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Abstract
Swedish school has a distinct segregation, while the trend is that it is becoming even
more segregated in the future. The aim of this essay is to find the answer to why the
results differ so much depending on the school. In order to easily get an idea of how the
situation in the reality are, we have chosen two schools with completely different
results, where one school is considered good and the other school is considered less
good. Studies show that the main reason for school segregation is housing segregation.

Keywords: School segregation, School choice, Pupil, Bourdieu, Socioeconomic, Ethnic,
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1 Introduktion
1.1 Inledning
I Sverige har det alltid varit kommunens uppgift att fatta beslut gällande elevfördelning vid
varje skolenhet. Det svenska samhället har något som kallas för närhetsprincipen. Denna princip
innebär att barnen blir automatiskt placerade vid den skolan närmast hemmet. Det är också ett
system som underlättar för skolor då det blir en hög belastning när antalet sökande elever för en
skola är högre än antalet platser (Skolverket, 2016). År 1992 utfördes en friskolereform vilket
möjliggjorde för fler än bara kommuner att driva skolor. I samband med detta infördes det fria
skolvalet, vilket lever kvar än idag. Det innebär att man som elev och tillsammans med föräldrar
har rätt att välja vilken skola man vill gå på. Innan man lät godkänna den nya reformen
debatterade många livligt frågan om fritt skolvals, för och nackdelar. Detta system bygger på att
vi i Sverige har skolpeng, en summa pengar som följer varje enskild elev, vare sig han eller hon
går på en kommunal eller fristående skola (skolvalet, 2017).
Rätten att välja vilken skola barnen vill gå på, eller vart ens föräldrar vill placera sitt barn
har både positiva och negativa effekter. Genom detta kan utvecklingen i skolan stimuleras och
viljan att lyssna på föräldrar är mycket god inom de fristående skolorna. Föräldrarnas
engagemang i dessa skolor finns också i en större utsträckning än i de övriga kommunala
skolorna. Det finns naturligtvis en del positiva sidor med valfriheten till att välja skola men det
finns också en baksida. En negativ baksida som kan leda till polarisering som leder till att
segregering ökar ytterligare i samhället samt bland skolor. Skillnaden i utbildning kan också öka
på olika ställen i samhället. Denna Valfrihet kopplas idag mest med de negativa aspekterna vilket
kan leda till att legitimiteten försvagas (skolverket, 2003).
Skolsegregation är ett stort samhällsproblem i de svenska storstäderna. Idag finns det en hel
del frågor man kan ställa sig när det kommer till skola, utbildning och lärandet. Vi lever i en
värld där det ständigt sker olika former av utveckling, både i en positiv och negativ riktning. Att
det idag finns klyftor bland de svenska skolorna är inget som kan döljas. Dessa klyftor syns väl i
de större städer där “segregation” brett ut sig oerhört. Segregation är ett begrepp som betyder
“ett rumsligt åtskiljande av befolkningsgrupper”. Segregering kan ske på grund av annorlunda
etnisk bakgrund, hudfärg, religion eller vad man har för socioekonomisk status.
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(Nationalencyklopedin, segregering, 2017). Inom forskningsvärlden kategoriserar man det som
demografiskt, socioekonomiskt eller etniskt (Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009).
Som det tidigare nämndes har segregering ökat allt mer i samhället vilket också påverkat
både områden människor bor på samt skolan. Göteborg är en av Sveriges mest segregerade
städer och har en hög andel utlandsfödda. Enligt Göteborgs Stad förklarar man att det inte är en
ökad invandring som är den bidragande orsaken utan mycket ligger i den socioekonomiska
parten. Det har visat sig att Göteborg är starkt segregerad och polariseringen ökar allt mer då det
kommer till boendesegregation, där olika samhällsklasser lever i skilda områden (Andersson,
Bråmå & Hogdal, 2009). På grund av detta valde vi att göra en studie kring skolsegregering.
Göteborg blev en intressant plats att undersöka då staden är utbrett segregerad. Det är tydligt att
bostadssegregationen är en faktor i skolsegregering men även det fria skolvalet som vi tidigare
nämnde. Ur boken “skola, språk och storstad” citerar Nihad Bunar till Bo Rothstein och Paula
Blomqvists bok “Välfärdsstatens nya ansikte”, de citerar “ De internationella erfarenheterna av
marknadsstyrning inom skolan visar tydligt att ökande segregation kan bli en oönskad bieffekt av
valfrihet. En anledning till detta är efterfrågans sammansättning. Den dominerande tendensen
när det gäller vilka som utnyttjar rätten att välja skola är att de i första hand är medborgare som
har relativt hög social status.”. Bunar påstår också att denna typ av valfrihet kan bidra till att en
jämlik tillgång gällande utbildning kan hindra elever från olika sociala tillgångar, försvagar
politiska och sociala integrationen samt begränsar den demokrati som finns i det svenska
samhället (Bunar, 2006).
I den svenska skolan bygger den grundläggande ideologin på att tillhandahålla “naturliga”
mötesplatser bland barn och ungdomar från olika kulturella och sociala miljöer. En skola ska
vara till för alla, kille som tjej, svensk som invandrare, medelklassbarn eller arbetarklass, det ska
helt enkelt inte spela någon roll. Bunar tar själv upp tre faktorer: Den stora flyktinginvandringen
under 1990-talet, den etniska och sociala boendesegregationen samt grundskolans
valfrihetsreform. Alla dessa faktorer är mycket tydliga gällande ett antal bostadsområden,
speciellt de områden som klassas som miljonprogramsområden i storstädernas förorter. Detta har
bidragit till att den grundläggande ideologin urholkats. Många skolor har ett dåligt rykte och
negativ bild i media tillsammans med missnöjda föräldrar är en del punkter vissa skolor får
brottas med. Det finns också skolor i förorten som “klarat” sig bra genom den strukturella
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förändringen och konstaterar att deras rykte är ganska bra, men trots detta väljer många att
byta skola eller fysiskt flytta från området. På grund av dessa omständigheter i skolan har man
valt att satsa stort på skolor i utsatta områden och myndigheter för skolutveckling har arbetat
med invandrartäta skolor i hög grad. Under 2004 uttalade skolministern att Sverige skulle satsa
225 miljoner kronor på inlärningsförutsättningar på skolor i segregerade områden (Bunar, 2006).
Större satsningar har genomförts bland flera skolor i de större städerna med hänvisning till detta.
En storstadssatsning har genomförts bland förskolor och skolor vilka man ansett varit drabbade
av klassklyftor, diskriminering och segregation (Bunar & Axelsson, 2006).
Skolverket drar slutsatsen om att det är det fria skolvalet som haft en betydande roll
gällande resultatskillnader och den ökade skolsegregationen. Denna slutsats baserar skolverket på
noggrann forskning och analys av statistik samt internationella jämförelser. De anser att en ökad
skillnad mellan skolor leder till ett flertal problem, dock anser de att de fria skolvalet inte är det
största problemet, men i vilken omfattning den ska vara anser de vara en politisk fråga. Det man
hoppas på är att kombinera valfrihet med likvärdighet (Skolverket, Ekström 2014).

1.2 Syfte och Frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka varför skolresultaten skiljer sig mellan två valda
skolor i Göteborgs stad. Vi vill finna de faktorer som påverkar elevernas resultat och förstå varför
skolsegregering existerar i dagens form.
• Varför skiljer sig skolresultaten åt mellan Kärralundsskolan och Bergsjöskolan i
Göteborg?
• Vilka faktorer kan vara en bidragande orsak till varför skolresultaten skiljer sig åt så pass
mycket på dessa skolor?
• Påverkar segregation eller platsen man bor på skolresultaten?
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2 Metodik
2.1 Val av metod
Vår undersökning grundar sig på statistik från Skolverkets databas "Siris", vilket är en tjänst
som sammanställer skolors resultat och kvalitet (siris.skolverket.se). Vår frågeställning är att finna
anledningar till de kraftiga skillnaderna i studieresultat mellan svenska skolor. Med hjälp av
tjänsten Siris och en sedan tidigare bestämd avgränsning till att undersöka Göteborgsområdets
skolor, kunde vi enkelt avläsa vilka skolor som hade låga respektive höga studieresultat. Vi kunde
även finna annan statistik vilket kan vara av intresse i vår studie för att se olika mönster såväl som
att finna svar på vår frågeställning. Vi har valt att undersöka grundskolans högstadiedel med
tanke på att det är i den åldern innan gymnasiet då eleverna börjar få viss utbildningsbakgrund
och då resultaten (betygen) börjar spela en allt viktigare roll. Särskilt då betygen är den faktor
som är avgörande i vilket gymnasium eleverna kommer in på anser vi att skolsegregation blir
som mest kritisk i detta skede. Vår undersökning är främst kvalitativ i den bemärkelsen att den
bygger på längre intervjuer med personer insatta i det aktuella ämnet. Vi tycker det passar bra då
en kvantitativ undersökning krävt ett omfattande underlag för att verka legitimt. Svårigheten att
få personer att ställa upp i en enkätstudie är dessutom ett stort problem, då vi i början av arbetet
hade som mål att göra en kvantitativ analys märkte vi ett bristande intresse från målgruppen vi
hade som mål att svara på enkäten.

2.2 Material
Efter en tids studerande av skolresultaten i Göteborg fick vi fram ett antal skolor som kan
anses segregerade i avseendet att skolresultaten sticker ut kraftigt i statistiken. När vi studerar
olika skolors resultat kan vi se generellt att Göteborgs skolor överlag är uppdelade i två läger, den
ena med många inrikes födda med relativt goda studieresultat och den andra delen med hög
andel utrikesfödda med lägre studieresultat. (Siris.skolverket.se) Vår prioritet var att komma i
kontakt med vardera skola med mycket goda skolresultat samt en skola med mycket dåliga
skolresultat. Detta då vi tror att de ger läsaren en enkel inblick i hur skillnader mellan olika skolor
faktiskt ser ut i vårt samhälle, samt hur de påverkar skolresultaten. Efter en tids rundringning
kom vi i kontakt med Kärralundsskolan, en skola med bra resultat i statistiken. Därefter kom vi i
kontakt med Bergsjöskolan vilken i många år befunnits sig i bottenskiktet bland Sveriges sämsta
skolor, sett till skolresultat. Vi hade avsikten att prata med skolornas rektorer men med
hänvisning till att de var upptagna fick vi endast mycket korta intervjuer med dem. På
Kärralundsskolan hade vi istället möjligheten till en längre intervju med skolans
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samhällskunskapslärare som jobbat länge på skolan (enligt rektorn insatt i ämnet). Intervjun
pågick i över en timma och vi kände att vi fick svar på de frågor vi hade i vår intervjuguide. När
vi anlände till Bergsjöskolan möttes vi av rektorn och kunde ställa några frågor relaterat till
ämnet innan han var tvungen att lämna oss till förmån för ett möte. En lärare samt en
studievägledare hade dock möjlighet att ställa upp på en längre intervju där vi ställde ungefär
samma frågor som på Kärralundsskolan, för att vi enkelt skulle kunna jämföra
intervjupersonernas svar. Det fanns stora skillnader på skolorna som vi kände var av intresse i vår
studie där vi gick i från vår ursprungliga intervjuguide för att få svar på skolornas säregna
uppbyggnad gällande elevsammansättning och utmaningar. Det är de material vi har från
skolorna, bortsett från kortare telefonintervjuer med rektorer. I övrigt har vi intervjuat personer
på utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningar och politiker i utbildningsnämnden insatta i
utbildningsfrågor. Till dessa personer har vi ställt frågor om varför resultaten skiljer sig åt så
markant mellan Göteborgs skolor och vad de tycker bör ske i framtiden, samt vilka mekanismer
som gör att detta sett till statistiken är en ihållande trend, under en längre tid.

2.3 Validitet och reliabilitet
Termen Segregation men mer specifikt skolsegregation är ett ämne som diskuterats under
en längre tid. Börjar man leta finner man relativt mycket forskning, rapporter, böcker vilket vi
haft användning av i vårt arbete, detta tillsammans med intervjuerna vi har gjort gör oss trygga i
att finna svaret på frågan: varför skolresultaten skiljer sig mycket mellan de studerade skolorna.
Med det sagt bör vi ändå vara ödmjuka till att finna det exakta svaret på vår frågeställning, då vi
märker att frågan är komplex när vi studerar företeelsen djupare. Vi använder oss av både
intervjuer och forskningsrapporter för att finna svaret på vår frågeställning, I Boken Introduktion
till samhällsvetenskaplig metod beskrivs det hur man bör gå tillväga för att på bästa sätt hamna
så nära sanningen som möjligt genom en balans mellan intervjuer och tidigare forskning
(Johannessen & Tufte, 2013). Vi har följt det och känner oss trygga att vi följt denna instruktion.

2.4 Etiska regler och aspekter
Redan från början har vi beaktat de etiska aspekterna, och övervägt dess konsekvenser.
Under arbetet med denna studie har vi märkt att termen segregation väcker känslor såväl som
reaktioner, av den anledningen har vi lagt mycket resurser på att säkerställa att våra frågor och
de vi tagit upp i olika skeden är försvarbara i vårt arbete. Det grundläggande är att vi följt
vetenskapsrådets fyra grundläggande huvudkrav gällande etiska principer (vetenskapsrådet.se). I
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arbetet med intervjuguiden bedömde vi alla frågorna utifrån etiska aspekter, om de kunnat anses
stötande, eller på annat sätt opassande.

3 Tidigare forskning
3.1 Historiska perspektiv av segregering
I Städer och urbana miljöer har man under lång tid tillbaka levt i separerade miljöer
beroende på klass. Redan under medeltiden existerade geografisk segregation beroende på klass,
religion, ursprung, yrke (Wirth 1927). Studier av människors uppdelning i samhället har under
lång tid gjorts, men det var under 1800-talet när Friedrich Engels, i boken "The condition of the
working class in England" skildrade hur arbetarnas situation i Manchester var utifrån ett
klassperspektiv diskussionen kring det vi idag kallar segregering blev mer allmängiltigt . I
begynnelsen när dessa studier kom handlade merparten om arbetarnas livsvillkor, men i USA
lades grunden till den moderna forskningen kring sociala orättvisor och klyftor mellan individer i
urbana miljöer som senare ledde fram till Chicagoskolan (1915-1935). Efter Chicagoskolan kom
fler undersökningar på området kring segregering och även rasdiskriminering uppkom som en
del av debatten. Svensken Olsson Hort (1992) beskriver begreppet Segregation så här:
(...) "vissa befolkningsgrupper av olika skäl lever, bor och arbetar mer eller mindre åtskiljda från varandra.
Men till detta kommer oftast ett betydande inslag av diskriminering och hierarkisering. Segregation betecknas
vanligtvis som ett ofrivilligt tillstånd, som något ”de segregerade individerna” inte har valt av egen kraft, en
påtvingad samhällig hierarki." (Olsson Hort 1992, s.30)
Hort menar att Segregation upprätthålls genom separering i samhället, där det
upprätthålls en hierarkisk ordning mellan minst två grupper. Individer lever skilda i det sociala
rummet eller som en städning process där en uppdelning sker över olika geografiska områden
med hänsyn på diverse sociala mekanismer (Olsson Hort 1992). Den segregation vi ser i Sverige
idag och som belyses i denna studie med socioekonomiska samt etniska dimensioner började
belysas under början av 1990-talet, då forskning och debatt kring dessa områden tog fart. Frågor
som diskuterades var skillnader mellan stad och land, men ett allt större fokus låg på de urbana
områdena mellan de sociala distansen som existerade individer emellan. Detta uppkom som en
del i att men under 1980,-1990-talen började se en tendens till att Sveriges utrikesfödda
befolkning i allt större grad koncentrerades till storstädernas miljonprogramsområden (Anders
Trumberg 2011, s. 22). Att invandrare bor självvalt i vissa områden är en relativt stor
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missuppfattning menar Andersson R. Han menar istället att det är svenskar som väljer att
bosätta sig i homogent svenska områden, vilket i och med det segregerar sig från de övriga
samhället (Andersson R 2001). Enligt undersökningar SCB gjort visar att utrikesfödda tjänar i
snitt 91 procent av inrikes födda. Inkomsten är en viktig faktor i val av bostad, detta gör att man
enkelt kan förstå att utrikes födda har ett mindre handlingsutrymme i val av bostad/område,
tillskillnad från inrikes födda.

3.2 Förorten, den moderna drömmen.
Efterkrigstiden blev en tid att börja arbeta med ett modernt projekt, ett projekt man såg en
ljus framtid i och förverkliga den dröm man haft om ett modernt liv. Miljonprogrammet blev ett
sådant projekt där man ville influera förorts byggandet. Olika bostadsområden började byggas
med en vision om en ljusare framtid i förorten, men verkligheten hann ikapp (Lilja, 2013).
Segregation har blivit ett stort problem i samhället och växer allt mer. Ett samhällsproblem som
uppmärksammas allt mer och syns på flera plan. Detta dilemma är något man vill bryta och
inom politiken försöker man öppna olika integrationsprojekt som på något sätt ska motverka att
dessa negativa mönster utvecklats. Regeringens senaste delegation vill bryta den sociala och
etniska segregationen, man vill ha jämlika livsvillkor mellan alla invånare, speciellt de som bor i
de utsatta segregerade områdena. Planerare idag har börjat att bygga staden inåt och man vill
skapa en förtätning i de befintliga förorterna. Problemlösningarna har inte allt varit gynnsamma
och kunskapsluckor finns fortfarande gällande segregations problematiken. Många forskare vet
än idag inte var kärnproblematiken ligger när det kommer till segregation, vilka exakta
mekanismer som formar problemet är oklara. Forskaren Elisabeth Lilja uttrycker “Vissa forskare
menar att fattiga, marginaliserade områden ger marginaliserade människor. Andra ifrågasätter
detta och menar att segregations-forskningen problematiserar och stigmatiserar både de förorter
där människor bor och de människor som bor där.” Av dessa anledningar kan man se den
oklarhet som finns då det kommer till segregations dilemmat, kort sagt finns en tvivelaktig
kunskap gällande människors förhållande till den byggda miljön. Tidigare studier har visat att
man både stött på teoretiska och metodologiska problem. Rummet kan ibland uppfattas som
något externt som påverkar människan och glömmer att den också är en medskapare i bilden,
detta kallas endimensionalitet (Lilja, 2013).
Den “problemfyllda förorten” ser man ibland endast ur ett perspektiv utifrån. Detta leder
till att människor som lever där osynliggörs, man missar de personers kvaliteter i förortsmiljöer.
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Det är viktigt att se och få kunskap i vad dessa människor vilka bor på dessa platser värdesätter,
vilka sociala kretsar de befinner sig i, vilka identitetsskapande platser som existerat med mera.
Förorternas fysiska miljö kan i många fall ses som problematiska, men det behöver inte vara så då
sociala orsaker kraftigt kan väga in. Brist på kunskap inom området ger en stark begränsning då
man vill utveckla planeringen till det bättre och nå ett socialt och hållbart samhälle i framtiden
(Lilja, 2013).
Då man tidigare utfört studier har forskare alltid sett bilden i ett perspektiv utifrån, men de
senaste decenniet har man börjat göra undersökningar ur ett perspektiv inifrån. Lilja (2013)
förklarar att det finns två olika dimensioner på förorten som går hand i hand. En syn som
kommer från de individer som lever utanför förorts-samhället och de individer som bor och lever
i det samhället. Lilja uttrycker “Synen på förorten är en social konstruktion av värderingar,
intryck, handlingar och erfarenheter som uttrycks i segregations-diskussionen.” (Lilja, 2013). Ett
viktigt perspektiv då det kommer till identitet vilket bidragit till en förändrad syn på stadens form
och hur den byggda miljön påverkar den mänskliga identitetsskapandet (Lilja, 2013).
Segregation förklaras ibland som en global ekonomisk omstrukturering i olika samhällens
storstäder. En förändringsprocess som bidragit till olika konsekvenser främst för samhället
människorna lever i. Boendesegregationen är något som blivit aktuellt de senaste decenniet.
Storstads-utredningens resultat visar att förorten fortfarande är ett utsatt område vilket bidragit
till att segregationen blivit allt djupare och stärkts. Oftast beskrivs förortslivet som problemfyllt
och en stark negativ bild finns över många områden. Denna syn kommer dock oftast från de
utomstående. De som bor och lever i förorten ger många gånger en positiv bild med trivsel och
gemenskap i området. Dock gör miljön i förorten individer mer tillbakadragna och formar ett
beroende av sin egna omgivning. Författaren Lilja tar upp en tes där hon hävdar att segregerade
förorter många gånger kan utvecklas till egna platser med traditioner och kultur (Lilja, 2013).
Lilja uttrycker även “Segregationsproblematiken handlar om tendenser till fragmentisering i
städer genom ökade klyftor mellan människor i olika stadsdelar och mellan förorter, liksom om
tendenser till svagare relationer mellan de boende och deras miljö. Det kan karaktäriseras som
brister i miljöns mänskliga kvaliteter.” (Lilja, 2013).
Segregationens konsekvenser har också bidragit till främlingskap. Den rumsliga
åtskillnaden finner man i många sammanhang och den har format en permanent och
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reproducerande problematik. Främlingskapet är ett hermeneutiskt problem vilket innebär att
svårigheter dyker upp då man ska tolka och förstå varandra vilket kan väcka irritation. Det finns
emiska och fagiska strategier i samhället. Lilja uttrycker “Den fagiska strategin är inklusiv och
införlivar främlingar med grannar, den emiska är exklusiv och låter främlingar bli och förbli
utlänningar, de andra eller outsiders”. Avståndet i rummet ökar allt mer och en tydlig skillnad
bland individers livsvillkor har formats. Lilja förklarar att segregation och fattigdom hänger ihop.
I de flesta förorter finner man många låginkomsttagare, vilket också ökat med tiden. På dessa
platser hittar man många människor som är arbetslösa, bidragsberoende och har en hög
ohälsotal (Lilja, 2013).
Staten och kommunen har under tre decennier matat in höga belopp för att motverka
segregation-problematiken. Man har haft som mål att skapa gemenskap och integration mellan
individer i dessa problemområden. Trots många försök och projekt har man misslyckats med att
bryta detta mönster men under senare tid har man till viss del kunnat motverka den negativa
utvecklingstendenser (Lilja, 2013). Kritik mot förorten har ekat genom åren samt stämplats på ett
negativt sätt och än idag har de flesta förorter inte kunnat hämta sig ifrån denna stämpling.
Författaren Lilja förklarar även att det finns en stor lucka mellan planeringen och verkligheten.
Lilja uttrycker “Med ett inifrån-perspektiv på relationen människa-byggd miljö framträder att
den fysiska omgivningen har en social mening som rör djupare strukturer i människors liv.
Omgivningen ger en grund för identitet och förankring, som kan ha både etisk och existentiell
betydelse beroende på de värden som människor tillskriver den.” Lever man i förorten innebär
det att man lever på olika villkor då omgivningen inte har koll på vad man gör. Detta anser man
kan leda till att man känner sig utanför. Förorten är dock långt ifrån något negativt för den
individ som bor där. Är man född och har haft sin uppväxt i förorten är verkligheten något annat
än det man ser och hör. Lilja hävdar att endast de som bor där har nyckeln till förortens
hemligheter (Lilja, 2013).

3.3 Segregering i skolan
Grundskoleelevers resultat i den svenska skolan har sjunkit drastiskt sedan 1990-talet,
speciellt gällande de naturvetenskapliga ämnena enligt internationella kunskapsmätningar.
Varför denna nedgång uppkommit är inte helt tydligt men det finns en del faktorer som kan
förklara detta. En förändring har tydligt skett och skolverket har försökt att studera varför denna
förändring ägt rum (skolverket, 2009). Ett antal reformer utfördes under 1990-talet och
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decentraliseringen är en stark nämnare. Den svenska skolsystemet förändrades från ett
centraliserat system till ett mer avreglerat system. Staten gav mer utrymme för lärarens egna
tolkningar och utökade möjligheten för föräldrar och barn att välja skola. Fristående skolor tog
plats och man införde också ett nytt betygssystem. Skolverket hävdar att de reformer som tog
plats inom utbildningsområdet inte är avskilda fenomen utan de återspeglar förändringen i
samhället. Samhällsförändring har dock varit en bidragande faktor till skolan och dess villkor.
Sverige hamnade i en djup lågkonjunktur, detta påverkade finansieringen i skolan och
arbetslösheten växte vilket ledde till att de sociala klyftorna ökade kraftigt. Det demografiska
mönstret började förändras, invandringen tog fart och boendesegregation blev allt mer omtalad.
Även de traditionella familjemönstren förändrades och skilsmässor ökade. Skolverket hävdar att
det finns studier som förklarar att vissa elever blivit påverkade av att föräldrarna bor isär, men
resultatet är inte tydlig. Det kopplas mer ihop med de socioekonomiska statusen föräldrarna bär
på (skolverket, 2009). Skolverket tar även upp ny-teknik vilket man anser påverkat elever då det
blev en ny fritidssyssla vilket konkurrerar med skolan till en viss del. En studie visar att det inte är
själva datoranvändningen i sig som ger en negativ effekt utan att det är elevens läs-prestation som
försämrats då man ägnar mindre tid åt läsning av böcker. Det är alltså en del faktorer som blivit
en bidragande orsak till dålig skolresultat. De förändring som tog far under 1990-talet har
trappats av, dock finns det en del som blivit bestående än idag. De strukturella förändringarna
har påverkat skolans verksamheter (skolverket, 2009). Skolverket hävdar “Flera av dessa
förändringar har rimligen påverkat förutsättningarna för skolans verksamhet, men relationen
mellan samhällsfaktorer och skolresultat är i stora stycken outforskade såväl nationellt som
internationellt. En bidragande orsak till detta är att direkta mått på sådana faktorer är svåra att
identifiera, avgränsa och observera. Ett annat problem är att det är svårt att förutse när
samhällsfaktorer får effekt. Det kan ta lång tid innan samhälleliga förändringar får
återverkningar på elevers skolresultat.” (Skolverket, 2009).
Det har även varit svårt att se konsekvenserna av de nya reformerna som genomfördes.
Skolverket hävdar att reformerna har haft stor inverkan samt är en rimlig förklaring på varför
skolresultaten i den svenska grundskolan sjunkit. Implementeringen kan ha kraftiga brister.
Skolverket uttrycker “Flera svenska forskare har konstaterat att reformens intentioner inte är
samma sak som dess resultat och att det inte är givet att en reform alltid går i önskad riktning”.
Den svenska grundskolans utvecklingstendenser har skolverket delat in i fyra kategorier. Det är
individualisering, decentralisering, differentiering och segregering. Denna uppdelning har

KARLSTADS UNIVERSITET

!13

skolverket utfört för att sammanfatta och systematisera den forskning som skett kring ämnet
(Skolverket, 2009). De fristående skolorna är inte bara ett tillägg i de svenska skolorna runt om i
landet utan den är idag en populär del av det svenska samhället. Antalet fristående skolor har
fördubblats sedan 1990-talet. Möjligheten för att placera sitt barn i en fristående skola har dock
alltid setts ur en positiv vinkel. Olika studier har genomförts och man ser att de reformer vilka
gjordes under 1990-talet har bidragit till exkludering och segregation. Dock kan man inte dra
slutsatsen i vilken grad skolvalsreformen påverkat läget. Boendesegregationen är en avgörande
faktor då det kommer till elevers utbildningsval och skolresultat enligt skolverket. Den svenska
skolan har blivit allt mer homogen. Även skillnaden mellan skolor och grupper har förändrats
och skolresultaten skiljer sig starkt. Skolverket uttrycker “Variationen mellan skolor är relativt
liten i Sverige om man jämför med andra länder, både när det gäller elevsammansättning utifrån
socioekonomisk bakgrund och elevernas resultat.” (skolverket, 2009). Mellan åren 1998 och 2004
visade sig att skolsegregationen ökat med 10 procent. Detta med avseende på föräldrarnas
socioekonomiska bakgrund. Även skillnaden mellan skolor har framkommit under samma
tidsperiod. De genomsnittliga meritvärden man samlat in har varit väldigt låga. Även
föräldrarnas utbildningsnivå har en tydlig påverkan på vad deras barn får för resultat i skolan.
Skolverket uttrycker “Det framgår att föräldrarnas utbildningsnivå är den faktor som starkast
påverkar betygs utfallen och har ungefär dubbelt så stort förklaringsvärde som kön och etnicitet.”
(Skolverket, 2009). De resultat en elev får kan även påverkas av hens omgivning. Det kan vara i
antingen en positiv riktning eller en negativ. Kontextuella effekter kan vara en bidragande orsak.
Skolverket förklarar också att lärarförväntningar och kamrateffekter är viktiga kontextuella
effekter. De uttrycker “Kamrateffekter innebär att en elevs resultat påverkas av kamraternas
prestationsnivå. I den internationella forskningen finns starkt stöd för att kraftiga kamrateffekter
verkligen existerar” (skolverket, 2009).
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4 Teori
4.1 Bourdieus kapitalformer
I följande del kommer en redogörelse över de perspektiv och teoretiska begrepp vi använt
oss av i vår studie i syfte att söka svaret till vår frågeställning. Under diskursanalysen har
vi använt oss av Pierre Bourdieus kapital teori då vi anser den som passande vid en kritisk
diskursanalys.
Sociologien Pierre Bourdieu är känd för att undersöka relationen mellan människor och
strukturer. Bourdieus Empiriska och teoretiska arbete kan förstås genom tillskrivande av
ekonomiska samt sociala förhållanden (Bunar, 2001). Strukturella villkor och maktförhållandet
påverkar individers hela handlingsmönster både fysiskt och mentalt i olika sammanhang till
något som kallas habitus. Habitus påverkar allt från vilka val man gör i vardagen så som vilken stil
man har, musiksmak och i stort sett alla andra val man gör. Det symboliska kapitalet är Pierre
Bourdieus teoretiska stomme (Bunar, 2001). De flesta förknippar kapital med ekonomi,
egendomar samt andra ekonomiska värden. Bourdieu breddade dock dess betydelse till att även
innefatta fler värden än enbart ekonomiska. Enligt Bourdieu (1977) existerar fyra mer viktiga
former av Kapital:
• Kulturellt kapital - smak, kunskap, utbildning, språk, konst
• Ekonomiskt kapital - innehav av pengar, egendomar
• Socialt kapital - relationer till personer med resurser att göra karriär och förverkliga sig själva
• Symboliskt kapital - förfogande av status, ära, prestige. Det symboliska kapitalet blir dock giltigt
först när de anses berättigat av andra.
De olika kapitalen Bourdieu nämner är intressanta att studera när vi ska skapa oss en förståelse
kring varför det ser ut som det gör gällande skolsegregationen i Göteborg.

P. Bourdieus ser

bland annat arbetarklasskulturer och invandrarkulturer som strukturer som exempel på
dominerande på ett sätt som inte erkänns i avgörandet om vem som ska nå sociala positioner,
han menar alltså med kulturell eller social migration ofta leder till att man framförallt tappar
men också vinner i symboliskt kapital. Denna teori kan vara kontroversiell men av intresse när vi
ser på våra undersökta skolor där det på den ena skolan är 100 procent utrikesfödda elever och
där den andra skolan har en klar majoritet svenska elever (Bourdieu, 1994).
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5 Resultat och analys
5.1 Analys - Kärralundsskolan och Bergsjöskolan
Vi har undersökt två skolor inom Göteborgs kommun; Bergsjöskolan i stadsdelen
Bergsjön tillhörande SDN(stadsdelsnämnd) Östra Göteborg samt Kärralundsskolan i
stadsdelen Torp, tillhörande SDN Örgryte-Härlanda. Våra undersökningar visar att det
finns tydliga orsaker till varför skolsegregation är så pass utbredd som den är i Göteborg.
Under intervjuerna med rektorer, lärare, politiker och tjänstemän var det ett antal
punkter de nämnde som huvudskäl till den utpräglade skolsegregation som råder i
Göteborg, och dess konsekvenser i form av stora resultatskillnader elever emellan. Det
alla intervjupersoner ansåg som den största orsaken är den utbredda
bostadssegregationen som råder i Göteborg. Vi kommer återkomma till bostads
segregationens effekter på skolornas resultat senare. Här är en lista på de sakerna
intervjupersonerna menade var de viktigaste orsakerna till skolsegregationen:
• Det fria skolvalet
• Bostadssegregation
• Hög andel nyanlända elever i vissa skolor
• Kriminalitet
• Politisk ovilja
• Homogent
• Isolerat
• Otrygghet
• Brist på kunskap och engagemang från föräldrar
• Resursbrist
• Grupproblematik
• Språkförbistringar

Detta är ett antal begrepp som uppkom under intervjuerna som vi i efterhand under vår analys
tagit fasta på när vi velat komma närmare svaret på vår frågeställning.
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5.2 Bostadssegregationen och de fria skolvalets påverkan på skolresultaten
Att bosätta sig var man vill är inte en förmån för alla, utan endast för en liten grupp
privilegierade individer i samhället. Har en person lägre inkomster minskar valmöjligheterna att
bo var man vill och tvärt emot med högre inkomster. Vilken inkomst en person har styrs i många
fall av vilket yrke en har vilket i sin tur grundar sig i vilken utbildningsbakgrund personen
besitter. I Göteborg existerar en utbredd segregation mellan rika och fattiga samt utrikesfödda
och svenskar. Det finns mer att läsa om det i Göteborgs kommuns egna rapport på området,
segregation i Göteborg (Fattiga och rika - en segregerad stad). I Bergsjön bor en hög andel
utrikesfödda med lägre utbildning än jämförelsevis stadsdelen Torp, där Kärralundsskolan ligger.
Under intervjuerna på skolorna ställde vi frågor om hur det fria skolvalet påverkat
elevsammansättningen, där svarar Bergsjöskolan att en klar majoritet av deras elever bor i nära
anslutning till skolan. Det svarade att det finns en tendens att visa elever söker sig till andra skolor
av olika skäl, bland annat i önskan om bättre skolmiljö. Ett antal av de elever som sökt sig till
andra skolor återvände till Bergsjöskolan då de kände sig utanför eller längtade tillbaka till sin
gamla skola, enligt en lärare på Bergsjöskolan. Kärralundsskolan har till skillnad från
Bergsjöskolan en relativt lång kö av barn som vill gå där. Rektor och lärare på Kärralundsskolan
beskriver att i Göteborg fungerar det så att man har prioritet till den skolan man bor närmast. Så
om man bor i Torp, Örgryte-Härlanda har man företräde, men då skolan är populär söker sig
föräldrar till elever från andra stadsdelar dit i hop om att få en plats för deras barn på skolan. De
förklarade även att familjer var beredda att flytta till områden nära skolan och andra som gjort
ogiltiga adressändringar enbart för att få en plats på skolan för deras barn. Skolverkets
undersökning (siris.skolverket.se) visar att endast 11 procent av skolelevernas föräldrar på
Bergsjöskolan har eftergymnasial utbildning till skillnad från 83 procent av Kärralundskolans
elevers föräldrar. Anders Trumberg, forskare på Örebro universitet har skrivit avhandlingen
"Den delade skolan", i den står mycket intressant fakta om hur elevernas skolval påverkas av
föräldrarnas utbildningsbakgrund, bland annat att föräldrar med längre utbildningsbakgrund
tenderar att i större utsträckning påverka vilken skola deras barn ska gå i (Den delade skolan, s.
51). Den bilden vi har fått av Rektorer och lärare på respektive skola är att eleverna på
Bergsjöskolan i större utsträckning baseras på närhetsprincipen, alltså att eleverna bor i närheten
av skolan. I Kärralundsskolan går elever från skolans närområde men även andra stadsdelar, och
även om inte alla kommer in på skolan av olika anledningar finns en lång kö av elever från olika
stadsdelar som vill börja på skolan. Vi kan dra slutsatsen att det verkar finnas en större
dragningskraft att gå på Kärralundsskolan, även om man inte bor i nära anslutning till skolan.
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Med vetskapen att de som väljer skolor till sina barn i högre utsträckning har en längre
utbildningsbakgrund tillsammans med resurser som att skjutsa barnen längre sträckor med bil
gör segregationen än mer påtaglig. Med dagens bostadsbestånd där i många falla hyresbostäder
och bostäder i ägandeform ligger separerade i olika stadsdelar blir integrationen mellan olika
samhällsklasser och etniciteter lidande till förmån för de med resurser och stora kapital som har
möjlighet att enklare ta för sig av valfrihetens olika fördelar. Detta går i linje med de intervjuerna
vi haft på skolorna där det i Bergsjön framförallt är närheten till skolan som är den viktigaste
faktorn i val av skola som vi nämnde tidigare. Medans det i Torp/Örgryte är att skolan håller
hög kvalité som är den viktigaste faktorn. Nu bor det relativt många välutbildade i området runt
Kärralundsskolan, men man kan tänka sig vad som hade hänt om skolan hade haft sjunkande
kvalité och resultat. Antagligen hade många föräldrar med hög utbildning flyttat sina barn till
andra skolor där chansen vart större för barnen att nå bättre resultat. En annan faktor som kan
kopplas till begreppet bostadssegregation är hur bostadsområdet i sig påverkar invånarna, så
kallade "grannskapseffekter". Hur påverkas interaktionen grannarna och invånarna emellan i
respektive bostadsområde? Om en person växer upp i ett visst säreget bostadsområde, exempelvis
bland höginkomsttagare i ett villaområde eller arbetslösa i ett miljonprogramsområde påverkar
det antagligen ens uppfattningar och värderingar på olika sätt (Bauder 2002). Under 1980-talet
genomfördes studier av fattiga bostadsområden, bland annat: The truly disadvantaged av
William J. Wilson (1987). Han undersökte om personer som bor i fattiga områden påverkas i
negativa banor. Resultat var slående, individer i utsatta och fattiga områden blir mer isolerade i
från det övriga samhället jämförelsevis mot andra samhällsgrupper. Människorna där har
dessutom en tendens att ägna sig åt avvikande företeelser i större utsträckning. Det kan handla
om synen på arbete, pengar, kriminalitet och annat som han menar smittar av sig på varandra i
dessa områden. Detta tillsammans med en utbredd diskriminering utifrån som på nått sätt skapar
en resignations kultur mot det övriga etablissemanget vilket spär på de negativa tendenserna
ytterligare (Wilson 1987).

5.3 Utbildningsbakgrund och etnicitet
I de fallen föräldrarna har eftergymnasial utbildning är vart tjugonde barn ej behörigt till
påbörjande av studier på gymnasiet, det kan jämföras med vart tredje barn med föräldrar med
som högst grundskolebehörighet, baserat på snittet i Sverige (SCB.se). Elever födda i Sverige
men med invandrade föräldrar har lägre meritvärden än jämförbara elever med svenskfödda
föräldrar, tar man hänsyn till föräldrarnas utbildningsbakgrund försvinner dock denna skillnad.
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Detta betyder att i de fallen barnet är fött i Sverige eller kommit hit innan skolstart inte påverkas
av vilken etnicitet hen har utan enbart föräldrarnas utbildningsbakgrund. Detta betyder att
föräldrar födda i andra länder generellt har lägre utbildningsbakgrund i jämförelse med svenska
föräldrar (SCB.se). Barn som kommer till Sverige efter första skolåret, oavsett föräldrarnas
utbildningsbakgrund har lägre meritpoäng jämfört med andra elever. På Bergsjöskolan går det
hundra procent med utländsk bakrund. Lärarna på skolan beskrev att det både finns elever födda
i Sverige men även nyanlända elever. När man läser att endast elva procent av elevernas
föräldrar har eftergymnasial utbildning (vilket för övrigt är lägst av alla skolor i
Göteborgsområdet), tillsammans med en relativt stor grupp nyanlända elever, förstår man att
skolan har stora utmaningar. Kärralundsskolan har inte samma utmaningar då eleverna på
skolan i de flesta fall (83 procent) har föräldrar med eftergymnasial utbildning (siris.skolverker.se).

5.4 Övrigt
I denna del tar vi upp och analyserar företeelser och begrepp kopplat till ökad skolsegregation
som uppkom under intervjuerna vilket vi tidigare nämnde. En av intervjuerna vi genomförde i
Göteborg var med en Socialdemokratisk politiker i utbildningsnämnden (vice ordförande). Han
menade att staden står inför stora utmaningar kopplat till segregation och att hanns parti lagt
förslag i syfte att minska konsekvenserna av segregation. Vi hade frågor om varför man inte lagt
förslag tidigare som gett önskad effekt. En bit in i samtalet berättade han mer öppenhjärtigt om
hur situationen ligger till och varför det kan verka så trögt. När man lägger förslag måste det
gynna så många som möjligt, man kan inte lägga förslag som kraftigt gynnar en minoritet men
samtidigt missgynnar andra grupper, genom exempelvis skattehöjningar. Han menade att
politiken alltid är en kompromiss, dels för att inte tappa väljare men också för att förslagen måste
vara utformat på sådan sätt att de kan gå igenom i kommunstyrelse och kommunfullmäktige
genom att andra partier röstar ja på förslagen. Det var inget han sa rakt ut men vi tolkade det
mellan raderna att det heller inte finns en allmän opinon om en förändring. Majoriteten av den
svenska befolkningen vill minska segregation men frågan är till vilket pris?
På båda skolorna ställde vi frågan: "hur ser ni på den homogena elevsammansättningen, sett till
etnicitet?". Till vår förvåning menade lärarna på båda skolorna vi intervjuade att det inte bör ses
som ett problem utan snarare tvärtom. På Bergsjöskolan svarade de att man har många elever
från olika länder med olika bakrund och att det visserligen hade vart bra med en blandad skola
men att risken för social oro bland elever kunnat leda till lägre resultat. Hon hänvisade även till
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att man på försök i en annan stadsdel "bussat" elever mellan stadsdelar till andra skolor med
bättre resultat, och att det var ett misslyckande. Vi genomförde en intervju med
stadsdelsdirektören för västra Hisingen där just detta experiment med "bussning" mellan
stadsdelar ägt rum. Han bekräftade bilden av ett misslyckande där varken elever från stadsdelen
med bra resultat eller den stadsdelen med dåliga resultat var förtjusta i detta. Så efter en period
återgick eleverna till sina gamla skolor. Efter en tid av analys om detta var en god eller dålig idé
kopplat till skolresultat visade de sig att flytten haft marginella effekter. De slutsatser vi kunnat
dra efter att ha intervjuat inflytelserika personer inom utbildningsområdet i Göteborg angående
framtiden är följande: Bygga nya skolor i lägen mellan stadsdelar som täcker in olika
socioekonomiska områden med syfte att få mer blandade skolor. Det finns en ambition att jobba
tydligare med de sociala frågorna vid nybyggnation, exempelvis rimliga hyror så att så många
som möjligt har råd att bosätta sig i nybyggda hus. Men även sådana frågor som bättre löner och
villkor för lärare då det i vissa stadsdelar finns en tendens att lärare och rektorer byter arbetsplats
av den anledningen att upplever att allt för stor arbetsbelastning.

6. Slutdiskussion
I början av arbetets gång i processen att välja inom vilket område som vi tyckte verkade mest
intressant läste vi en artikel om att "segregationen ökar i svenska skolor". Vi tyckte det lät
intressant vilket ledde fram till att det blev just skolsegregation vår studie kom att handla om.
Orsaken till det var initialt att vi upplevde att det fanns många olika orsaker till skolsegregation,
samt att frågan verkade komplex i många avseenden, vilket betydde att det borde finnars mycket
information och forskning på området att både undersöka och skriva om vilket vi snart
upptäckte. Som framgår i paragraf 8 i skollagen:

"8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång
till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag."(riksdagen.se)

Alla barn oavsett i vilken stadsdel man bor har rätt till utbildning på samma villkor. Vår
utredning visar att så inte är fallet i realiteten. Och trenden är att segregationen är påväg att öka
ändå mer. Resultaten visar att de elever som drabbas mest negativt av skolsegregationen är de
vars föräldrar har kort studie bakrund. Samtidigt har vi fritt skolval i Sverige vilket många menar
är positivt med tanke på valfrihet. Det har dock som vi nämt tidigare missgynnat vissa men
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gynnat andra elevgrupper där resurserna varit större. Vi menar att en grundläggande
förutsättning för att fritt skolval ska funka på bästa sätt och integrera alla vare sig bakrund är
genom mer information till elever och föräldrar. I dagsläget är det mycket upp till varje individ
att söka information om vilka möjligheter man har att välja skola, detta gynnar familjer med
välutbildade föräldrar. Informationen bör vara transparent och visa på för och nackdelar med
olika skolor samt vilka övriga rättighet som finns i svensk skola. Samtidigt finns en trend att
skolorna blir allt mer homogena med tanke på etniskt ursprung. Vi anser detta mycket oroande
av flera skäl, bland annat fördomar, racism och utvecklanden av parallellsamhällen. I den frågan
bör politikerna enas om förslag för att vända trenden. Vad man exakt skulle göra i den frågan
har inte vi svaret på men vi anser det som en allvarlig utveckling. Den kanske viktigaste slutsatsen
vi har dragit är att den största orsaken till skolsegregationen inte ligger i skolan utan i områdena i
kring, samt andra sociala frågor. Bostadssegregationen är alarmerande i Göteborg, detta
påverkar skolresultaten markant. Vill man få bort skolsegregation måste man minimera
bostadssegregationen. Politikerna i Göteborg vi frågade hade dock ingen Quick-fix på just den
problematiken utan hänvisade till staten och de som bestämmer på riksnivå då dessa frågor är
likadana i hela riket. Sammantaget är att den utpräglade skolsegregation vi ser i dag sannolikt
kommer fortsätta i överskådlig tid om inget radikalt förslag dyker upp.
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