”, ”man får pröva på olika sporter”, ”utvecklas i andra sporter 
än bara fotboll och innebandy”, ”tävlingsinriktad klass”, ”många aktiviteter och extra idrott”, ”mer fysiska 
aktiviteter”, ”temadagar”, ”lugnare”, ”mer hälsa- och idrottskunskap”, ”vi har bättre betyg än andra”, 
”ledarskapsutbildning”, ”alla i klassen har ett gemensamt intresse vilket ger bättre sammanhållning”, 
”bättre motivation”.70

 

7.5.3 Har din profil motsvarat dina förväntningar? 
 
 Ja  Nej  totalt 
Informantgrupp A 28 1 29 
Informantgrupp B 20 5 25 
Informantgrupp C 20 3 23 
Informantgrupp D 10 12 22 
Antal 78 21 99 
Tabell 2: Har din profil svarat mot dina förväntningar?71

 
Informantgrupp A 
Har din profil motsvarat dina förväntningar?  
Ja, varför 
”Man får spela med andra som tycker det är askul”, ”det är bra tränare och träningar som jag trodde”, 
”tycker att vi blivit bättre på fotboll när vi går i fotbollsklass”, ”lika roligt som jag trodde”, ”roligare än jag 
trodde”, ”bättre än jag trodde”. 
 
 

                                                 
68 Enkät med informantgrupp A-D. Enkäterna finns i författarnas ägo 
69 Enkät med informantgrupp A och B 
70 Enkät med informantgrupp C och D 
71 Enkät med informantgrupp A-D 
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Nej, varför 
”Trodde inte att det skulle bli så bra, men det blev det”.72

 
Informantgrupp B 
Har din profil motsvarat dina förväntningar?  
Ja, varför 
”Ja, men det kan bli lite mycket”, ”Ja, jag har lärt mig mycket mer saker och utvecklats”, ”blivit bättre”, 
”man får bra extra träning”, ”framsteg inom fotboll”, ”för att jag älskar fotboll”. 
 
Nej, varför 
”Det var inte så roligt som jag trodde”, ”det är tråkigare än jag förväntade mig”, ”vi har för långa dagar 
och för mycket läxa”.73

 
Informantgrupp C 
Har din profil motsvarat dina förväntningar?  
Ja, varför 
”För att det är mycket idrott”, ”kul att testa olika sporter precis som jag hoppats”, ”mer teori”, ”trodde 
inte att det skulle bli såhär kul”, ”mycket idrott men vill gärna prova mer saker”, ”för att vi har 
profildagar”, ”blir bättre och bättre”, ”man har någon sorts rörelse varje dag”.  
 
Nej, varför 
”Jag trodde att det skulle hända mycket”, ”vi har inte testat så många sporter som jag trodde”, ”trodde det 
skulle vara mer idrott och längre lektioner”.74

 
Informantgrupp D 
Har din profil motsvarat dina förväntningar?  
Ja, varför 
”Hälsoinriktat”, ”mycket idrott och rörelse vilket jag tycker är roligt”, ”mycket idrott och bra klass och alla 
är idrottsintresserade”, ”man får pröva vara ledare”, ”mer idrott än andra”, ”gillar att röra på mig och jag 
tycker att skolan uppfyller det”, ”det är så roligt som jag trodde”. 
 
Nej, varför 
”Det är nästan ingen skillnad att gå i idrottsklass än vanlig klass”, ”jag trodde att det skulle vara ännu mer 
idrott än alla andra”, ”för lite idrott”, ”inte tillräckligt med tid”,  ”trodde det skulle vara mer skillnad”, ”vi 
har inte så mycket idrott”, ”trodde det skulle vara mer aktiviteter utanför skolan”, ”trodde det skulle vara 
mer friluftsaktiviteter”, ”som en vanlig klass med fler idrottstimmar”, ”mindre fördelar än vad vi blev 
lovade”, ”tycker det ska vara mer idrott”, ”trodde det skulle vara mer idrott”.75

 

7.5.4 Har du några speciella mål med att gå i profilklass? 
 
Informantgrupp A 
”Bli bättre på fotboll”, ”ha kul”, ”utveckla mig på fotboll och som människa”, ”fortsätta med fotbollen”, 
”spela fotboll”.76

 
Informantgrupp B 
”Bli fotbollsproffs”, ”bli bättre”, ”att vara med skollaget”, ”vinna guldbollen”.77

                                                 
72 Enkät med informantgrupp A 
73 Enkät med informantgrupp B 
74 Enkät med informantgrupp C 
75 Enkät med informantgrupp D 
76 Enkät med informantgrupp A 
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Informantgrupp C 
”Bli bättre”, ”hitta fler roliga sporter”, ”pröva olika idrotter”, ”sporta mycket”, ”få minst VG i idrott”, 
”utvecklas för att nå distriktslagsnivå i den egna idrotten”, ”lära mig mer om idrott”, ”att bli mer 
förstående för olika idrotter”.78

 
Informantgrupp D 
 ”kanske få lite bättre hälsa”, ”det ska bli roligare i skolan”.79

 

8. Diskussion 

 

8.1 Vad är målet för skolledning och kommun med att skapa profilskolor? 
 
S1 anser att meningen med att skapa profilskolor kan sammanfattas i fyra punkter. För det första 
gäller det att skapa ett varumärke som stämmer överens med skolans verksamhet och som kan 
visas upp gentemot allmänheten. För det andra gäller det att skapa en skola som eleverna tycker 
är intressant och som gör att eleverna söker sig till skolan. För det tredje gäller det att bygga upp 
en bra skolverksamhet med hög kvalitet och eftertraktade alternativ/inriktningar som gör att 
elever stannar inom de kommunala skolorna istället för privata alternativ. För det fjärde är det 
viktigt att skapa en grund som eleverna kan stå på i framtiden. Utöver dessa fyra punkter handlar 
det även om att få eleverna att känna sig utvalda vilket leder till att de får en positiv bild av sin 
skolgång.80   
 
S2 menar att målet med profilskola för dem är att huvudsakligen följa den allmänna hälsoprofil 
som genomsyrar kommunens arbete. Till största del handlar detta arbete om att aktivera eleverna 
dagligen under skoltid. Detta hoppas man skall öka studieeffektiviteten hos eleverna, för att på så 
sätt ge eleverna bättre förutsättningar i det dagliga skolarbetet.81  
 
N1 hävdar att stimulans för skolans traditionella ämnen och kunskaper sker genom att eleverna 
får välja sådant de är intresserade av. Profilering av skolor skall dessutom vara ett verktyg för att 
motverka etableringen av friskolor.82  
 
N2 svarar att målet med skolprofilering är att skapa en bra utbildning samt att skolans 
utvecklingsarbete kan förenklas om alla utgår från ett gemensamt intresse. Dessutom har 
kommunen ett övergripande mål som består i att hälsa- och friskvårdsprofilen skall märkas tydligt 
i varje skolas arbete.83

 
I ett politiskt perspektiv är målen med profilering flera. Högerblocket anser att elevers 
prestationer i skolan förbättras i och med att eleverna själva får delta och påverka i utformandet 
av sin skolgång.84 Dessutom skall skolorna bli attraktiva för alla och skillnader och segregationen 

                                                                                                                                                         
77 Enkät med informantgrupp B 
78 Enkät med informantgrupp C 
79 Enkät med informantgrupp D 
80 Intervju med skolledare, kommun 1 
81 Intervju med skolledare, kommun 2 
82 Intervju med skolnämndsordförande, kommun 1 
83 Intervju med skolnämndsordförande, kommun 2 
84 ”Utbildningsutskottets betänkande” [2002/2003] 
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minska.85 Det är viktigt att man ser till varje individs intresse och behov86 och att skolorna i en 
konkurrenssituation förbättrar kvaliteten i verksamheten.87 Vänsterblocket skriver att det 
viktigaste är att skapa en skolgång som eleverna finner intressant88 och som svarar upp mot 
elevers och föräldrars önskemål.89 Genom att ha ett stort utbud på skolans marknad så ökar 
kvaliteten genom mångfald.90 Lärarförbundet menar att målet med skolprofilering är att skolans 
aktörer genom sin kompetens och kreativitet skall göra verksamheten så kvalitativ som möjligt.91 
Utifrån ett marknadsperspektiv handlar skolprofilering om att konkurrera om marknadsandelar, 
det vill säga eleverna. Genom marknadsanpassningen uppstår även en konkurrenssituation där 
det gäller att ha ett starkt varumärke som gör att skolan står sig stark i kampen om eleverna.92 Det 
gäller därför för skolan att skapa profiler som är eftertraktade där man fångar upp elevernas 
speciella färdigheter.93  
 
Båda skolledarna har uppfattningen att målet med skola och profilering är att ge eleverna en bra 
grund som de kan ha nytta av både i och utanför skolan. Detta anser vi är ett självklart mål för 
skolor, eftersom Skolverket har som övergripande mål att ge elever så goda möjligheter och 
förutsättningar som möjligt. Detta återspeglar sig bland partiernas skrivelser om skolan och dess 
funktion. Skolledare, skolnämndsordföranden och andra intressenter inom skolans område pekar 
på att det är viktigt att elever får möjlighet att utveckla sina intressen i skolan. Detta anser vi som 
lärarstuderande vara av yttersta vikt för att få eleverna intresserade i skolans breda verksamhet. 
Skolan skall inte bara vara ett ställe dit du går för att bli matad med kunskap som andra anser 
viktigt, utan en mötesplats där elevens intressen kan tillgodoses samtidigt som han eller hon får 
möta nya perspektiv och utmaningar. Här innehar vi samma uppfattning som många andra, det 
vill säga att skolan skapar bättre förutsättningar för eleverna att nå skolans kunskapsmål när 
eleverna känner att deras önskemål blir tillgodosedda samt att de utvecklas som individer.  
 
Majoriteten av åsikterna som redovisas i arbetet anser att konkurrensen mellan skolor är att 
föredra då det skapar fler möjligheter att utveckla skolans kvalitetsarbete. Dock finns det vissa 
röster som gör gällande att arbete med profilering och mångfald får negativa följder. Vi anser att 
det är bra med konkurrens och att det är viktigt att skolor hela tiden tänker på sin utveckling och 
utformning för att inte stagnera. För att skapa en intressant skolgång är det viktigt att eleverna 
känner att de har möjlighet att påverka sin skolgång genom att aktivt välja skola. Vi tycker också 
att det är viktigt att arbetet inom skolan är förankrat hos skolans aktörer, en så kallad bottom up 
process. I samband med detta har varje enskild skola möjligheter att framställa sig själva på ett 
sådant sätt att de kan ha en stark verksamhet i konkurrensen med andra. Det viktiga är att 
skolornas varumärke är tilltalande för eleverna och dess föräldrar så att skolan får tillräckligt med 
elevunderlag för att fortsätta verksamheten. Å ena sidan som vi redan framfört, är profilering en 
positiv utveckling enligt oss. Å andra sidan går det att se en fara i denna utveckling då detta kan 
komma att skapa segregerande krafter då skolor väljer att anta elever som förväntas klara av 
skolan bäst. Detta kan leda till att skolor i socialt utsatta områden, på grund av närhetsprincipen, 
per automatik får de svaga eleverna på sin skola. Detta kan också leda till en snedfördelning av 
resurser då skolor med stora behov får samma summa pengar som skolor med mindre behov, 
vilket även framhålls av N1. För att motverka den negativa effekten av marknadsanpassning 

                                                 
85 ”Partiprogram” (2006-11-28) 
86 ”Skola”, (2006-11-29) 
87 Utbildningsutskottets betänkande” [2002/2003] 
88 ”Lokal frihet i grundskola” [2006-07-13]. 
89 ”Rätt att färdas väl genom livet” [2001] 
90 ”Lokal frihet i grundskola” [2006-07-13]. 
91 ”Motion till kongressen” [2004] 
92 Holm, Caisa, Frihet under makt och ansvar – Lärarnas professionalism i det postmoderna samhället. 
 s.22 
93 Malmö Stad, Rapport 2/2006 Välfärd för alla – det dubbla åtagandet. 
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anser vi att det från centralt håll bör finnas tydligare direktiv för hur man får utforma skolans 
verksamhet. Faran med detta kan vara att decentraliseringstanken åsidosätts vilket är ett steg 
tillbaka i skolans utvecklingsarbete.  
 

8.2 Hur arbetar skolledning och kommun med skolprofilering? 
 
S1 säger att de timmar som skolan själva råder över är de skolan använder primärt till profilens 
utformning. Det tas även tid från andra ämnen som läggs till profilämnet. Skolan arbetar för att 
eleverna skall kunna fördjupa sig inom sina intressen. Profilen skall leda till ett ständigt 
utvecklande under elevernas år på det så kallade högstadiet. Skolan arbetar med specifika 
antagningskriterier när det gäller antagningen till idrottsklasserna då det är en populär inriktning. 
Profilarbetet är under kontinuerlig utveckling från skolans sida. Det är ett ständigt övervägande 
mellan efterfrågan och möjligheterna. Profilen utvärderas inte separat utan som en del av hela 
verksamheten. De samarbetar med de lokala idrottsföreningarna för att det skall vara en bra 
balans mellan vad skolans profileringstid används till och hur skola och idrottsföreningar kan 
komplettera varandra. Skolan har även samarbete med gymnasieskolor med liknande inriktningar 
för att en fortsättning av profilinriktning skall kunna möjliggöras. Det är tänkt att profilen skall ha 
en integrerande effekt då skolan ligger i ett socialt utsatt område. Det är även viktigt att skolans 
personal har kompetens inom det område som skolan vill profilera sig inom.  
 
S2 menar att alla specifika profilklasser har en praktisk/estetisk inriktning och skolan använder 
timmar från elevens val till detta. De har även plockat tid från andra ämnen för att på så sätt 
skapa tid till motionspass. Motionspassen är en del av hälsoprofilen och skall stimulera till ökad 
studieeffektivitet samt ökad ork i allmänhet. Skolan har profildagar där profilklasserna helt ägnar 
sig åt sin inriktning, de övriga klasserna har andra aktiviteter som rör den allmänna profilen. En 
ytterligare del i skolans allmänna del är servering av gratis frukost till alla elever. På skolan finns 
en speciellt sammansatt grupp bestående av undervisande lärare i profilämnena, rektor och 
skolans friskvårdskonsulent. Friskvårdskonsulenten, som har till huvuduppgift att samordna alla 
profilfrågor, är en tjänst som tillkommit för att skolan har en allmän hälsoprofil. Profilgruppen 
har till uppgift att utveckla profilarbetet. Skolan arbetar med internt och externt 
fortbildningsarbete för kompetensutveckling. Ett sätt att utveckla profilen är att de lärare som 
undervisar inom de olika profilerna har ett nära samarbete med varandra. Något som är viktigt 
när man skall arbeta med profiler är att skolans personal är intresserade, engagerade och 
kompetenta.  
 
N1 säger att kommunen har en positiv inställning till skolprofilering men att de inte arbetar aktivt 
med att påverka skolorna att profilera sig. Kommunen kan dock hjälpa till med att informera om 
bidrag som kan göra profilering möjlig. De är öppna för att skolorna själva får bestämma hur 
profilarbetet skall gå till och utformas. I dagsläget finns ingen röd tråd i kommunens profilarbete. 
Detta anser dock kommunen vara möjligt på sikt. De arbetar med profilerade kommunskolor för 
att se till att eleverna har kommunala alternativ i stället för att välja friskolor.  
 
N2 menar att kommunen arbetar aktivt för att skolor skall profilera sig. Dessutom skall hälsa och 
friskvård alltid vara märkbart i varje skolas arbete. Utöver detta får varje skola välja att 
komplettera med lokala profiler. Eftersom det arbetas så här finns det en röd tråd i skolan i sig 
och kommunen som helhet. Kommunen marknadsför skolornas profiler genom att skriva om 
dem i skolplanen och på kommunens hemsida. De anser att arbetet med profilering är till för att 
skapa en kvalitetsutveckling genom konkurrens. Dessutom skall arbetet med profilering skapa en 
inspirerande miljö där eleverna kan utvecklas efter deras intressen. N2 tycker att om man arbetar 
med profilarbete så kan det skapas en gemensam utgångspunkt för skolans aktörer.  

   28



Inget utav partierna går in på detaljreglering av skolans arbetssätt inom profilering. Däremot går 
de in på vad som kan användas som redskap för att arbetet med profilering kan vara 
skolutvecklande. De politiska partierna menar att det är viktigt att skolors profileringsarbete skall 
utgå ifrån de som är verksamma inom skolan. Dessa kan vara lärare, elever, skolledare.94 Genom 
detta arbete kan skolorna öka sin attraktionskraft och skall på så sätt skapa förutsättningar för 
integrering.95 Ett annat sätt att verka för integrering kan vara att använda idrotten som ett redskap 
där elever från alla samhällsgrupper kan mötas och utvecklas.96 Det är också viktigt att skolorna 
har ett medvetet tänkande kring folkhälsans betydelse för eleverna i nuet och i framtiden.97 
Vänsterpartiet anser å sin sida att det inte är skolornas uppgift att ha speciella inriktningar då det 
enligt dem skapar en likriktning, stress och segregering.98 Lärarförbundet anser att arbete med 
profilering skall vara en bottom up process där initiativet kommer från skolans aktörer. Dock får 
ej de förordningar som finns för skolan som verksamhet åsidosättas.99  
 
Fler av de tidigare studierna visar att skolorna aktivt måste arbeta för att attrahera elever. En av 
anledningarna till detta är att den enskilda skolans möjligheter att utforma och påverka sin 
verksamhet har blivit allt större i och med decentraliseringsprocessen.100 Det är också viktigt att 
skapa attraktiva och positivt uppfattade profiler då forskning har visat att elever och föräldrar gör 
sina val av skola baserade på vad de eftersträvar istället för att som tidigare välja till en skola 
enbart för att komma bort ifrån en annan.101 Däremot visar en studie att en skolas profil har låg 
prioritering när elever och föräldrar skall göra val av skola. Faktorer som är viktigare är bland 
annat en trygg skolmiljö, att kamrater finns på skolan och att eleverna får utveckla sin sociala 
kompetens och sina kunskaper.102

 
Ur ett marknadsperspektiv handlar profilering om att göra sin verksamhet så attraktiv som 
möjligt för att fånga intresset hos elever och föräldrar. För att på bästa sätt bli en stark aktör på 
marknaden är det viktigt att skolornas organisationer är effektiva på alla plan.103 Som ett led i 
marknadsanpassningsprocessen så har nätverket Rektorsakademien skapat kurser som riktar sig 
mot skolledare. Dessa kurser inriktar sig på att ge skolledarna verktyg och kompetens för att 
skapa starka varumärken för att på så sätt stå sig i konkurrens med andra.104 Skolverket motsätter 
sig inte att skolor använder sig av antagningskriterier till estetiska eller praktiska profiler. Däremot 
säger de att medlemskap i föreningar inte får användas som ett kriterium då detta kan avspegla 
elevens ekonomiska förutsättningar.105

 
Eftersom det inte finns konkreta riktlinjer för hur profilerna skall genomföras använder sig 
skolorna av den tid som är avsatt till elevens samt skolans val. Detta understryks av de 
intervjuade informanterna samt Skolverkets faktablad om grundskolan. Vi anser att det är bra att 
dessa timmar används till sådant som eleverna vill göra och att tiden struktureras upp så att det 
blir meningsfulla aktiviteter. Som ett led i detta utvecklingsarbete är det viktigt att tillvarata det 
intresse och engagemang samt den kompetens som skolorna redan besitter i och med deras 
                                                 
94 ”Lokal frihet i grundskola” [2006-07-13]. ,”Skola”, (2006-11-29) & ”Skola” (2006-11-27) 
95 ”Partiprogram” (2006-11-28) 
96 ”Skolan” (2006-11-28) 
97 ”Skola” (2006-11-27) 
98 “Dags för elevernas skola” [2002-01-26] 
99 ”Motion till kongressen” [2004] 
100 Kjellman, Ann-Christine, ”Hurra för valfriheten” – Men vad ska vi välja? – Val av grundskola i Stockholm åren 1994-96., 
samt Holm, Caisa, Frihet under makt och ansvar – Lärarnas professionalism i det postmoderna samhället. 
101 Damgren, Jan, Föräldrars val av fristående skolor.  
102 Brännström, Anelma, Elevers tankar om skolval och valfrihet – en enkät- och intervjustudie med elever på grundskolans senare 
del. 
103 Holm, Caisa, Frihet under makt och ansvar – Lärarnas professionalism i det postmoderna samhället., s.22 och s.45ff 
104 ”Att bygga varumärke och profilera sin skola” [2006] 
105 ”Anmälan avseende antagning till musik- och idrottsklasser i grundskolan” [2005-04-20]. 
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personalbas. På grund av detta är det även viktigt för skolorna att rekrytera personal som har 
intressen som överensstämmer med skolans inriktning. Problemet med detta kan bli att lärare 
anställs utifrån privata intressen istället för konkret kompetens i undervisningssammanhang.  
 
Skolverket har en tudelad och aningen motsägelsefull syn på skolors användning av 
antagningskriterier till profilklasser. De säger att antagningskriterier får användas till sådana 
ämnen som ej anses vara kärnan i skolans verksamhet. Det motsägelsefulla ligger i att skolan ej 
får använda föreningsmedlemskap som kriterium för antagning då detta kan ha en segregerande 
effekt. Den enda anledningen till att antagningsprov skall få användas till profilklasser är att det 
har funnits en tradition bland de etablerade estetiskt profilerade skolorna. Detta kan tyckas 
märkligt då Skolverket egentligen inte anger någon orsak till detta beslut. De talar om 
traditionsbundenhet istället för kunskapsrelaterade kriterier vilket vi anser hade varit mer 
acceptabelt än de nuvarande kriterierna. Vi anser att detta är ett felaktigt sätt att motivera för en 
företeelse inom skolan då traditionsbundenhet inte behöver vara av godo.  
 
Utifrån dessa kriterier så arbetar informantskola 2 på ett korrekt sätt då de inte har några 
antagningskriterier. Skola 1 däremot använder sig av flera antagningskriterier. För det första 
sådana som är baserade på kunskap och talang inom profilens inriktning vilket Skolverket anser 
är godtagbara. Dessutom använder sig skolan av kravet på medlemskap i en förening, vilket 
Skolverket anser vara oacceptabelt då det kan ha en segregerande effekt grundat i elevernas olika 
ekonomiska förutsättningar. Vi anser att grunden till antagning till profilklass skall ligga i elevens 
intresse för det profilen handlar om, men när man pratar om profilklasser så finns det olika 
nivåer. Vissa skolor arbetar med profiler som är intresseskapande där eleverna får prova på olika 
aktiviteter medan andra skolor har profiler som specialinriktar sig på exempelvis idrott, dans och 
musik. Utifrån hur de olika skolorna väljer att arbeta med sina profiler så skall även 
antagningskriterierna kunna variera. Inom de allmänna profilerna skall det bara finnas ett intresse 
hos eleven för att vilja utveckla sig och prova på medan det till de specialiserade inriktningarna 
skall kunna finnas antagningskriterier som bygger på talang eller god förförståelse anser vi.  
 
Att kräva att eleverna skall ha medlemskap i förening är enligt Skolverket förbjudet. Grundtanken 
med detta är god då elever inte skall exkluderas på grund av föräldrarnas oförmögenhet att 
ekonomiskt finansiera barnens fritidsaktiviteter. Att informantskola 1 ändå använder sig av detta 
kan förstås utifrån att eleverna skall, när de börjar i profilklass, ha grundläggande kunskaper för 
att kunna medverka i den undervisning som sker på profiltiden. Båda inspektionerna är gjorda 
före beslutet att krav på medlemskap i förening inte får förekomma längre. Dock är det intressant 
att understryka att informantskola 2 var tvungna att åtgärda sitt antagningsförfarande, något som 
informantskola 1 inte behövde göra. Vi tycker det är anmärkningsvärt att en skola får behålla ett 
kriterium som en annan skola måste ta bort. 
 

8.3 Hur svarar skolans profilarbete upp mot elevernas förväntningar? 
 
S1 menar att skolans profilarbete svarar upp mot elevernas förväntningar. Detta antagande 
grundas på de intervjuer som har gjorts slumpmässigt med elever på skolan. Däremot har S1 
förståelse för att eleverna ibland kan tycka att det i perioder kan bli långtråkigt, men detta är 
något som kan gälla allt man gör här i livet. Skolan planerar att genomföra enkäter med elever 
som skall sluta år 9, vilkas svar sedan skall användas i kvalitetsutvecklingen av profilerna.106

 

                                                 
106 Intervju med skolledare, kommun 1 
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S2 hävdar att skolans profilarbete svarar väl upp mot elevernas förväntningar. Detta grundar S2 
på att det sällan framkommer några klagomål från eleverna. Dock är han medveten om att detta 
kan vara en snedvriden bild eftersom de positiva kommentarerna inte heller märks av. Det är 
friskvårdskonsulentens uppgift att i slutet av läsåret samla ihop de eventuella synpunkter som 
eleverna framför.107  
 
N1 anser att elever som har profilerad skolgång lätt kan bli mättade på sådant som erbjuds både i 
skola och på fritid, exempelvis fotbollsträning.108  
 
En klar majoritet av det samlade elevunderlaget anser att deras val av profil har svarat upp mot 
förväntningarna. Men genom att lyfta fram varje informantgrupp för sig så synliggörs tydliga 
skillnader.  
 
Informantgrupp A anser att skolans profil har motsvarat deras förväntningar i stor utsträckning. 
Endast en av 29 elever ansåg att profilens utformning överträffade förväntningarna, utifrån detta 
är det tydligt att ingen av eleverna är missnöjda med sitt val. Det eleverna tycker är positivt är att 
fotbollsundervisningen håller hög kvalitet och att det är roligt.109 I informantgrupp B ser 
resultaten lite annorlunda ut. Majoriteten är fortfarande positiv till skolans infriande av 
förväntningarna. Eleverna tycker det är bra att de har utvecklat sin fotbollskunskap. Däremot är 
det tydligt att fler elever än i informantgrupp A anser att deras förväntningar ej motsvaras inom 
profilen. Det som eleverna tycker är negativt är att skoldagarna är långa och att det har varit 
tråkigt. 110

 
Informantgrupp C är till största del positiva. De är nöjda med att de får prova många idrotter och 
att det är någon form av rörelse varje dag samt att det finns profildagar. Dock finns det ett litet 
antal elever som inte är nöjda med profilens utformning. Dessa hade hoppats på att få prova fler 
sporter och att det som helhet skulle vara mer idrott på schemat.111 I den sista informantgruppen, 
grupp D, syns det största missnöjet bland eleverna. Fler än hälften av eleverna är missnöjda med 
profilens utformning. Det eleverna är missnöjda med är att de hade trott att det skulle vara mer 
idrott. Flera har på grund av detta svårt att se skillnaden mellan idrottsklasserna och de övriga. De 
hade även hoppats på fler aktiviteter utanför skolan. De som var positiva menar att profilen har 
en hälsoinriktning som gör att det är mycket idrott och annan rörelse på schemat. Dessutom får 
de prova på en mängd olika idrotter samt att vara ledare.112  
 
Båda skolledarna är överens om att deras profilarbete motsvarar de förväntningar som eleverna 
hade när de sökte. Det som skolorna grundar sina antaganden på har de dock dåligt underlag för. 
Den ena gör slumpmässiga intervjuer medan den andra varken får höra ris eller ros och tar det 
som positivt.113 Vi anser att skolorna borde ta ett större ansvar för att mäta elevernas åsikter. 
Profilerna är till för att eleverna skall motiveras i det dagliga skolarbetet och det är därför väldigt 
viktigt att eleverna är nöjda. Vi anser att det borde ligga i skolans intresse att ha en kontinuerlig 
kontakt med eleverna för att på så sätt få information om hur profilen uppfattas. Om skolorna 
lyckas med målet att göra skolan attraktiv så kommer eleverna automatiskt att bidra till att stärka 
skolans varumärke genom den marknadsföring som sker när de pratar med andra. 
 

                                                 
107 Intervju med skolledare, kommun 2 
108 Intervju med skolnämndsordförande, kommun 1 
109 Enkät med informantgrupp A 
110 Enkät med informantgrupp B 
111 Enkät med informantgrupp C 
112 Se tabell 2, s.24 
113 Intervju med skolledare i kommun 1och 2 
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En tydlig tendens är att de yngre eleverna har en mer positiv syn och är nöjda med formen av 
profilen. I den äldre åldersgruppen framkommer fler missnöjesyttringar än bland de yngre. På 
informantskola 1 är det visserligen bara fem av 25 elever som är missnöjda, men det är ändå en 
tydlig förändring jämfört med de yngre. På informantskola 2 är skillnaden markant. I den äldre 
gruppen är mer än hälften missnöjda.114 Vi är förvånade över att en så pass stor del av 
informantgrupp D är missnöjda utan att detta har uppmärksammats av skolledningen. Vi hade 
förväntat oss väldigt lite, eller inget missnöje alls ifrån elevernas sida. En del av missnöjet, tror vi 
precis som skolnämndsordförande 1, kan grunda sig i att eleverna känner en mättnad av profilens 
inriktning och att det till följd av detta blir tråkigt. Dock märks det även att eleverna i 
informantgrupp D är missnöjda med profilens innehåll.115 Vi anser att det är viktigt för skolorna 
att ta till sig den kritik som uppenbarligen finns för att höja kvaliteten. Eftersom profileringen är 
en del i motivationsarbetet så ger missnöje bland eleverna sämre studiemotivation.  
 

8.4 Varför väljer eleverna den profil de gör? 
 
I enkätsvaren framkommer det att elever har valt sin profil utifrån varierande orsaker. Den 
största svarsfrekvensen återfinns på svarsalternativet ”annat”. I detta alternativ har eleverna själva 
givits möjlighet att förklara varför de valt den inriktning de gjort. Elever som har givit flera 
svarsalternativ har sällats till de elever som kryssat i alternativet ”annat”. Kolumnen ”annat” i 
tabellen innefattar till stor utsträckning de alternativ som redan angavs i enkäten men som 
eleverna inte kunde bestämma sig emellan. En enda elev har gett svaret att mer idrott var skälet 
till att välja profilklass, vilket var ett svar som inte angavs som direkt valbart förslag bland 
enkätens alternativ. ”Eget intresse” är det svarsalternativ utöver alternativet ”annat” som har 
störst svarsfrekvens. 32 av 99 elever har enbart svarat detta alternativ. Därutöver har 30 elever 
gett det som ett av alternativen under ”annat”. Därefter kommer alternativet ”att bli bättre på det 
profilen handlar om”. 20 elever har enbart svarat med detta alternativ, utöver detta har 29 elever 
gett det som ett av alternativen under ”annat”. Alternativet ”för att det är roligt” har endast 7 
elever svarat. Förutom dessa har 26 gett det som svar under ”annat”. Nästa svarsalternativ, 
”kompisarna valde samma skola”, har endast valts av två elever. Därtill har två gett det som svar 
under ”annat”. Nästa svarsalternativ ”närmaste skola” har endast en elev gett som svar. Utöver 
detta har en elev gett det som svar under alternativet ”annat”. Ingen av eleverna har svarat att 
föräldrarna har valt inriktning åt dem. Detta svar finns inte heller som exempel under alternativet 
”annat”.116  
 
De tre starkaste skälen för eleverna att gå i profilklass var ”eget intresse”, ”bli bättre” och 
”roligt”. Utifrån det här resultatet är det tydligt att eleverna har valt profil för att få mer tid att 
utöva sitt intresse på skoltid. Detta stämmer väl överens med Jan Damgrens undersökning, vilken 
visar att eleverna väljer den skola som attraherar dem mest.117 Det är ett positivt val, inte ett 
negativt, man väljer till istället för att välja bort. N1 har sett att det är positivt att eleverna får hålla 
på med sådant de är intresserade av under skoltid.118 Även S1 anser att det är bra att eleverna får 
arbeta med sådant de har intresse av och att det kan ligga som grund till att eleverna väljer att gå i 
profilklass.119 N1 och S1 har förstått det som att intresset styr vid val av skola, men N1 säger 
också att föräldrarna väljer att placera sina barn i skolor med profilklass för att på så sätt skapa 

                                                 
114 Enkät med informantgrupp A-D 
115 Enkät med informantgrupp D 
116 Se tabell 1, s. 23 
117 Damgren, Jan, Föräldrars val av fristående skolor. 
118 Intervju med skolnämndsordförande, kommun 1 
119 Intervju med skolledare, kommun 1 
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bästa möjliga förutsättningar då profilklasser i många fall har ryktet om sig att vara bra i skolan.120 
Detta antagande finner inget stöd över huvud taget i vår enkätundersökning.121

 
Anelma Brännström har kommit fram till att profilering av skolor inte är av avgörande betydelse 
när val av skola skall göras. Hennes resultat visar bland annat att närhet till skola och att det finns 
bra kamrater på skolan är viktigare faktorer.122 Även detta resultat får ingen förankring i vårt 
resultat. Både närhets- och kompisalternativet har väldigt låg svarsfrekvens bland informanterna i 
vår enkätundersökning.123  
 

9. Kontenta 
 
Som det framkommit i detta arbete står skolan mitt i en stor strukturomvandlingsprocess där det 
handlar om att vinna elevernas och föräldrarnas förtroenden så att de väljer just deras 
verksamhet. Marknadsföringen av skolorna har blivit allt viktigare och det gäller att visa upp vad 
eleverna har att vinna. Skolor arbetar bland annat med profilering både som en del i den allmänna 
verksamheten men även mer specialiserad i ett antal utvalda klasser.  
 
Är det då så här den svenska skolan skall etablera sitt arbete? Om man lyssnar till det stora 
flertalet av partier så ser vi en tydlig tendens som pekar på detta. Dagens alliansregering är tydlig i 
sina visioner om en skola där elever fritt skall ha möjlighet att välja. De ser också att en viktig del 
i skolans utveckling handlar om att skapa konkurrens för att skolorna på så sätt skall förbättra 
sina verksamheter. Specialinriktning av skolor skall även leda till integrering och decentralisering.  
 
Vänsterblocket å andra sidan har en mer splittrad syn på skolans utformning. Miljöpartiet är det 
parti som står närmast alliansen i denna skolpolitiska fråga. De anser att differentiering skapar 
mångfald vilket ger eleverna möjligheter att utvecklas genom sina intressen. Socialdemokraternas 
åsikter skiljer sig inte markant från de övrigas. Dock är de tydliga med att det är föräldrarna och 
eleverna som skall styra skolmarknaden, inte att det är skolan som skall styra vilka elever som blir 
antagna då detta kan leda till segregation. Idén om marknadsanpassning av skolan motarbetas 
dock av vänsterpartiet som bara ser negativa konsekvenser av denna utveckling. De menar att det 
inte alls skapas mångfald och kvalitetsutveckling utan snarare medför stress och en osund 
skolmiljö.  
 
Utifrån dessa politiska ståndpunkter så arbetar våra undersökningsskolor på ett sätt som 
motsvarar majoriteten av partiernas visioner. Skolorna arbetar efter gällande riktlinjer då de 
tydligt profilerar sig och därmed positionerar sig på den skolpolitiska marknaden. Syftet med att 
profilera skolor ser vi i tre nivåer. Den första nivån är den centralpolitiska där det handlar om att 
positionera sig på marknaden. Nästa nivå är den enskilda skolan som genom profilarbete vill 
attrahera elever till just deras verksamhet. Den sista nivån är en individnivå där det handlar om att 
skapa en skolmiljö som dels skall leda till högre studiemotivation bland eleverna och dels skall 
leda till ökade utvecklingsmöjligheter för skolans personal.    
 
 
 
 

                                                 
120 Intervju med skolnämndsordförande, kommun 1 
121 Se tabell 1, s, 23 
122 Brännström, Anelma, Elevers tankar om skolval och valfrihet – en enkät- och intervjustudie med elever på grundskolans senare 
del. 
123 Se tabell 1, s. 23 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 
 
Skolledningen 
 
1. Varför profilerar ni er skola? Vad är målet? 
 
2. Hur motiverar ni profilering utifrån olika styrdokument? 
 
3. Varför har ni valt de profiler ni har? 
 
4. Hur har ni gjort urvalet? 
 
5. Finns det antagningskriterier? Hur ser de i så fall ut? 
 
6. Hur är profilen utformad? 
 
7. Hur underhålls profilen? 
 
8. Har lärarna fått någon specialkompetens för att svara upp mot profilen? 
 
9. Betygsätts profilen? Hur? 
 
10. Hur anser ni att ert genomförande är kontra elevernas förväntningar? 
 
11. Hur följer ni upp elevernas förväntningar?  
 
12. Hur utvecklas profilen? 
 
13. Planerar ni att utveckla ert profilarbete? I så fall hur? 
 
14. På vilka sätt kan profilering ha integrerande eller segregerande effekter? 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 
 
Skolnämnden 
 
1. Vad anser ni är målet med att profilera skolor? 
 
2. Vad är er inställning till profilering? 
 
3. Vilka fördelar/nackdelar anser ni finns med profilering? 
 
4. Hur kan man motivera profilering utifrån olika styrdokument? 
 
5. Påverkar ni skolorna för att profilera sig? 
 
6. Är ni öppna för nya profiler? Varför? 
 
7. Finns det någon röd tråd i kommunens profilering? 
 
8. Marknadsför kommunen skolornas profilering? 
 
9. Vad anser kommunen om att många elever söker sig till några populära skolor?  
 
10. Känner ni någon konkurrens från friskolor? 
 
11. På vilka sätt kan profilering ha integrerande eller segregerande effekter? 
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Bilaga 3 
 

Enkät 
 
Vilken är din profil?_________________ År___________________ 
 
1. Varför har du valt att gå i profilklass? Välj endast ett alternativ! 
 
□ Eget intresse □ Föräldrars val □ Kompisarna valde samma
   
 
 
□ Närmaste skola    □ För att det är roligt                  
 
□ För att bli bättre på det profilen handlar om  
 
□ Annat:_______________________________________________________________ 
 
 
2. Hur märks det att du går i profilklass? 
 
Svar:___________________________________________________________________ 
 
 
3. Har din profil motsvarat dina förväntningar? 
 
Ja,Varför?:_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Nej,Varför?: _____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
4. Vad fick du uppfylla för att få gå i den här klassen? 
 
Svar: ___________________________________________________________________ 
 
5. Har du några speciella mål med att gå i profilklass? 
 
Svar: ___________________________________________________________________ 
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