

  
 
Detta kapitel om ungdomsskolan är indelat i två
avsnitt. Integrationverket vill i kapitlet komma till
klarhet i om skolan som institution är byggd på likvärdighet, och därmed främjar jämlikhet och integration för alla elever, eller om skolan har misslyckats med detta uppdrag. Vi presenterar i ett avsnitt
statistiska uppgifter om skolresultat och studievägar
för barn och ungdomar med utländsk bakgrund och
jämför dessa med situationen för barn och ungdomar med svensk bakgrund. Vi ser också närmare i
ett annat avsnitt på effekterna av valfriheten i skolgång, hur segregation kan motverkas genom aktivt
skolval och hur detta påverkar den enskilde elevens
integration i samhället, både för dem som väljer att
byta skola och för dem som stannar kvar på skolan i
bostadsområdet. Integrationsverket ger avslutningsvis
förslag till åtgärder rörande ungdomsskolan.
Som en inledning till kapitlet om Ungdomsskolan
har vi valt att kort presentera våra resultat och förslag
till åtgärder. Resultaten beskrivs utförligt i avsnitten
som följer, och diskuteras i vår avslutande kommentar.

olika elever att ta till sig kunskap inte skilja sig åt och
studieresultaten skulle vara mer jämlika. Enligt skollagen ska skolan i sitt förebyggande arbete inrikta sig på
att ta tillvara på och bygga vidare utifrån varje elevs
individuella förkunskaper, för att uppnå en likvärdig
skola. Unga med utländsk bakgrund ska, med stöd
av skolans personal, ges möjlighet att nå likvärdiga
resultat som unga med svensk bakgrund. Men så är
inte fallet. Det visar Integrationsverkets uppföljning
av studieresultat för läsåren 1998/99–2003/04.

Studieprestationer och
utbildningsval
Integrationsverket konstaterar att fyra av fem elever
med utländsk bakgrund i grundskolan är födda i
Sverige eller kom till Sverige innan de fyllde 7 år, dvs.
före ordinarie skolstartsålder. Dessa elever har alltså
– i likhet med skolkamraterna med svensk bakgrund
– gått igenom grundskolans samtliga läsår innan de
gick vidare till gymnasieskolan.

Ungdomsskolan – en skola för alla?

Gapet ökar mellan unga med utländsk
och med svensk bakgrund

Enligt skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig skola, oberoende av kön, geograﬁsk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden samt etniskt ursprung. Skolan ska vara till för
alla och den ska vara ett led i det livslånga lärandet.
Grundskolan ska förbereda ungdomarna för gymnasieskolan, som i sin tur ska sträva efter att alla elever
fullföljer sina gymnasiestudier och får behörighet till
fortsatta högskolestudier.
Med en likvärdig skola borde förutsättningarna för

Hur unga med utländsk bakgrund i genomsnitt klarar sig är dock ytterst varierande, och vistelsetiden i
landet har här stor betydelse för i vilken mån eleven
når skolans mål. Vi noterar att deras genomsnittliga
meritvärde sedan läsåret 1998/99 har ökat, men att
deras andel behöriga till gymnasieskolans nationella
program har minskat en aning. Det går alltså bättre
för den något mindre andel unga med utländsk bakgrund som går ut grundskolan som behöriga till gymnasieskolan, de får allt högre meritvärde. Men samsammanfattande...
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tidigt ökar andelen obehöriga mer bland unga med
utländsk än med svensk bakgrund, vilket bidrar till att
gapet har vidgats mellan dessa båda elevgrupper.

Flickorna klarar sig bäst
Det är stora skillnader mellan pojkar och ﬂickor
med utländsk bakgrund. Pojkarna klarar sig sämst.
Flickorna med utländsk bakgrund har till och med
genomsnittligt högre meritvärde än pojkar med
svensk bakgrund. Samtidigt har ﬂickorna en lägre
andel behöriga till gymnasiet, eftersom spridningen i
studieresultat är stor mellan olika ﬂickor.

Individuella programmet – störst bland elever
med utländsk bakgrund
När allt ﬂer unga med utländsk bakgrund inte har
betyget Godkänd i antingen ett eller ﬂera av de tre
behörighetsgivande ämnena (svenska/svenska som
andra språk, engelska, matematik) så växer deras
andel på det gymnasiala individuella programmet.
Det individuella programmet är det största programmet för elever med utländsk bakgrund, med
ungefär 30 procent av elevgruppen i landet som
helhet, och med 50 procent av elevgruppen i storstäderna. Däremot är det individuella programmet
bara det tredje största programmet för elever med
svensk bakgrund.

… och deras andel är även högre
på de studieförberedande
När det gäller övriga program så skiljer sig inte fördelningen åt i någon större omfattning. Det är till och
med så att det är en något högre andel elever med
utländsk bakgrund på de studieförberedande programmen jämfört med elever med svensk bakgrund.
Kan detta vara en effekt av den stora spridningen i
betygsresultat bland unga med utländsk bakgrund?

Fler elever fullföljer gymnasiet utom
elever på det individuella programmet
I vår sammanställning framkommer att andelen
elever som fullföljer gymnasiet har ökat, och bland
dem som läser på de studieförberedande programmen fullföljer ﬂest elever. Unga med utländsk bakgrund har sammantaget förbättrat sina resultat med
nästan åtta procentenheter, till 52 procent. Men detta
är ändå väsentligt lägre än för unga med svensk bakgrund, som har en fullföljandegrad på 70 procent.
Bland dem som läst på det individuella programmet är fullföljandegraden extremt låg för unga med
utländsk bakgrund, enbart 13 procent. Detta är
anmärkningsvärt och viktigt att studera vidare, för
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att se om det individuella programmet möjligen har
ersatt andra utbildningsvägar och introduktionsinsatser för eleverna och för att se vad som händer dem
efter gymnasiet.

Skolan har misslyckats med att
bli en likvärdig skola
Grund- och gymnasieskolan kan alltså sägas ha misslyckats i uppdraget om en likvärdig skola, och orsakerna till detta bör sökas i elevens livs- och skolmiljö
och i föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. Inte
minst måste gymnasieskolan haka i och ta vid på den
nivå där eleven beﬁnner sig efter slutförda studier i
grundskolan. För att unga med utländsk bakgrund i
högre grad än i dag ska få avgångsbetyg från gymnasiet är det särskilt viktigt att gymnasieskolan på allvar
arbetar med att utjämna skillnader mellan elever som
kommer från hem med olika utbildningsbakgrund
och studietradition.

Särskiljningen av elever fortsätter
efter avslutad skolgång
Den skillnad i studieprestationer som vi kunnat konstatera mellan elever med svensk och utländsk bakgrund utmynnar även i en särskiljning och sortering
när eleven avslutat sin skolgång. Genomgående kan vi
konstatera att elever med utländsk bakgrund fem år
efter examen var sysselsatta i lägre grad än elever med
svensk bakgrund. Däremot var en högre andel av dem
studerande, på högskola/universitet, komvux, folkhögskola etc., såväl från de studieförberedande som
vissa av de yrkesförberedande programmen. Detta är
intressant att undersöka orsakerna till.

Knappt hälften går vidare till högskolestudier
– andelen med utländsk bakgrund ökar
Om vi enbart ser på dem som väljer högskole- och
universitetsstudier är det viktigt att notera att andelen unga med utländsk bakgrund är högre än andelen
unga med svensk bakgrund, drygt 48 procent jämfört
med knappt 46 procent. Unga med utländsk bakgrund närmar sig således i högre grad än unga med
svensk bakgrund regeringens mål att 50 procent av en
årskull går vidare till högskola/universitet. Detta kan
möjligen bero på att deras andel på de studieförberedande programmen är högre än för unga med svensk
bakgrund.

Vi behöver mer kunskap
Sammantaget kan vi konstatera att mer kunskap
krävs om gymnasieskolan och om valet av studiegång,
inte minst vad som händer med de elever som aldrig

fullföljer gymnasiet samt eleverna på det individuella
programmet. Vad gör de fem år senare?

Valfrihet kan både öka och
minska segregationen
Boendesegregationen i framför allt storstadsområdena med etniska och sociala förtecken är fortfarande
en av de största källorna till ojämlika utbildningsvillkor för barn och ungdomar i grundskolan. Inte ens
ett så seriöst försök som Storstadssatsningen har lyckats nämnvärt.
De största förlorarna är nyanlända barn, med 0–4
års vistelsetid i Sverige, som under sin introduktionstid hänvisas till skolor där det redan ﬁnns många utrikes födda barn. Integrationsverket ställer frågan om
skolor med över 70 procent utrikes födda barn eller
barn till utrikes födda överhuvudtaget kan erbjuda
sina elever en miljö som garanterar en likvärdig skolgång, trots sin i många fall mycket engagerade personal och utmärkta pedagogik. Hur går det för de socialt
svagaste? En väg bort från denna undervisningsmiljö
kan vara ett aktivt skolval, antingen till en kommunal
skola i en annan stadsdel, eller till en friskola.
Vi kan konstatera att valfriheten har både segregerande och integrerande effekter. Det blir bättre
möjligheter till integration för vissa individer och
bättre chanser till skolframgång. Samtidigt försämras
chanser till skolframgång för andra individer. För att
komma till rätta med vissa av de problem som valfriheten medför, och för att bidra till att ungdomsskolan
blir en skola för alla, är det viktigt att samarbete byggs
upp och befästs mellan de olika skolformerna, och att
skolans interna arbete följs upp.

Integrationsverkets förslag
Integrationsverket föreslår följande:
• Barn som nyligen invandrat till Sverige, och som

•

•

•

•

omfattas av kommunernas introduktion, bör
erbjudas plats i skolor där de negativa effekterna av
koncentrationen av barn från socialt underprivilegierade hem kan undvikas. Dessa effekter är mycket
väl belagda i forskningen. Föräldrarna väljer men
samhället ser till att alla har en ärlig chans att göra
det.
Relationer mellan olika kommunala skolor och
mellan kommunala och fristående skolor bör
präglas av mer samarbete kring till exempel proﬁleringar, tvåspråkighetsfrågor, samverkan med
föräldrarna, gemensamma fortbildningar och liknande för att göra det möjligt att sprida goda praktiker och positiva pedagogiska erfarenheter. Syftet är att dra maximal nytta av den institutionella
mångfald som råder på skolområdet.
Konfessionella friskolor, i synnerhet de muslimska
som mest har pekats ut som problematiska i ett
organisatoriskt och pedagogiskt hänseende, bör
erbjudas närmare samarbete med några närliggande kommunala skolor kring till exempel någon
proﬁl. De bör vidare få förstärkta resurser, enligt
samma princip som skolor i »segregerade områden« för att kunna erbjuda extra hjälp till sina
elever.
Skolor bör i sitt arbete mer vända sig utåt och
knyta närmare kontakter med det omgivande samhället och i synnerhet med föräldrar. I både svensk
och internationell forskning förordas en utveckling i riktning mot community schools eller skolan
mitt i byn. Skolmyndigheterna bör få i uppdrag
att utforma en strategi för att stödja och främja en
sådan utveckling i landets skolor.
Eftersom kunskapsläget inom området skola och
integration, och i synnerhet om friskolornas roll, är
otillfredsställande, förordar Integrationsverket mer
insatser på högskolor och universitet för forskning
och utvärdering inom området.

sammanfattande...
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studieresultat i
grund- och gymnasieskolan
Ungdomsskolan och det svenska
skolsystemet
Skolan är ett av de viktigaste områdena för integrationspolitiken. Var sjunde elev i grundskolan
har utländsk bakgrund. Det innebär att de är födda
utomlands eller i Sverige av utlandsfödda föräldrar. Dessa elever representerar mer än hundra olika
modersmål.
Enligt den svenska skollagen ska alla barn och
ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning,
oberoende av kön, geograﬁsk hemvist, sociala och
ekonomiska förhållanden samt etniskt ursprung.
Utbildningen ska enligt skollagen »ge eleverna kunskaper och färdigheter och i samarbete med hemmen
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar«. Detta
ska dessutom ske med hänsyn tagen till elevernas
olika behov och förutsättningar. Skolan är med andra
ord till »för alla«. För att säkerställa att skolan klarar dessa uppgifter fastställer Sveriges riksdag och
regering läroplaner, nationella mål och riktlinjer för
det offentliga skolväsendet. Inom de mål och ramar
som riksdag och regering fastställt avgör sedan den
enskilda kommunen hur skolverksamheten ska bedrivas (www.skolverket.se).
Detta avsnitt inleds med en uppföljning av studieresultaten i grundskolan för läsåren 1998/99–2003/04.
Genom att statistiskt följa upp studieresultat för barn
och ungdomar med svensk respektive med utländsk
bakgrund visar det sig om skolan lyckas med sin målsättning om likvärdig behandling av alla, oavsett barnets eller ungdomens ursprung och kön.
Efter resultatredovisningen av grundskolan redovisar vi resultat från gymnasieskolan. Redovisningen
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omfattar gymnasieelever som läsåret 1998/1999
påbörjade sina gymnasiestudier, uppdelade på vilka
program eleverna antogs till och hur stor andel av
eleverna som fullföljde studierna på programmet
inom fem år. Vi följer dessutom upp de elever som
avslutade sina gymnasiestudier år 1998 och vad ungdomarna gjorde fem år senare, hösten 2003. I uppföljningen redovisas även andelen elever med utländsk
bakgrund som gick vidare till högskole- eller universitetsstudier.
I slutet av avsnittet går vi närmare in på våra och
andras förklaringar till de variationer som ﬁnns när
det gäller studieresultat för eleverna. Vi ser också på
hur studieresultaten för utbildningsprestationerna
för unga med utländsk bakgrund i Sverige står sig i
ett internationellt perspektiv.

Faktorer som påverkar studieresultatet
Det ﬁnns ﬂera faktorer som kan förklara skillnader i
studieresultat mellan elever med utländsk respektive
med svensk bakgrund. Dit hör föräldrarnas utbildningsnivå, socioekonomiska ställning och boende,
men även skolans insatser och lärarnas förhållningssätt har betydelse (Integrationsverket 2002, 2003). En
annan faktor är elevernas vistelsetid i Sverige (Integrationsverket 2004). Vi har konstaterat att statistiken
blir missvisande om man enbart jämför kategorin
elev född i Sverige med elev född i utlandet.
I ofﬁciell statistik delas eleverna oftast enbart in i
kategorierna »svensk bakgrund« respektive »utländsk
bakgrund«. Med svensk bakgrund menas att eleven är
född i Sverige och har minst en svenskfödd förälder.
Elever med utländsk bakgrund är antingen födda i
Sverige med två utrikes födda föräldrar eller födda
utomlands. De elever som är födda utomlands kan ha

varit här sedan unga år, nyligen anlänt, anlänt i tonåren etc. De är en allt annat än homogen grupp, och
deras olika långa vistelsetid i landet bidrar till att de
inte har likvärdiga förutsättningar att uppnå skolans
mål. Vissa av dem har gedigna kunskaper och erfarenheter från skolgång i hemlandet, andra elever har på
grund av ﬂykt eller frivillig utvandring fått avbryta sin
skolgång. Alla dessa barn och unga har vid ankomsten till Sverige dessutom ställts inför det faktum att
de – utöver sitt modersmål – förväntas kunna lära sig
tala, läsa och skriva på svenska och gå i en skola där
undervisningen huvudsakligen bedrivs på det svenska
språket. Att tillägna sig dessa kunskaper tar tid. Därför spelar elevens vistelsetid här i Sverige stor roll.
Genom att göra en förﬁnad indelning av elever med
utländsk bakgrund, baserad på deras vistelsetid i landet, får vi en mer rättvisande bild. Därför har vi även
denna gång, precis som i tidigare Rapport Integration, delat in eleverna i fyra undergrupper: de som är
födda i Sverige samt de som är utrikes födda och som
vid övergången från grundskolan till gymnasiet bott
i Sverige i 0–4 år, 5–8 år respektive i 9 år eller längre.
Genom denna indelning kan vi särskilja de elever som
är nyanlända, dvs. som vistats en kort tid i Sverige.
Vi kan också särskilja de elever som kom till Sverige
senast i sjuårsåldern och som därmed, precis som de
inrikes födda eleverna, haft hela sin skolgång i Sverige.

Studieresultat i grundskolan
I detta delavsnitt redogör vi både för den andel av
eleverna som vid avgången från grundskolan nått
behörighet till gymnasieskolan1 och för elevernas
betygsresultat mätt i betygens genomsnittliga meritvärde2. De båda uppgifterna kompletterar varandra.
Behörighetsmåttet anger hur många som uppnått
behörighet till gymnasiet, medan meritvärdena synliggör den spridning som kan ﬁnnas inom de olika
grupperna.
Under den sexårsperiod3 vi studerat – läsåren
 För att få behörighet till ett nationellt program eller till de
specialutformade programmen inom gymnasieskolan måste
eleven ha minst betyget Godkänd i de tre kärnämnena svenska
eller svenska som andraspråk, matematik och engelska. De
elever som inte nått full behörighet kan börja på gymnasieskolans individuella program, för att där komplettera sina
betyg (se faktaruta om individuella programmet sid 118).
 Meritvärdet beräknas utifrån summan av betygsvärdena för
de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg i årskurs 9. Godkänd
räknas som 10 poäng, Väl Godkänd som 15 poäng och Mycket
Väl Godkänd som 20 poäng. Maximalt meritvärde är 320
poäng.
 Uppgifterna för läsåren 1998/99 till 2001/02 har hämtats från

1998/99 till 2003/04 – har årskullarna i grundskolan
ökat från 96 600 till 116 000 elever. Andelen elever
med utländsk bakgrund har konstant uppgått till
omkring 14 procent under hela perioden.
Inom gruppen med utländsk bakgrund utgör de
barn och unga som är födda i Sverige eller som vistats
här minst 9 år vid övergången till gymnasiet cirka 80
procent. Det innebär att en stor majoritet av eleverna
med utländsk bakgrund, fyra av fem elever, har gått
igenom den svenska grundskolans samtliga läsår
innan de gick över till gymnasieskolan (Integrationsverkets databas STATIV).

Andelen behöriga till gymnasiet har minskat lite
En jämförelse av grundskoleelevers behörighet till
gymnasiet under läsåren 1998/99 till 2003/04 visar att
andelen behöriga över åren totalt sett har varit ganska konstant, omkring 89 procent når behörighet. En
liten minskning har dock skett för alla grupper jämfört med läsåret 1998/99.
Vi kan konstatera att en betydligt lägre andel elever
med utländsk än med svensk bakgrund är behöriga
till gymnasiet, 77 procent jämfört med 91 procent.
Resultaten för elever med utländsk bakgrund har det
senaste läsåret dessutom försämrats mer än resultaten för elever med svensk bakgrund. Försämringarna
är små men bidrar till att gapet ökat mellan andelen
behöriga elever med utländsk bakgrund och andelen
behöriga elever med svensk bakgrund. Tabell 1 visar
index för hur olika gruppers studieresultat skiljer sig
åt.
Även inom gruppen elever med utländsk bakgrund
har det skett vissa förändringar i andelen behöriga till
gymnasiet. Den sämsta resultatutvecklingen under
tidsperioden har pojkar som fram till avslutningen av
grundskolan vistats 5–8 år i Sverige, dvs. som började
grundskolestudierna någon gång från årkurs 2 till årskurs 5. Deras andel minskade från drygt 76 till knappt
71 procent under sexårsperioden. Även ﬂickorna har
en sämre resultatutveckling under samma period
trots att de förbättrat sina resultat från läsåret 2002/03
till läsåret 2003/04 med närmare 3 procentenheter.

Skolverket, medan de senare årens uppgifter kommer från
Integrationsverkets databas STATIV. Det ﬁnns vissa marginella skillnader mellan Skolverkets och Integrationsverkets
statistik, men dessa påverkar inte resultaten. Skolverkets
statistik bygger på beﬁntlig befolkning vid kalenderårsskiftet, medan STATIV bygger på uppgifter om inskrivna elever
ett visst läsår. Det betyder att ett mindre antal elever därigenom faller ifrån i STATIV, i jämförelse med i Skolverkets
statistik.
studieresultat
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 1 a & b
Andel elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan läsåret 1998/99–2003/04
och index* efter bakgrund, vistelsetid i Sverige och kön. Procent.
A: Andel behöriga

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

Svensk bakgrund
Pojke
Flicka
Utländsk bakgrund
Pojke
Flicka
Född i Sverige
Pojke
Flicka
9– år i Sverige
Pojke
Flicka
5–8 år i Sverige
Pojke
Flicka
0–4 år i Sverige
Pojke
Flicka
Totalt

91,71
90,17
93,34
79,14
76,67
81,72
84,23
81,60
86,90
85,56
83,73
87,43
76,37
74,66
78,23
41,68
37,79
46,13
89,87

90,81
89,16
92,54
78,12
75,90
80,46
83,65
81,51
85,92
82,69
80,76
84,69
76,33
74,12
78,61
40,93
38,33
43,87
88,93

90,49
88,89
92,17
77,92
75,77
80,18
83,90
81,85
86,06
82,52
80,81
84,28
76,51
73,99
79,30
39,69
36,60
42,96
88,65

90,82
89,48
92,22
78,40
76,64
80,29
83,83
82,73
85,01
85,16
83,33
87,08
74,09
72,36
76,07
38,72
35,68
42,07
89,02

91,23
90,20
92,29
78,75
77,40
80,12
84,90
84,08
85,72
84,02
82,84
85,21
69,70
68,06
71,47
42,47
39,36
45,68
89,41

2003/04

91,06
89,84
92,35
77,33
75,09
79,70
83,19
80,99
85,52
83,34
81,37
85,39
70,94
68,14
74,01
41,43
39,19
43,85
89,15

B: Index
Svensk bakgrund
Pojke
Flicka
Utländsk bakgrund
Pojke
Flicka
Född i Sverige
Pojke
Flicka
9– år i Sverige
Pojke
Flicka
5–8 år i Sverige
Pojke
Flicka
0–4 år i Sverige
Pojke
Flicka

1,00
1,00
1,00
0,86
0,85
0,88
0,92
0,90
0,93
0,93
0,93
0,94
0,83
0,83
0,84
0,45
0,42
0,49

1,00
1,00
1,00
0,86
0,85
0,87
0,92
0,91
0,93
0,91
0,91
0,92
0,84
0,83
0,85
0,45
0,43
0,47

1,00
1,00
1,00
0,86
0,85
0,87
0,93
0,92
0,93
0,91
0,91
0,91
0,85
0,83
0,86
0,44
0,41
0,47

1,00
1,00
1,00
0,86
0,86
0,87
0,92
0,92
0,92
0,94
0,93
0,94
0,82
0,81
0,82
0,43
0,40
0,46

1,00
1,00
1,00
0,86
0,86
0,87
0,93
0,93
0,93
0,92
0,92
0,92
0,76
0,75
0,77
0,47
0,44
0,49

1,00
1,00
1,00
0,85
0,84
0,86
0,91
0,90
0,93
0,92
0,91
0,92
0,78
0,76
0,80
0,46
0,44
0,47

* Indexet är skapat genom att andel behöriga elever för olika kategorier av elever med utländsk bakgrund divideras med
andel behöriga elever hos motsvarande kategorier med svensk bakgrund. Elever med svensk bakgrund ger vi normvärdet 1,00 och resultaten för elever med utländsk bakgrund ställs i relation till detta. Ett värde på 0,93 för ﬂickor födda i
Sverige innebär att denna grupp presterar 93 procent av gruppen ﬂickor med svensk bakgrund. Alla indexvärden under
1,00 betyder att elever med utländsk bakgrund har sämre skolresultat än elever med svensk bakgrund. När värdet på
index ökar, så minskar gapet mellan svensk och utländsk bakgrund, och tvärtom.
källa. Skolverket, egen bearbetning, samt Integrationsverkets databas STATIV.
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Andel behöriga elever till gymnasieskolan från respektive årskull elever som avslutade grundskolan
läsåren 1998/99–2003/04 efter svensk eller utländsk
bakgrund och vistelsetid. Procent.

Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs
9 mellan elever med svensk och utländsk bakgrund,
fördelat på elevgruppernas vistelsetid i Sverige
läsåren 1998/99–2003/04.
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1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund

Född i Sverige

9– år i Sverige

5–8 år i Sverige

0–4 år i Sverige

Källa: Integrationsverkets databas STATIV

Det går allra bäst för ﬂickorna
Flickorna i alla grupper presterar bättre än pojkarna i
motsvarande grupper, och en större andel bland ﬂickorna än pojkarna når alltså behörighet till gymnasiet.
Flickorna i gruppen med utländsk bakgrund, född
i Sverige och med vistelsetid på minst 9 år i landet
innan grundskolan avslutades, når dessutom nästan i
samma utsträckning som pojkarna med svensk bakgrund behörighet till gymnasiet (tabell 1).

Bättre betygsresultat och meritvärden
Meritvärden står för summan av de 16 bästa betygen i
elevens slutbetyg i årskurs 9 (se not 2). Vi konstaterar
att samtidigt som andelen behöriga elever till gymnasieskolan har minskat något, har meritvärdena för
samtliga grupper totalt sett ökat under den studerade
sexårsperioden. Det går alltså allt bättre för den något
mindre andel elever som går ut grundskolan som
behöriga till gymnasieskolan. De som är behöriga får
allt högre poäng, de duktiga blir allt duktigare.
Mellan elevgrupperna med svensk och utländsk
bakgrund har det inte skett några större förändringar.
Skillnaderna i absoluta tal ligger så gott som konstant
på 20 poäng under hela perioden läsåren 1998/99–
2003/04, se tabell 2. Elever med svensk bakgrund har
ökat sina meritpoäng från 205 poäng läsåret 1998/99
till 210 poäng läsåret 2003/04, och elever med utländsk
bakgrund har denna tid ökat sina meritpoäng från

220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
Svensk bakgrund
Utländsk bakgrund

9– år i Sverige
Född i Sverige
5–8 år i Sverige
0-4 år i Sverige
Källa: Integrationsverkets databas STATIV

185 till 189 poäng. Det har således gått något bättre
för eleverna med svensk bakgrund. Deras poäng ökar
med knappt fem poäng, att jämföra med drygt fyra
poängs ökning för elever med utländsk bakgrund.
I Statistikrapport 2004 (Integrationsverket 2005)
noterade vi en minskning i meritvärde mellan läsåren 2001/02 och 2002/03 för två av elevgrupperna
med utländsk bakgrund, de som vid avgången från
grundskolan vistats i Sverige 9 år eller längre och de
som vistats här i 5–8 år. Denna minskning har vänts
till en ökning igen, se tabell 2. Dessa gruppers meritvärden är nu högre än för det första jämförbara läsåret, 1998/99. Störst ökning har elevgruppen med 5–8
års vistelsetid i Sverige som ökat sitt meritvärde med
drygt 7 poäng mellan läsåren 2002/03 och 2003/04
– från knappt 178 till 185 poäng.
Flickor med utländsk bakgrund har
högre meritvärden än pojkar med svensk bakgrund
Flickorna presterar över lag bättre än pojkarna i
motsvarande elevkategori, kring 20 poäng högre än
pojkarna. Flickor med utländsk bakgrund har högre
meritvärde än pojkar med svensk bakgrund. Samtidigt har dessa ﬂickor en lägre andel behöriga till gymnasiet än pojkarna med svensk bakgrund. Knappt 90
procent av pojkarna med svensk bakgrund var läsåret 2003/04 behöriga till gymnasiet att jämföra med
knappt 80 procent av ﬂickorna med utländsk bakstudieresultat
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 2 a & b
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 läsåren 1998/99–2003/04
och index* efter bakgrund, vistelsetid i Sverige och kön.
A: Meritvärde

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Svensk bakgrund
Pojke
Flicka
Utländsk bakgrund
Pojke
Flicka
Född i Sverige
Pojke
Flicka
9– år i Sverige
Pojke
Flicka
5–8 år i Sverige
Pojke
Flicka
0–4 år i Sverige
Pojke
Flicka
Totalt

204,93
193,97
216,52
185,31
175,36
195,57
190,61
179,76
201,60
192,78
183,06
202,62
182,09
173,84
190,96
138,53
128,69
149,31
202,11

205,99
194,71
217,79
185,12
174,51
196,17
192,10
179,80
205,07
189,52
179,82
199,49
184,27
175,80
192,87
136,62
125,08
149,39
202,94

205,80
194,52
217,65
185,65
175,57
196,22
194,42
183,68
205,58
190,62
180,73
200,83
183,70
173,49
195,04
131,83
123,98
139,9
202,89

207,37
196,75
218,42
187,95
178,09
198,58
195,19
186,02
205,02
195,87
185,49
206,77
180,32
171,28
190,74
136,39
126,37
147,59
204,6

208,28
197,99
218,91
188,56
177,95
199,38
197,87
187,49
208,39
193,25
182,71
203,85
177,56
166,17
189,99
139,88
129,84
150,34
205,45

209,80
199,20
220,95
189,46
178,52
200,92
196,42
185,74
207,63
195,62
184,40
207,17
184,87
172,28
198,69
142,64
133,77
152,10
207,02

B: Index
Svensk bakgrund
Pojke
Flicka
Utländsk bakgrund
Pojke
Flicka
Född i Sverige
Pojke
Flicka
9– år i Sverige
Pojke
Flicka
5–8 år i Sverige
Pojke
Flicka
0–4 år i Sverige
Pojke
Flicka

1,00
1,00
1,00
0,90
0,90
0,90
0,93
0,93
0,93
0,94
0,94
0,94
0,89
0,90
0,88
0,68
0,66
0,69

1,00
1,00
1,00
0,90
0,90
0,90
0,93
0,92
0,94
0,92
0,92
0,92
0,89
0,90
0,89
0,66
0,64
0,69

1,00
1,00
1,00
0,90
0,90
0,90
0,94
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,89
0,89
0,90
0,64
0,64
0,64

1,00
1,00
1,00
0,91
0,91
0,91
0,94
0,95
0,94
0,94
0,94
0,95
0,87
0,87
0,87
0,66
0,64
0,68

1,00
1,00
1,00
0,91
0,90
0,91
0,95
0,95
0,95
0,93
0,92
0,93
0,85
0,84
0,87
0,67
0,66
0,69

1,00
1,00
1,00
0,90
0,90
0,91
0,94
0,93
0,94
0,93
0,93
0,94
0,88
0,86
0,90
0,68
0,67
0,69

* Index, se not i tabell 1.
källa: Skolverket, egen bearbetning, samt Integrationsverkets databas STATIV.

grund. Detta tyder på att det ﬁnns en stor spridning
inom gruppen ﬂickor med utländsk bakgrund (tabell
2). I gruppen ﬁnns det en del ﬂickor som presterar
mycket bra samtidigt som det ﬁnns en större grupp
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ﬂickor som presterar betydligt sämre. Spridningen
i prestationer bland pojkar med svensk bakgrund är
alltså mindre, vilket framkommer i tabell 2.

Slutsatser om studieresultat i grundskolan
I detta delavsnitt om studieresultat i grundskolan har
vi konstaterat att 80 procent av av samtliga grundskoleelever med utländsk bakgrund är antingen födda i
Sverige eller kom till Sverige innan de fyllde 7 år, dvs.
före ordinarie skolstartsålder. Dessa elever har alltså
gått igenom hela grundskolan, samtliga läsår, innan
de började i gymnasiet. Hur unga med utländsk bakgrund klarar sig är dock ytterst varierande. Vi konstaterar att de som är behöriga får allt högre poäng,
samtidigt som många klarar sig betydligt sämre.
Spridningen inom gruppen unga med utländsk bakgrund är stor.
Av våra sammanställningar – som omfattar perioden läsåren 1998/99 till 2003/04 – framgår att det
senaste läsåret har resultaten för elever med utländsk
bakgrund försämrats mer än resultaten för elever med
svensk bakgrund. Denna försämring påverkar möjligheterna att nå behörighet till gymnasiet för unga
med utländsk bakgrund. Försämringen är liten men
bidrar till att skillnaden som redan fanns gentemot
andelen behöriga elever med svensk bakgrund har
ökat. Den sämsta resultatutvecklingen har pojkar som
vistats 5–8 år i Sverige. Även ﬂickorna i denna grupp
har en sämre resultatutveckling jämfört med ﬂickor i
övriga grupper. Däremot går det bra för andra ﬂickor
i gruppen med utländsk bakgrund, de som är födda
i Sverige eller har bott här i minst 9 år vid avgången
från grundskolan. Dessa ﬂickor når behörighet till
gymnasiet i nästan samma utsträckning som pojkarna med svensk bakgrund.
Generellt har ﬂickor med utländsk bakgrund högre
meritvärde än pojkar med svensk bakgrund. Samtidigt har dessa ﬂickor en lägre andel behöriga till gymnasiet än pojkarna med svensk bakgrund. Detta tyder
på att det ﬁnns en stor spridning i studieprestationer
inom gruppen ﬂickor med utländsk bakgrund.
För gruppen ﬂickor och pojkar med 0–4 års vistelsetid i Sverige är det svårare än för någon annan elevgrupp att nå godkända resultat (se vidare avsnittet
Grundskolan i ett integrationspolitiskt perspektiv).

Studieresultat i gymnasieskolan
Grundskolan är ett led i det livslånga lärandet. Förutom att leda till sina egna mål ska den också förbereda ungdomen för nästa steg, gymnasieskolan. Eftersom gymnasieskolan också har som mål att alla elever
ska fullfölja sina studier, har detta lett till krav på att
eleverna ska ha en viss nivå på kunskaperna när de
påbörjar utbildningen. Gymnasieskolan måste klara
av att möta förväntningarna från eleverna på att studierna ska innebära något nytt samtidigt som studi-

erna måste haka i och ta vid på den nivå där eleven
beﬁnner sig efter slutförda studier i grundskolan.
I detta delavsnitt redovisar vi studieresultaten för
eleverna som började på gymnasiet under läsåren
1997/98–1999/00 och andelen av dessa elever som fullföljt gymnasiet fem år senare. Skolverket mäter vanligtvis resultaten efter fyra år, men vårt val av fem år
motiveras av att vi i resultaten även inkluderar dem
som eventuellt läst ett inledande år på det individuella programmet (se faktaruta). Vi redovisar också
en statistisk studie av de elever som våren 1998 gick
ut från gymnasiet med godkända betyg och vad dessa
elever gör fem år senare. Är de sysselsatta eller studerar? Finns det skillnader mellan unga med svensk
respektive utländsk bakgrund beroende på vilket program de läst?
När det gäller gymnasieeleverna har vi – utöver
indelningen i de fyra undergrupperna född i Sverige,
vistats i landet i 0–4 år, 5–8 år samt 9 år eller längre
– även delat upp gruppen med svensk bakgrund i två
underkategorier – elev med två inrikes födda föräldrar och elev med en inrikes och en utrikes född förälder. Uppgifterna om elevernas vistelsetid gäller hur
länge eleven bott i Sverige när han eller hon påbörjade gymnasiet, vilket betyder att de utrikes födda
eleverna i detta statistikavsnitt anlänt i stort sett i
samma ålder som eleverna i den tidigare presenterade
grundskolestatistiken.

Behörigheten till gymnasiet
För att vara behörig till gymnasiet måste en elev ha
minst betyget Godkänd i de tre s.k. kärnämnena
svenska eller svenska som andra språk, matematik
och engelska. Denna regel infördes 1998. Frågan är:
Finns det någon skillnad i andelen godkända mellan
elever med utländsk respektive svensk bakgrund i just
dessa tre ämnen?
Vi konstaterar att det är en liten skillnad mellan
elever med svensk respektive utländsk bakgrund i
andelen som inte blivit godkänd i ämnet svenska, respektive i de två ämnena matematik och svenska. Även
om skillnaderna är små är det samtidigt en tre gånger
så stor andel elever med utländsk än med svensk bakgrund som inte fått betyget Godkänd i de två ämnena
engelska och matematik. Om vi studerar samtliga tre
kärnämnen är det en dubbelt så hög andel elever med
utländsk än med svensk bakgrund som inte fått betyget Godkänd i alla dessa ämnen (se tabell 3).
Oavsett bakgrund är det en stor skillnad mellan
pojkar och ﬂickor. En högre andel pojkar har inte fått
betyget Godkänd i engelska, medan ﬂickorna, såväl
dem med svensk som utländsk bakgrund, presterar
sämst när det gäller matematik.
studieresultat
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Gymnasieskolan
Gymnasiereformen och förordningen om det individuella programmet, IV, trädde i kraft den 1 juli 1992.
Då infördes också en skyldighet för kommunerna att
erbjuda alla ungdomar gymnasieutbildning fram till
den 30 juni det år de fyllde 20 år. Därmed markerades ett åtgärdsansvar med starkare inriktning på
utbildning än tidigare, då drygt 10 procent av eleverna inte gick vidare till gymnasiet.
Gymnasieskolan är en frivillig skolform. I årskurs
9 söker eleverna till gymnasieskolans olika nationella
program. De elever som inte är behöriga för gymnasiestudier på ett nationellt program tas in på det
individuella programmet.
Samtliga nationella program är 3-åriga och består
av 2 500 gymnasiepoäng omfattande kärnämnen,
karaktärsämnen, olika inriktningar, individuellt val
samt projektarbete. Kärnämnen är gemensamma
för dem som läser ett nationellt eller ett specialutformat program och utgörs av svenska (alternativt
svenska som andra språk), engelska, samhällskunskap,
matematik, naturkunskap, religionskunskap, estetisk
verksamhet, idrott och hälsa. Karaktärsämnen är de
ämnen som ger de olika programmen sin speciella
särart. För elever på yrkesförberedande program
ingår dessutom 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU).
Staten fastställer de nationella programmen, vilka
samtliga ger behörighet för högskolestudier. Det står
kommunerna fritt att välja vilka program och grenar

de ska erbjuda eleverna, vilket har bidragit till att programutbudet skiljer sig åt mellan kommunerna. Efter
gymnasiereformen 1992 har andelen elever som fortsatt till gymnasiet efter grundskolan ökat från drygt
80 procent till 98 procent 1997.
Nationella program
Barn- och fritidsprogrammet, BF
Byggprogrammet, BP
Elprogrammet, EC
Energiprogrammet, EN
Estetiska programmet, ES
Fordonsprogrammet, FP
Handels- och administrationsprogrammet, HP
Hantverksprogrammet, HV
Hotell- och restaurangprogrammet, HR
Industriprogrammet, IP
Livsmedelsprogrammet, LP
Medieprogrammet, MP
Naturbruksprogrammet, NP
Naturvetenskapsprogrammet, NV
Omvårdnadsprogrammet, OP
Samhällsvetenskapsprogrammet, SP
Teknikprogrammet, TP (tillkom år 2000)
Specialutformat program, SM
Övrigt program
Individuella programmet, IV
: www.skolverket.se

 3
Totalt antal elever som läsåret 1997/98 inte uppnått målen i ämnen som krävs för grundläggande
behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan, dvs. inte fått betyget Godkänd,
fördelat på bakgrund och kön. Procent.
Kön

Totalt

Bakgrund

Antal
elever

Andel
av alla

8 325

8,6

3 245
5 080

Läsåret
1997/98
Därav
Flickor
Pojkar

Elever med
utländsk
bakgrund
2 735
Därav
Flickor
1 145
Pojkar
1 590

I ett ämne, %
Engelska

I två av
ämnena, %
Engelska Engelska
Matematik
+
+
+
matematik svenska
svenska

I alla tre
ämnena, %
Engelska +
svenska +
matematik

Matematik

Svenska*

1,2

1,8

0,6

0,9

0,6

0,6

2,9

6,9
10,2

0,9
1,6

2,0
1,7

0,2
0,9

0,9
0,9

0,2
0,9

0,4
0,8

2,3
3,5

19,7

3,9

3,4

0,8

2,8

1,1

1,1

6,5

16,8
22,4

3,0
4,7

3,7
3,1

0,3
1,4

2,9
2,6

0,5
1,8

1,0
1,2

5,4
7,7

* Svenska eller Svenska 2. Andelen av alla beräknas på N= 96 832, respektive utländsk bakgrund N = 13 918
källa: Skolverket, SIRIS
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 4a & b
Andel (procent) av de elever som påbörjade gymnasieskolan läsåren 1997/98−1999/00 som
fullföljde gymnasiestudierna inom fem år samt genomsnittliga betygspoäng, efter bakgrund,
vistelsetid vid påbörjade studier och kön.
A: Fullföljt gymnasiet inom fem år

Totalt
97/98 98/99 99/00

Pojke
97/98 98/99 99/00

Flicka
97/98 98/99

99/00

Svensk bakgrund
Två inrikes födda föräldrar
En inrikes /en utrikes född förälder

68,0
69,0
59,7

68,2
69,3
59,7

69,9
70,9
62,5

65,3
66,4
56,6

65,9
66,9
57,9

67,8
68,9
59,4

70,8
71,9
63,0

70,8
72,0
61,7

72,2
73,1
65,8

Utländsk bakgrund
Född i Sverige
9– år i Sverige
5–8 år i Sverige
0–4 år i Sverige

43,8
55,0
53,2
46,5
30,5

50,1
56,7
55,1
52,3
34,8

51,5
59,1
56,3
54,5
36,3

39,7
50,8
48,4
41,8
28,2

45,1
50,9
49,9
46,3
32,3

47,4
54,6
52,2
48,7
33,8

48,4
59,6
58,3
52,1
33,2

55,6
63,0
60,9
59,2
37,7

56,0
64,1
60,8
61,3
39,2

Totalt

64,4

65,1

66,8

61,4

62,3

64,2

67,6

68,3

69,5

B: Genomsnittligt betygspoäng

Totalt
97/98 98/99 99/00

Pojke
97/98 98/99 99/00

Flicka
97/98 98/99

99/00

Svensk bakgrund
Två inrikes födda föräldrar
En inrikes /en utrikes född förälder

13,8
13,8
13,7

13,9
13,9
13,8

14,1
14,1
13,9

13,2
13,2
13,0

13,3
13,3
13,1

13,4
13,4
13,2

14,4
14,4
14,3

14,5
14,5
14,4

14,7
14,8
14,6

Utländsk bakgrund
Född i Sverige
9– år i Sverige
5–8 år i Sverige
0–4 år i Sverige

12,7
13,0
12,8
12,3
12,4

12,8
13,1
12,9
12,6
12,3

12,9
13,2
13,1
12,7
12,6

12,3
12,5
12,3
12,0
12,2

12,4
12,7
12,5
12,0
11,9

12,4
12,6
12,6
12,2
12,0

13,1
13,4
13,2
12,7
12,7

13,3
13,5
13,4
13,1
12,8

13,4
13,7
13,5
13,1
13,1

Totalt

13,7

13,7

13,9

13,1

13,2

13,2

14,2

14,3

14,6

* Genomsnittligt betygspoäng = Summan av kursernas poäng viktade med betyg dividerat med totalpoäng för eleven. Vikt för betygen är
Icke Godkänd, IG=0, Godkänd, G=10, Väl godkänd, VG=15, mycket väl godkänd, MVG=20, vilket är den maximala poäng en elev kan
få på en kurs. Endast betygsatta kurser är medräknade i den genomsnittliga poängen.
källa: Integrationsverkets databas STATIV.

En konsekvens av att elever inte får betyget Godkänd i antingen samtliga eller vissa av de tre behörighetsgivande ämnena är att antalet elever ökar på det
individuella programmet (se avsnittet Elever på det
individuella programmet).

Fler elever fullföljer gymnasiestudierna
Vi kan till en början konstatera att bland dem som
började gymnasiet läsåret 1997/98, 1998/99 eller
1999/00 har andelen elever som inom fem år fullföljer
studierna stadigt ökat. Den största ökningen har skett
bland elever med utländsk bakgrund. Bland dem
som började sina gymnasiestudier läsåret 1999/00
har drygt hälften fullföljt mot 44 procent av dem som
påbörjade gymnasiet läsåret 1997/98. Bland elever
med svensk bakgrund fullföljer betydligt ﬂer, närmare
70 procent, även om ökningen här är mindre mellan
läsåren.
I vår redovisning i tabell 4a och b framgår hur

stor andel av samtliga elever4 som påbörjade årskurs
1 i gymnasieskolan olika läsår, inklusive eleverna som
 Detta inkluderar alla elever som påbörjade årskurs 1 på gymnasiet i något program, även de som tidigare varit inskrivna
i gymnasieskolan på andra program. Skolverket har i redovisningen av indikatorer för gymnasieskolan valt att studera
dem som efter fyra år lämnat gymnasieskolan med slutbetyg.
Våra siffror skiljer sig därför från dem som Skolverket lämnat
till regeringen i februari 2006. Där framgår att bland ﬂickorna med utländsk bakgrund har andelen med slutbetyg ökat,
förändringen är från 77 procent läsåret 2003/04 till närmare
79 procent läsåret 2004/05, att jämföra med pojkarnas från
knappt 69 procent till närmare 71 procent för motsvarande
läsår. I Skolverkets redovisning exkluderas elever som läst på
det individuella programmet, vilket är en förklaring till att
Skolverkets uppgifter visar högre andel avgångna från gymnasiet än vad vi presenterar. Eftersom det individuella programmet är det största programmet för unga med utländsk bakgrund (och tredje största programmet för elever med svensk
bakgrund) menar Integrationsverket att resultaten blir missvisande om det individuella programmet inte inkluderas i en
sammanställning.
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går på det individuella programmet och som lämnat
gymnasiet med någon form av slutbetyg5 inom loppet
av fem år. Vi ser samma mönster som det vi fann för
grundskolan – dvs. det ﬁnns skillnader i resultat mellan unga med svensk och utländsk bakgrund, men
också inom elevgruppen med utländsk bakgrund, där
elevens vistelsetid i landet spelar roll.
När vi ser på resultaten inom hela gruppen med
utländsk bakgrund så fullföljer närmare 60 procent
av dem som är födda i Sverige gymnasiet, tätt följd av
gruppen med en vistelsetid om minst 9 år i Sverige.
Lägst andel av dem som fullföljer gymnasiestudierna
ﬁnner vi bland de relativt nyanlända, med kort vistelsetid i landet. Men elever i denna grupp har ändå
i ökad utsträckning lyckats fullfölja sina gymnasiestudier. Ökningen är 6 procentenheter sedan läsåret
1997/98, till 36 procent.
Inom gruppen med svensk bakgrund ﬁnns en
påfallande stor skillnad mellan elever med två inrikes
födda föräldrar och elever med en inrikes och en utrikes född förälder. De senare har närmare 8 procentenheter lägre andel avgångna från gymnasiet. Detta
är ändå en förbättring jämfört med resultaten från
läsåret 1997/98. Överlag minskar gapet mellan samtliga grupper.
Liksom i grundskolan är det även i gymnasieskolan stora skillnader mellan pojkarnas och ﬂickornas
resultat. Flickor med svensk bakgrund når under hela
perioden konstant cirka fem procentenheter bättre
resultat än pojkar med svensk bakgrund. Inom gruppen elever med utländsk bakgrund är skillnaden ändå
större mellan ﬂickor och pojkar, närmare nio procentenheter.
Bättre betyg för de nyanlända som fullföljer gymnasiet
I likhet med utvecklingen av meritpoängen i grundskolan har elevernas genomsnittliga betygspoäng
i gymnasieskolan ökat under treårsperioden. Inom
gruppen elever med svensk bakgrund är det knappt
någon som helst skillnad mellan de olika elevkategorierna. Däremot skiljer det mer än 1,0 poäng i snittbetyg mellan gruppen med svensk bakgrund och gruppen med utländsk bakgrund.
Elever inom kategorin med utländsk bakgrund har
nästan samma genomsnittsbetyg. Skillnaden mellan
elever med kortast vistelsetid i Sverige och dem som
är födda här är endast 0,6 poäng för dem som påbörjade gymnasiet läsåret 1999/00.
För de fåtalet elever med 0–4 års vistelsetid i
 Statistiken bygger på variabeln avgångna elever, dvs. den
omfattar elever som avgått från gymnasieskolan med slutbetyg, omdöme eller liknande från program eller International Baccalaureate (IB).
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Sverige så är det visserligen inte många som fullföljer, men de som fullföljer gör det med goda resultat.
Flickorna i denna grupp klarar sig betydligt bättre än
pojkarna. Trots den korta vistelsetiden i Sverige har
dessa ﬂickor nästan samma genomsnittliga poäng
som elevgruppen pojkar med svensk bakgrund och
två inrikes födda föräldrar och 1,7 poäng lägre betyg
än ﬂickorna med två inrikes födda föräldrar.

Behörigheten till gymnasieskolans
olika program läsåret 1998/99
Vi har hittills tittat på gymnasieskolans resultat totalt
sett. Men gymnasieskolan är indelad i olika nationella
program (se faktaruta sid. 114) och resultaten mellan
elever inom dessa olika program skiljer sig kraftigt åt,
både beträffande andelen som fullföljer, vilka betygsresultat eleverna når och vad eleverna gör fem år efter
avslutad gymnasieutbildning. Finns det något samband mellan om eleven har svensk eller utländsk bakgrund, hans/hennes studieresultat och andelen som
fortsätter till vidare studier eller börjar arbeta?
Gjorde unga med svensk och utländsk bakgrund
samma utbildningsval läsåret 1998/99?
Läsåret 1998/99 kunde eleverna söka till 16 olika treåriga program. Två av programmen var studieförberedande – Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet – medan övriga program
var yrkesförberedande. Förutom dessa nationella
program kunde eleverna välja ett s.k. specialutformat
program6, ofta skräddarsytt för den enskilde elevens
behov. Av tabell 5 framgår hur fördelningen av samtliga elever i årskurs 1 läsåret 1998/99 på gymnasieskolans olika nationella samt specialutformade program
såg ut. Eleverna på det individuella programmet ingår
inte i tabellen eftersom det programmet inte är ett
nationellt program.
Läsåret 1998/99 fanns det nästan inte fanns någon
skillnad i fördelningen av elever med svensk respektive med utländsk bakgrund på de studieförberedande programmen (se tabell 5). Det var till och med
en aning större andel elever med utländsk bakgrund
 Genom att kombinera karaktärsämnen från olika program
kan en kommun inrätta ett specialutformat program. Dessa
tillgodoser lokala och regionala behov. Ett specialutformat
program omfattar 2 500 poäng, där poängen utgörs av de
åtta kärnämnena samt kombineras ihop med kurser från
ﬂera nationella program och inkluderar ett projektarbete.
Ett specialutformat program motsvarar ett nationellt program i fråga om utbildningens nivå och omfattningen i
timmar. Programmet kan även utformas individuellt för en
elev för att tillgodose hans eller hennes behov av kunskaper
(www.skolverket.se).

 5
Fördelningen av elever som läsåret 1998/99 började på något av de dåvarande 16 nationella programmen eller
på det specialutformade programmet, dvs. exklusive det individuella programmet, uppdelat på samtliga elever
samt fördelade på dem med svensk respektive dem med utländsk bakgrund, pojkar och ﬂickor. Procent.
Samtliga elever
N = 99 145

Program
Barn och fritid
Bygg
El
Energi
Estetiska
Fordons
Handels- och
administrativa
Hotell och
restaurang
Hantverks
Industri
Livsmedels
Media
Naturbruks
Naturvetenskap
Omvårdnad
Samhällsvetenskap
Specialutformat
Summa

Samtliga elever svensk
bakgrund

Samtliga elever utländsk
bakgrund N = 14 288

Totalt
%
4,4
2,8
4,6
0,7
5,2
3,7

Varav
pojkar
%
2,3
5,3
8,9
1,4
3,1
6,9

Varav
ﬂickor
%
6,7
0,1
0,1
0,0
7,4
0,3

Totalt
%
4,6
3,0
4,7
0,8
5,5
3,7

Varav
pojkar
%
2,3
5,6
9,0
1,5
3,2
7,0

Varav
ﬂickor
%
7,0
0,1
0,1
0,0
7,8
0,3

Totalt
%
3,5
1,8
4,3
0,5
3,6
3,5

Varav
pojkar
%
2,4
3,3
8,2
0,9
2,2
6,7

Varav
ﬂickor
%
4,8
0,1
0,1
0,1
5,1
0,1

4,5

4,4

4,7

3,9

3,7

4,1

8,3

8,5

8,1

5,2
1,5
1,7
0,5
4,6
2,4
19,8
4,0
25,3
8,8
100,0

4,7
0,5
3,0
0,4
4,3
1,8
23,0
1,1
18,8
10,0
100,0

5,8
2,7
0,3
0,7
4,8
3,1
16,4
7,2
32,3
7,5
100,0

5,3
1,5
1,8
0,6
4,7
2,7
19,7
3,7
25,2
8,9
100,0

4,7
0,4
3,2
0,4
4,3
2,0
23,0
0,9
18,7
10,1
100,0

6,0
2,6
0,2
0,7
5,0
3,5
16,1
6,6
32,1
7,6
100,0

4,6
1,9
1,2
0,5
4,2
0,6
20,6
6,2
26,3
8,4
100,0

5,0
0,7
1,9
0,5
4,4
0,5
23,0
2,1
19,8
9,9
100,0

4,3
3,3
0,4
0,4
3,9
0,8
18,0
10,5
33,4
6,7
100,0

källa: SCB, egna beräkningar

som valde Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet.
Bland de yrkesförberedande programmen framkommer en markant skillnad på Handelsprogrammet. Där studerade nästan en dubbelt så hög andel
elever med utländsk som med svensk bakgrund.
Förutom skillnader i utbildningsval mellan unga
med svensk respektive med utländsk bakgrund fanns
det tydliga könsskillnader i valen av program. På nio
av programmen utgjorde ena könet läsåret 1998/99
mer än 70 procent av det totala antalet elever.
Elever på det individuella programmet
Den största skillnaden mellan ungdomar med svensk
respektive med utländsk bakgrund återﬁnner vi bland
eleverna på det individuella programmet. Läsåret
1998/99 var det individuella programmet det tredje
största programmet för elever med svensk bakgrund,
men det största programmet för elever med utländsk
bakgrund. 30 procent av eleverna med utländsk bakgrund började på det individuella programmet jäm-

fört med 11 procent av eleverna med svensk bakgrund.
Över 16 8007 elever gick läsåret 1998/99 på det individuella programmet. Drygt hälften av dem kom
direkt ifrån grundskolan och en tredjedel hade läst
på gymnasiet året innan men hoppat av ett program.
Det framgår av Välfärd och skola (SOU 2000:39). De
resterande eleverna hade antingen haft ett studieuppehåll, var nyinvandrade eller så saknas det uppgift
om dem (SOU 2000:39, tabell 8, s. 53).
Läsåret 1998/99 var andelen elever med utländsk
bakgrund på det individuella programmet klart överrepresenterad. Inget annat program hade en lika hög
andel elever med utländsk bakgrund och det individuella programmet var, och är, det största gymnasiala
programmet för elever med utländsk bakgrund. Mer
än hälften ungdomarna som gick på det individuella
 I SOU 2000:39, Välfärd och skola, tabell 8 uppges att antalet
elever på det individuella programmet var drygt 15 000, men
enligt Integrationsverkets statistik fanns 16 800 elever på ett
individuellt program år 1998.
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Det individuella programmet, IV

Det individuella programmet infördes år 1992. Motiven till att införa det individuella programmet var
ﬂera: kompensatoriska för de elever som saknade
tillräckliga kunskaper, motivationsskapande och vägledande för de elever som var omotiverade för studier eller osäkra i sitt studieval och stödjande för de
elever som inte tagits in eller avbrutit sin gymnasieutbildning. Det individuella programment ska först och
främst förbereda eleverna för studier på ett nationellt eller specialutformat program. Det framgår av
skollagen (5 kap. 4 b §).
De första åren efter att det individuella programmet införts gick ungefär 5 procent av årskullarna till
ett individuellt program, men 1998 skedde en mar-

programmet hade bott i Sverige i mindre än fyra år
innan de började på detta program.
Det är viktigt att notera att uppgifterna om den
höga andelen elever på det individuella programmet
avsåg årskurs 1 i gymnasiet. Därefter, under årskurs 2
och 3, minskade antalet elever mycket kraftigt på det
individuella programmet. Endast ett fåtal elever fanns
kvar på det individuella programmet efter årskurs
1 och det blev då ett av de minsta programmen på
gymnasiet. Detta är tyvärr inget positivt tecken, eftersom en stor andel av eleverna lämnade gymnasiet för
gott efter årskurs 1 på det individuella programmet
(SOU 2002:120).

 6
Andel elever som började på det individuella programmet läsåret 1998/99, efter bakgrund, föräldrarnas bakgrund, vistelsetid och kön. Procent.
Total
Svensk bakgrund
66,0
Därav föräldrar där
två är inrikes födda
86,1
minst en är inrikes född 13,9
Utländsk bakgrund
Därav
Född i Sverige
9– år i Sverige
5–8 år i Sverige
0–4 år i Sverige

Pojkar
66,2

Flickor
65,7

86,2
13,8

85,9
14,1

34,0

33,9

34,3

20,1
17,6
13,9
48,5

20,3
17,8
14,4
47,5

19,7
17,2
13,2
49,9

källa: SCB, egna beräkningar
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kant ökning till 8 procent. Anledningen till ökningen
var införandet av de nya behörighetsreglerna till gymnasieskolan, dvs. kraven på godkända betyg i svenska/
svenska som andra språk, matematik och engelska.
Det individuella programmet har förändrats under
åren men dess karaktär av »reparationsprogram« har
bestått.
För unga med utländsk bakgrund är det individuella programmet det största gymnasiala programmet.
För de nyanlända eleverna – med 0–4 års vistelse i
Sverige – ﬁnns inom det individuella programmet ett
introduktionsprogram för nyanlända, IVIK.
källa: Välfärd och skola, SOU 2000:39, sid. 63-64, Skolverket
(2005d) Efter skolan, sid. 17.

Hur stor andel elever ﬁck slutbetyg
från gymnasiet inom fem år?
Låt oss se närmare på hur stor andel av eleverna som
fått slutbetyg från gymnasieskolan inom fem år. Det
ﬁnns en klar och tydlig skillnad mellan eleverna på
de studieförberedande och de yrkesförberedande
programmen enligt tabell 7. På de två studieförberedande programmen, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet, hade merparten av eleverna
fullföljt gymnasiet inom fem år. Även för eleverna på
det specialutformade programmet var fullföljandegraden hög. Drygt 80 procent av eleverna med svensk
bakgrund och knappt 69 procent av eleverna med
utländsk bakgrund fullföljde det specialutformade
programmet, 88 respektive 80 procent hade fullföljt
Naturvetenskapsprogrammet samt 82 respektive 70
procent hade fullföljt Samhällsvetenskapsprogrammet.
Mest anmärkningsvärt är det goda resultatet som
elever med endast 0–4 års vistelse i Sverige nådde på
de studieförberedande programmen – se tabell bu2 i
bilagan. Det skilde t.ex. bara 10 procentenheter i fullföljandegrad mellan dem och elever med två inrikes
födda föräldrar på Naturvetenskapsprogrammet.
Eleverna på de yrkesförberedande programmen
fullföljde i lägre grad gymnasieskolan. Bland dessa
elever fullföljde i genomsnitt 64 procent av eleverna
med svensk bakgrund respektive 55 procent av dem
med utländsk bakgrund.
Eleverna på det individuella programmet hade lägst
fullföljandegrad. Det gick alltså sämst för dessa elever.
Enbart 16 procent av samtliga elever med svensk bakgrund fullföljde det individuella programmet inom
fem år. Bland eleverna med utländsk bakgrund fullföljde endast 13 procent.

 
Andel (procent) av de elever började på ett gymnasialt program läsåret 1998/99 och ﬁck slutbetyg inom fem år,
dvs. fullföljandegraden, fördelat på svensk och utländsk bakgrund samt kön. Procent.

Barn- och fritid
Bygg
El
Energi
Estetiska
Fordon
Handels- och
adminstration
Hotell och
restaurang
Hantverk
Industri
Livsmedel
Medie
Naturbruk
Naturvetenskap
Omvårdnad
Samhällsvetenskap
Specialutformat
Individuella

Total svensk
bakgrund

Pojkar

Flickor

Total utländsk Pojkar
bakgrund

Flickor

64,6
66,8
74,8
63,2
69,6
57,2

58,6
67,3
75,0
62,7
64,9
58,0

66,7
47,5
62,1
82,4
71,7
40,2

51,3
40,7
64,7
63,9
56,1
43,8

38,5
40,1
64,8
63,2
50,0
44,0

58,2
66,7
60,0
75,0
58,9
20,0

63,9

59,6

68,2

48,7

42,8

55,4

65,8
70,5
62,0
56,1
72,6
66,1
88,1
63,7
81,9
80,3
16,1

61,9
58,3
62,4
50,8
67,0
67,2
86,6
58,3
76,6
78,3
17,3

69,0
72,5
56,9
59,3
77,6
65,3
90,4
64,5
85,1
83,2
14,5

49,2
64,5
46,7
33,3
66,5
58,2
79,7
54,8
70,2
68,7
13,0

41,7
44,0
46,4
21,1
61,8
67,6
76,4
43,9
61,4
64,9
11,8

58,6
69,0
48,4
50,0
72,3
52,6
84,2
57,1
75,8
74,7
14,5

källa: SCB

Slutsatser om studieresultaten i gymnasiet
Vi kan konstatera att på vissa gymnasiala program är
andelen elever med svensk respektive med utländsk
bakgrund i princip lika, främst på de studieförberedande programmen. På vissa av de yrkesförberedande
programmen skiljer sig andelarna däremot stort åt.
På Handels- respektive Omvårdnadsprogrammet
studerade nästan en dubbelt så hög andel elever med
utländsk som med svensk bakgrund. Andelen elever
med utländsk bakgrund var dessutom markant lägre
på Naturbruksprogrammet än på många andra program.
Den största skillnaden mellan ungdomar med
svensk respektive med utländsk bakgrund fann vi
bland eleverna på det individuella programmet. Det
var det tredje största programmet för elever med
svensk bakgrund, men det största programmet för
elever med utländsk bakgrund, med ungefär 30 procent av elevgruppen.
Andelen elever som fullföljer gymnasiet har ökat.
Den största ökningen har skett bland elever med

utländsk bakgrund som förbättrat sina resultat med
nästan åtta procentenheter, vilket är mer än vad elever
med svensk bakgrund gjort. Gapet minskar alltså till
unga med svensk bakgrund. Trots detta är det enbart
drygt hälften av unga med utländsk bakgrund som
fullföljer gymnasiet mot 70 procent av dem med
svensk bakgrund.
För det fåtal elever med 0–4 års vistelsetid i Sverige
är det visserligen inte många som fullföljer, men de
som fullföljer gör det med goda resultat. Flickorna
med 0–4 års vistelsetid i Sverige klarar sig bättre än
pojkarna. Trots att de bott så kort tid i landet har
dessa ﬂickor nästan samma genomsnittliga poäng
som elevgruppen pojkar med svensk bakgrund och
två inrikes födda föräldrar.
Eleverna på det individuella programmet hade
lägst fullföljandegrad. Det gick alltså allra sämst för
dessa elever. Enbart 16 procent av samtliga elever med
svensk bakgrund fullföljde det individuella programmet inom fem år medan motsvarande andel för eleverna med utländsk bakgrund var 13 procent.
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Åren efter gymnasiet – början på
resten av det livslånga lärandet
Vad gör elever som fullföljt gymnasiet
fem år senare?
Låt oss gå tillbaka till år 1998 och se närmare på de
elever som det året fullföljde sina gymnasiestudier.
Vad har hänt med dessa elever fem år senare, hösten
2003? Är man sysselsatt, studerar eller kanske både
och? Dessutom – ﬁnns det skillnad mellan ungdomar
med svensk och utländsk bakgrund? Har alla som
tagit studenten lika möjligheter till fortsatt utbildning
eller på arbetsmarknaden?
Unga med utländsk bakgrund väljer i högre grad
att studera vidare efter gymnaiset
Statistik från SCB visar andelen studenter som är sysselsatta respektive studerar. Det är viktigt att notera
att studenterna kan vara såväl sysselsatta som studera
med studiemedel, dvs. en person kan förekomma
i både kategorin »sysselsatt« och i kategorin »studerande«. Exakt vilken form av studier ungdomen
bedriver framkommer heller inte. Vi redovisar ytterligare resultat om ungdomarnas väg in i arbetslivet
i kapitlet Arbetsmarknaden, avsnittet Ungdomars
etablering på arbetsmarknaden. I det avsnittet tar vi
också upp i vilken mån fortsatta studier lönar sig för
unga med utländsk bakgrund eller inte.
Vår sammanställning i tabell 8 visar att det ﬁnns en
stor skillnad mellan dem som läst ett studie- respektive ett yrkesförberedande program och som fullföljde
gymnasiet år 1998. Flertalet av ungdomarna som läst
ett yrkesförberedande program hade ett arbete, dvs.

var sysselsatt. Bland elever som gått på ett studieförberedande program valde de ﬂesta att studera vidare.
Omkring 60 procent av eleverna med såväl svensk
som utländsk bakgrund bedrev studier.
Resultaten visar att det ﬁnns en stor skillnad mellan unga med svensk och utländsk bakgrund när det
gäller andel sysselsatta. Unga med utländsk bakgrund
var fem år efter studentexamen sysselsatta i betydligt
lägre grad än unga med svensk bakgrund.
Fler ﬂickor än pojkar, oavsett bakgrund och program, studerade fem år efter att de avslutat sina gymnasiestudier. Skillnaden mellan könen var störst när
det gällde de yrkesförberedande programmen. På
dessa yrkesförberedande program är det dessutom en
betydligt större andel pojkar med utländsk än med
svensk bakgrund som väljer att studera vidare.
Att unga med utländsk bakgrund i högre grad än
unga med svensk bakgrund väljer att studera vidare
frmgår också av Behtouis expertbilaga till Rapport
Integration (Behtoui 2006). I sin studie fann Behtouiatt bland ungdomarna som tog examen från gymnasiet år 1990 satsade unga med utländsk bakgrund
i högre grad på att vidareutbilda sig än unga med
svensk bakgrund.
Grad av sysselsättning eller studier skiljer sig åt
beroende på vilket program eleven läst
När vi studerar statistiken närmare – se tabell 9 – och
fördelar denna på de olika programmen framkommer följande. Från Naturvetenskapsprogrammet
studerade närmare två av tre med svensk bakgrund
vidare, och knappt hälften var sysselsatta fem år efter
studenten. Bland unga med utländsk bakgrund som

 
Andel elever som är sysselsatt och/eller studerande* fem år efter slutförda gymnasiestudier,
uppdelad efter yrkes- respektive ett studieförberedande program, bakgrund samt kön.

Yrkesförberedande
program

Sysselsatta
Studerande

Svensk bakgrund, procent
Totalt
Pojkar
Flickor

Utländsk bakgrund, procent
Totalt
Pojkar
Flickor

68,0
23,4

71,3
17,3

64,1
30,6

54,8
25,3

56,4
21,2

52,8
30,2

48,0
59,7

48,0
56,7

48,1
62,4

38,3
60.0

39,3
56,6

37,5
63,1

Studieförberedande
program

Sysselsatta
Studerande

* Det är viktigt att notera att studenterna kan vara såväl sysselsatta som studera med studiemedel,
dvs. en person kan förekomma i både kategorin »sysselsatt« och i kategorin »studerande«.
källa: SCB, egna beräkningar
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Andel som ﬁck slutbetyg från ett gymnasialt program år 1998 och var sysselsatta och/eller
studerande fem år senare, bakgrund samt kön.
Program

Barn och fritid***
Bygg***
El
Energi
Estetiska
Fordon
Handels– och
administrativa
Hantverk
Hotell och
estaurang
Industri
Livsmedel***
Media
Naturbruk***
Naturvetenskap
Omvårdnad
Samhällsvetenskap
Specialutformade
Indivduella

Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande

Svensk bakgrund procent
Totalt
Pojkar
Flickor
76,9
79,7
76,1
22,4
84,8
5,6
85,8
86,2
*
7,0
6,7
*
83,7
83,7
*
16,2
16,2
*
84,5
84,4
*
17,0
16,5
*
56,6
57,4
56,2
44,8
100
19,6
91,7
91,9
*
4,3
4,3
*

Utländsk bakgrund procent
Totalt
Pojkar
Flickor
71,6
74,8
70,6
20,3
21,7
19,9
74,8
75,8
*
7,9
8,1
*
66,4
66,4
*
25,6
25,6
*
77,2
76,8
*
21,1
21,4
*
59,3
56,6
60,8
36,6
36,3
36,8
78,6
78,7
*
10,4
10,2
*

Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande

77,4
21,1
76,9
15,5

77,0
25,4
–**
–**

77,7
17,4
75,9
16,5

63,8
22,6
60,3
8,5

65,8
23,7
**
**

62,3
21,7
60,7
9,2

Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande

79,3
17,2
86,5
11,2
82,0
14,1
64,4
36,7
77,8
19,5
48,8
64,8
84,2
22,8
58,6
52,9
64,1
43,6
61,9
13,3

80,5
14,2
89,6
10,7
86,2
10,1
67,5
56,3
86,3
13,8
49,9
43,4
84,7
22,3
59,7
92,3
66,8
42,2
69,3
8,3

78,4
19,5
*
*
79,5
16,6
62,1
22,4
69,3
25,2
47,1
97,4
84,2
22,9
57,9
29,8
61,0
45,3
46,3
24,0

75,2
14,7
77,6
15,9
62,5
27,5
61,0
29,7
60,7
16,4
46,4
59,2
69,2
28,1
53,9
46,7
53,5
43,0
54,6
13,9

78,8
9,4
78,8
14,5
75,0
18,8
65,8
25,6
65,0
15,0
46,2
59,4
**
**
55,0
46,3
52,7
45,6
64,2
14,9

71,7
20,1
*
*
54,2
33,3
57,0
33,1
58,5
17,1
46,7
58,9
69,0
27,4
53,3
46,9
54,2
40,8
39,0
12,2

* Detta program är pojkdominerat och antalet ﬂickor som gått ut programmet är mycket få, att redovisa andelar
blir missvisande.
** Detta program är ﬂickdominerat och antalet pojkar som gått ut programmet är mycket få, att redovisa andelar blir missvisande.
*** Andelen elever med utländsk bakgrund är låg på dessa program, cirka 10 procent.
OBS. Det är viktigt att notera att studenterna kan vara såväl sysselsatta som studera med studiemedel, dvs. en
person kan förekomma i både kategorin »sysselsatt« och i kategorin »studerande«.
källa: Integrationsverkets databas STATIV
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läst Naturvetenskapsprogrammet var det också en
stor andel som studerade och/eller arbetade. Andelen
var dock lägre än bland dem med svensk bakgrund.
Samma mönster ser vi hos studenterna från Samhällsvetenskapsprogrammet – det program som ﬂest
gymnasieelever valde. Bland dem med svensk bakgrund studerade över hälften vidare, och närmare
sex av tio var sysselsatta. En hög andel av dem med
utländsk bakgrund var också studerande och/eller
arbetade, men andelen var även här lägre än för deras
skolkamrater med svensk bakgrund.
Merparten elever som läst ett yrkesförberedande
program var sysselsatta fem år efter avslutad skolgång.
Högst andel sysselsatta återﬁnner vi bland dem som
läst Fordonsprogrammet. Mer än nio av tio elever
med svensk bakgrund som läst Fordonsprogrammet
var sysselsatta, mot knappt åtta av tio av dem med
utländsk bakgrund. En väsentlig skillnad framkommer mellan könen, där kvinnorna i lägre grad än
männen var sysselsatta.
Genomgående kan vi konstatera att elever med
utländsk bakgrund i lägre grad var sysselsatta än
elever med svensk bakgrund. Däremot var det något
ﬂer som studerade jämfört med dem som hade
svensk bakgrund, vilket bland de yrkesförberedande
programmen bland annat var tydligt för dem som
läst El-, Energi-, Fordons-, Handels-, Industri-, Livsmedels- respektive Omvårdnadsprogrammet.
Hur gick det då för dem som läst det individuella
programmet? Drygt sex av tio med svensk bakgrund,
och lite mer än hälften av dem med utländsk bakgrund, var fem år efter avslutat program sysselsatta.
Fortsatta studier ägnade sig knappt 14 procent åt,
ungefär lika stor andel med svensk som med utländsk
bakgrund (tabell 9).

Ungas övergång till högskola och universitet
Vi har konstaterat att i princip lika stor andel elever
med utländsk som med svensk bakgrund påbörjar de
studieförberedande programmen inom gymnasieskolan, om eleverna på det individuella programmet
exkluderas. Däremot skiljer sig utfallet åt – en större
andel med svensk än med utländsk bakgrund avslutar
gymnasiestudierna från de studieförberedande programmen med betyg. Dessa betyg är en förutsättning
för vidare studier inom högskola och universitet.
Grundläggande behörighet8 till högskolan har de
elever som får slutbetyg från ett nationellt eller ett
 Grundläggande behörighet förutsätter att eleven har lägst
betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent
av det antal gymnasiepoäng som krävs för att eleven ska ha
gått ett fullständigt program.
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specialutformat program. Dessa program ger också
allmän behörighet till högskolan. Utöver detta krävs
på vissa högskoleutbildningar särskild behörighet9,
med särskilda förkunskapskrav. För utbildningar
med många sökande sker urvalet till en högskoleutbildning på basis av medelpoängen från gymnasiebetyget.10
Regeringens mål med den högre utbildningen är
att 50 procent av en årskull elever ska ha påbörjat sin
högskoleutbildning före 25 års ålder. Har då detta mål
nåtts för unga med utländsk bakgrund?
Det totala antalet högskolenybörjare uppgick läsåret 2003/04 till 83 300 elever. Bland dem hade cirka 11
500, 14 procent, utländsk bakgrund. Om vi exkluderar
inresande studenter som inte folkbokförs i Sverige,
bland dem utbytesstudenter, uppgår andelen med
utländsk bakgrund till 17 procent av alla högskolenybörjare. I jämförelse med läsåret 2002/03 ökade andelen högskolenybörjare med utländsk bakgrund med
4 procent, medan nybörjarna med svensk bakgrund
minskade i antal med 4 procent samma tid (Högskoleverket 2005).
Skolverket visar i rapporten Beskrivande data 2005
– Förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning (Skolverket 2005c) att av de elever som
avslutade en gymnasieutbildning vårterminen 2001
påbörjade nästan 46 procent en högskoleutbildning
inom tre år, en ökning med 3 procentenheter jämfört med de elever som slutade gymnasieskolan året
innan, 2000. För elever med svensk bakgrund gick
knappt 46 procent över till högskolan inom denna
treårsperiod, medan motsvarande andel för elever
med utländsk bakgrund var högre, drygt 48 procent,
dvs. nära regeringens 50-procentsmål.
Det är stora skillnader mellan könen, men såväl
pojkar som ﬂickor med utländsk bakgrund är i större
utsträckning engagerade i högskole- eller universitetsstudier inom mätperioden än pojkar och ﬂickor med
svensk bakgrund.
Bland ﬂickorna med utländsk bakgrund – med
slut- eller avgångsbetyg från gymnasiet läsåret 1999/00
 Vissa utbildningar har som särskild behörighet s.k. standardbehörighet, exempelvis läkare och civilingenjör, som bestäms
av Högskoleverket. För övriga utbildningar kan högskolor
och universitet själva bestämma vilka förkunskapskrav som
gäller.
 Om en elev saknar behörighet i gymnasiebetygen ﬁnns det
möjlighet att behörighetskomplettera efter avslutade gymnasiestudier. Det ﬁnns även andra sätt än betyg för att uppnå
(särskild) behörighet, bland annat genom att ansöka om reell
kompetens. Det innebär att eleven har skaffat sig erfarenheter
på annat sätt, t.ex. i arbetslivet, som motsvarar det behörighetskrav man har betygsmässigt.

– studerar drygt 52 procent på högskola eller universitet högst tre år senare, att jämföra med pojkarnas
knappt 44 procent.
Elever som läst ett studieförberedande program
på gymnasiet, Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet, studerar i betydligt större
utsträckning vidare än elever som läst övriga program, den totala andelen är drygt 80 procent för
Naturvetenskapsprogrammet och 57 procent för
Samhällsprogrammet. Bland ﬂickor med utländsk
bakgrund studerande närmare 85 procent från Naturvetenskapsprogrammet vidare på högskola/universitet och bland pojkarna nästan 80 procent. För ﬂickor
och pojkar med svensk bakgrund var motsvarande
andel drygt 82 procent respektive 79 procent (Skolverket 2005c, s. 88 f.).

alla barn och ungdomar, enligt skollagen, ha tillgång
till en likvärdig utbildning, oberoende av kön, geograﬁsk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden
samt etniskt ursprung. Undervisningen ska bedrivas
med hänsyn tagen till elevernas olika behov och förutsättningar. Skolan är med andra ord till »för alla«.
Men skolan ska samtidigt respektera de olikheter
som ﬁnns, ta tillvara på varje elevs möjligheter, hjälpa
eleven att kompensera tidigare brister i skolresultat
och ta speciell hänsyn till elever i behov av särskilt
stöd.

Grundskolan – del av det livslånga lärandet

Det svenska offentliga skolsystemet består dels av den
obligatoriska skolan11 dit bl.a. grundskolan räknas,
dels av de frivilliga skolformerna12 med bl.a. gymnasieskolan.
Som vi beskrev i inledningen till detta avsnitt ska

Grundskolan är ett led i det livslånga lärandet. Förutom att leda till sina egna mål ska den också förbereda eleven för gymnasieskolan. Låt oss sammanfatta
våra resultat och se om dessa mål för skolan gäller i
verkligheten för barn och unga med utländsk bakgrund. Detta gör vi genom att belysa vad ﬂera myndigheter och forskare under senare år presenterat i
form av resultat och konklusioner avseende unga med
utländsk bakgrund och den svenska ungdomsskolan.
Av vår resultatuppföljning om grundskolan kan vi
konstatera följande:
• Fyra av fem elever med utländsk bakgrund har
genomgått den svenska grundskolans samtliga
läsår.
• Unga med utländsk bakgrund har förbättrat sina
meritpoäng men gapet till elever med svensk bakgrund har ökat.
• Flickor med utländsk bakgrund har högre meritvärde än pojkar med svensk bakgrund, men en
lägre andel behöriga till gymnasiet, eftersom spridningen i studieresultat är stor mellan olika ﬂickor.
En del klarar sig bra medan en större andel klarar
sig sämre.
• Flickor födda i Sverige eller som vid övergången till
gymnasiet bott här minst 9 år klarar sig bäst. De
når i nästan samma utsträckning som pojkar med
svensk bakgrund behörighet till gymnasiet.
• Unga med 0–4 års vistelsetid i Sverige har svårare
än övriga elevgrupper att nå godkända resultat.
Vi konstaterar att vistelsetiden i landet har betydelse för i vilken mån eleven når grundskolans mål
eller inte. Har du nyligen anlänt till Sverige, fått
avbryta din tidigare skolgång etc. så har du inte likvärdiga förutsättningar att nå skolans mål som en
elev som är född här med två inrikes födda föräldrar.

 Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan, specialskolan och särskolan.
 De frivilliga skolformerna för barn och unga är förskoleklassen, gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan. Utöver

dessa frivilliga skolformer för unga ﬁnns även frivilliga skolformer för vuxna och till dessa hör den kommunala vuxenutbildningen och utbildningen för psykiskt utvecklingsstörda
vuxna.

Slutsatser om åren efter gymnasiet
Vad har då hänt fem år efter avslutat gymnasiet, för
dem som fullföljt? Genomgående kan vi konstatera
att elever med utländsk bakgrund i lägre grad var sysselsatta än elever med svensk bakgrund. Däremot var
en högre andel av dem studerande, inte minst från ett
antal av de yrkesförberedande programmen.
När enbart andelen elever som läser vidare på högskola/universitet studeras kan vi konstatera att elever
med utländsk bakgrund – med slut- eller avgångsbetyg från gymnasiet läsåret 1999/00 – i större utsträckning läser vidare på högskola/universitet än elever
med svensk bakgrund, 48 procent mot 46 procent.
Ungdomar med utländsk bakgrund närmar sig alltså
i högre grad än ungdomar med svensk bakgrund
regeringens 50-procentsmål.
Det ﬁnns en stor skillnad mellan könen och val av
studier på högskola/universitet. Bland ﬂickorna med
utländsk bakgrund studerar 52 procent på högskola
eller universitet högst tre år senare, att jämföra med
knappt 44 procent av pojkarna.

Våra resultat och andras studier
– vilka likheter ﬁnns?
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Denna olikhet borde dock över tid minska, dvs. ju
längre tid eleven bott i landet, desto större borde graden av likvärdighet vara, framför allt genom skolans
och lärarnas kompensatoriska insatser för varje elev.
Vi kan dock konstatera att ojämlikheten till stor del
består, och orsakerna därtill bör sökas i elevens livsoch skolmiljö och i föräldrarnas socioekonomiska
bakgrund.
Olikheten är stor mellan unga med svensk och
utländsk bakgrund, och mellan ﬂickor och pojkar
Det ﬁnns i vår resultatredovisning en skillnad i
betygsresultat mellan elever med svensk och utländsk
bakgrund. Det ﬁnns också en skillnad inom gruppen
elever med utländsk bakgrund. Detta är något som
även Skolverket har konstaterat (Skolverket 2004c,
2005c, 2006a).13 I en redovisning av regeringsuppdraget över utbildningsresultat och de integrationspolitiska målen (Skolverket Dnr 71-2006:352) synas
måluppfyllelsen för grundskolan närmare. I redovisningen framgår att målet – att andelen elever med
utländsk bakgrund som lämnar grundskolan med
fullständiga betyg successivt ska öka – inte har nåtts.
Andelen har nämligen sjunkit mellan läsåren 2003/04
och 2004/05, från 61,4 till 60,8 procent. Även bland
dem med svensk bakgrund har det skett en minskning, från 78,2 till 77,8 samma period. Skillnaden är
13 Skolverket konstaterar att den största skillnaden återﬁnns
bland elever som invandrat efter år 1993, medan den minsta
skillnaden ﬁnns hos elever med svensk bakgrund. De jämför därför elever som presterar lägst, med lågt meritvärde,
respektive de allra högst presterande eleverna, med höga
meritvärden, för olika elevgrupper. För att genomföra
mätningen delas eleverna in i s.k. kvartiler. Skolverket har
delat in elevgrupperna efter prestation enligt följande:
gruppen 0–25 procent (de 25 procent lägst presterande),
gruppen 25–50 procent, gruppen 50–75 procent och gruppen 75–100 procent (de 25 procent högst presterande eleverna). Skillnaden mellan de 25 procent högst respektive de
25 procent lägst presterande eleverna varierar mellan 149
och 196 poäng beroende på elevgrupp. För samtliga grupper gäller att spridningen är störst bland de 25 procent
lägst presterande eleverna. Om man jämför meritvärdena
för de lägst presterande eleverna bland dem som invandrat 1993 eller tidigare med motsvarande grupp elever som
invandrat efter 1993 framkommer att skillnaden är hela 53
poäng till fördel för dem som invandrat tidigt. Om motsvarande jämförelse görs för de högst presterande eleverna
för samma migrationsgrupper är skillnaden bara 14 poäng.
Enligt Skolverket kan detta tolkas på olika sätt. Dels att den
negativa effekten av att ha anlänt till Sverige 1993 eller tidigare kan vara större för svagare elever, dels att orsaken kan
bero på andra, inte klarlagda, skillnader i gruppsammansättningen (Skolverket 2004c, sid. 18f).
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stor mellan pojkar och ﬂickor, till pojkarnas nackdel.
Även Myndigheten för skolutveckling (2005b) konstaterar att elevens kön har betydelse för behörighet
till gymnasiets nationella program respektive elevens
meritvärde. Flickor som grupp uppvisar relativt sett
bättre utbildningsresultat än pojkar, mätt i form av
kunskapsnivå, genomströmning och studiedeltagande. Detta gäller alla elever. Elever med utländsk
bakgrund uppvisar samma tydliga könsskillnader
och har motsvarande mönster som elever med svensk
bakgrund där kön som kategori slår igenom i betyg,
provresultat och deltagande i högre utbildning.
Socioekonomisk bakgrund är avgörande
En stor del av skillnaderna mellan elever med
utländsk respektive med svensk bakgrund försvinner,
enligt Skolverket, om hänsyn tas till elevernas socioekonomiska bakgrund. För den grupp elever som
är födda i Sverige, men vars båda föräldrar är födda
utomlands, förklaras de lägre resultaten bland annat
med föräldrarnas korta utbildningsnivå och bristande
etablering på arbetsmarknaden. Om gruppen elever
med utländsk bakgrund född i Sverige och elever
med helt svensk bakgrund likställs med avseende på
socioekonomiska faktorer försvinner skillnaderna i
betygsresultat (meritvärden) mellan elever med respektive utan utländsk bakgrund, undantaget elever
som anlänt till Sverige efter ordinarie skolstartsålder
(Skolverket 2004c, 2005a)
Skolverket (Skolverket 2004c) pekar på att andelen elever med utländsk bakgrund i skolorna tycks
spela roll för skolresultaten och måluppfyllelsen.
Elever som går i s.k. invandrartäta skolor, där mer än
70 procent av eleverna har utländsk bakgrund, har
oberoende av från vilket land de ursprungligen kom,
generellt lägre betygsresultat. Detta anses bero på
skillnaderna i socioekonomisk bakgrund. Skolverket
beskriver att det ﬁnns en s.k. kontexteffekt kopplad
till skolspeciﬁka förhållanden såsom genomsnittlig
utbildningsnivå hos elevernas föräldrar och förhållanden i skolans omgivning. I studien drar Skolverket slutsatsen att skillnaderna mer har att göra med
elevens socioekonomiska bakgrund än med den
utländska bakgrunden eller skolsituationen i sig, men
att det för elever med utländsk bakgrund är ytterst
viktigt att beakta den tid som eleven har på sig att lära
sig det svenska språket och anpassa sig till det svenska
skolsystemet. Skolverket (Skolverket 2005a) påtalar
dessutom i en annan rapport att ett visst mönster
består; elever med utländsk bakgrund presterar sämre
än övriga, och måluppfyllelsen är lägre ju senare
eleverna invandrat till Sverige. Skolverket konstaterar
att det är mycket svårt för elever som invandrat sent

under grundskoletiden att hämta in de kunskaper
och färdigheter som kursplanerna behandlar.
Även Myndigheten för skolutveckling har tagit upp
frågan om föräldrarnas socioekonomiska bakgrund
som förklaringsgrund till skillnader i skolframgång.
Myndigheten för skolutveckling menar att etnicitet
genomsnittligt inte förklarar varför det går sämre i
skolan för vissa ungdomar. Förklaringarna faller istället tillbaka på främst sådant som föräldrars utbildningsbakgrund, social klass och sysselsättningsgrad
men också vistelsetid, kön, födelsregion, undervisning i modersmål resp. svenska/svenska som andra
språk (Myndigheten för skolutveckling 2005a).
Vissa skillnader beroende på etnicitet
I expertbilagen till denna rapport bekräftar Behtoui
(2006) i stort sett den bild som framkommit i tidigare
forskning, nämligen att föräldrarnas bakgrund har
stor betydelse för deras barns skolresultat. När hänsyn tagits till skillnader i föräldrarnas utbildning och
ställning på arbetsmarknaden ﬁnner dock Behtoui
att det ﬁnns vissa, visserligen små, men dock kvarstående skillnader mellan elever födda i Sverige med
svensk respektive med utländsk bakgrund. Elever
med utländsk bakgrund, född i Sverige men vars
bägge föräldrar är födda utomlands, har något lägre
gymnasiebetyg i svenska språket och i svensk litteratur än elever vars båda föräldrar är födda i Sverige.
Detta gäller oavsett i vilken del av världen elevernas
föräldrar är födda i. För elever som själva invandrat
(före sju års ålder) är skillnaderna något större. Även
när det gäller genomsnittsbetygen i gymnasiet ﬁnns,
enligt Behtoui några små skillnader mellan olika
grupper av ungdomar som är födda i Sverige.
Alla grupper av ungdomar med utländsk bakgrund
har lägre medelbetyg än ungdomarna med svensk
bakgrund, när man inte tar hänsyn till kön och föräldrarnas utbildning och ställning på arbetsmarknaden. Det framgår av diagram 3, de gula staplarna.
Skillnaderna minskar avsevärt när jämförelsen gäller ungdomar vars föräldrar har samma utbildning
och ställning på arbetsmarknaden (mörkgrå staplar).
Bland ungdomar födda i Sverige, med föräldrar som
är antingen inrikes eller utrikes födda, ﬁnns det inte
kvar några statistiskt säkerställda skillnader. Medelbetygen för utrikes födda ungdomar vars föräldrar är
födda i ett s.k. västligt land (NW= nordvästra Europa
samt Nordamerika) är nästan 3 procent lägre än för
ungdomar födda i Sverige med svensk bakgrund. Om
föräldrarna är födda i ett s.k. icke västligt land (ONW=
övriga världen) är medelbetygen 5 procent lägre.
Sammanfattningsvis framgår av Bethouis rapport
att skolresultaten innebär att ungdomar med utländsk
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Genomsnittliga betyg för dem som slutade gymnasieskolan år 1990, fördelat på svensk och utländsk
bakgrund och i vilken del av världen föräldrarna är
födda.
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Anm. Värdena i diagrammet ska tolkas som procentuella skillnader
i genomsnittsbetyg jämfört med gruppen »född i Sverige, bägge
föräldrarna födda i Sverige«. (OLS-regression på logaritmerade
genomsnittsbetyg.) Staplar utan färg betyder att värdena inte är
statistiskt säkerställda. Staplar »med kontroll« betyder att hänsyn tagits till skillnader i kön och i föräldrarnas utbildningsbakgrund och socioekonomiska position.
källa: Behtoui (2006), tabell 3

bakgrund har sämre utgångsläge på arbetsmarknaden än ungdomar med svensk bakgrund. Detta gäller både ungdomar födda i Sverige och de som själva
invandrat och kommit till Sverige innan de fyllt sju
år. Bethoui menar att detta till viss del är ett utslag
av att skolan överlag inte klarar att helt kompensera
elever för deras sociala bakgrund. Även om man tar
hänsyn till skillnader i föräldrarnas bakgrund, kvarstår att utrikes födda ungdomar har sämre skolresultat än ungdomar med svensk bakgrund, trots att alla
har genomgått utbildning i den svenska grund- och
gymnasieskolan.
Omgivningen påverkar skolresultatet
Vilken skola en elev går på får allt större betydelse
för hur eleven lyckas i skolan. Detta betyder, enligt
Skolverket (2005b, 2006a) att likvärdigheten i grundskolan har minskat de senaste åren. I tre rapporter
Vad gör det för skillnad vad skolan gör? (2005b), Om
skolors olikheter och deras betydelse för elevernas studieresultat (2005f) samt Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? (2006a) har Skolverket analyserat
variation i måluppfyllelse mellan grundskolor med
fokus på orsakerna till skillnader, hur dessa skillnastudieresultat
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der har förändrats de senaste åren samt vilka konsekvenser för likvärdigheten sådana förändringar kan
tänkas ha. Skolverket konstaterar att skolorna inte
alltid lyckas kompensera fullt ut för elevernas olika
förutsättningar i form av sociala och ekonomiska förhållanden, kön och migrationsbakgrund. Dessutom
påverkas elevens resultat av omgivningen, dvs. den
genomsnittliga utbildningsnivån hos skolkamraternas föräldrar liksom andelen utlandsfödda elever på
skolan.
Skolverket noterar även att segregationen inom
gruppen utlandsfödda elever har ökat. Nyanlända
elever hamnar i större utsträckning än tidigare i s.k.
invandrartäta skolor, medan utlandsfödda elever som
vistats längre tid i landet söker sig bort från dessa skolor, vilket även bekräftas av Nihad Bunars och Jenny
Kallstenius expertbilaga till Rapport Integration, se
vidare nästa avsnitt – Grundskolan i ett integrationspolitiskt perspektiv. Skolverket (2005b, 2006a) pekar
på att denna skolsegregation kan få allvarliga konsekvenser för likvärdigheten i skolsystemet.
Även Szulkin (2006) har i sin studie Den etniska
omgivningen och skolresultat: En analys av elever i
grundskolan 1998 och 1999 analyserat hur barnets
omgivning och etniska ursprung påverkar hans eller
hennes prestationer i skolan. Resultaten av Szulkins
analyser visar att det ﬁnns tydliga samband mellan
den etniska omgivningens sociala karaktär – bland
dem föräldrars socioekonomiska bakgrund samt
boende – och elevernas studieprestationer. En ojämlikhet i ekonomiska och kulturella resurser skapar,
enligt Szulkin, ojämlikhet i utbildningsprestationer
och utbildningskarriärer.
Bättre resultat i vissa kommuner
Att utbildningsprestationerna skiljer sig åt beroende på i vilken kommun eleven bor i framgår även
genom Skolverkets statistik (statistikdatabasen Alcazar). Elever med utländsk bakgrund i såväl Göteborg
som Stockholm har högre meritpoäng än riksgenomsnittet, medan samma elevgrupp i Malmö har lägre
meritpoäng än riksgenomsnittet. I Malmö och Stockholm var dessutom andelen som inte fått behörighet
i alla ämnen i grundskolan högre än i Göteborg. Att
eleverna i Malmö inte ges samma förutsättningar som
i många andra kommuner påpekas även i en inspektionsrapport från Skolverket (Skolverket 2006b).
Skolverket noterar att skolverksamheten i Malmö
präglas av stora skillnader när det gäller förutsättningar, verksamhet och resultat och att dessa ojämlika
utbildningsvillkor leder till en bristande likvärdighet.
Det påpekas att kommunen har totalt lägre resultat
mätt i betyg och nationella prov än genomsnittet i
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riket, där elever i vissa stadsdelar klarar sig bra medan
elever i andra stadsdelar har mycket svaga resultat.
Malmö kommun är dessutom den kommun i landet
som har störst andel barn i hushåll med försörjningsstöd, låg andel förvärvsarbetande bland föräldrarna
samt stora variationer både mellan och inom stadsdelarna beträffande andelen barn med utländsk bakgrund. Samtidigt satsar kommunen mindre pengar
för skolverksamheten per barn än övriga storstäder.
Bristande skolframgång kan förklaras av
bristande språkkunskaper
Skolverket menar att bristande språkkunskaper också
är en viktig förklaring till bristande skolframgång.
En viktig förutsättning för inlärningen för elever
med utländsk bakgrund är undervisningen i dels
modersmålet, dels svenska som andra språk. Skolverket (2004c) konstaterar att det ﬁnns brister i modersmålsundervisningen och att undervisningen i svenska
som andra språk håller en låg kvalitet. Skolverket drar
därför slutsatsen att det ﬁnns anledning att göra mer
riktade insatser mot just elever som invandrat i sjuårsåldern eller senare, dvs. som kommit till Sverige
efter ordinarie skolstartsålder. särskilt som läsförmågan sedan 1990-talet har sjunkit för unga som läser
svenska som andraspråk (Skolverket 2005e).
I Norge når utrikes födda ﬂickor bättre skolresultat
än pojkar med norsk bakgrund
I ett av våra nordiska grannländer, Norge, har en
motsvarande undersökning till vår och Skolverkets
rapporter genomförts. Den norska motsvarigheten till SCB, Statistisk sentralbyrå, har i rapporten
Skoleresultater 2004 – En kartlegging av karakterer fra
grunn- og vidergående skoler i Norge (2005) presenterat statistik från norska grundskolan för elever med
avgångsåren 2002–2004. I studien fann man betygsskillnader mellan könen, där ﬂickorna nådde betydligt högre betygspoäng än pojkarna. Det som också
påverkar poängen från grundskolan är föräldrarnas
utbildningsbakgrund. Unga vars föräldrar har akademisk examen når genomgående bättre resultat än
dem vars föräldrar har lägre utbildningsnivå.
Vid jämförelse mellan barnets kön, etniska bakgrund – dvs. född i Norge av norska föräldrar, född i
Norge av utrikes födda föräldrar alternativt född utrikes – och föräldrarnas utbildningsbakgrund konstateras följande: Flickor som själva är utrikes födda når
bättre resultat än pojkar med norsk bakgrund, när
föräldrarnas utbildningsbakgrund är lika. Flickor som
är födda i Norge av föräldrar med utländsk bakgrund
når dessutom nästan lika goda betygspoäng som
ﬂickor med norsk bakgrund, när deras föräldrar har
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Medelpoäng i matematik, läsförståelse och naturvetenskap uppdelat efter migrationsbakgrund för
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källa: Skolverket (2004b)

samma utbildningsbakgrund. För pojkarna konstateras följande: Pojkar födda i Norge med utrikes födda
föräldrar når betygspoäng som är nästan likvärdiga
med dem som utrikes födda ﬂickor når. Utrikes födda
pojkar går det däremot mindre bra för.
PISA visar att det ﬁnns ett prestationsgap
mellan elever med svensk och utländsk bakgrund
Hur står sig då de resultat vi fått fram för Sveriges del
i ett internationellt perspektiv? Sverige deltar i internationellt samarbete inom EU, OECD14 och IEA15 för
att med hjälp av statistik få fram internationella jämförelser inom utbildningsområdet. Till grund för de
jämförelser som görs ﬁnns en internationell utbildningsklassiﬁcering16 (Skolverket 2004a, 2005a).
Genom PISA (Programme of International Student
Assessment) testas 15-åringar i OECD-länderna på
 OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development.
 IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
 Den internationella utbildningsklassiﬁceringen betecknas
ISCED97, International Standard for the Classiﬁcation of
Education. FN:s organ för utbildnings- och kulturfrågor,
UNESCO, svarar för denna utbildningsklassiﬁcering vars
grund framför allt är utbildningsinnehåll och utbildningens
längd. Isced 1 motsvarar den svenska grundskolans årskurs 1–
6, och däri ingående årskurs 1–6 i särskolan och specialskolan.
Isced 2 motsvarar grundskolans årskurs 7–9, särskolans årskurs 7–10 samt grundläggande kommunal vuxenutbildning.
Isced 3 motsvaras av den svenska utbildningsnivån »gymnasieskola«. Även gymnasial vuxenutbildning och gymnasiesärskola är utbildning på isced 3-nivån (Skolverket, 2004a).

sina kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Syftet med PISA är att undersöka i vilken
grad respektive lands utbildningssystem bidrar till
att eleverna är rustade att möta framtiden och vuxenlivet. Det livslånga lärandet betonas. Därför läggs
stor vikt i PISA vid elevernas förmågor att sätta kunskaper i ett sammanhang, dvs. förstå processer, tolka
och reﬂektera över information samt lösa problem.
Genom att undersöka olika samband i internationellt
jämförande studier kan de deltagande länderna upptäcka sina egna systems starka och svaga sidor. Detta
kan i sin tur bidra till en förbättrad skola (Skolverket
2004b, 2005a). Undersökningarna, som genomförs
vart tredje år, inleddes med PISA 2000, följt av PISA
2003. I år genomförs PISA 2006.
Den första PISA-undersökningen, PISA 2000,
visade enligt Skolverket (2003) att det i Sverige, i likhet med många andra OECD-länder, ﬁnns ett betydande prestationsgap mellan inrikes och utrikes
födda ungdomar. Från Skolverket (2003) poängterades att resultatet var långt ifrån tillfredsställande, inte
minst med tanke på att Sverige har högt ställda mål
och ambitioner för en likvärdig skola, kanske till och
med de allra högst ställda målen och ambitionerna av
världens länder. Om utfallet beror på ett dåligt fungerande utbildningssystem eller om det ﬁnns andra förklaringar som gör att utrikes födda ungdomar missgynnas noterades som viktigt att utreda vidare.
2003 års PISA-studie – där matematik var i fokus
– genomfördes i 41 länder. Liksom PISA 2000 visade
PISA 2003 bl.a. att det sammantaget fanns en skillnad i prestation mellan personer med svensk och
utländsk bakgrund, till fördel för de elever som är
studieresultat
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födda i Sverige, såväl med svensk som utländsk bakgrund. Samma skillnad konstateras i övriga länder
inom OECD, men skillnaden mellan inrikes och utrikes födda elever var större i vårt land än för OECDgenomsnittet, vilket framgår av tabell 10.
Elever som är bosatta i Sverige men födda utomlands har försämrat sina prestationer i naturvetenskap, matematik och läsförståelse när PISA 2000 och
PISA 2003 jämförs. Detta till skillnad från elever födda
i Sverige, med antingen svensk eller utländsk bakgrund, som alltså förbättrar sina resultat mellan de
båda mätningarna. Resultaten för Sveriges del i PISA
2003 visar sammantaget att elever med utländsk bakgrund född utomlands och bosatt i Sverige presterar
klart sämre än OECD-genomsnittet för motsvarande
grupp. Däremot presterar elever födda i Sverige med
utländsk bakgrund klart bättre än OECD-genomsnittet, även om resultaten försämrats en aning sedan
PISA 2000 (SCB 2006).
De motsatta resultaten ﬁnner vi för övriga OECDländer. I dessa länder har elever födda utomlands förbättrat sina resultat i samtliga tre ämnesområden mellan de båda mätningarna. Andra länder som, förutom
Sverige, uppvisar relativt stora skillnader i resultat
mellan inrikes födda elever och elever födda utomlands är Belgien, Portugal och Schweiz. I Australien
och USA ﬁnns inga skillnader överhuvudtaget mellan
dessa båda elevgrupper när hänsyn tagits till den socioekonomiska bakgrunden (Skolverket 2004b).
De synpunkter som Skolverket (2003) förde fram
för PISA 2000 är av än större aktualitet när resultaten
från PISA 2003 synas.

Gymnasieskolan – till för alla eller för vissa?
Gymnasieskolans uppdrag att förbereda eleverna för
ett livslångt lärande har två syften, dels att skapa en
insikt om att ett föränderligt samhälle och ett arbetsliv som utvecklas kräver ett livslångt lärande, dels
att förbereda ungdomarna för fortsatta studier efter
avslutad grundskola. Klarar då gymnasieskolan detta
och hur går det med likvärdigheten? Vår sammanställning visar att:
• Det ﬁnns ingen skillnad i fördelningen av elever
med svensk respektive utländsk bakgrund på de
studieförberedande programmen inom gymnasieskolan, men väl på de yrkesförberedande.
• Unga med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade inom det individuella programmet.
De utgör 30 procent av eleverna på det individuella
programmet, i storstadsområdena utgör de 50 procent av elevantalet.
• Trots likartad fördelning på program mellan unga
med svensk respektive utländsk bakgrund fullföl128
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jer en lägre andel av dem med utländsk bakgrund
gymnasiet.
• Drygt hälften av de unga med utländsk bakgrund
fullföljer gymnasiet, en förbättring med 8 procent.
• Gapet minskar till unga med svensk bakgrund
bland dem som fullföljer.
• Flickorna med 0–4 års vistelsetid som fullföljer
gymnasiet har nästan samma genomsnittliga poäng
som pojkar med svensk bakgrund.
• Unga med utländsk bakgrund på det individuella
programmet har lägst fullföljandegrad inom gymnasiet – enbart 13 procent fullföljer.
Inledningsvis kan vi konstatera att gymnasieskolan
har misslyckats med sitt mål att alla elever ska fullfölja
sina studier. Misslyckandet är stort när enbart hälften av
dem med utländsk bakgrund lyckas fullfölja studierna.
Målet för grundskolan har lett till krav på att
eleverna ska ha en viss nivå på kunskaperna när de
påbörjar en gymnasieutbildning. Dessa krav får tydliga konsekvenser för arbetet i grundskolan, något
även Gymnasiekommittén påpekat (SOU 2002:120).
Kommittén betonar att gymnasieskolan måste klara
av att möta förväntningarna på att studierna ska
innebära något nytt samtidigt som studierna måste
haka i och ta vid på den nivå där eleven beﬁnner sig
efter slutförda studier i grundskolan. Vi konstaterar
att gymnasieskolan i stor utsträckning har misslyckats med sitt uppdrag att utjämna skillnader mellan elever som kommer från hem med olika utbildningsbakgrund. Från Integrationsverkets sida kan
vi – på samma sätt som Gymnasiekommittén (SOU
2002:120) och Skolverket (2004c) – också konstatera
att det ﬁnns stora skillnader i skolprestationer mellan
unga som är födda i Sverige och dem som kommit till
landet i unga år. Frågan är vilken förklaring som ﬁnns
till dessa stora skillnader. Vad visar aktuella rapporter
från andra myndigheter eller från forskningen?
Nästan alla läser vidare i gymnasiet
– men inte alla fullföljer
Nästan alla ungdomar väljer att läsa vidare på gymnasiet efter grundskolan. Att man väljer att studera kan
vara av eget intresse eller på grund av kommunens
skyldighet att erbjuda sysselsättning fram till att ungdomen är 20 år. För vissa elever – troligen dem som
studerar på det individuella programmet – ter sig förmodligen en gymnasieutbildning såväl svår att uppnå
som mindre lockande, enligt Murray och Skarlind (i
Olofsson 2003). De menar att gymnasieskolan har
haft svårt att ställa om sig till en skolform som omfattar alla elever, dvs. de 97 procent av en årskull som för
närvarande går direkt från grund- till gymnasieskolan. Forskarna betonar det starka sambandet mellan

grundskolebetyg och sannolikheten för att en person ska fullfölja en gymnasieutbildning och att detta
tyder på att ungdomar utan gymnasieutbildning har
svårigheter redan i grundskolan. Med andra ord har
elever utan godkänt betyg i samtliga tre behörighetsgivande ämnen, svenska/svenska som andra språk,
engelska respektive matematik, en mycket dålig prognos beträffande möjligheten att gå ut från ett nationellt program. Elevernas framgång i gymnasieskolan
avgörs redan i grundskolan.
Även Skolverket (2005d) konstaterar att nästan alla
ungdomar i dag fortsätter att studera efter grundskolan. Rapporten tar inte upp skillnaden mellan unga
av svensk eller utländsk bakgrund, men väl den stora
skillnaden mellan kön och mellan olika kommuner.
Skolverket noterar att allt ﬂer väljer de studieförberedande programmen. I dag går mer än hälften av en
årskull till dessa program. Framförallt är det unga
kvinnor och de som bor i storstadsområdena som
väljer dessa utbildningar. I stark kontrast till detta
framstår unga män i glesbefolkade områden. Dessa
väljer i stor utsträckning yrkesförberedande program.
Samtliga nationella program erbjuds dock inte som
utbildningsalternativ i alla kommuner, inte minst gäller detta just de yrkesförberedande programmen. En
ytterligare försvårande omständighet kan vara bristen
på praktikmöjligheter för eleverna på de yrkesförberedande programmen (se även Praktik under skoltid,
kapitlet Arbetsmarknad). I Skolverkets rapport framkommer att ungefär var fjärde elev inte ﬁck slutbetyg
från gymnasiet inom fem år från skolstart. De som
avbröt sina gymnasiestudier gjorde det sent, oftast
under det tredje gymnasieåret. För dem som tillhör
minoritetskönet på ett könssegregerat program var
avbrottsfrekvensen väsentligt större än för det dominerande könet. Studieresultaten var betydligt bättre
för dem som gått ett studieförberedande program.
Kvinnor hade oavsett typ av program bättre fullföljandegrad. Detta framgår även av Skolverkets redovisning av statistik över utbildningsresultat (Skolverket Dnr 71-2006:352). I den framgår att målet för
gymnasieskolan är att andelen elever med utländsk
bakgrund som efter fyra år lämnar gymnasieskolan
med slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat
program successivt ska öka, vilket den enligt redovisningen också gör. Redovisningen exkluderar dock
fullföljandegraden för dem som går på det individuella programmet, se vidare not 4.
Elevens socioekonomiska bakgrund
påverkar resultaten på gymnasiet
I Välfärd och skola (SOU 2000:39) gjordes en analys
av de socioekonomiska faktorerna och resultaten för

samtliga gymnasieelever i alla årskurser höstterminerna 1997 och 1998. Fyra skilda – men med varandra
sammanhängande – dimensioner av rekryteringen till
gymnasieskolan lyftes fram: skillnader mellan könen,
mellan socioekonomiskt deﬁnierade grupper, mellan elever födda i Sverige och utomlands samt mellan elever med olika studiekarriär (bland annat varierande betygsframgång i högstadiet). Utredningen
konstaterar att även om skillnaderna mellan elever
födda i Sverige och elever födda utomlands är betydande, så är de mindre än skillnaderna mellan exempelvis barn till föräldrar med längre högskoleutbildning och barn till föräldrar med enbart grundskola.
Det påpekas att elevernas sociala ursprung och deras
föräldrars utbildningsnivå har stor betydelse.
Skolverkets undersökningar (2004c, 2005a) visar
att andelen elever utan avslutad gymnasieutbildning
fortsatte att öka under åren 1997–2000, dvs. efter att
den nya och treåriga gymnasieskolan förverkligats.
Av dem som påbörjade sin gymnasieutbildning 1995
hade enligt Skolverket 78 procent fullföljt utbildningen inom fyra år. 56 procent av dem med utomeuropeisk härkomst hade ett slutbetyg, vilket delvis också förklaras av att de tillbringade längre tid i
gymnasieskolan. Ytterligare 16 procent av dem hade
ett samlat betygsdokument. Men trots den generellt
svåra bilden för ungdomar med utländsk bakgrund
menar Skolverket att den sociala bakgrunden har ett
högre förklaringsvärde än etniciteten för ungdomars
studieresultat.
Hur går det för eleverna
på det individuella programmet?
Skolverket (Skolverket 2005c) redovisar att andelen
elever på nationella program har minskat. Detta som
en konsekvens att ﬂer börjar på det individuella programmet och färre går från ett individuellt program
till ett nationellt program. Skolverket påpekar att
resultatet måste ses som tvärtemot det förväntade när
det individuella programmet infördes.
I vår sammanställning konstaterar vi att det individuella programmet i dag är det största programmet
för unga med utländsk bakgrund. Dessa ungdomar
är kraftigt överrepresenterade inom det individuella
programmet. Unga med utländsk bakgrund utgör 30
procent av eleverna på det individuella programmet,
och i storstadsområdena är deras andel än större. Där
utgör de 50 procent av elevantalet.
Merparten av dem som nyligen bosatt sig i Sverige
läser på det individuella programmet, men det gör
också en stor andel av övriga unga med utländsk bakgrund. Situationen för dessa unga på det individuella
programmet – och inte minst i storstadsområdena –
studieresultat
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är anmärkningsvärd. Därför är det viktigt att studera
den vidare för att se om det individuella programmet
möjligen har ersatt andra utbildningsvägar och introduktionsinsatser för ungdomarna. Det är också viktigt att studera den vidare för att se vad som händer
dessa elever efter avslutat program. Introduktionen18
av barn och ungdomar är en kommunal skyldighet
men i vissa fall tycks kommunen till fullo lagt över
ansvaret på skolan, vilket kan få konsekvenser för de
enskilda ungdomarna och eleverna (Integrationsverket 2004b, Myndigheten för skolutveckling 2005a).
Även Välfärd och skola (SOU 2000:39) har tagit
upp det individuella programmet och dess betydelse
för unga med utländsk bakgrund. Det individuella
programmet noteras generellt ha betydelse för dem
med osäker eller marginaliserad ställning på arbetsmarknaden. Utredningen menar att eleverna på det
individuella programmet förenas av att de misslyckats med sina studier i grundskolan. Det påpekas att
de elevkategorier som det individuella programmet
rekryterar sannolikt till stor del är samma som dem
som inte alls fortsatte till gymnasiet innan det individuella programmet infördes.
Utformningen av det individuella programmet
skiljer sig åt mellan olika kommuner. I några kommuner läser eleverna endast en eller ett par dagar i
veckan i skolan, i andra kommuner läser de parallellt
med ett nationellt program. Eleverna som går på det
individuella programmet har rätt till en gymnasieutbildning, men de saknar den formella rätten att kräva
att utbildningen ska ha en viss omfattning eller innehåll. Vilka ämnen och hur mycket undervisning en
elev får avgörs av kommunen. Detta har föranlett att
regeringen beslutat att de individuella programmen
från och med den 1 juli 2006, i likhet med de nationella programmen, ska omfatta heltidsstudier (prop.
2003/04:140 Kunskap och kvalitet – 11 steg).
Det går inte att ge något bestämt svar på frågan om
hur framtidsutsikterna ser ut för eleverna på det individuella programmet mer än att konstatera att få av
dem fullföljer sina studier (Henriksson 1999). Malmö
utbildningsförvaltning (2000) har gjort en sammanvägning av resultat från olika registeruppföljningar.
Denna visar att uppskattningsvis 40 till 50 procent av
 Personer som omfattas av Förordning Om statlig ersättning
för ﬂyktingmottagande m.m. (1990:927) omfattas också av
kommunernas introduktion. Förordningen reglerar vilka
barn, ungdomar och vuxna som kommunerna därmed är
berättigade att få särskild ersättning för från staten. Samtliga
dessa personer har fått uppeshållstillstånd i Sverige av ﬂykting- eller ﬂyktingliknande skäl, eller är anhöriga till ﬂyktingar.
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eleverna som börjar på det individuella programmet
bör gå ut från ett nationellt program 3–4 år senare.
Samtidigt är det drygt var tredje elev som börjar på
det individuella programmet som aldrig kommer att
börja på ett nationellt program, än mindre ta examen.
Även utredningen om en ny gymnasieskola – 8
vägar till kunskap (SOU 2002: 120) – visar att endast
en av sex elever som befann sig på ett individuellt
program i årskurs 1 gått ut från gymnasieskolan fyra
år senare, och då med ett slutbetyg från ett nationellt
eller specialutformat program. Någon uppdelning på
elever med svensk eller utländsk bakgrund vad det
gäller resultaten har tyvärr inte gjorts. Av dem som
har gått vidare till ett nationellt program har nittio
procent valt ett yrkesförberedande program.
Gymnasieskolan reformeras för att
bryta social snedrekrytering
Den nuvarande strukturen på gymnasieskolan har
inte förmått att bryta den sociala snedrekryteringen.
Gymnasiekommittén SOU 2002: 120 konstaterar att
olika gymnasieprogram rekryterar elever från skilda
sociala grupper och de olika programmen skiljer sig
kraftigt åt när det gäller social status. Högst status har
Naturvetenskapsprogrammet.
Beroende på elevernas bakgrund får betygen olika
genomslag för de fortsatta studierna. Elever från
högre socialgrupper med medelmåttiga eller låga
betyg ser i regel inte detta som ett hinder för fortsatta
studier. Det är elever från hem utan studietradion
som fortsätter på de yrkesförberedande programmen.
Samtidigt får gymnasiet en alltmer viktig roll som
en social arena med en gemensam referensram, men
kön, social bakgrund och föräldrars utbildningsnivå
är fortfarande, enligt Gymnasiekommittén, styrande
när det gäller ungdomarnas val till gymnasiet.
Gymnasiekommittén konstaterar dessutom att
för att ﬂer elever ska fullfölja sin gymnasieutbildning måste gymnasieskolan reformeras. Att en av fyra
elever i dag lämnar gymnasiet utan slutbetyg beskrivs
som ett misslyckande och det är i första hand eleverna
på de yrkesförberedande programmen som inte fullföljer. Detta är en av anledningarna till att regeringen
beslutat om en modernisering av gymnasieskolan.
Denna ska vara fullt genomförd läsåret 2007/08. Istället för dagens 17 nationella program införs åtta programområden som ska minska fragmentiseringen i
gymnasieskolan och bredda elevernas kunskaper. Det
individuella programmet blir kvar, men ska redan
från den 1 juli 2006 bedrivas på heltid. De nuvarande
behörighetsreglerna kommer samtidigt att behållas.

Efter gymnasiet – vad händer då?
Vad har då hänt fem år efter att eleven avslutat gymnasiet? Genomgående kan vi konstatera att elever
med utländsk bakgrund i lägre grad var sysselsatta än
elever med svensk bakgrund, även om andelarna skiljer sig åt mellan vilka program personen läst. Däremot var elever med utländsk bakgrund antingen i lika
grad eller i högre grad studerande jämfört med elever
med svensk bakgrund, vilket är intressant att notera.
Valet av gymnasieprogram avgör vad eleven gör
åren efter gymnasiet. De som gått yrkesinriktade program arbetar i högre utsträckning än de som gått studieförberedande. Samtidigt så var det på ﬂera av de
yrkesförberedande programmen en större andel unga
med utländsk än med svensk bakgrund som studerade vidare. De studier dessa elever bedriver kan vara
på såväl komvux, folkhögskola som högskola/universitet m.ﬂ. skolformer. Om vi enbart ser på andelen
som läser vidare på högskola/universitet kan vi konstatera att elever med utländsk bakgrund – med sluteller avgångsbetyg från gymnasiet läsåret 1999/00
– i större utsträckning läser vidare på högskola/universitet än elever med svensk bakgrund, 48 procent
mot 46 procent. Det ﬁnns en stor skillnad mellan
könen. Bland ﬂickorna med utländsk bakgrund studerar 52 procent på högskola eller universitet högst
tre år senare, att jämföra med knappt 44 procent av
pojkarna. Elever som läst ett studieförberedandet
program på gymnasiet (Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet) studerar i betydligt
större utsträckning vidare än elever som läst övriga
program, och ﬂickor i större utsträckning än pojkar
(Skolverket 2005c).
Skolverket (2005d) betonar även i en annan rapport
att skillnaden i övergång till högskolan mellan olika
program är mycket stor. Nära nog två av tre som studerat på ett studieinriktat program påbörjade kort tid
efter gymnasiet studier på högskola eller universitet,
medan endast var nionde som utbildats på ett yrkesförberedande program fortsatte till högskola.
Vad händer dem som aldrig fullföljer gymnasiet?
I vår redovisning saknas uppgifter om hur det gick
för dem som inte fullföljde gymnasiet. Det är därför
viktigt att undersöka vidare vad dessa personer gör
efter avbruten skolgång. Bedriver de studier utan studiemedel?, Reser de utomlands?, Är de föräldralediga,
arbetslösa etc.?
När Skolverket följde upp ungdomar födda år 1978
för att få en bild av vad som hänt efter gymnasietiden konstaterades att av dem som lämnade gymnasieskolan utan slutbetyg var ungefär var fjärde elev

inaktiv tre och ett halvt år efter gymnasieskolan, dvs.
de varken förvärvsarbetade eller studerade (Skolverket 2005d). Även Stockholms stads Utrednings- och
statistikkontor har genomfört en kartläggning för
att få kunskap om vad ungdomar är sysselsatta med
vid olika åldrar. Man konstaterar att andelen ungdomar med helt okänd sysselsättning var låg i staden
som helhet. Bland dem som var 24 år hade 5 procent
okänd sysselsättning medan 43 procent studerade och
drygt hälften förvärvsarbetade. I den totala ungdomsgruppen med helt okänd sysselsättning ﬁnns en överrepresentation av personer med utländsk bakgrund
och personer som inte varit behöriga till gymnasiet
vid utgången av årskurs 9. Bland dem som själva
invandrat och vid mättillfället var 24 år fanns en motsvarande överrepresentation med helt okänd sysselsättning. Vissa av Stockholms stadsdelar hade andelsmässigt ﬂer ungdomar med okänd sysselsättning än
övriga, och kvinnorna hade i högre grad än männen
okänd sysselsättning (USK 2005).

Slutord
Allt ﬂer unga med utländsk bakgrund lyckas inte i
sitt grundskolebetyg få Godkänd i antingen ett eller
ﬂera av de tre behörighetsgivande ämnena (svenska/
svenska som andra språk, engelska, matematik).
Detta har bidragit till att deras andel på det gymnasiala individuella programmet har växt och är i dag
det största programmet för elever med utländsk bakgrund. Bland dem som läst på det individuella programmet är dessutom fullföljandegraden extremt
låg. Detta är anmärkningsvärt och viktigt att studera
vidare, för att se om det individuella programmet
möjligen har ersatt andra utbildningsvägar och introduktionsinsatser för eleverna och för att se vad som
händer dem efter gymnasiet. Hur den nya gymnasieskolan som införs 2007/2008 ska lyckas kompensera
de dåliga studieresultaten för många av dem är svårt
att avgöra i dagsläget.
Andra unga med utländsk bakgrund går det bättre
för, inte minst dem som läst på de studieförberedande programmen. Vi har ingen säker förklaring till
betygsspridningen, men orsakerna bör i första hand
sökas i elevens livs- och skolmiljö och i föräldrarnas
socioekonomiska bakgrund.
Grund- och gymnasieskolan kan således sägas ha
misslyckats i uppdraget om en likvärdig skola. Resultaten från PISA 2003 kan vara en indikation på problemets allvar. Inte minst har gymnasieskolan misslyckats att haka i och ta vid på den nivå där eleven
beﬁnner sig efter slutförda studier i grundskolan. För
att unga med utländsk bakgrund i högre grad än i
studieresultat
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dag ska få avgångsbetyg från gymnasiet är det särskilt
viktigt att gymnasieskolan på allvar arbetar med att
utjämna skillnader mellan elever som kommer från
hem med olika utbildningsbakgrund och studietradition. Här har lärarna en viktig roll att fylla. Frågan
om undervisning i en mångkulturell miljö bör därför föras in i ett tidigt skede i lärarutbildningen, och i
lärarnas kompetensutveckling.
Den skillnad i studieprestationer som vi från Integrationsverkets sida kunnat konstatera mellan elever
med svensk och utländsk bakgrund utmynnar även i
en sortering när eleven avslutat sin skolgång, något vi
återkommer till i kapitlet Arbetsmarknad. Genomgående kan vi konstatera att elever med utländsk bakgrund fem år efter examen var sysselsatta i lägre grad
än elever med svensk bakgrund, medan en högre
andel var studerande. Sammantaget krävs mer kunskap om gymnasieskolan och om valet av studiegång,
inte minst vad som händer med de elever som aldrig
fullföljer gymnasiet samt eleverna på det individuella
programmet. Vad gör de fem år senare?
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När den svenska grundskolan ska belysas i ett integrationspolitiskt perspektiv spelar många relevanta
variabler och faktorer in. Som i samtliga tidigare Rapport Integration är Integrationsverket hänvisad till tre
huvudsakliga källor: utbildningsforskning med relevans för integrationsfrågor, till Skolverkets rapporter1
om tillståndet och utvecklingen i skolan och till forskningsunderlag producerade på vårt uppdrag.2
För att kunna belysa en del av utvecklingen på
området har Integrationsverket valt att i denna del
fokusera på tre omständigheter som de senaste åren
har stått i fokus för det politiska, massmediala och
allmänna intresset för skola och integration. Dessa är:
• Skolutvecklingen i de 24 bostadsområden som mellan 1999 och 2005 ingått i den statliga Storstadssatsningen (eller Lokala Utvecklingsavtal)3 inklusive
effekterna av satsningen.
• Kunskapsläget om skolvalfriheten och effekterna av
att den utnyttjas i en stad som är så socialt, etniskt
och statusmässigt polariserad som Stockholm.
• Utvecklingen inom friskolesystemet i relation till
 Även Myndigheten för skolutveckling har under det senaste
året börjat komma med en rad intressanta kunskapsunderlag om hur mångfaldens olika aspekter förvaltas av och i
den svenska skolan (se t.ex. rapporten Mångfald och likvärdighet, Dnr 2003:629).
 Det externt beställda underlaget utgörs i första hand av
expertbilagan till Rapport Integration 2005: »I min gamla
skola lärde jag mig fel svenska – om skolvalfriheten i det socialt, etniskt och symboliskt polariserade urbana rummet« sammanställd av sociologerna Nihad Bunar och Jenny Kallstenius från Stockholms universitet.
 För en närmare förklaring om vad Storstadssatsningen är se
kapitlet om Boende i denna rapport.

resultaten och rekommendationer som framfördes i
Rapport Integration 2003 (Integrationsverket 2004).

Segregation och skola
Situationen i de 24 socialt utsatta storstadsområdena
och statliga åtgärder för att komma till rätta med
boendesegregationens effekter har redan uppmärksammats i denna Rapport Integration (se kapitel om
Boende). I detta avsnitt ska vi särskilt belysa situationen i grundskolor i dessa områden. Vi inleder med att
gå igenom några aktuella forskningsresultat om hur
boendesegregationen med etniska och socioekonomiska förtecken påverkar elevernas betyg.

Betygsklyftorna ökar
I en rapport beskriver Skolverket (Dnr. 2005:00771)
utbildningsläget i de 24 stadsdelar som omfattas av
Storstadssatsningen. Beskrivningen omfattar perioden 1998 till 2004 och fokuserar bland annat på förändringar i elevernas genomsnittliga meritvärden,4
genomsnittliga betyg i svenska och svenska som andra
språk i åk 9 samt behörighet till gymnasiets nationella
program.
De berörda områdena uppvisar ingen enhetlig bild,
i den mening att meritvärdena antingen ökar eller
minskar i samtliga. Dessutom varierar värdena från
år till år. Meritvärdena ökar i 10, minskar i 13 och är
oförändrade i ett av de berörda områdena.5 Om de
 Meritvärden beräknas enligt Skolverkets modeller så att
betyget G ger 10 poäng, betyget VG ger 15 poäng och betyget MVG ger 20 poäng. Det maximala antalet poäng en elev
kan få är 320 poäng, det vill säga MVG i samtliga 16 ämnen.
 Viktigt att påpeka är att i dessa uppgifter ingår även elever
grundskolan i ett…
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betraktas som en helhet, ökar det genomsnittliga
meritvärdet mellan åren 1998 och 2004 från 172 till 174
poäng (sid. 21). I riket som helhet ökar det ännu mer
och från högre nivåer, från 201 till 206 poäng. Det
innebär att gapet mellan de berörda områdena och
riket som helhet fortsätter att öka.
När det gäller förändringar i elevernas betygsvärde
i svenska och svenska som andra språk är förändringarna marginella, konstaterar Skolverket. Betygsvärdet i svenska ökar från 11,6 till 11,8 poäng. I riket
som helhet sker ingen förändring utan betygsvärdet
ligger konstant på 12,6 poäng. Däremot minskar det
i svenska som andra språk från 9,1 till 9,0. I landet
som helhet har det skett en ökning från 7,6 till 8,2
poäng (sid. 33). Detta innebär bland annat att elever
i de utsatta områdena har högre betyg i svenska som
andra språk än i landet som helhet, även om klyftan
har minskat något.
Det mest bekymmersamma är att andelen behöriga
till gymnasiets nationella program bland elever folkbokförda i de 24 bostadsområdena har minskat, från
74,2 procent år 1998 till 70,6 procent år 2004. Minskningen i riket var mindre, från 91,4 år 1998 till 89,6
procent år 2004 (sid. 33). Det innebär att gapet mellan
de utsatta bostadsområdena och riket som helhet har
vidgats under tiden för Storstadssatsningens genomförande.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det fortfarande ﬁnns en negativ klyfta mellan elever boende i
de socialt utsatta storstadsområdena och landet som
helhet med avseende på meritvärden, betyg i svenska
och behörighet till gymnasiets nationella program.
För meritvärdena och behörigheten har den negativa
klyftan ökat de senaste åren, medan den har minskat något för betyg i svenska. Det ﬁnns dock också
en positiv klyfta och den avser betyg i svenska som
andra språk. Här har eleverna från de utsatta områdena högre poäng än landet som helhet, även om den
klyftan minskar.

Segregationen inverkar negativt på betygen
Varför halkar betygsprestationerna efter på skolorna
i de utsatta storstadsområdena i så stor utsträckning
som de gör? Hur mycket påverkas elevernas betyg av
den etniska segregationen, med en stor koncentration
av utrikes födda eller barn till utrikes födda elever
på en skola? I en studie tar sig sociologerna Ryszard
som har bytt skola till ett annat område. Om vi bara tittar
på elever som verkligen går i områdenas skolor då är bilden ännu mörkare. I 15 av de 24 bostadsområdenas skolor
har meritvärdet minskat mellan 1998 och 2004 (Skolverket
Dnr.2005:00771, sid. 21).
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Szulkin och Jan O. Jonsson (2005) an frågan om vilken betydelse den etniska segregationen6 har för elevernas skolresultat och hur den samvarierar med elevernas socioekonomiska bakgrund. Efter en avancerad
ﬂernivåsanalys, där samtliga elever i årskurs 9 i den
svenska grundskolan läsåret 1998/99 granskades, lyfter
de fram två slutsatser som enligt vår uppfattning är
mycket relevanta i sammanhanget. Den första slutsatsen är att elevernas betyg på ett negativt sätt påverkas
av koncentrationen av elever med utländsk bakgrund,
om andelen barn med denna bakgrund på skolan
börjar överstiga cirka 70 procent. Och även om föräldrarnas socioekonomiska bakgrund påverkar utfallet så står sig konstaterandet att den etniska koncentrationen i sig generellt sett har en negativ inverkan
på elevernas betygsprestationer och därmed även på
deras framtida livschanser.
Den andra slutsatsen är att det även för barn och
unga som är födda i Sverige med utrikes födda föräldrar ﬁnns ett svagt samband mellan betyg och etnisk
segregation (över 70 procent utrikes födda elever),
men det är icke-signiﬁkant. För denna grupp ﬁnns
det samma samband mellan deras sociala bakgrund
och skolans sociala sammansättning (föräldrarnas
utbildningsbakgrund) som för eleverna med inrikes
födda föräldrar. Författarna sammanfattar: »In sum,
our results suggest that there is both a general cost of
ethnic segregation in terms of lower average achievement and a speciﬁc cost for immigrant children,
resulting in both less school efﬁciency and greater
educational inequality« (Szulkin, Jonsson 2005, sid.
21).
I Flum? – Nej, segregation (Lindgren 2005) studeras
betygsutvecklingen i socialt privilegierade respektive
underprivilegierade områden i Stockholm, Göteborg
och Malmö mellan 1998 och 2004. Det statistiska
underlaget kommer främst från Skolverkets analysverktyg SALSA7, PISA8 rapporter samt ett mindre
urval av andra Skolverksrapporter och forskningslitteratur. Resultaten visar att boendesegregationen i
 Med den etniska segregationen menar författarna spridningen eller koncentrationen av personer med olika invandringsstatus enligt deras eget eller deras föräldrars födelseland (Szulkin, Jonsson 2005, sid. 4).
 SALSA (Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser) jämför i en statistisk modell kommuners och skolors
betygsresultat med hänsyn tagen till bakgrundsfaktorerna:
föräldrars utbildningsnivå, andel elever med utländsk bakgrund och kön. De jämförelser som görs i SALSA tar alltså
till viss del hänsyn till skolors olika elevsammansättningar.
Källa: www.skolverket.se.
 PISA är en internationell jämförande undersökning om
skolresultat i 41 länder som ingår i OECD (se sid. 127 ff.)

underprivilegierade områden negativt påverkar elevernas betygsutfall. Detta beror främst på föräldrarnas
socioekonomiska bakgrund, anknytning till arbetsmarknaden, men också på den stora omﬂyttningen,
vilket i första hand drabbar de nyanlända eleverna.
En intressant slutsats som förstärker Szulkins och
Jonssons (2005) slutsatser är: »Flera av skolorna i de
underprivilegierade områdena är pedagogiskt erkänt
bra, något som också syns i de mycket höga resultat som presteras av de elever som verkligen klarar
målen. Men också i dessa bra skolor är andelen elever
som inte klarar målen oförändrat hög, ibland t.o.m.
stigande« (Lindgren 2005, sid. 7).
Den senaste i raden av rapporter om den ökande
segregationen inom skolan, i synnerhet med koppling till boendesegregation och elevernas utländska
bakgrund, presenterades av Rädda Barnen i februari
2006. Vi kan konstatera att slutsatserna överensstämmer i stort med de rapporter om barns och ungdomars uppväxtvillkor i ett integrationsperspektiv som
vi sammanfattar i detta avsnitt.

Skolan mitt i byn
Även i en granskning om likvärdigheten i den svenska
skolan som OECD (Nicaise m.ﬂ. 2005) har gjort
påpekas det att: »Försämrad etnisk likvärdighet är
förmodligen akilleshälen i det svenska utbildningssystemet av idag« (sid. 47). Boendesegregationen pekas
också här ut som en av bovarna i dramat.
En intressant rekommendation om hur den
svenska skolan bör arbeta i »kraftigt segregerade
områden« är att skolorna mer måste agera som s.k.
community schools eller det som i svensk forskning
har kallats för skolan mitt i byn (Bunar 2001, Integrationsverket 2003). Med detta menas en skola som
ingår i ett mycket nära samarbete med aktörer från
sitt närsamhälle, som till exempel föreningar, näringsliv, kulturliv och liknande. Syftet är att låta skolan bli
en naturlig mötesplats i det lokala samhället samt en
social och pedagogisk resurs för de lokalt boende.
Skolan ska aktivt involveras i att stärka det lokala
samhället, inklusive elevernas föräldrar, därför att det
både underlättar lärarnas arbete och skapar bättre
livschanser för elever. I vissa av storstadssatsningens
områden har den praktiska omsättningen av policyn
för skolan mitt i byn lett till att medborgarna mobiliserats underifrån (den demokratiska aspekten), till
att medborgarnas politiska (föräldrarnas majoritet
i skolstyrelser) och sociala (skolor har stått för samhällsinformation) rättigheter har stärkts och till att
den pedagogiska kärnverksamheten har förbättrats
väsentligt (Bouakaz 2006; Bunar & Kallstenius 2006).

Vad vi således tämligen säkert kan slå fast om kopplingen mellan skola och segregation är att ett socialt
och etniskt segregerat boende inverkar negativt på de
lokala skolornas arbetsförutsättningar och därmed
på elevernas livschanser. Det är ingen överraskande
slutsats i och för sig, men den är numera väl belagd.
Skolverket kallar denna inverkan för en kontexteffekt (Skolverket 2005, sid. 34). Den negativa inverkan
drabbar i synnerhet de socialt svagaste eleverna, vilka
är de nyanlända och de med lågutbildade och arbetslösa föräldrar. Det segregerade boendet betingar
också orsaker till valfrihetens utnyttjande, i meningen
vilka och varför som lämnar skolor i de »kraftigt segregerade områdena«, som OECD benämner det i sin
rapport (Nicaise m.ﬂ. 2005, sid. 47). Vi ska senare i
detta avsnitt återkomma till frågan om valfriheten.

Storstadssatsningen och skolan
Vilka åtgärder har vidtagits för att stödja utvecklingen
i skolor som ligger i socialt utsatta områden och för
att mildra boendesegregationens negativa effekter?
De två enskilt största insatserna har varit Storstadssatsningen och stödet till »skolor i segregerade områden« som Utbildningsdepartementet aviserade i slutet
av 2004 (Prop. 2004/05:1, Utbildningsdepartementet,
U2005/2937/S). Myndigheten för skolutveckling har
fått i uppdrag att under åren 2006–07 fördela 225
miljoner kronor till sådana skolor. Eftersom denna
satsning i skrivandets stund (mars 2006) precis kommit igång ﬁnns det inte så mycket att rapportera om.
Det kan dock påpekas att myndigheten har valt ut 32
kommuner att satsa på. Pengarna ska stödja språkutvecklingen, samarbete mellan skola och hem och
kompetensutveckling för personal. Dessa förslag ligger väl i linje med de rekommendationer som Storstadssatsningens utvärderare har kommit med, något
som i det följande kommer att behandlas mer ingående.9
Den statliga Storstadssatsningen på de 24 socialt mest
utsatta bostadsområden i Stockholm, Haninge, Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Göteborg och Malmö
pågick mellan åren 1999 och 2005 i olika perioder i
de medverkande kommunerna. Varje kommun har
genomfört utvärderingar och uppföljningar av egna
skolinsatser ﬁnansierade med medel från Storstads De kommunala insatserna Ytterstadssatsningen, Stadsdelsförnyelsen och Kompetensfonden som i olika variationer varit aktiva i Stockholm ända sedan 1995 har också
investerat en hel del externa resurser i såväl den fysiska
infrastrukturen på och omkring skolorna som på lärarnas
fortbildning och anställning av extra personal (se Denwall,
Lahti-Edmark 1999, Bunar 2004b).
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satsningen. Eftersom det rör sig om en stor mängd
material har vi avgränsat den följande presentationen
till två källor som utgör ett slags sammanfattning av
skolinsatser, men utifrån olika perspektiv.10
I den statliga utredningen (SOU 2005:29) om praktiska erfarenheter och policyinsikter om Storstadssatsningen har Helene Lahti-Edmark från Socialhögskolan i Lund gått igenom merparten av de lokala
utvärderingarna. Skolsatsningar behandlas inte i
någon större omfattning, men några intressanta slutsatser lyfts fram. En sådan slutsats är att de externa
anslagen hade blandats med andra resurser till den
grad att det till slut var näst intill omöjligt för utvärderarna att avgöra vad som var resultat av Storstadssatsningen och vad som skulle ha inträffat ändå.
En annan viktig slutsats är att det för närvarande
verkar ﬁnnas stor samstämmighet bland forskarna
och pedagogerna om vilka prioriteringar som ger
resultat. Några av dessa är:
• en tätare samverkan mellan skola och hem,
• modersmålsundervisning,
• personalens kompetensutveckling,
• anställning av speciellt utbildade språkpedagoger,
• samarbete med biblioteket.
De politiskt och administrativt ansvariga måste
således se till att de utvecklade metoderna, projekten
och inte minst den kompetensutvecklade personalen
inte försvinner, utan görs till en del av de reguljära
strukturerna.
En tredje slutsats är att skolorna har börjat öppna
sig mer mot det lokala samhället och söker närmare
samarbete med föreningar, organisationer och inte
minst föräldrar. Några studier vittnar dock om att
det i detta sammanhang fortfarande är lång väg att gå
(Bouakaz 2006, Lindström 2006).
Den andra källan är antologin Skola, språk och storstad som Monica Axelsson och Nihad Bunar (2006)
från Stockholms universitet har redigerat. Bokens nio
bidrag har skrivits av forskare som på ett eller annat
sätt har varit indragna i utvärderingen och forskningen kring Storstadssatsningen och skolans villkor.
Bunar och Axelsson menar att samtliga projekt som
hade med skola och språkutveckling inom ramen för
Storstadssatsningen att göra kan kategoriseras under
tre punkter: de insatser som hade med skolans organisation att göra, de insatser som på något sätt hanterade relationer i och omkring skolorna samt språkpedagogiska utvecklingsprojekt.
 Den tidigare citerade rapporten från Skolverket
(Dnr.2005:00771) om utvecklingen i de stadsdelar som
omfattas av Lokala Utvecklingsavtal hade ingen redogörelse för satsningens effekter.
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En slutsats som forskarna drar är att de externa
resurserna var välbehövliga och att ﬂera positiva värden har skapats. De menar att många oklarheter och
misslyckanden hade kunnat undvikas om satsningens lokala förankring varit starkare, om olika insatser
kunnat samordnas bättre och om den statliga uppföljningen varit tydligare. Den lokala förankringen
innebär emellertid inte bara att lokala tjänstemän och
politiker är tillfrågade om hur och på vad pengarna
ska satsas. Det innebär också en reell maktdelning
mellan skolans viktiga aktörer, elever, föräldrar, lärare,
rektorer och lokala skolpolitiker. Maktdelningen bäddar också för ett fördjupat arbete för skolan mitt i
byn, menar författarna. De är således inne på samma
linje som den tidigare refererade OECD-undersökningen om likvärdigheten i den svenska skolan. Utan
en nära samverkan mellan dessa aktörer är det svårt,
för att inte säga omöjligt, att åstadkomma en positiv
förändring av skolor i områden som har fått del av
Storstadssatsningen. Ett sådant etablerat samarbete
kan också motverka en del av valfrihetens oavsiktliga konsekvenser, t.ex. när elever och föräldrar väljer
andra skolor mer på basis av lösa rykten än faktisk
information. Skolan mitt i byn garanterar att föräldrarna har tillgång till relevant information om vad
den lokala skolan står för, pedagogiskt, socialt och
i värdegrundsfrågor samt vilken utbildning lärarna
har för att arbeta med tvåspråkiga barn och deras särskilda svårigheter och möjligheter.
I ett språkpedagogiskt perspektiv utgår Bunar och
Axelsson från att de ﬂerspråkiga barnen och deras
familjer har tillgång till minst dubbla språk- och
kulturresurser. Författarna pläderar för att en gynnsam skolstruktur ska skapas som värdesätter och ger
utrymme för dessa resurser. Grundförutsättningarna
är å ena sidan pedagoger och chefer som är kompetenta att se och ta till vara dessa resurser och å andra
sidan en organisation som genom samverkan mellan
personal och föräldrar gör det möjligt att effektivt
använda och utveckla barnens resurser. Mer preciserat, menar författarna, är de fem områden som ligger
i centrum för den ﬂerspråkiga skolans effektivitet följande: förstaspråkets utveckling, andraspråkets, dvs.
svenskans utveckling, ämnes- och kunskapsutvecklingen, bedömning samt kopplingen till föräldrar och
närsamhälle.

Slutsatser om segregation och skola
Den rådande boendesegregationen med etniska och
sociala förtecken är fortfarande en av de största källorna till ojämlika utbildningsvillkor för barn och
ungdomar i grundskolan. Inte ens ett så seriöst försök som Storstadssatsningens, att genom ett brett

angreppssätt komma till rätta med problemet, har
lyckats nämnvärt. De största förlorarna är nyanlända
barn, med 0–4 års vistelsetid i Sverige, som under
sin introduktion11 hänvisas till skolor där det redan
ﬁnns många utrikes födda barn. Mot bakgrund av
den forskning om skola, segregation och likvärdighet
som har kommit de senaste åren ter sig en fråga alltmer nödvändig, men också smärtsam, att ställa. Frågan är om skolor med över 70 procent utrikes födda
barn eller barn till utrikes födda, med sin i många fall
mycket engagerade personal och utmärkta pedagogik, överhuvudtaget kan erbjuda sina elever, och då i
synnerhet de socialt svagaste, en miljö som garanterar
en likvärdig skolgång? Vi återkommer i slutet av detta
avsnitt med förslag till åtgärder.

Valfrihet, integration och
segregation
Om det fria skolvalet12 leder till mer rättvisa villkor
för barn och ungdomar från socialt mindre starka
hem eller tvärtom till mer polarisering på social och
etnisk basis, är en omdebatterad fråga såväl i Sverige
som internationellt. I detta avsnitt, som till stora delar
bygger på sociologerna Nihad Bunar och Jenny Kallstenius (2006) expertbilaga till Rapport Integration
2005, kommer vi först att kort redovisa en del av tidigare forskning om valfrihetens konsekvenser för en
 I Förordning Om statlig ersättning för ﬂyktingmottagande
m.m. (1990:927) regleras vilka barn, ungdomar och vuxna
som omfattas av kommunernas introduktion, och som
kommunerna därmed är berättigade att få särskild ersättning för från staten. Dessa personer har fått uppeshållstillstånd i Sverige av ﬂykting- eller ﬂyktingliknande skäl, eller
är anhöriga till ﬂyktingar.
 I Rapport Integration 2003 (Integrationsverket 2004, sid.
196) redovisade vi valfrihetsreformens viktigaste drag. Här
ska det bara kort upprepas. Valfriheten på grundskolenivån
innebär att eleven har rätt att välja en friskola eller en annan
kommunal skola än den som ligger närmast hemmet om
det ﬁnns plats där och om det inte skapar för stora ekonomiska bekymmer för hemkommunen (Prop.1991/92:25). På
gymnasienivån ser det något annorlunda ut. Även här har
eleverna möjlighet att välja mellan kommunala och fristående gymnasieskolor. Antagningen till de kommunala gymnasieskolorna är olika organiserad i kommunerna. I Stockholm exempelvis sker antagningen sedan 2001 på den så
kallade betygsprincipen, vilket innebär att eleverna rankas
efter sina betygsprestationer vid antagningen. Detta system
ersatte den tidigare närhetsprincipen som stipulerade att
eleverna likt på grundskolenivån i första hand skulle skriva
in sig vid den närmast liggande gymnasieskolan och då var
de också garanterade en plats där.

integrerad och likvärdig skola. Därefter sammanfattar vi de viktigaste slutsatserna av Bunar och Kallstenius studie om hur valfriheten utnyttjas i Stockholm
samt om dess konsekvenser för de socialt mest utsatta
stadsdelarna. Avsnittet avslutas med en kort diskussion om valfrihetens effekter för integration.

Det fria skolvalet i tidigare forskning
Den svenske skolforskaren Tomas Englund har i
några av sina skrifter anlagt ett teoretiskt perspektiv
på förändringarna av den svenska skolan under det
senaste decenniet, med valfriheten som ett av de mest
utmärkande dragen (Englund red. 1995, 2003). Han
har kallat förändringen för ett utbildningspolitiskt
skifte, som kännetecknades av två huvudtendenser.
Den ena handlade om att skolans organisation förändrades mot ökat föräldrainﬂytande och att fristående skolor växte fram, varvid den utbildningspolitiska dagordningen alltmer »… förﬂyttades från den
interna pedagogiska debatten till de stora tidningarnas ledarsidor« (Englund 2003, sid. 58). Den andra
huvudtendensen utgjordes av att kunskapsfrågan försköts mot ett mer strikt mål- och utvärderingssystem.
Mer valfrihet och ett slags kund- och marknadsanpassning å ena sidan, och mer positivistiskt tänkande
eller jakt på mätbara metoder å andra sidan, präglade
således detta utbildningspolitiska skifte i den svenska
skolan. Han menar vidare att den successiva förskjutningen av den utbildningspolitiska debatten under
1980-talets andra hälft inte på något sätt var en isolerad företeelse. Den var ett led i ett mer allomfattande
systemskifte från politik till ekonomi, från kollektivt
och offentligt till individuellt och privat, från jämlikhet till privat autonomi.
Att valfriheten verkligen utnyttjas är alltjämt ett
storstadsfenomen, även om det förstås förekommer i
hela landet. En rad svenska forskningsstudier13 (Englund m.ﬂ. 1995, Blomquist, Rothstein 2000, Kjellman
2001, Borevi 2003, Björklund m.ﬂ. 2003, Dovemark
2004, Arnman m.ﬂ. 2004, Bunar 2005, Skawonius
2005) och Skolverket (1996, 2003) har granskat och
 Även de stora tidningarna har granskat effekterna av valfriheten i Stockholm (Dagens Nyheter den 15, 16, 19, 24, 25, 26,
30 november 2005) och Malmö (Sydsvenska Dagbladet 4,
6, 7, 8, 10 januari 2006). Den samstämmiga bild som framträder i dessa granskande reportage är att elevﬂykten från
vissa skolor (oftast belägna i socialt utsatta och »invandrartäta« områdena) visserligen skapar bekymmer för skolorna
i fråga, den lokala skoladministrationen och de elever som
är kvar, men att elevﬂykten också skapar möjligheter för
dem som byter skolan.
 I detta avsnitt tas endast upp valfriheten som fenomen
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diskuterat effekterna av valfriheten inom skolan.14 De
ﬂesta är överens om att valfriheten medför både positiva och negativa effekter.
Bland de positiva effekterna nämns följande:
• Ökad pedagogisk mångfald – Konkurrensen mellan
skolorna har bidragit till kreativt tänkande och ett
allt större utnyttjande av möjligheten att proﬁlera
en klass eller en hel skola i viss riktning (idrott,
språk, IT, kultur etc.).
• Ökat föräldrainﬂytande – Konkurrensen har också
medfört att föräldrarna (kunderna i den marknadsorienterade skolsystemet) alltmer tillåts att
tycka till och få ett reellt inﬂytande inom skolan.
Lärarna har med andra ord blivit mer lyhörda för
föräldrarnas krav, önskemål och klagomål. Detta är
i synnerhet framträdande i de fristående skolorna.
• Fördjupad demokrati – Själva det faktum att föräldrar och elever får möjlighet att välja mellan olika
alternativ och inte anvisas till en viss skola av staten
har i olika studier lyfts fram som en viktig demokratisk rättighet.
• En stor uppslutning bakom valfriheten – Enligt Skolverkets (2003) senaste undersökning om valfriheten
anser 90 procent av de tillfrågade föräldrarna att
föräldrar och barn själva bör få välja vilken skola
barnen ska gå i.
• Valfrihet är segregationsbekämpande – Ett av de
mest förekommande argumenten för valfrihet har
varit att den öppnar möjligheter för elever att bryta
med den boendebetingade skolsegregationen (se
Bunar 2001). Genom att välja en annan skola än
den som ligger närmast hemmet kan eleverna undvika den s.k. geograﬁska inlåsningen.
Efter en genomgång av utvecklingen i den svenska
grundskolan under 1980- och 1990-talet hävdar Arnman, Järnek och Lindskog (2004) att valfrihetens
utnyttjande leder till både mer segregation och mer
integration. Med dessa två begrepp menar de enkelt
uttryckt möjligheter till fysisk blandning (mötesplatser) mellan utrikes födda och barn till utrikes
födda å ena sidan och inrikes födda barn med inrikes
födda föräldrar å andra sidan. Följaktligen söker sig
den senare kategorin i större utsträckning bort från
skolor där den förra dominerar, vilket leder till mer
segregation. Men samtidigt har valfriheten öppnat
för mer blandning i skolor som tidigare helt domisamt elevernas ﬂyttningsmönster mellan olika kommunala skolor i Stockholm. I Rapport Integration 2003 (Integrationsverket 2004) gjorde vi en analytisk djupdykning i
effekterna av de fristående skolornas framväxt inklusive en
forskningsgenomgång. I nästa avsnitt tar vi upp utvecklingen inom friskolesystemet i ett integrationsperspektiv
sedan den förra publiceringen.
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nerats av inrikes födda (med inrikes födda föräldrar)
barn genom att ﬂer utrikes födda och barn till utrikes
födda har kunnat söka sig dit, utan att faktiskt bo i
skolans upptagningsområde.

Valfrihetens negativa effekter
Bland de negativa effekterna av valfriheten är samtliga i delavsnittet refererade studier mer eller mindre överens om att just socioekonomisk, etnisk och
prestationsmässig segregation har ökat. I de olika
studierna har det även påtalats att skolornas vilja till
samarbete med varandra har minskat påtagligt och
att kommunernas skolkostnader har ökat till följd av
friskolornas etablering. Men det är ändå segregationsaspekten som är den mest relevanta i detta sammanhang. Några exempel bara:
I Skolverkets undersökning (2003) ansåg 38 procent av de kommunala tjänstemän som ingick i studien att valfriheten i deras kommun har lett till ökad
etnisk, men också prestationsmässig och socioekonomisk segregation. Resultaten från de två fallstudierna Västerås och Sollentuna stärker bedömningen
att valfrihet har segregerande effekter. Elever med
svensk bakgrund undviker skolor där andelen elever
med utländsk bakgrund är hög.
I en nyutkommer avhandling Att välja eller hamna
diskuterar pedagogen Charlotte Skawonius (2005)
hur föräldrar i en stadsdel i Stockholm resonerar
kring skolvalfriheten. Stadsdelen består av två skilda
delar vad gäller socioekonomisk och etnisk sammansättning, vilka hon benämner Nystad och Gamleby.
Skawonius analyserar bland annat varför vissa föräldrar väljer att låta sina barn gå kvar i Nystads skolor
(ett område som skulle kunna kallas invandrartätt)
och varför andra väljer att sätta sina barn i andra skolor. Även om avhandlingen inte direkt förhåller sig
till frågan om väljandets politiska och sociala konsekvenser (segregation och integration) tillför den viktiga dimensioner till vår förståelse av valfrihetens förutsättningar. Alla som skulle vilja välja kan inte göra
det därför att många hinder står i vägen, från information och ekonomi till dilemmat om hur ensamstående mammor ska få tiden att gå ihop. Själva valet
är kanske inte så fritt som det framstår. Möjligheten
att välja är betingad av familjernas sociala och ekonomiska resurser. Redan där uppträder valfrihetens segregerande aspekt.

Valfrihetens utnyttjande i Stockholm
Drygt 70 000 grundskoleelever (F-9) är inskrivna i
Stockholms grundskolor. Valfriheten har gjort det
möjligt för eleverna att röra sig över hela staden. I en
statistisk genomgång av elevernas rörelsemönster drar

Bunar och Kallstenius (2006) följande slutsatser:
• Drygt var femte grundskoleelev i Stockholms stad
använder sig av valfriheten och byter till en kommunal eller till en fristående skola i en annan stadsdel. Dessutom byter många till friskolor i den egna
stadsdelen.
• De ﬂitigaste skolbytarna ﬁnns i de mest välbärgade
områdena: innerstaden, Bromma, Älvsjö.
• De som i största utsträckning väljer en friskola,
oavsett i vilken stadsdel den ligger, är innerstadsföräldrarna, med Östermalmsborna som de absolut
ﬂitigaste bytarna. En tredjedel av dem väljer friskolor.
• Eleverna från förortsområdena, inklusive de utsatta
bostadsområdena (med några undantag), söker sig
i första hand inte till skolor i angränsande områden. De reser i stället längre sträckor. De skolbytande eleverna från innerstaden söker sig däremot
främst till andra stadsdelar i innerstaden.
I studien görs nedslag i fyra stadsdelar – Kista,
Rinkeby, Skärholmen och Spånga-Tensta – som
alla till nyligen ingick i den statliga Storstadssatsningen med målet att komma till rätta med den
sociala, etniska och diskriminerande segregationen
(prop.1997/98:165).15 En stor del av dessa medel gick
till skolutveckling. Bunar och Kallstenius (2006) har
velat belysa elevströmmarna till och från dessa stadsdelar. Hur många elever försvinner och vart tar de
vägen? Går de till kommunala skolor i andra stadsdelar eller till fristående skolor, belägna i antingen
den egna eller i andra stadsdelar? Kommer det några
elever till dessa stadsdelar från andra delar av kommunen? I det följande ger vi ett referat av de resultat
författarna kommit fram till. Vi börjar med en situationsbeskrivning av de studerade stadsdelarna.
Kista
Av de drygt 3 000 elever som bodde i Kista år 2004
lämnade sammanlagt 370 elever stadsdelen. Av dessa
gick 196 till kommunala och 174 till fristående skolor i
andra stadsdelar. Dessutom gick 294 elever till friskolor i den egna stadsdelen. Ju högre upp i åldrarna,
desto större utﬂyttning. År 2003 bodde 337 årskurs-9elever i Kista. En tredjedel av dem (107 elever) valde
dock att gå i skola i en annan stadsdel.
Men Kista tar även emot förhållandevis många
elever från andra stadsdelar. Särskilt de kommunala
grundskolorna Kvarnbacksskolan och Ärvingeskolan
har varit framgångsrika vid elevrekryteringen. Majo För en fullständig statistisk genomgång se expertbilagan till
Rapport Integration 2005 författad av Bunar & Kallstenius
(2006).

riteten av de elever som söker sig till dessa skolor
kommer från de närliggande stadsdelarna SpångaTensta och Rinkeby.16
Sammanfattningsvis konstateras att det som Kunskapsskolan, Kista Montessori och de kommunala
skolorna på Kungsholmen (Fridhemsskolan, Stadshagsskolan) och Norrmalm (Matteusskolan) gör med
Kistas skolbudget, gör Kista med sina grannar Rinkeby och Tensta. Nämligen dränerar dem på elever.
Rinkeby
År 2004 bodde drygt 2 500 grundskoleelever i Rinkeby. Av dem gick 2 030 i kommunala skolor (varav
194 hade valt skola i en annan stadsdel), 241 i fristående grundskolor (206 i andra stadsdelar) och 271 i
övriga17 skolor. Många elever som valde ett fristående
alternativ sökte sig till den muslimska friskolan AlAzhar i Bromma. Och som tidigare nämnts tar Kistas,
Kungsholmens och Spångas kommunala skolor över
en hel del av Rinkebys elever.
Men i årskurs 9 ser det bättre ut än i de andra
stadsdelarna. Av de 188 elever som bodde i Rinkeby
stadsdel och som under 2003 gick årskurs 9 var det 36
stycken som valde att gå i skola i ett annat område,
vilket är procentuellt sett mycket mindre än de andra
områdena. Rinkeby lyckas alltså allra bäst med att
behålla eleverna i årskurs 9.
Det bortfall som uppstår på de lägre årskurserna
ser Rinkebyskolan till att kompensera genom att
locka ett hundratal elever från andra stadsdelar. Så
mycket som en fjärdedel av eleverna på Rinkebyskolan bor inte i Rinkeby, vilket torde göra skolan till en
av dem som i Stockholm rekryterar ﬂest elever utanför den egna stadsdelen. Troliga orsaker till denna
framgång är Rinkebysskolans positiva uppmärksamhet i medierna i kombination med nya resurser från
integrationspolitiska satsningar och en genomtänkt
pedagogisk proﬁlering. Så medan Rinkeby tappar
elever till Kistas kommunala och fristående skolor
och till Spångas kommunala skolor, fyller de på med
eleverna från Tensta och betalar därmed tillbaka till
den stadsdelen för de elever som byter till Rinkeby.
Det område som är den största förloraren i detta spel
är Tensta, enligt Bunar och Kallstenius (2006).
Skärholmen
År 2004 bodde drygt 4 100 grundskoleelever i Skär Den fristående Kunskapsskolan och islamiska skolan lockar
många elever till stadsdelen (157 elever). De ﬂesta kommer
även i deras fall från Rinkeby och Spånga-Tensta.
 Med övriga avses S:t Örjans skola, skolor utomlands, i
andra kommuner, statliga specialskolor samt EES-skolor.
Denna fotnot gäller även för de andra områden där beteckningen övriga skolor anges.
grundskolan i ett…
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holmen. Av dem gick 3 237 i kommunala skolor (varav
507 i andra stadsdelar), 789 i fristående skolor (varav
332 i andra stadsdelar) och 162 i övriga skolor. Skärholmen är en stadsdel som för det mesta tappar elever
till kommunala och fristående skolor i andra stadsdelar. Lägger man till det faktum att den kommunala skola som har lockat allra ﬂest elever från andra
stadsdelar (Österholmsskolan) nu har lagts ned, så ser
bilden ännu mörkare ut. Skärholmen är också den
stadsdel som procentuellt sett tappar många elever
i årskurs 9. Av de 396 elever i årskurs 9 som bodde i
stadsdelen lämnade 204 år 2003 de lokala skolorna,
vilket är en bit över 50 procent. De ﬂesta som bytte
till kommunala skolor i andra stadsdelar gjorde det
längs tunnelbanans röda linje (Hägersten, Liljeholmen, Maria-Gamla stan).
Spånga-Tensta
I stadsdelen Spånga-Tensta bodde år 2004 drygt 5 200
grundskoleelever, varav 4 352 gick i kommunala skolor (669 i andra stadsdelar), 490 gick i friskolor (350 i
andra stadsdelar) och 416 i övriga skolor. Spånga-Tensta är den stadsdel som procentuellt sett, och i relation till de andra studerade stadsdelarna, tappar allra
ﬂest elever i årskurs 9. Nästan 60 procent, eller 264 av
457 elever i årskurs 9, lämnade stadsdelens grundskolor under 2003.
Bunar och Kallstenius (2006) ställer frågan om
Spånga-Tensta är Järvafältets skolpolitiska mjölkko.
På detta svarar de både ja och nej. Ja gäller för Tensta
som tappar elever till i stort sett samtliga kategorier:
friskolor i den egna och i andra stadsdelar, kommunala skolor i de angränsande stadsdelarna Rinkeby
och Kista och till kommunala skolor i Stockholms
innerstad. Dessutom tappar Tensta elever till Spånga.
Elevunderlaget i en av skolorna hade urholkats så till
den grad att lokala politiker bestämde att i praktiken
lägga ned skolan våren 2003. Hjulstaskolan, som i sig
tappar elever, är en ljusning därför att proﬁleringar,
marknadsföring och extra resurser, precis som i fallet
med Rinkebyskolan, har gjort det möjligt att rekrytera
elever utanför den egna stadsdelen, de ﬂesta från Rinkeby. Nej för att de kommunala skolorna i Spånga har
lyckats bra med elevrekryteringen från andra stadsdelar, i synnerhet Sundbyskolan. De fristående skolorna
i stadsdelen rekryterar ungefär hälften av sina elever
från andra stadsdelar.

Vilka lämnar sina förortsskolor och varför?
Vilka skillnader kan eventuellt uppstå mellan det
totala antalet elever som bor i områdena och de som
verkligen går i områdenas skolor med avseende på
kön, socioekonomisk bakgrund, invandringsstatus
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och betyg? Baserat på uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB, om samtliga elever som år 2003 gick i
årskurs 9 och bodde i Rinkeby, Spånga-Tensta, Skärholmen och Kista fann Bunar och Kallstenius (2006)
följande:
• Det fanns 1 378 elever i årskurs 9 i de berörda
områdenas skolor. I genomsnitt valde 45 procent av
eleverna att gå i skolor i andra områden.
• En högre andel tjejer än killar valde andra skolor.
• En högre andel elever vars föräldrar hade högre
utbildning och arbete valde andra skolor.
• En högre andel inrikes födda elever och elever med
föräldrarna födda i Sverige, Norden och ett annat
EU land valde andra skolor.
• En högre andel elever med högre meritvärden och
bättre betyg i kärnämnena valde andra skolor.
Därmed skulle man kunna hävda att segregationen i
områdenas skolor har ökat till följd av att valfriheten
utnyttjas.18 Bunar och Kallstenius (2006) understryker
dock att elever ur alla kategorier använder sig av valfriheten men att det tydligen ﬁnns en överrepresentation av vissa kategorier.
Nästa fråga är varför eleverna väljer att lämna sina
skolor. I gruppintervjuer med elever som hade bytt
till kommunala innerstadsskolor kunde Bunar och
Kallstenius analytiskt urskilja några faktorer som de
kallar stigmatisering, svaga sociala nätverk och situationsbunden kompetens samt »språk och stök«.
Stigmatisering – Det innebär att negativa egenskaper tillskrivs ett bostadsområde, skola, etnisk eller
religiös grupp genom massmedierna, utbildningssystemet eller genom informella kanaler (ryktesspridning). Eleverna på en skola drabbas av ett generellt
stigma eller ett slags territoriell skam som förknippas
med bostadsområdet och dess invånare (Ristilammi
1994, Molina 1997, Bunar 2001). Stigmatiseringen eller
det dåliga ryktet inverkar på elevernas självförtroende, i vissa fall på deras framtidsplaner och ofta även
på hur omgivningen förhåller sig till dem (Hertzberg
2003). Att lämna den stigmatiserade skolan kan därför innebära att göra sig av med åtminstone ett stigmatiserande element, men att bo i förorten och vara
»invandrare« är två andra potentiellt stigmatiserande
kvarvarande element (jfr Wacquant 1996).
Frågan är följaktligen hur den av eleverna upplevda
stigmatiseringen påverkas av det faktum att de har
 Denna slutsats för de utsatta områdena i Stockholm bekräftas också av Skolverkets (Dnr.2005:00771) rapport om
utvecklingen i samtliga 24 bostadsområden som omfattas
av Storstadssatsningen. Skolverket konstaterar att nästan
hälften av de berörda stadsdelarna hade tappat 30 procent
av sina elever till andra stadsdelar (sid. 23).

bytt till en kommunal skola som ligger i ett välbärgat
innerstadsområde. De skolbytande eleverna lyckas
inte helt undvika det stigma de ville komma bort
ifrån. Fortfarande är de, i synnerhet i början, stämplade av både andra elever och lärare som annorlunda
och som tillhörande ett avvikande kollektiv, ett »du
och ditt folk«. Stigmatiseringen har med andra ord
gjorts synligare och mer påtaglig.
Svaga sociala nätverk och situationsbunden kompetens – Margaretha Herman och Hans-Erik Hermansson har i sin artikel Ungdomar, vardagen och den
mångkulturella praktiken (2003) beskrivit hur ungdomarna i en multikulturell skola i Trollhättan utvecklar
något de kallar för situationsbunden kompetens:
Eleverna tycks utveckla språklig och kulturell kompetens för att handla, konferera och växa i sin skolmiljö.
Men hur utvecklas kompetensen till det omkringliggande samhället? Blir ungdomarna förberedda för det
liv som väntar dem utanför skolan, får de kunskaper
som gör att de kan hävda sig i konkurrensen eller har
tillvaron i skolan kommit att domineras av möten i
rummet där den situationsbundna kompetensen har
tagit överhanden? (sid. 268)

Eleverna utvecklar således en kompetens som förlänar dem hög status och insiderposition på det lokala
fältet. Det är en kompetens som ger ungdomarna redskap för att navigera i förortens multikulturella vardag. I första hand handlar det om värderingar, synen
på de egna framtida möjligheterna och inte minst hur
det svenska språket används i skolor dominerade av
barn med utländsk bakgrund.
Vad händer i den nya miljön? De intervjuade
eleverna ger uttryck för att de på ett påtagligt sätt
medvetandegör regler och normer som styr relationer och interaktioner i den gamla respektive nya miljön. Men det kan inte hävdas att de helt har lyckats
utveckla en ny situationsbunden kompetens och att
de helt har fått tillgång till det nya nätverket. Samtidigt börjar de fjärmas från det gamla nätverket och i
relation till den gamla situationsbundna kompetensen. I denna nyskapade övergångszon pågår förhandlingar om graden av elevernas »annorlundahet«. Ju
mindre annorlunda de själva och de andra eleverna
och lärarna uppfattar att de är i den nya miljön, desto
lättare kommer de in i det nya nätverket och desto
bättre kan de utveckla en situationsbunden kompetens. Resultatet blir dock samtidigt mer »annorlundahet« i relation till den gamla miljön, mindre tillgång
till det gamla nätverket och mindre betoning på den
gamla situationsbundna kompetensen. Men förhandlingar inom övergångszonen ger också ungdomarna

möjlighet att skapa något nytt – nya gemenskaper,
nya identitetsformer, nya kapitalformer – som undviker det deterministiska utfallet, »ju mer desto mindre«, i relation till de olika miljöerna.
«Språk och stök« – Många föräldrar ger uttryck för
en rädsla att barnen ska utveckla »fel« svenska om
de går i skolan där »det inte ﬁnns några svenskar«.
Föräldrarna är rädda för att barnen ska utveckla en
lokal variant av det svenska språket, i forskningen
och medierna kallad för »Rinkebysvenska« (Kotsinas
1988) eller »Hjällbosvenska« (Nordenstam, Wallin
2002), som kan vara till ungdomarnas nackdel när
den används utanför sin lokala kontext. Detta är även
ett välbelagt fenomen i den internationella forskningen (Cummins 1996, Wilson 1997).
Föreställningar om det »rätta« svenska och de miljöer som kan erbjuda möjligheter för att tillgodogöra
sig »rätt« svenska präglar ungdomarnas berättelser
om varför de och deras föräldrar har bestämt sig för
att ﬂytta. Enligt ungdomarna kan inte »invandrartäta«
områden erbjuda dessa möjligheter. Bristen på personer som »talar svenska utan brytning« som ett skäl
att lämna sådana skolor förstärks ytterligare av upplevelsen, som de intervjuade eleverna uttrycker det, att
skolor i områden där de bor är »stökiga«. Genom att
byta till innerstaden hoppas således eleverna lära sig
»rätt« eller »bättre« svenska och dessutom göra det i
lugnare miljöer. Enligt vad de själva berättar har de
verkligen fått tillgång till båda två.

Integration är en fråga om relationer
Hur de kommunala innerstadsskolor som tar emot
många elever boende i de socialt utsatta förorterna
påverkas organisatoriskt, pedagogiskt och socialt har
sociologen Jenny Kallstenius beskrivit i rapporten
Tagna på sängen (2005). Efter att ha tillbringat drygt
ett år på tre skolor på Kungsholmen och Södermalm i
Stockholm och bland annat intervjuat skolchefer, rektorer och lärare analyserar hon skolpersonalens diskurser om förändringar som de pendlande eleverna
förde med sig.
En av de mest intressanta slutsatserna gäller den
kulturkrock som uppstår i mötet mellan (föreställningar om) den dominerande skolkulturen, ett »vi«,
och det beteendemönster och språkbruk som »dom«
förde med sig. Den mångkulturella sågs visserligen av
personalen som en positiv utmaning men också som
ett rejält hot mot »skolans själ« (sid. 64) och mot skolans framtid, då personalen befarade att de svenska
eleverna skulle försvinna till andra skolor eller till
friskolor (sid. 62). Samtidigt var dessa pendlande
elever ett viktigt tillskott till skolornas ekonomi.
En annan intressant slutsats gällde den kategorisegrundskolan i ett…
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ring av elever som skolpersonalen informellt ägnade
sig åt och som enligt Kallstenius (sid. 61) automatiskt förknippade eleverna med olika karaktärsdrag
(duktiga, svåra att jobba med etc.). Poängen är att
elevernas individuella integrationssträvanden måste
bemötas av lika aktiva integrationsambitioner från de
miljöer som tar emot dessa barn. Integration och segregation är relationella fenomen.

Slutsatser om valfrihet, integration och
segregation
Det som framgår av svensk forskning, Skolverkets
undersökningar och utvärderingar pekar på att valfriheten medför både segregerande och integrerande
effekter. Det blir mer integration för vissa individer
och bättre chanser till skolframgång. Samtidigt försämras chanser till skolframgång för andra individer
på grund av samma mekanism, nämligen valfrihetens
selektiva utnyttjande (se Szulkin, Jonsson 2005, Bunar
2005, Kallstenius 2005, Bunar &Kallstenius 2006).
Med selektiva menar vi att det ﬁnns tydliga statistiska
mönster över vilken socioekonomisk och etnisk bakgrund och även vilket kön de skolbytande eleverna
har.
Elevströmmarna från förorts- mot innerstadsskolorna betingas av rädslan för stigmatiseringens strukturella effekter, sämre betyg, av segregerade sociala
nätverk och övertaget av den situationsbundna kompetensen, av den »stökiga« miljön samt av rädslan för
att den svenska som man lär sig i förortsskolorna är
»sämre«. Samtliga dessa faktorer hänger tydligt ihop
med hur »de segregerade områdena« representeras i
de offentliga diskurserna och vad stadsdelar och förorter som Rinkeby, Tensta och Gårdsten har kommit
att beteckna.
Hur går det då för elever som byter skola? Lyckas de
verkligen undvika stigmat, få bättre betyg, tillgång till
ﬂer sociala nätverk och arbetsro i de nya miljöerna?
Som framgår av elevernas berättelser verkar det som
att förväntningarna i två avseenden har infriats. Det
handlar om förbättringar i hur de talar svenska och
om lugnare stämning på skolan. Dessa två har paradoxalt nog för de ﬂesta inte resulterat i bättre betyg,
utan precis tvärtom. Betygsnivåerna har sjunkit för
skolbytarna, vilket, enligt eleverna själva, beror på att
högre krav ställs på dem.
Men tillgången till dessa två kapitalformer (språket
och arbetsron) är inte gratis. De skolbytande eleverna
får betala visst pris genom en upprätthållen stigmatisering (som uttrycks på ett annat sätt beroende på
den fysiska närheten till »dom andra«) och genom
de något oklara relationerna till de båda nätverken.
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Eleverna förhandlar nämligen om sin tillhörighet till
de olika gemenskaperna genom den ständiga omdeﬁnieringen av innebörden i den egna s.k. »annorlundaheten«. De ska visa för den gamla och den nya miljön
att de inte är så annorlunda som båda miljöerna verkar förvänta sig att de ska vara. Utfallet av dessa förhandlingar under en övergångsperiod har avgörande
sociala och pedagogiska (integrations-) effekter för
dessa elever. Men det är inte bara de som bestämmer
över utfallet. De vuxnas närvaro, uppmärksamhet,
signaler och resurser bestämmer i mångt och mycket
villkoren för dessa förhandlingar och för deras utfall.

Fristående skolor – utvecklingen
2004–2005
I Rapport Integration 2003 (Integrationsverket 2004)
uppmärksammade vi de fristående skolornas framväxt, antal, inriktning, elevsammansättning, prestationer och spridning i ett integrationsperspektiv. Vi lät
sociologen Nihad Bunar genomföra en mindre studie
bland några fristående gymnasieskolor för att åskådliggöra orsakerna bakom beslutet att starta en friskola
samt vilka relationer som rådde mellan de berörda
skolorna och deras hemkommuner (Bunar 2004a).
En av de huvudsakliga slutsatserna från denna studie var att de fristående skolorna hade kunnat spela
en mer framträdande integrationsroll, inte minst
genom ett tätare samarbete med de kommunala skolorna. Vi uppmärksammade också att situationen för
elever i framför allt muslimska skolor tenderade att
försämras, inte bara på grund av de kvalitetsbrister i
verksamheten och organisatoriska bekymmer som
Skolverket hade kunnat påvisa i ﬂera inspektionsrapporter utan även på grund av den isolering och stigmatisering som dessa elever utsattes för av det omgivande samhället.
Integrationsverket pläderade således för att ett närmare samarbete mellan muslimska skolor och andra
kommunala skolor borde etableras, att muslimska skolor borde få förstärkta resurser för att på ett mer adekvat sätt kunna hjälpa sina elever i behov av extra stöd
samt att den offentliga insynen i dessa skolor borde
stärkas. Detta kunde ske genom forskning och genom
samarbete med kommunala skolor. Vår utgångspunkt
var inte att ifrågasätta huruvida ett system som den
svenska riksdagen har godkänt ska få ﬁnnas eller inte.
Vår utgångspunkt var att friskolor i allmänhet och
muslimska friskolor i synnerhet är ett faktum. Nästa
fråga var hur vi kan göra dem till ett integrationsinstrument samt hur vi kan vända de segregerande effekter som en del av dessa skolor bevisligen medför.

Utvecklingen mellan 2004 och 2005
Vad har hänt sedan vår rapport publicerades? I detta
delavsnitt gör vi en kortfattad genomgång av friskolornas utveckling med utgångspunkt i Skolverkets
rapporter och den forskning som har producerats
under åren 2004–2005.
I rapporten Vad kostar de fristående friskolorna? tar
sig Skolverket (2004) an den kontroversiella frågan
om etableringen av friskolor har lett till ökade eller
minskade kostnader för kommuner. Rapporten ger
inget entydigt svar på frågan. I storstadskommunerna
(Stockholm, Göteborg och Malmö), där många elever
går i friskolor, har kommunernas genomsnittliga
kostnad per elev ökat. I många mindre kommuner
har den tvärtom minskat. Det mesta tyder på att kostnaden inte är ett generellt utan ett lokalt fenomen.
Den är beroende av lokal skolstruktur, elevunderlag
(antal och bakgrund) och inte minst resurssamordning mellan kommunala och fristående skolor.
I rapporten Skolor som alla andra? (2005) har Skolverket presenterat den senaste granskningen och analysen av fristående skolors etablering i det svenska
skolsystemet. Fokus i rapporten är på grundskolan,
även om gymnasieskolan berörs i några kapitel. Det
empiriska underlaget har utgjorts dels av tidigare rapporter och bearbetningar av Skolverkets egna databaser, dels av en enkätundersökning bland kommunernas skolchefer eller motsvarande med övergripande
ansvar för skolan (sid. 7).
Efter en genomgång av tidigare studier konstaterar
Skolverket att föräldrars och elevers förväntningar på
den sociala miljön är av stor betydelse när eleverna
ska välja. Många friskolor har mindre elevgrupper.
Detta upplevs som tryggare och bättre för elevernas
harmoniska utveckling genom den närhet de då kan
uppleva i kommunikationen med lärarna. Barnen
känner sig sedda och bekräftade. Skolverkets slutsats
om varför föräldrarna väljer de konfessionella skolorna är intressant i sammanhanget. De hävdar att
»de konfessionella skolorna erbjöd enligt föräldrar
som hade sina barn där en trygg miljö med ett värderingssystem i linje med det som barnen upplevde
hemma« (sid. 22).
I övrigt upprepas i det stora hela de slutsatser som
framkom i Bunars (2004a) underlagsrapport till Rapport Integration 2003. Några av de viktigaste är, vid
sidan om den tidigare nämnda ﬁnansieringsfrågan,
att den sociala, etniska och prestationsmässiga segregeringen har ökat, att den pedagogiska mångfalden har befrämjats, att det ﬁnns kvalitetsbrister i små
friskolor som har med det begränsade elevunderlaget
att göra därför att elevernas föräldrar är nära bekanta

eller till och med släktingar med skolans huvudman
(Skolverket 2005, sid. 22-23).
Det är på sin plats att här understryka att begreppet fristående skolor inrymmer ett brett spektrum av
utbildningsanordnare, proﬁler, elevunderlag, storlek,
geograﬁsk placering och kvalitet. Därför bör vi iaktta
försiktighet, som Skolverket med rätta påpekar, när vi
talar om fristående skolor som en enhetlig skolform.
Antalet ansökningar om att starta en fristående
grundskola har planat ut under åren 2004–05, vilket
förklaras med marknadens mättnad och att antalet
elever i grundskolan generellt sjunker. År 2001 inkom
250 ansökningar om att starta en fristående grundskola. Åren därpå, 2002–03, inkom 150 ansökningar
och år 2004 90 ansökningar.
I dag ﬁnns det cirka 560 verksamma fristående
grundskolor och cirka 240 fristående gymnasieskolor. Den största inriktningen är den allmänna och
den specialpedagogiska. Antalet konfessionella (cirka
60) och språklig/etniska skolor (cirka 30) har hållit
sig konstant de senaste åren. Andelen grundskoleelever i friskolorna hösten 2004 var 6,8 procent av samtliga elever (som uppgick till omkring 70 000). Detta
är en ökning på cirka 10 000 elever jämfört med läsåret 2002/03. Motsvarande andel bland gymnasieelever är 13 procent av samtliga elever i friskolor (cirka
40 000), vilket innebär en ökning på omkring 13 000
elever jämfört med läsåret 2002/03. Inga stora förändringar kan noteras i fördelningen mellan elevernas
prestationer. Elever i friskolor har högre meritvärdespoäng även om spridningen inom friskolesystemet
är större än inom den kommunala skolan. Inte heller
har andelen elever med utländsk bakgrund förändrats
i de olika skolformerna. Procentuellt sett går ﬂer av
dem i friskola, men med högre utbildade föräldrar än
elever med utländsk bakgrund i kommunala skolor.
Inga förändringar har heller skett i andelen pedagogiskt utbildade lärare och lärartätheten. Båda är lägre
i friskolor.
I enkätundersökningen med de ansvariga för skolan i kommunerna framkom några intressanta resultat. Frågan om huruvida friskolornas etablering i
deras kommun har lett till ökad segregering mellan
kommunens elever besvarade cirka 50 procent av de
tillfrågade skolcheferna med att detta inte var fallet.
Omkring 10 procent hävdade att friskolor i ganska
eller i mycket hög grad medfört segregering. Detta
gäller i synnerhet storstadsområdena och kommuner
där det ﬁnns många friskolor.
Det intressanta är att hela 80 procent av de tillfrågade skolcheferna svarar att friskolornas etablering
inte har lett till ökad integrering mellan elever i deras
kommun. De går alltså emot ett av de främsta argugrundskolan i ett…
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menten för det fria skolvalet, som inte bara innebär
valet mellan kommunala skolor, utan även valet mellan kommunala och fristående skolor. Det är svårt att
utifrån det presenterade materialet (Skolverket 2005,
sid. 47) analysera detta kompakta motstånd, men en
rimlig förklaring är att fristående skolor, trots att de
har större andel elever med utländsk bakgrund än
den kommunala skolan, lockar till sig en viss grupp
elever med utländsk bakgrund, nämligen de med
högutbildade föräldrar. Således kan den etniska integrationen för de elever som valt friskolor ha ökat, i
meningen att den har skapat ﬂer mötesarenor, men
den sociala integrationen har inte gjort det i motsvarande grad.
En annan intressant fråga, i ljuset av rekommendationer framförda i Rapport Integration 2003, gäller
graden av konkurrens och samarbete mellan fristående och kommunala skolor. Avseende konkurrens
svarar knappt hälften av skolcheferna att relationer
mellan de två skolformerna i deras kommun präglas
av konkurrens. Det ter sig ganska naturligt att kommuner med större andel elever i friskolor är mer
benägna att se ett konkurrerande förhållande än
kommuner med relativt få friskolor. Å andra sidan
är det något förvånande att nästan 40 procent av de
tillfrågade skolcheferna hävdar att relationer mellan de olika skolformerna i deras kommuner präglas
av samarbete (Skolverket 2005, sid. 41). Vad vi dock
inte vet är vilket slags samarbete som avses. Det kan
mycket väl handla om att friskolorna får köpa en del
av en i en kommunal skola anställd skolsköterskas
tjänst eller att de får hyra gymnastikhallen och liknande. Det kan alltså handla om ett mycket konkret
och ömsesidigt ekonomiskt betingat samarbete. Det
är klart att det är bättre än ingenting, men det innebär dock inte att skolorna på ett organiserat sätt samverkar om till exempel den pedagogiska utvecklingen
och erfarenhetsutbyte.

Forskningen och den offentliga
debatten om friskolor
Den nya forskning om friskolor som har producerats under åren 2004–05 har varit av blygsam omfattning.19 En bok är dock värd att uppmärksamma (se
även Mannerfelt 2005). Kristina Gustafsson har i sin
 Med forskning menar vi avhandlingar, böcker och vetenskapliga artiklar producerade i svenska tidskrifter samt
rapporter från ansedda forskningsinstitutioner. Studenternas uppsatser liksom mindre interna rapporter utgivna på
högskolor, universitet, politiska tankesmedjor och liknande
är svåra att spåra upp, såtillvida de inte har fått en bred
massmedial uppmärksamhet.
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etnograﬁska avhandling Muslimsk skola, svenska villkor (2004) studerat en muslimsk skolas »uppgång
och fall«. Studien bygger på en serie konﬂikter som
fanns mellan den muslimska skolan och Jönköpings
kommun (där skolan var belägen) när skolan ansökte
hos Skolverket om verksamhetstillstånd. Jönköpings
kommun avstyrkte i ett yttrande till Skolverket skolans ansökan med hänvisning till de segregerande
effekter som etableringen skulle medföra. Gustafsson
har analyserat bland annat hur elever och deras föräldrar resonerar kring vad det innebär att vara elev i
just en muslimsk skola. Föräldrar och den muslimska
skolans representanter betonar trygghet, önskan att
barnen förankras i föräldrarnas kultur, stärkt identitet och känslan av att inte avvika som främsta anledningar till skolvalet. Från kommunens och från den
studerade kommunala skolans sida betonas det däremot ständigt hur socialt svaga och icke-integrerade de
muslimska familjerna är.
En av de mer intressanta slutsatserna gäller hur den
lokala tidningen Jönköpings Posten rapporterade om
konﬂikter kring den muslimska friskolan. Gustafsson
har noterat ett skifte i debatten: »Det uppstod under
debattens gång ett skifte från frågan om fristående
skolor i allmänhet till frågan om muslimer skulle ha
friskolor« (sid. 15). Detta skifte kan anses vara signiﬁkant just för de muslimska skolorna (Bunar 2004a).
I Rapport Integration 2003 uppmärksammade vi
också den enorma offentliga debatt med ideologiska och politiska förtecken som har följt i spåret av
friskolornas etablering. I underlagsrapporten menade
Bunar (2004a) att denna debatt präglas av ett slags
ambivalens där skillnaderna ständigt betonas och
kläds i de ideologiskt starka färgerna: privat/offentligt,
segregerande/integrerande, ekonomiskt utarmande/
kostnadseffektivt, orättvisor/demokrati etc. Denna
polarisering fjärmar skolsystemet som helhet från
valfrihetsreformens ursprungliga intentioner, nämligen en pedagogisk utveckling av hela skolan genom
pedagogiskt experimenterande, visserligen konkurrens, men också samarbete där de goda praktikerna
och erfarenheterna sprids mellan skolorna.
Integrationsverket har inför framtagandet av Rapport Integration 2005 inte gjort någon systematisk
genomgång av vad de största tidningarna har skrivit och tv-kanalerna rapporterat om friskolor. Men
det har alltmer framstått klart att ett slags »slutgiltig
politisk strid« har inletts om deras verksamhetsvillkor
och i slutändan till och med om deras vara eller icke
vara. De senaste åren har vi nämligen bevittnat en tilltagande kraftmätning om friskolorna mellan regeringen och Vänsterpartiet å ena sidan och den borgerliga oppositionen och Miljöpartiet å den andra sidan.

Den politiska skiljelinjen i fråga om friskolor – som
för närvarande alltså är 5 mot 2 i riksdagens politiska
geograﬁ – går enkelt uttryckt mellan dem som är för
och dem som är emot mer reglering på friskoleområdet. Båda sidorna använder exakt samma argument:
likvärdighet, segregation, integration, demokrati,
pedagogisk mångfald och utveckling.

Slutsatser om fristående skolor
Antalet elever i friskolesystemet har fortsatt att öka
de senaste två åren, men antalet ansökningar om att
starta nya friskolor uppvisar sjunkande trender. Detta
innebär att vi under de närmaste åren kan vänta oss
en stabilisering av fördelningen mellan fristående
skolor och kommunala skolor där de förra kommer
att ha cirka 8 procent av landets grundskoleelever och
cirka 15 procent av landets gymnasieelever. Friskolor
är fortfarande mest representerade i storstäderna,
även om de i dag ﬁnns i 166 (grundskola) respektive
79 (gymnasiet) kommuner. Friskolornas etniska, sociala och prestationsmässiga bilder har inte förändrats
nämnvärt de senaste åren.
Ur Skolverkets undersökning med de kommunala
skolcheferna har vi skiljt ut två i detta sammanhang
särskilt relevanta frågor. Den första gällde friskolornas segregerande respektive integrerande effekter.
Den närmaste slutsats vi kan komma är varken eller,
det blev varken mycket mer segregation eller integration. Detta område kräver förmodligen en annan typ
av frågor än de Skolverket har ställt för att få fram en
någorlunda belysande bild.
Den andra intressanta frågan avsåg lokal konkurrens och samarbete mellan fristående och kommunala skolor. Samma slutsats gäller även här. Det är
både konkurrens och samverkan, men det går inte
säkert att säga vad detta har resulterat i för de enskilda
skolorna.
Integrationsverket konstaterar att det sammantaget ﬁnns behov av mer forskning om de sociala och
pedagogiska effekterna av friskolornas etablering. Vi
kommer att fortsätta följa denna fråga.
På den politiska fronten kantas frågan om friskolornas ﬁnansiering, etableringsrätt och proﬁleringar
av konﬂikter och motstridiga besked. Detta gäller i
synnerhet de konfessionella friskolorna. Hur det blir i
fortsättningen kommer i mångt och mycket att avgöras i riksdagsvalet i september 2006.

Policyimplikationer och
rekommendationer
Det pågår en sortering i den svenska grundskolan på
sociala och etniska grunder. Skolpolitiska instrument,
valfriheten och friskolor, tänkta att bryta ned elevernas geograﬁska inlåsning på basis av närhetsprincipen, åstadkommer detta i ett etniskt avseende, men de
bidrar samtidigt till att ytterligare förstärka den sociala sorteringen. Generellt sett byter de socialt starka
familjerna skola, medan de socialt svaga och nyanlända stannar kvar. Integrationspolitiska kompensationsinstrument, till exempel Storstadssatsningen, har
stärkt de lokala skolorna organisatoriskt och pedagogiskt, med investeringar i infrastruktur och personalens kompetensutveckling. Det kan emellertid inte
kompensera de strukturella svårigheter som kontexteffekten20 medför. I vissa fall har valfriheten och Storstadssatsningen direkt motverkat varandra i de utsatta
bostadsområdena (Bunar 2005). Dessutom ﬂyr inte
eleverna skolor i de utsatta områdena på grund av
att pedagoger är dåliga eller att resurserna saknas. De
gör det för att de mångkulturella miljöerna är stigmatiserade och stämplade som avvikande och för att
de lokalt boende individernas kunskaper i svenska
språket och kulturella värderingar ifrågasätts gång på
gång. I en socialt, etniskt och statusmässigt segregerad
stad har inte valfrihetens utnyttjande så mycket med
jakten på förträfﬂiga pedagogiska metoder att göra,
även om detta skäl inte heller ska underskattas. Det
handlar snarare om att de som har information och
ekonomiska resurser positionerar sig själva och sina
barn i relation till det eftersträvansvärda i samhället
och i utbildningen. Och detta är inte det mångkulturella, utan det homogena och det medelklassvenska
(jfr Runfors 2003, Gruber 2004). De största förlorarna
är barn till de nyanlända, de lågutbildade, de arbetslösa, boende i socialt utsatta områden. Integrations-,
storstads- och skolpolitiken måste därför samordna
sina resurser, nationellt och lokalt, för att tillförsäkra
alla barn och ungdomar en likvärdig skola.

Integrationsverkets förslag
Integrationsverket föreslår följande:
• Barn som nyligen invandrat till Sverige, och som
omfattas av kommunernas introduktion, bör
 Kontexteffekten är ett antagande om att en elev påverkas av
sin omgivning. Det kan vara andra elever, lärarnas pedagogiska skicklighet, resurstillgång etc. Men, som Skolverket
(2005, sid. 33) påpekar måste dessa variabler samspela med
andelen högutbildade föräldrar och leda till ett positivt
betygsutfall om de ska kunna betraktas som kontexteffekter.
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erbjudas plats i skolor där de negativa effekterna av
koncentrationen av barn från socialt underprivilegierade hem kan undvikas. Dessa effekter är mycket
väl belagda i forskningen. Föräldrarna väljer men
samhället ser till att alla har en ärlig chans att göra
det (jfr Skawonius 2005).
Relationer mellan olika kommunala skolor och
mellan kommunala och fristående skolor bör
präglas av mer samarbete kring till exempel proﬁleringar, tvåspråkighetsfrågor, samverkan med
föräldrarna, gemensamma fortbildningar och liknande för att göra det möjligt att sprida goda praktiker och positiva pedagogiska erfarenheter. Syftet är att dra maximal nytta av den institutionella
mångfald som råder på skolområdet.
Konfessionella friskolor, i synnerhet de muslimska
som mest har pekats ut som problematiska i ett
organisatoriskt och pedagogiskt hänseende, bör
erbjudas närmare samarbete med några närliggande kommunala skolor kring till exempel någon
proﬁl. De bör vidare få förstärkta resurser, enligt
samma princip som skolor i »segregerade områden« (Utbildningsdepartementet U2005/2937/S),
för att kunna erbjuda extra hjälp till sina elever.
Skolor bör i sitt arbete mer vända sig utåt och
knyta närmare kontakter med det omgivande samhället och i synnerhet med föräldrar. I både svensk
och internationell forskning förordas en utveckling i riktning mot community schools eller skolan
mitt i byn. Skolmyndigheterna bör få i uppdrag att
utforma en strategi för att stödja och befrämja en
sådan utveckling i landets skolor.
Eftersom kunskapsläget inom området skola och
integration, och i synnerhet om friskolornas roll, är
otillfredsställande, förordar Integrationsverket mer
insatser på högskolor och universitet för forskning
och utvärdering inom området.
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Integrationsverket har i detta kapitel om ungdomsskolan redovisat statistiska uppgifter om skolresultat och studievägar för barn och ungdomar med
utländsk bakgrund, och jämfört dessa med situationen för barn och ungdomar med svensk bakgrund.
Vi har också sett närmare på effekterna av valfriheten
i skolgång för olika elever, hur denna kan motverka
segregation men också hur den påverkar integrationen på individnivå. Vi har även visat på vägar för att
vidareutveckla ungdomsskolan och behovet av ny
kunskap.

Skolan brister i likvärdighet
Skollagen föreskriver att alla barn och ungdomar ska
ha tillgång till en likvärdig skola, oberoende av kön,
geograﬁsk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden samt etniskt ursprung. Skolan ska därmed
vara till för alla, och ungdomsskolan ska vara en del
av det livslånga lärandet.
Med en likvärdig skola – en etniskt neutral ungdomsskola – borde förutsättningarna för olika elever
att ta till sig kunskap inte skilja sig åt så markant som
det gör i dag. Studieresultaten skulle vara mer jämlika. Enligt skollagen ska skolan i sitt förebyggande
arbete inrikta sig på att ta tillvara på och bygga vidare
utifrån varje elevs individuella förkunskaper, för att
uppnå denna likvärdiga skola. Unga med utländsk
bakgrund ska, med stöd av skolans personal, nå likvärdiga resultat som unga med svensk bakgrund.
Integrationsverkets resultat visar dock på motsatsen. Det ﬁnns tydliga skillnader i studieprestationer
mellan elever med svensk och utländsk bakgrund, och
gapet har dessutom vidgats på senare tid. Förhållandevis många unga med utländsk bakgrund misslyckas
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att få betyget Godkänd i antingen ett eller ﬂera av de
tre behörighetsgivande ämnena (svenska/svenska
som andra språk, engelska, matematik) på grundskolan och det är bara drygt hälften som får fullständiga
betyg från gymnasiet. I ett internationellt perspektiv
är den utveckling som skett i Sverige anmärkningsvärd. Elever med utländsk bakgrund födda utomlands och som bor i Sverige presterar klart sämre än
andra elever i OECD-länderna. Däremot går det bra
för elever med utländsk bakgrund som är födda i
Sverige. De presterar klart bättre än OECD-genomsnittet.
Integrationsverkets resultat pekar på att det ﬁnns
skäl att ifrågasätta om skolan verkligen är byggd
på den likvärdighet skollagen betonar, och därmed
främjar jämlikhet och integration för alla elever, eller
om skolan har misslyckats i detta uppdrag. Orsakerna
till misslyckandet med likvärdigheten bör sökas i
elevens livs- och skolmiljö och i föräldrarnas socioekonomiska bakgrund, något som såväl Skolverket,
Myndigheten för skolutveckling som annan forskning
också påpekat. För att ta tillvara på varje elevs kunskapsbehov måste gymnasieskolan haka i och ta vid
på den nivå där eleven beﬁnner sig efter slutförda studier i grundskolan. Grundskolan måste i sin tur fokusera på att ge ämneskunskaper till eleven i samtliga
ämnen, inte bara i de tre behörighetsgivande ämnena.
Annars riskerar eleven att misslyckas i gymnasiet.
Bland unga med utländsk bakgrund ﬁnns en stor
spridning i betygsresultat, vissa klarar sig mycket bra
men en större andel klarar sig sämre. För att unga
med utländsk bakgrund i högre grad än i dag ska få
avgångsbetyg från gymnasiet är det särskilt viktigt att
gymnasieskolan på allvar arbetar med att utjämna

skillnader mellan elever som kommer från hem med
olika utbildningsbakgrund och studietradition. Det
individuella programmet måste vara en del i vägen
vidare i utbildningssystemet och i det livslånga lärandet för alla elever som går där. Den modernisering av
gymnasieskolan som gäller det individuella programmet, och som genomförs redan 1 juli i år, är ett steg i
rätt riktning.
Den skillnad i studieprestationer som vi kunnat
konstatera mellan elever med svensk och utländsk
bakgrund utmynnar även i en särskiljning och sortering när eleven avslutat sin skolgång. Genomgående
kan Integrationsverket konstatera att elever med
utländsk bakgrund fem år efter examen är sysselsatta
i lägre grad än elever med svensk bakgrund. Däremot
är en högre andel av dem studerande, inte minst på
högskola/universitet.
Sammantaget konstaterar Integrationsverket att det
krävs mer kunskap om gymnasieskolan och om valet
av studiegång, inte minst vad som händer med de
elever som aldrig fullföljer gymnasiet samt eleverna
på det individuella programmet. Var gör dessa ungdomar fem år senare?

Eget skolval – en väg för att motverka
segregation och främja integration
Boendesegregationen i framför allt storstadsområdena med etniska och sociala förtecken är fortfarande
en av de största källorna till ojämlika utbildningsvillkor för barn och ungdomar i grundskolan. De största
förlorarna är barn som nyligen bosatt sig i Sverige,
och har utrikes födda föräldrar, dvs. ofta barn och
unga som omfattas av kommunernas introduktionsinsatser. Många av dem hänvisas till skolor där det
redan ﬁnns många utrikes födda barn. Kan skolor
med över 70 procent utrikes födda barn eller barn
till utrikes födda överhuvudtaget erbjuda eleverna en
miljö som garanterar en likvärdig skolgång, trots sin i
många fall mycket engagerade personal och utmärkta
pedagogik. Vad händer med de socialt svagaste?
Vägen vidare för många av dessa elever – bort från
denna studiemiljö till en annan – kan bestå av ett
aktivt skolval, antingen till en kommunal skola i en
annan stadsdel, eller till en friskola. Detta gäller såväl
i grundskolan som på gymnasiet. Valfriheten för vissa
kan samtidigt innebära att skolor i dessa segregerade
områden får en än större problematik att hantera,
när de studiemotiverade och högpresterande eleverna
väljer skolor på annat håll, medan elever i behov av
särskilt stöd stannar kvar. Valfriheten ger därför både
segregerande och integrerande effekter. Det blir bättre
möjligheter till integration för vissa individer och

bättre chanser till skolframgång. Samtidigt försämras
chanserna till skolframgång för andra elever.
För att komma till rätta med vissa av de problem
som valfriheten medför – och för att bidra till att
ungdomsskolan blir en skola för alla – är det viktigt
att barn som nyligen invandrat till Sverige under
introduktionen erbjuds plats i skolor där de negativa
effekterna av koncentrationen av barn från socialt
underprivilegierade hem kan undvikas. Sådana effekter är mycket väl belagda i forskningen.
Dessutom vill Integrationsverket att samarbete
byggs upp och befästs mellan olika skolformer – friskola och kommunal skola – med syfte att dra maximal nytta av den institutionella mångfald som råder
på skolområdet. Eftersom kunskapsläget inom området skola och integration, och i synnerhet om friskolornas roll, inte är tillfredsställande, förordar Integrationsverket mer insatser på högskolor och universitet
för forskning och utvärdering inom området.

Vägen vidare – gymnasieskolan reformeras
Dagens ungdomsskola har präglats av en utslagning
av olika elever, dels de som inte når behörighet till
ett nationellt program på gymnasiet, dels de som inte
fullföljer sin skolgång. Ungdomarna ges inte likvärdiga chanser att klara sin skolgång, varken av skolan
själv, av omgivningen eller av samhället i stort.
Bland elever med utländsk bakgrund fullföljer i dag
enbart drygt hälften av eleverna gymnasiet. Utslagningen gäller inte minst eleverna på det individuella
programmet. Att inte ta tillvara på den kraft alla dessa
unga besitter är ett oerhört slöseri med kompetens
och livsrum, något som möjligen den kommande
reformen av gymnasieskolan kan överbrygga. Reformen, som genomförs senast under läsåret 2007/08,
understryker att gymnasieskolan är, och ska även i
framtiden vara, en social arena för alla ungdomar.
Den kommer att vara uppbyggd kring färre programområden än dagens 17 nationella program, medan
nuvarande behörighetsregler behålls.
Integrationsverket kommer med intresse följa den
reformerade gymnasieskolans väg. Vad reformeringen
får för effekter för elever med utländsk bakgrund är
svårt att säga något om i dag, och i vilken mån den
kommande skolformen lyckas med sitt uppdrag återstår också att se. En förändring av gymnasieskolan
som syftar till att ﬂer elever ska gå vidare till högskole- och universitetsstudier kan i sig inte förbättra
den utslagning som i dag pågår inom gymnasiet, om
man inte samtidigt ser till att grundskolan utjämnar
skillnaderna mellan elever med utländsk och med
svensk bakgrund. Här har lärarna en viktig roll att
sammanfattande kommentarer
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fylla, och det är därför angeläget att frågan om hur
man bedriver undervisning i en mångkulturell miljö
förs in tidigt i lärarutbildningen, och därefter löpande
som kompetensutveckling under varje lärares yrkeskarriär.
Möjligen kan en förbättring av det individuella
programmet, och större krav på kommunerna att
detta program ska genomföras på heltid, leda till att
ﬂer unga med utländsk bakgrund lyckas kompensera bristerna från grundskolan och komma in på
ett nationellt program. Från och med 1 juli i år, 2006,
har dessutom inte bara kommunala skolor utan även
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friskolorna möjlighet att erbjuda det individuella
programmet, något de hittills varit förhindrade från
att göra.
Många elever väljer att läsa vidare efter gymnasiestudierna, inte enbart på högskolan/universitet
utan även inom komvux. En del elever fullföljer sina
gymnasiestudier på folkhögskola, bland dem många
elever med utländsk bakgrund. Hittills har inte Integrationsverket studerat folkhögskolorna, men dessa
är ett område som är intressant att se vidare på. Kan
folkhögskolorna lyckas där grund- och gymnasieskolan hittills misslyckats?

