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Sammanfattning 
 

I Sverige satsas det på integration genom att alla ska få möjligheter till samma utbildning och 

därigenom tillgång till arbetsmarknaden. Trots detta råder det i Sverige hög grad av 

segregation. Syftet med denna uppsats har därför varit att sammanställa och undersöka 

litteratur kring hur social segregation påverkar elevers skolgång och resultat, där vi även 

studerat hur bostadssegregation och etnisk segregation samverkar och skapar social 

segregation. Det var även viktigt att undersöka hur elevers bakgrund och socioekonomiska 

förutsättningar påverkar deras skolgång och lärande. Detta gjordes i relation till hur olika 

sorters segregation skapar olika förutsättningar för individer. Denna undersökning är viktig då 

grundskolan har en viktig roll i att fostra elever till att leva i ett mångkulturellt samhälle där 

alla ska vara lika mycket värda och ha rätt till samma möjligheter. Därför ska grundskolan 

fostra eleverna så att alla anser sig ha samma möjlighet till högre utbildning. Eleverna ska 

även lära sig att respektera andra samt få förståelse för alla individer, oavsett bakgrund. 

Denna fostran ska även motverka segregation. I vår litteraturstudie har vi använt oss av 

avhandlingar som tar upp olika relevanta faktorer för vår uppsats. Vi har även använt oss av 

artiklar samt statistik från Skolverket för att få konkreta resultat där olika faktorer visas 

påverka elevers skolgång. Vi sammanställde sedan det material vi hittat för att kunna dra 

slutsatser. Kritiska perspektiv var även en viktig del i vår uppsats, dessa använde vi som 

hjälpmedel i analysen för att framföra och synliggöra olika perspektiv på 

segregationsproblemet. I analysen ställde vi dessa olika perspektiv och synsätt mot varandra 

för att kunna komma fram till slutsatser. En slutsats vi kom fram till utifrån analysen är att 

etnisk segregation samt bostadssegregation samverkar och skapar social segregation. 

Ytterligare en huvudsaklig slutsats är att elevers skolgång och resultat påverkas av social 

segregation samt av deras bakgrund och socioekonomiska förutsättningar. Alla påverkas av 

social segregation men de som påverkas mest är de elever som går i lågklassiga skolor. 
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1. Inledning 

TT (2016) rapporterar att det i Sverige satsas mycket av statens budget på integration. Detta 

genom att pengar satsas på Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, skolor, förskolor och den 

offentliga sektorn. På Regeringskansliets (u.å.) hemsida står det under rubriken “Nyanländas 

etablering” att det sker en satsning på integration och att målet med dessa satsningar är att alla 

individer som är segregerade ska få ett arbete. Tanken är att individerna ska bli integrerade i 

samhället genom arbetet och även få möjligheten att känna sig som en del av samhället. 

Regeringskansliet (u.å.) visar även att integration är viktigt i Sverige och skolan samt att 

utbildning har en stor roll i att skapa ett samhälle där alla kan bli integrerade. I denna uppsats 

kommer vi genom en litteraturstudie undersöka hur social segregation påverkar elevers 

skolgång samt deras resultat. Som ett led i detta kommer vi även att belysa hur olika sorters 

segregation samverkar härvidlag. Med skolgång menas hur deras lärande och upptag av 

kunskaper påverkas. Fokus ligger på Sverige och hur det har sett ut under 2000-talet. Vi 

kommer att lyfta olika perspektiv och synsätt för att sedan kunna dra egna slutsatser. 

Nihad Bunar (2001, s. 58) förklarar ett begrepp som är viktigt att förstå för att veta vad social 

segregation är. Detta begreppet är social integration som innebär att olika individer och 

grupper har ett förhållande till varandra, umgås och kommunicerar med varandra samt har och 

deltar i gemensamma intressen. Social segregation är motsatsen till social integration och vårt 

mål är att ta reda på hur detta påverkar elevers lärande. Ove Sernhede och Ingegerd Tallberg 

Broman (2014, s. 19) skriver att skola och utbildning historiskt sett alltid har varit segregerat 

och att grupper har delats upp utifrån klass, kön, etnicitet etc. De visar även att det under de 

senaste decennierna har blivit ännu större skillnader i resultat och måluppfyllelse mellan olika 

samhällsskikt och grupper. Det svenska skolsystemet försöker dock motarbeta detta och har 

skapat en ny struktur för skolan. Strukturen innebär att den svenska skolan ska vara en skola 

för alla, där alla ska få plats och få samma möjligheter till lärande (Sernhede & Tallberg 

Broman, 2014, s. 19f.). Bunar (2001, s.18f.) visar att det finns klyftor i samhället mellan olika 

grupper av människor som avspeglar sig i skolan. Detta gör att om samhället är segregerat 

kommer även skolorna att bli det. Författaren visar även att en social snedrekrytering pågår, 

vilket innebär att elever i de högre samhällsskikten och de elever som går på en skola som 

anses vara bättre i högre utsträckning rekryteras till högre utbildning än de elever som går på 

skolor som ses som sämre. Grundskolan har en stor påverkan på den fortsatta utbildningen 

och därigenom segregationen då grundskolan lägger grunden för elevers åsikter angående sina 
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möjligheter till fortsatt utbildning. Det påstås även att valet av skola ofta görs utifrån 

närhetsprincipen, vilket gör att bostadssegregationen även påverkar den sociala segregationen. 

Skolors status styrs därför ofta av vilket område de ligger i. En skola som ligger i ett 

invandrartätt område där arbetslösheten är hög ses ofta som en sämre skola än en skola som 

ligger i ett medelklassområde där arbetslösheten är låg (Bunar, 2001, s. 18f.). 

Något som är viktigt för att få en större förståelse kring vad som kommer presenteras senare i 

uppsatsen är hur skolvalet går till. Skolverket (2016) beskriver att det är elevernas 

vårdnadshavare som väljer var eleverna går och som lägger in önskemål till kommunen om 

placering. Vårdnadshavare kan även välja om de vill att deras barn ska gå på en fristående 

skola. Alla elever har rätt att söka till fristående skolor. Ett urval av elever kan dock göras 

utifrån vad Skolinspektionen beslutat, detta om skolan har fler sökande än platser. Om 

eleverna vill har de rätt att gå i en skola som ligger nära hemmet, detta kallas 

närhetsprincipen. Dock kan flera skolor i en kommun anses ligga i elevernas närområde. 

Därför har kommunen rätt att välja vilka elever som har störst rätt att gå på en viss skola om 

den har fler sökande än platser (Skolverket, 2016). Vidare i denna uppsats kommer vi att 

undersöka hur elevers skolgång och resultat påverkas av social segregation. Även hur social 

segregation skapas kommer att presenteras och analyseras. För att få en större förståelse för 

det svenska skolsystemet ser vi det därför som viktigt att läsaren innan detta tas upp får en 

förståelse för hur valet av skola går till. Vår bedömning är att det är viktigt att veta att alla har 

samma möjligheter vid val av skola. Denna undersökning blir intressant då Sabine Gruber 

(2007, s.75) visar att skolor som är socialt segregerade generellt sett fått sämre resultat än 

socialt integrerade skolor. Anders Trumberg (2011, s. 60f.) visar även att elever som går på 

socialt segregerade skolor generellt sett får en sämre skolgång då dessa skolor får mindre 

resurser. Mer om detta kommer att presenteras senare i uppsatsen i kapitel 3 och 4.   

1.1  Syfte & Frågeställningar 

Syfte 

Syftet är att sammanställa tidigare gjorda studier som fokuserat på hur segregation påverkar 

elevers skolgång och resultat, detta med fokus på social segregation. Vilken påverkan 

segregation har på elevers skolgång och resultat mäts genom att jämföra och analysera studier 

och statistik kring detta. Syftet är även att ta reda på vilka kritiska perspektiv som har 

uppmärksammats i tidigare forskning om social segregation inom skolan under 2000-talet.  
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Frågeställningar 

• Hur kan social segregation förstås genom etnisk- och bostadssegregation och hur 

påverkar dessa varandra?  

• Hur påverkar social segregation elevers skolgång och resultat? 

• Vilka kritiska perspektiv kan uppmärksammas i forskningen om social segregation 

med fokus på elevers skolgång under 2000-talet? 

1.2  Avgränsning 

En avgränsning vi gjort i vår uppsats är att vi har valt att fokusera på Sverige och vilken 

påverkan segregation har på elevers skolgång och lärande i den svenska skolan. Fokus läggs 

på social segregation men begreppen bostadssegregation och etnisk segregation kommer även 

att användas för att få en förståelse för vad social segregation är. Vi kommer även att 

undersöka hur dessa tre sorters segregeringar påverkar varandra. Vi har valt att fokusera på 

forskning som skett under 2000-talet fram tills idag. Detta på grund av att den svenska skolan 

förändrats under 2000-talet och för att dagens samhälle präglas av en språklig och kulturell 

mångfald. På grund av att Sverige allt mer utvecklats till att bli ett mångkulturellt samhälle 

från år 2000 tills idag anser vi att det är relevanta årtal att använda oss av i denna studie. Detta 

för att vi ska kunna dra slutsatser som är aktuella och relevanta i dagens samhälle. 

Anledningen till att vi valt att fokusera på hela Sverige och inte enbart en viss stad är för att 

kunna få resultat som stämmer för hela det svenska samhället och som i framtida studier kan 

användas för att dra generaliserbara slutsatser. Detta kommer dock inte göras i denna studie 

men vi hoppas att vårt resultat kan bidra till detta i kombination med andra källor. Ytterligare 

en anledning är för att vi vill kunna bidra med något till det svenska samhället. Därför har vi 

valt att enbart lägga fokus på forskning som utgår från det samhälle vi vill kunna dra 

slutsatser utifrån. Detta då alla samhällen ser olika ut och har olika faktorer som påverkar 

dem. Inom denna kategori finns det många infallsvinklar som skulle vara intressanta att 

undersöka, till exempel hur utvecklingen av elevers sociala förmågor påverkas. Vi tog detta i 

beaktning under planeringen av uppsatsen men valde istället att fokusera på elevers lärande 

och kunskapsinhämtning i form av betyg för att få konkreta och jämförbara resultat. Detta är 

även intressant att undersöka då betyg påverkar vilka val som eleverna kan göra både för 

framtida utbildningar och även framtida arbeten.  
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1.3  Disposition 

I kapitel 2 beskriver vi våra metodval. I kapitlet presenteras vilken metod vi valt som 

utgångspunkt för vår studie, vilket material vi har använt oss av samt hur vi har sökt och fått 

fram materialet. I kapitel 2 beskriver vi även hur vi har använt och hur vi analyserar det 

material vi sökt fram. Avslutningsvis innehåller kapitlet även en kort diskussion kring vår 

studies kvalitet och tillförlitlighet. I kapitel 3 presenteras resultatavsnittet, alltså 

sammanställningen av den litteratur vi funnit. Strukturen i resultatet följer frågeställningarnas 

struktur. Vi besvarar alltså frågeställningarna i den ordning som de presenterats i kapitel 1. I 

kapitel 4 analyseras de perspektiv som framförs i resultatet. Analysavsnittets struktur följer 

resultatets struktur, dock har vi i analysen inkluderat de kritiska perspektiven vi framförde i 

resultatet i de andra resultatdelarna. Detta för att kunna ställa olika perspektiv mot varandra 

och kunna få en djupare förståelse för resultatet för att nå slutsatser. I det sista och femte 

kapitlet presenterar vi vilka slutsatser vi har kommit fram till i studien. Vi avslutar även det 

femte kapitlet med att föra en avslutande diskussion kring resultatet och våra slutsatser samt 

hur våra metodval har fungerat för att uppnå vårt syfte med studien.  
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2. Metod 

För att kunna undersöka och få svar på våra frågeställningar valde vi att göra en systematisk 

litteraturstudie. Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013, 

s.31) beskriver att syftet med en systematisk litteraturstudie är att söka, kritiskt granska samt 

sammanställa vald litteratur inom ett visst problemområde. En studie eller översikt av redan 

existerande forskning kan användas på flera olika sätt. Till exempel kan översikten användas 

för att rapportera nya resultat eller användas som en fristående forskningsöversikt, vilket 

Eriksson Barajas et al. (2013, s.31) nämner. Vi valde att genomföra en litteraturstudie 

eftersom vi var intresserade av att undersöka vad tidigare forskning uttryckt kring social 

segregation och vad de har kommit fram till angående hur elevers skolgång och resultat 

påverkas av segregation. Eftersom vi var intresserade av vad tidigare forskning kommit fram 

till för kunskap angående ämnet segregation ansåg vi att en litteraturstudie är den metod som 

är relevant för oss.  

2.1  Material 

För att få fram material som vi kunde använda oss av i vår studie gjorde vi databassökningar 

via universitetsbibliotekets hemsida. Vi sökte efter avhandlingar och vetenskapliga artiklar 

via databaserna Swepub samt ERIC – Ebsco. Vi sökte även fram relevant litteratur via Libris 

som vi lånade från universitetsbiblioteket. Slutligen gjorde vi även manuella sökningar, där vi 

studerade referenslistan i de mest relevanta avhandlingarna och artiklarna för att finna annan 

litteratur som var intressant för vår studie. För att få fram relevant litteratur använde vi oss av 

en sökstrategi där vi sökte efter de centrala begrepp vi ville studera. Detta genom att använda 

den booleska operatorn “AND” som Eriksson Barajas et al. (2013, s.78f.) beskriver. 

Operatorn “AND” använde vi för att få fram ett specificerat resultat där en kombination av 

begreppen A och B skulle finnas med i litteraturen. De centrala begrepp vi valde att söka efter 

var “social segregation”, “segregation”, “elever” samt “skola”. Sedan avgränsade vi 

sökningen för att enbart få fram litteratur som gjorts under 2000-talet och som även 

genomgått en peer review, det vill säga en granskning av en ämnesexpert. Hur många artiklar 

samt avhandlingar vi fick fram vid sökningarna och hur många av de som vi sållade ut och 

använde till vår studie återfinns i bilaga 1. 

Resultatavsnittet inledde vi med att beskriva hur litteraturen vi har valt förklarade begreppet 

segregation, detta avsnitt fungerar som en bakgrund till de kommande avsnitten i resultatet. 

Vi använde oss av Ove Sernhede & Ingegerd Tallberg Broman (2014) till denna del eftersom 
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de synliggjorde intressanta perspektiv på hur segregation ser ut i dagens samhälle och vilket 

problem det skapar för skolor och elever. Sernhede & Tallberg Broman (2014) förklarade 

även ingående hur segregation sett ut historiskt och hur det har utvecklats tills idag. I nästa 

avsnitt i resultatet valde vi att göra en mer inriktad beskrivning av social segregation där vi 

även kom in på bostadssegregation samt etnisk segregation. I detta avsnitt valde vi att 

använda litteratur skriven av Anders Lindbom (2010), Anders Trumberg (2011) samt Anders 

Lindbäck & Ove Sernhede (2010). Detta eftersom att de har gjort mer ingående studier kring 

social segregation och hur den till stor del påverkas av bostadssegregationen samt den etniska 

segregationen. Lindboms (2010) studie handlar om det fria skolvalet samt hur segregation 

påverkar skolor. Studien visar även vilka positiva samt negativa effekter segregation ger för 

elever och deras skolprestationer. Lindboms (2010) empiriska studie är relevant för vår studie 

eftersom vi har valt att undersöka vilken påverkan segregation har för elevers skolgång och 

det är det som är utgångspunkten i Lindbom (2010).  

Trumbergs (2011) studie kunde vi använda eftersom den handlar om hur social, bostads samt 

etnisk segregation påverkar skolor med fokus på Örebro stads skolor. Vi har använt 

Trumbergs (2011) studie för att beskriva till stor del hur bostadssegregationen påverkar den 

sociala segregationen. I studien framförs det att de olika bostadsområdena och 

bostadssegregationen i Örebro påverkar om en skola och därigenom elever blir segregerade. 

Detta ansåg vi var relevant för vår studie eftersom vi ville undersöka hur de olika 

segregationsformerna påverkar varandra och hur det påverkar eleverna och deras resultat. 

Lindbäck & Sernhedes (2010) studie handlar om vilken betydelse segregation har för elevers 

förhållningssätt till skolan, förorter samt till samhället i stort. I studien framförs elevernas 

egna berättelser och versioner över hur segregation och att leva i en segregerad stadsdel 

påverkar deras identitetsskapande samt synen på den segregerade stadsdelen. Vi ansåg att 

Lindbäck & Sernhedes (2010) studie var relevant för oss på grund av att det även här framförs 

att de olika segregationsformerna påverkar varandra. Vi anser även att det som framkommer i 

studien är trovärdigt eftersom intervjuer med elever har gjorts och därigenom kommer deras 

upplevda erfarenheter och perspektiv fram. Detta visar att det inte enbart är författarens 

perspektiv på segregationens påverkan som framförs.  

I avsnittet som handlar om hur elevers skolgång och skolresultat påverkas av den sociala 

segregationen har vi använt oss av studier gjorda av Laid Boukaz & Taha Rehan (2016), 

Sabine Gruber (2007) och Skolverket (2009) där Anders Lindbom & Ellen Almgrens (2007) 

samt Nihad Bunars (2009) studier även beskrivs. Skolverkets (2017a) samt Anneli Schwartz 
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(2013) studier använde vi oss också av till denna del, men vi använde oss även av de redan 

nämnda studierna Sernhede & Tallberg (2014) samt Lindbom (2010) i det här avsnittet. 

Boukaz & Taha (2016) beskrev hur svårt det är för nyanlända elever att bli integrerade i ett 

klassrum samt hur viktigt det är att en elev känner trygghet med sina klasskamrater samt sin 

lärare för att denne ska kunna uppnå skolframgång. Grubers (2007) empiriska studie visade 

hur segregerade skolor försökte arbeta mot att bli en integrerad skola samt att ha ett integrerat 

klassrum. Gruber (2007) visar olika perspektiv utifrån det hon själv observerat vid de 

studerade skolorna men hon visar även vissa av lärarnas perspektiv kring hur segregation 

påverkar elevernas prestationer i skolan.  

Skolverkets (2009) litteraturstudie beskrev att skolsegregationen har ökat och att detta till stor 

del beror på det fria skolvalet. Skolverket (2009) visade studier gjorda av Lindbom & 

Almgren (2007) samt Bunar (2009) där diskussioner kring hur det fria skolvalet bidrar till att 

skolor och elever blir segregerade. I deras studier gjordes även kopplingen till att det fria 

skolvalet påverkar hur väl eleverna presterar i skolan samt påverkar elevernas syn på sina 

framtidsmöjligheter. I Skolverket (2017a) visades statistik kring hur betygsskillnaderna 

mellan elever med olika bakgrund har ökat och att elever med utländsk bakgrund generellt 

sett har sämre resultat än elever med svensk bakgrund. Schwartz (2013) studie beskriver 

också att det generellt sett är elever med utländsk bakgrund som har sämre betyg och att detta 

troligen beror på segregation. Det visas dock även att andra faktorer kan vara bidragande till 

att utländska elevers betyg generellt sett är lägre.  

Eftersom syftet med vår studie är att undersöka hur social segregation påverkar elevers 

skolgång anser vi att alla ovan nämnda referenser är relevanta för oss. Detta eftersom alla 

referenser lyfter aspekter och perspektiv kring hur den sociala segregationen påverkar elever. 

Det lyfts även andra intressanta perspektiv som visar att det även finns andra bidragande 

faktorer som påverkar hur elevers skolgång och skolresultat blir. För att kunna få fram 

relevant material till avsnittet där vi gör en jämförelse mellan städer och deras elevresultat 

sökte vi efter sådan typ av jämförande statistik via Google och fick därigenom fram statistik 

gjord av Skolverket (2017b) samt Siris Skolverket (2018). I detta avsnitt använde vi även 

Trumberg (2011) och Lindbom (2010) som vi nämnt ovan. Skolverket (2017b) samt Siris 

Skolverket (2018) använde vi för att vi ansåg att det var relevant för vår studie att visa på 

vilka skillnader som finns mellan städer och elevers studieresultat beroende på vilken 

bakgrund de har. Detta avsnitt fungerar som ett stöd till avsnittet om vilken påverkan social 

segregation har för elevers skolgång eftersom vi visar statistik på att det i segregerade städer 
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och skolor ofta förekommer lägre resultat. Som tidigare nämnts ansåg vi att statistiken från 

Skolverket (2017b) samt Siris Skolverket (2018) är relevant för vår studie. Eftersom vi har 

sökt fram statistiken via Google kan vi dock inte vara helt säkra på om den är trovärdig eller 

inte, trots detta ansåg vi ändå att Skolverket är en referens som bör vara trovärdig. För att 

kunna analysera resultatet använde vi oss av de kritiska perspektiv som nämndes i 

resultatkapitlet. I detta avsnitt använde vi oss av Gruber (2007), Lindbäck & Sernhede (2010) 

och Lindbom (2010). Den enda nya referensen vi använde i avsnittet om kritiska perspektiv 

var Henrik Nilsson (2015). I hans forskning studeras två skolor och han har även intervjuat en 

pensionerad lärare som framför sina perspektiv och sin kritik till hur en av skolorna hanterar 

mångkulturaliteten bland eleverna. Nilsson (2015) framför även själv sina kritiska perspektiv 

till hur viktigt det är att hemmen är med och stöttar sina barn i skolarbetet.  

2.2  Tillvägagångssätt och analysmetoder 

Det vi har fokuserat på att leta efter i den litteratur vi sökt fram för vårt arbete är de centrala 

begrepp som vi utgår ifrån i vår studie. I studien är de centrala begreppen vi använder oss av 

social segregation, bostadssegregation samt etnisk segregation. Uppslagsverket 

Nationalencyklopedin (a, u.å) visar att begreppet bostadssegregation innebär att grupper av 

människor med liknande förutsättningar och egenskaper bor i samma geografiskt separerade 

områden. Trumberg (2011, s. 54f.) beskriver även begreppet bostadssegregation genom att 

skriva att det är när olika individer som anses vara homogena utifrån antingen deras etnicitet, 

sociala eller ekonomiska position separeras och bor i bostadsområden där andra individer som 

de anses vara homogena med utifrån någon av ovan presenterade faktorer bor. 

Nationalencyklopedin (b, u.å.) beskriver även begreppet etnisk segregation. Etnisk 

segregation beskrivs vara segregation som skapas av att individer från olika etniska 

bakgrunder samt etniska uppfattningar skiljs åt. Anders Lindbäck och Ove Sernhede (2010, s. 

119) styrker detta och visar att etnisk segregation är när ett “oss och de andra” tänk skapas 

mellan olika etniska grupper. Det begreppet som kommer läggas störst fokus på i vår uppsats 

är begreppet social segregation. Lindbom (2010, s. 623) förklarar detta begrepp genom att 

visa att det innebär att individer separeras till olika sociala miljöer där individer de anses vara 

homogena med verkar. Hur separationen sker beror på vilken sorts segregation som råder. 

Begreppet “socioekonomiska förutsättningar” kommer att användas som ett samlingsbegrepp 

för alla dessa tre sorters segregationer.  
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För att vi skulle kunna avgöra om en avhandling eller artikel var relevant för vår studie läste 

vi igenom inledning, syfte, frågeställningar samt metod i litteraturen för att till en början ta 

reda på om de passade för det som vi ville undersöka. Sedan läste vi igenom 

innehållsförteckningen för att avgöra vilka kapitel och delar som var relevanta för studien 

utifrån det syfte och de frågeställningar som vårt arbete utgick från. Vi fokuserade på att finna 

delar i litteraturen där det framgick vilken påverkan social segregation har för elever och 

deras skolgång. Vi ville även finna delar där det gjordes jämförelser kring hur skolresultat ser 

ut i olika skolor samt vilka kritiska perspektiv som litteraturen framför kring social 

segregation och dess påverkan på elever. De kritiska perspektiven fick vi fram genom att det 

var ett fåtal studier som lyfte andra synsätt och perspektiv på våra frågeställningar. Vi 

samlade därför dessa och använde dem i vår analys för att kunna vara kritiska och 

analyserande med hjälp av olika perspektiv.  

I de avhandlingar vi valde ut som relevanta för vår studie försökte vi få med en så stor del 

som möjligt av de tidigare gjorda studierna in i vår studie. Dock var vissa delar irrelevanta för 

oss och därför fick vi plocka bort dessa delar och försöka hitta annan litteratur som hade gjort 

en liknande studie och var inne på samma spår som vi kunde använda för att styrka den 

tidigare studien med. Eriksson Barajas et al. (2013, s.69f.) beskriver att ett etiskt övervägande 

som bör göras vid en litteraturstudie är att presentera alla resultat som stödjer respektive inte 

stödjer hypotesen eller frågeställningen. I vårt fall blev det därför viktigt att ta med alla 

perspektiv och åsikter som framfördes i litteraturen vi använde oavsett om de stämde överens 

med våra egna åsikter om att social segregation är en faktor som påverkar elevers skolresultat 

eller inte. Vid analysen av de studier och det material vi valt ut till uppsatsen använde vi oss 

av en innehållsanalys. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013, 147) används en innehållsanalys 

för att kunna identifiera mönster och teman i ett insamlat datamaterial. I vår studie 

analyserade vi resultatet med hjälp av de kritiska perspektiven för att kunna identifiera 

återkommande perspektiv och teman som sedan blev våra slutsatser. 

2.3  Tillförlitlighet och räckvidd 

Eriksson Barajas et al. (2013, s.103) beskriver att det är viktigt för en forskare att tillämpa 

reliabilitet i sina studier eller sin forskning. Reliabilitet uppnås när upprepade mätningar av ett 

konstant fenomen visar samma resultat. Författarna beskriver att låg reliabilitet ofta avser att 

mätmetoden i hög grad påverkas av slumpfel, exempelvis bristande instruktioner om hur en 

enkät ska besvaras. Eftersom vi inte har valt en metod som avser att vi behöver utforma ett 
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formulär, en enkät eller intervjufrågor kan vi inte säkerställa att vår studie uppnår reliabilitet 

genom att göra upprepade mätningar. Den mätning som eventuellt skulle kunna göras är att 

jämföra det resultat vi fått fram med någon annan studies resultat. Om detta ska göras krävs 

det att den andra studien också har använt sig av samma litteratur som vi har gjort. Vid en 

sådan jämförelse kan det visa sig om vi har tolkat litteraturen olika och därigenom framför ett 

felaktigt resultat vilket då medför en låg reliabilitet. Vår bedömning är dock att vi har lyckats 

med att uppnå hög reliabilitet eftersom vi har varit två personer som har gjort denna studie. 

Detta har då medfört att vi har kunnat jämföra våra tolkningar av litteraturen med varandra 

och därigenom gjort en form av upprepad mätning.  

Ulf Brinkkjaer & Marianne Høyen (2013, s.104) nämner att validitet avser att bedöma om en 

forskare undersöker det som var avsett att undersöka. Mäter undersökningen det som den ska 

och är resultaten trovärdiga så uppnår forskningen validitet. Ett exempel som Brinkkjaer & 

Høyen (2013, s.104) beskriver medför låg validitet är om ett frågeformulär innehåller brister 

så att respondenterna inte förstår frågorna eller tolkar frågorna olika. Eftersom att vi syftade 

till att undersöka tidigare gjorda studier är vår bedömning att vårt metodval hjälpte oss att 

undersöka det som vi syftade efter. Vårt syfte var att undersöka om elevers skolgång och 

deras resultat påverkas av social segregation. Detta medförde att vi sökte och valde ut 

litteratur som passade vårt syfte och frågeställningar. Som vi ser det har vi uppnått hög 

validitet och undersökt det vi ville undersöka med vårt metodval.  

Generaliserbarhet beskriver Brinkkjaer & Høyen (2013, s.106) som att en forskare undersöker 

ett litet fält eller ett mindre utsnitt av något som därefter kan generaliseras till exempelvis hela 

befolkningen eller hela Sverige. I vår studie ville vi undersöka hela Sverige, dock var det 

svårt att enbart hitta studier gjorda på hela Sverige och därigenom utgår vår studie från 

litteratur kring många olika delar av Sverige samt viss litteratur som utgår från hela Sverige. 

Vi har även använt oss av statistik som både utgår från hela Sverige samt vissa stadsdelar, 

därför har vi kunnat jämföra resultatet från både hela Sverige samt vissa stadsdelar och kunnat 

se ett samband mellan dem. Eftersom Sverige allt mer har utvecklats till att bli ett 

mångkulturellt samhälle i stora delar av landet är vår bedömning att de resultat vi kommit 

fram till är generaliserbara för hela det svenska samhället. Detta eftersom att de resultat vi 

kommit fram till visar vilken påverkan social segregation har för elevers skolgång och 

resultat. Som vi ser det är våra resultat därför generaliserbara eftersom de går att applicera på 

hela Sverige om segregation förekommer överallt i landet, detta utifrån att vi sett samband 

mellan ett flertal städer och hela Sverige statistiskt sett.   
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3. Resultatredovisning  

3.1  Segregation historiskt sett 
 
Historiskt sett har olika former av segregation i relation till skolan alltid funnits. Fram till 

mitten av 1800-talet var det huvudsakligen enbart vissa utvalda pojkar av hög social klass 

som blev undervisade av män. Under 1800-talet skedde dock vissa förändringar och flickor 

fick börja gå i skolan till viss grad, detta privilegium fanns dock enbart för flickor med hög 

social klass. Skolan var också segregerad genom att pojkar och flickor inte gick i samma 

skolor. Staten stöttade även i princip enbart pojkarnas skolor. Under mitten av 1800-talet 

genomfördes en skola för folket, den allmänna folkskolan där både pojkar och flickor var 

välkomna. Trots att skolan var öppen för alla skedde dock en segregation mellan olika 

samhällsklasser som fick olika utbildningar. Nästa steg inom utbildningsväsendet var att 

skolreformen småskolan genomfördes. Här skulle skolorna vara mindre, ligga närmare 

elevernas hem, vara mindre komplicerade och ett samarbete med hemmen skulle ske. Det 

arbetades hela tiden för att skolan skulle bli mer jämlik och integrerande för alla sorters barn. 

Under 1940-talet började det därför planeras för att en sammanhållen och gemensam skola 

skulle införas. Här skulle alla barn få samma möjlighet till utbildning och alla skulle 

integreras i skolmiljön. 

Det dröjde dock tills 1962 innan denna skola genomfördes på riktigt. Under 1960-talet 

uppmärksammades även att jämlikhet och en skola för alla även skulle gälla immigranter och 

individer med annan etnicitet. Under 1980-talet ändrades läroplanen genom att en politisk 

vision verkligen blev en skola för alla och inte bara en skola för alla svenskar. Denna skola 

blev dock inte långvarig utan under 1990-talet betonades istället begreppen valfrihet, 

individualisering och kulturella identiteter. Detta medförde att skolan återigen segregerades. 

Idag arbetar skolor dock för att minska segregationen och fostra elever med hjälp av 

värdegrunden som betonar jämlikhet och demokrati (Sernhede och Tallberg Broman, 2014, s. 

19-26).  

Sernhede och Tallberg Broman (2014, s. 35) visar även att skolvärlden återigen blivit mer 

segregerad och kopplar samman detta med att måluppfyllelsen minskar, samt att 

utanförskapet i dagens samhälle blivit större för vissa samhällsgrupper. Författarna visar även 

att skolsegregation skapar skillnader för elevers livsvillkor och möjligheter i livet. De skriver 

att:  
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Ett segregerat flerparallelligt skolsystem har återskapats med stora likvärdighetsproblem och 

bristande förmåga att ge barn och unga den stimulans till utveckling och lärande som de har 

rätt till och som utgör en nödvändig förutsättning för inkludering i en positiv framtid 

(Sernhede och Tallberg Broman, 2014, s. 35).  

 

Sammanfattningsvis visar författarna att det finns en stor medvetenhet om att skolan idag är 

segregerad men att det finns få kunskaper om hur detta kan förändras. Det krävs dock att detta 

sker och att en ny sorts skola skapas där alla ses som likvärdiga och alla blir integrerade 

(Sernhede och Tallberg Broman, 2014, s.35).  

3.2  Social segregation  

Lindbom (2010, s. 623) visar att social segregation skapas av att sociala miljöer är homogena, 

alltså att människor med gemensamma faktorer rör sig i samma sociala miljöer. Författaren 

skriver även att segregering innebär att olika sorters människor separeras från varandra, vilket 

visas ske mer och mer inom skolan enligt Lindbom (2010, s. 623). Trumberg (2011, s. 52ff.) 

beskriver att elever från olika sociala skikt och sociala bakgrunder går i olika skolor. Han 

skriver även att detta till stor del beror på bostadssegregationen. Den sociala segregationen 

visas på olika sätt i olika skolor. Skolorna som fått de elever som anses som högklassiga 

elever har ofta föräldrar som är engagerade och ger stöd hemifrån till sina barn. På dessa 

sorters skolor ligger även ett stort fokus på att eleverna ska göra en stark individuell 

utveckling. På de skolorna där elever med låg status går finns inte samma stöd hemifrån och 

där får lärarna istället lägga fokus på att lösa konflikter mellan eleverna. Ytterligare en följd 

av den sociala segregationen visas vara att de elever som går i skolor som anses som 

högklassiga i större utveckling vidareutbildar sig samt anser sig ha chansen till detta, vilket 

inte de eleverna som går i lågklassiga skolor gör i samma grad (Trumberg, 2011, s. 52ff.). 

Trumberg (2011, s. 52ff.) beskriver ytterligare en faktor förutom bostadssegregationen som 

skapar social segregation. Detta är att utbildning blivit en marknadsfråga genom det nya 

välfärdssystemet samt genom att eleverna själva kan välja skola. Detta visas även av Sernhede 

och Tallberg Broman (2014, s. 28f.) som skriver att fler aktörer än innan inkluderas i 

skolväsendet vilket bidrar till att skolan ses som en organisation på marknaden. Detta har 

gjort att skolan blivit mer komplicerad och ställer högre krav på hemmen än tidigare. 

Författarna visar även att detta skapar ytterligare social segregation genom att föräldrar 

beroende på språkkunnighet, kultur- och kod kompetens har olika chanser att kunna påverka 

samt delta i skolväsendet. Ytterligare social segregation skapas då det i dagens samhälle ses 
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som viktigt och det ställs högre krav på föräldrar att delta och vara engagerade i elevernas 

skolgång (Sernhede och Tallberg Broman, 2014, s. 28f.). Trumberg (2011, s. 52ff.) visar att 

bostadssegregationen till stor del skapar både social samt etnisk segregation mellan skolor. De 

skolor som inte är populära, inte lockar många elever och därför får dåliga resurser ligger i 

områden där arbetslösheten är hög, ekonomin dålig och som ofta är etniskt segregerade. 

Författaren skriver även att bostadssegregation ofta automatiskt medför att skolor som ligger i 

närområden till det bostadssegregerade området antingen ses som sämre eller bättre. Detta 

leder ofta till att skolor där områden är segregerade genom vilka som bor där även blir etniskt 

samt socialt segregerade.  

Trumberg (2011, s.52ff.) beskriver även att skolor i segregerade områden bidrar till att 

kvarhålla den sociala segregationen genom att återspegla samhället i stort. Föräldrar i 

segregerade områden har ofta svaga socioekonomiska positioner, vilket gör att de har svårt att 

förändra sin vardagssituation och påverka samhället. Vissa föräldrar med utländsk bakgrund 

som bor i de socialt segregerade områdena har även svårt med det svenska språket, vilket gör 

att de inte kan delta och påverka sina barns skolgång. Detta medför att lärarna på skolorna där 

deras barn går ofta tar över föräldrarnas roll och försöker fostra eleverna då föräldrarna anses 

som mindre kunniga att uppfostra sina barn till starka samhällsmedborgare. Genom detta 

bekräftas föräldrarnas svaga position i samhället och ytterligare social segregation för 

familjerna och eleverna skapas (Trumberg, 2011, s. 52ff.).  

Trumberg (2011, s. 52ff.) beskriver även att segregerade områden ofta anses som sämre och 

att de som inte bor i området får en stereotypisk negativ bild av området som olika medier 

förstärker. Denna negativa bild påverkar även de som bor i det segregerade området genom 

att deras självbild och identitet ofta återspeglar den bild samhället målat upp av dem. Detta 

återspeglar sig sedan även på skolor som ligger i stadsdelen, vilket bidrar till att skolorna blir 

både etniskt och socialt segregerade. Författaren skriver även att detta ofta medför att lärare 

och rektorer på denna skola också förmedlar denna bild och skyller skolans problem på 

närområdet. Detta medför att dessa skolor ses som ytterligare negativa. Att skolan ses som 

dålig förklaras även ofta med att eleverna på skolan har en invandrarbakgrund, vilket 

individer i de segregerade områdena generellt sett har. Att många individer har 

invandrarbakgrund används också för att förklara varför inlärningsmiljön är sämre på 

segregerade skolor. Trumberg (2011, s. 52ff.) skriver dock att om inlärningsmiljön är sämre 

beror det egentligen på att elevernas föräldrar antingen är lågutbildade eller arbetslösa samt 

att skolan har mindre resurser än de högklassiga skolorna. De skolorna som anses vara sämre 
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och är segregerade jämförs ofta med skolor där “svenska” elever går. Föräldrar med en hög 

socioekonomisk position väljer därför dessa “svenska” skolor istället, vilket ytterligare socialt 

segregerar eleverna i de invandrartäta skolorna (Trumberg, 2011, s. 52ff.). Lindbäck och 

Sernhede (2010, s. 130f.) styrker detta genom att skriva att skolor som ligger i segregerade 

områden generellt sett ses som dåliga och att många väljer att inte studera på dem enbart på 

grund av sina förutfattade meningar. Sernhede och Tallberg Broman (2014, s. 28f.) lyfter att 

elevernas sociala bakgrund påverkar vilken utbildning eleverna får. Den faktor som visas ha 

störst påverkan på elevers sociala bakgrund visas vara föräldrarnas utbildningsnivå. 

Författarna visar även att föräldrarnas utbildningsnivå ofta påverkar vilken sorts skola 

eleverna går på och därigenom även om och hur de blir socialt segregerade genom skolvalet. 

Trumberg (2011, s. 57f.) visar att bostadssegregationen även påverkar individers 

socialisationsmönster. Detta gör att de som bor i samma område till stor del placerar sina barn 

i samma skolor. Även den etniska segregationen påverkar var individer väljer att bosätta sig 

och skolvalet beror ofta på vilket område som familjer bor i eller vill bosätta sig i. Föräldrar 

som bor i områden som ses som finare och integrerade i samhället väljer skolor med bra 

tidigare resultat som ligger i bra områden. Medan de som bor i segregerade områden väljer 

skolor som är mångkulturella, ligger i segregerade områden samt som prestationsmässigt har 

lägre resultat i hög grad (Trumberg, 2011, s. 57f.). Att den etniska segregationen påverkar 

valet av skola styrks av Lindbom (2010, s. 626f.) som påstår att den etniska segregationen styr 

skolsegregationen. Han visar även att elevernas socioekonomiska förutsättningar starkt 

påverkar deras val av skola och att detta val ofta påverkar den sociala segregationen.  

Sernhede och Tallberg Broman (2014, s. 2014, s. 28f.) visar även att de elever som har 

högutbildade föräldrar generellt sett bor i samma områden och går i samma skolor och 

likadant med de elever som har lågutbildade föräldrar. Detta bidrar till att en social 

segregation sker mellan de eleverna som har högutbildade föräldrar och de elever som har 

lågutbildade föräldrar. Det visas även av Trumberg (2011, s. 60f.) att skolan inte fungerar bra 

som integrationsarena utan att skolan enbart blir en avspegling av samhället, där samhällets 

sociala och kulturella struktur avspeglas. Författaren skriver även att skolor som ligger i 

områden som anses vara lågklassiga och är socialt, etniskt och bostadssegregerade får lägre 

studieresultat och har en lägre kvalitet än skolor i finare integrerade områden. Dessa 

segregerade skolor förlorar mer och mer elever och därigenom resurser, vilket bidrar till att de 

elever som går kvar får en sämre utbildning. Författaren skriver även att skillnaderna mellan 

skolor blivit mer påtaglig samt att skolor blir mer homogena och antingen ses som attraktiva 
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eller oattraktiva. Det visas även av Trumberg (2011, s. 60f.) att de ökande skillnaderna beror 

på föräldrarnas skilda sociala bakgrunder. 

3.3  Påverkan på elevers skolgång 

Bouakaz och Taha (2016, s.85) anser att det idag är många skolforskare och andra aktörer i 

skolans värld som funderar kring varför en så stor del av elever med en annan etnisk eller 

kulturell bakgrund misslyckas i skolan. Detta i allt högre grad än sina jämnåriga 

klasskamrater som är uppvuxna i majoritetssamhällets kultur. Författarna beskriver att det 

finns en hel del elever som idag kämpar med sina kulturella och etniska identiteter. Dessa 

elever måste både fokusera på sin skolgång samt utbildning för att uppnå framgång samtidigt 

som de ska finna sin plats i det svenska samhället, vilket kan vara en utmaning.  

Bouakaz och Taha (2016, s.90) beskriver att nyanlända elever känner en stor trygghet när de 

får undervisning i en introduktionsklass. Denna trygghet försvinner ofta när eleverna blir 

förflyttade till sin ordinarie klass där de ska gå tillsammans med elever med svensk bakgrund 

eller som har varit här i ett antal år och lärt sig svenska. Bouakaz och Taha (2016, s.91) 

nämner en händelse som en nyanländ elev har berättat som påverkade hens skolgång på ett 

negativt sätt. Under en lektion hade en lärare bett den nyanlända eleven att gå fram till tavlan 

för att läsa en artikel högt för sina klasskamrater. På grund av nervositet hade den nyanlända 

eleven läst fel och då hade både läraren och klasskamraterna börjat skratta. Bouakaz och Taha 

(2016, s.91) beskriver att den här händelsen förde med sig negativa följder i form av att 

eleven inte längre vågade räcka upp handen och prata inför klasskamraterna, vilket påverkade 

studieresultaten och delaktigheten i undervisningen. Detta medförde även att eleven isolerade 

sig själv från de andra eleverna för att inte bli utskrattad igen.  

Gruber (2007, s.131) beskriver att de lärare hon observerat och intervjuat anser att det är 

viktigt att blanda elever med olika bakgrund och etnicitet för att få en allsidig 

elevsammansättning i klasserna. Detta på grund av målet med att försöka motverka en social 

uppdelning mellan elever som har olika bakgrunder. Elevsammansättningen som Gruber 

(2007, s.132) observerade utgick från att fördela eleverna så jämnt som möjligt utifrån ett 

antal elevkategoriseringar, exempelvis elever med pedagogiska problem samt elever med 

sociala problem. En idé som uppkom inför elevsammansättningarna var att invandrarelever 

skulle vara en enskild kategori. Detta skulle innebära att invandrareleverna skulle fördelas ut i 

klasserna så att de skulle bli jämnt fördelade och att det inte skulle bli för många invandrare i 

samma klass. Gruber (2007, s.132) beskriver att vissa lärare såg kritiskt på idén med att 
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kategorisera invandrareleverna eftersom detta medförde att eleverna ansågs vara 

problematiska. Många av lärarna på den studerade skolan utgick från sina erfarenheter med att 

klasser där det finns många invandrarelever blir problemklasser som är jobbiga lärarna. Dock 

visar Gruber (2007, s.132f.) att det ur ett lärarperspektiv är viktigt att invandrarelever 

kategoriseras och fördelas jämnt i olika klasser. Detta på grund av att dessa elever ofta 

behöver extra resurser och pedagogiskt stöd för att ha chansen att uppnå samma resultat som 

sina klasskamrater. Elevsammansättningen och de förutbestämda kategorierna beskrivs därför 

som en viktig del för att lärare ska klara av att ge alla elever samma goda möjligheter till 

lärande, samt för att minska risken att social segregation uppstår mellan eleverna. Gruber 

(2007, s.133) visar att den studerade skolpersonalens argumentationer om 

elevsammansättningen och kategoriseringarna var baserade på att det skulle gynna skolan 

positivt. Dock beskriver författaren att deras argumentationer även grundas i problematiska 

föreställningar om skillnaderna mellan elever som har olika kulturella eller etniska 

bakgrunder.  

Skolverket (2009, s.17f.) beskriver att ett flertal av de svenska studier som genomförts 

angående segregerande och exkluderande effekter av skolvalsreformen visar att 

skolsegregationen har ökat och att detta till stor del beror på skolvalsreformen. 

Skolvalsreformen handlar om utökade möjligheter till att starta friskolor och att elever samt 

deras vårdnadshavare har fått ökade möjligheter till att välja vilken skola eleven ska studera 

på. Det som även benämns som problematiskt i de olika studierna är att bostadssegregationen 

också har ökat under samma tidsperiod. Skolverket (2009, s.18) påpekar att denna ökning 

enligt många är en förklaring till varför skolsegregationen har ökat.  

Skolverket (2009, s.139) beskriver att slutsatserna som Anders Lindbom och Ellen Almgren 

(2007) dragit utifrån deras studie om skolsegregationens orsaker är att hänsyn måste tas till 

bostadssegregationen när bedömningar görs kring skolvalfrihetens segregerande effekter. 

Författarna anser att politiker måste prioritera att ta itu med bostadssegregationen innan de 

lägger fokus på att lösa “problemet” med det fria skolvalet. Skolverket (2009, s.141) beskriver 

att Nihad Bunar (2009) kommit fram till resultatet att skolvalsreformen har medfört att vissa 

elever med högre betyg som lever och går i skola i mångkulturella områden väljer att byta 

skola till en innerstadsskola som inte är mångkulturell i lika hög grad. Skolverket (2009, 

s.141) visar att Bunars huvudpoäng liknar Lindboms och Almgrens slutsats. Men Bunar 

uttrycker det som att segregation förstärks av hur ett samhälle kategoriserar vissa elever och 

skolor i mångkulturella områden negativt. I Bunars (2009, citerad i Skolverket 2009, s.142) 
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studie intervjuade han elever som gick i skolan i mångkulturella områden. Bunar (2009) fick 

fram ett resultat som visade att elevens betraktelse av sig själv, sin skola och sina 

framtidsmöjligheter påverkades på ett negativt sätt av samhällets kategoriseringar och 

segregeringar. Lindbom (2010, s. 616f.) visar att det finns två sätt att se på hur det fria 

skolvalet påverkar elevers skolgång. Författaren beskriver att det negativa sättet att se på det 

är genom att säga att fristående skolor värvar de framgångsrika och högklassiga eleverna och 

lämnar resten till de kommunala skolorna. Detta skapar då segregation och en av 

utgångspunkterna för denna segregation är ofta etniska skillnader, men även andra skillnader i 

samhället. Det positiva sättet att se på fristående skolor och det fria skolvalet är att se på det 

som att det är bättre även för de kommunala skolorna. Detta då konkurrens skapas som 

tvingar både de fristående skolorna och de kommunala skolorna att bli effektivare och att 

hålla en högre kvalitét. Fristående skolor kan alltså både anses skapa segregation och skilda 

resultat men även skapa en högre kvalité i utbildningen för alla (Lindbom, 2010, s. 616f.).  

Skolverket (2009, s.47) visar upp en tabell där betygsutvecklingen och betygsmåttet baserat 

på 16 ämnen under perioden 1989–2007 har sammanställts (se bilaga 2). I tabellen visas bland 

annat skillnaden i betygsresultat mellan elever som har svensk bakgrund och elever som har 

utländsk bakgrund, alltså de som antingen är födda i ett annat land eller har föräldrar som 

båda är utlandsfödda. Tabellen visar ökade betygsskillnader från 1989 till 2007. Vilket 

betyder att det år 2007 var fler elever med utländsk bakgrund som hade mätbart sämre betyg 

jämfört med elever som har svensk bakgrund. Dock framkommer det inte i Skolverkets 

(2009) analys vad dessa skillnader egentligen beror på. Gruber (2007, s.74f.) skriver att en av 

de skolor som hon studerat hade fått bäst resultat betygsmässigt i kommunen trots att det gick 

ett stort antal invandrarelever vid skolan. Dock beskriver Gruber (2007, s.75) att Skolverkets 

betygsstatistik och beräkningar har visat att skolor med hög andel invandrarelever tenderar att 

inte uppnå lika höga betygsresultat som skolor med hög andel elever med svensk bakgrund. 

Att ta fram sådan betygsstatistik som nämns ovan kan medföra att vissa elevkategorier 

framställs som problematiska och att de blir anknutna till dåliga skolresultat.  

Gruber (2007, s.75) beskriver att det finns en risk att dessa dåliga skolresultat kan utvecklas 

till att bli stereotyper för exempelvis lärare och politiker som de kan “skylla” på när vissa 

elevkategorier presterar dåliga resultat. Sernhede och Tallberg Broman (2014, s. 29f.) 

beskriver att Sveriges dåliga prestationer i internationella mätningar ofta skylls på att fler 

individer med utländsk bakgrund går i den svenska grundskolan. Det visas dock i statistik från 

läsåret 2011/12 att flickor som är födda utomlands, men som kommit till Sverige innan 
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skolstarten presterade bättre och fick bättre betyg än pojkar som var svenskfödda. Generellt 

sett hade dock elever med utländsk bakgrund men som var födda i Sverige sämre meritvärde 

under läsåret 2011/12 än elever som var födda i Sverige och har svensk bakgrund. Denna 

skillnad minskas hela tiden vilket gör att Sveriges sämre resultat i skolmätningar inte går att 

skylla på att skolan blivit mer mångkulturell. Dock visar Skolverket (2017a, s.41) att elever 

som invandrar till Sverige i genomsnitt har betydligt lägre resultat än andra elever. I 

grundskolan beror oftast dessa lägre resultat på att elever har invandrat under de senare 

årskurserna, och därigenom missat mycket av den undervisning som de hade behövt för att 

kunna nå högre resultat.  

PISA och TIMSS resultat visar också att elever med utländsk bakgrund i genomsnitt ligger på 

en lägre kunskapsnivå än de elever som har svensk bakgrund enligt Skolverket (2017a, s.41). 

En analys som Skolverket (2017a) har gjort visar att skolresultaten från de elever som har 

kommit till Sverige efter skolstart är en bidragande faktor som kan förklara minskningen av 

antalet elever som är behöriga till högre studier. Mellan åren 2006–2012 kunde de sjunkande 

resultaten i PISA-testerna förklaras vara på grund av resultaten hos elever som har en utländsk 

bakgrund. Skolverket (2017a, s.42) visar dock att resultatutvecklingen i PISA-testerna mellan 

åren 2012–2015 inte påverkades av resultaten från elever med utländsk bakgrund. Detta 

styrker att elevers skolprestationer och resultat inte behöver bero på vilken bakgrund eleven 

har, utan det kan bero på helt andra faktorer.  

Schwartz (2013, s.38) beskriver i sin studie vad tidigare forskning kring hur skolresultat 

påverkas av segregation påstår. Författaren visar att tidigare forskning påstår att det har blivit 

allt tydligare på senare år att segregation har betydelse för hur elever presterar i skolan. 

Schwartz (2013, s.38) visar att möjligheten att välja vilken skola eleven ska studera vid främst 

används av resursstarka familjer som tillhör medel- eller överklassen. Detta medför då att de 

ekonomiskt svaga familjerna och invandrargrupper lämnas kvar i de “fattiga” skolorna i 

“fattiga” områden och det är då segregation uppstår. Författarens sammanfattning av tidigare 

gjord forskning angående vilka faktorer som främst påverkar elevers studieresultat, påvisar att 

det till största del beror på vilken socioekonomisk bakgrund eleven har. Dock beskriver 

Schwartz (2013, s.39) att det inte enbart finns en faktor som är avgörande för elevers 

skolprestationer. Exempelvis påverkas elevers studieresultat även av läraren och hur denne 

möter alla elevers särskilda behov för att de ska kunna uppnå ett bra lärande. 
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3.4  Jämförelser mellan städer och skolresultat 

Siris Skolverket (2018) skriver att var fjärde elev i Sverige under läsåret 2016/2017 hade 

utländsk bakgrund genom att själva vara födda i ett annat land eller har föräldrar som var det. 

All statistik som presenteras nedan utgår från Skolverkets statistiksida Siris och statistiken 

utgår från läsåret 2016/2017. Något som visar hur segregerade de svenska skolorna blivit är 

att på 186 av Sveriges grundskolor var elevstatistiken att minst 75% av dessa 186 skolornas 

elever har utländsk bakgrund. Medan det fanns 161 skolor i Sverige vars elevstatistik var att 

högst 5% av dessa skolors elever hade utländsk bakgrund. 18 kommuner i Sverige hade 

skolor som såg ut som ovan nämnda, den kommun som hade högst antal skolor som ovan 

nämnda var Göteborg. Den som hade näst högst var Stockholm och tredje högst var Örebro. I 

Göteborg fanns det 36 skolor där mer än 75% av eleverna hade utländsk bakgrund och 6 

stycken där högst 5% av eleverna hade utländsk bakgrund. I Stockholm var det istället 32 

stycken skolor där minst 75% har utländsk bakgrund och 6 stycken där högst 5% har utländsk 

bakgrund. I Örebro fanns det 7 skolor där minst 75% hade utländsk bakgrund och 1 där högst 

5% hade det. Linköping kom på fjärde plats och där fanns det 6 skolor där minst 75% av 

eleverna har utländsk bakgrund och 7 skolor där högst 5% hade det. I undersökningen deltog 

3600 skolor och det saknas uppgifter från 1200 skolor. Malmö kommun ligger inte med bland 

de 18 mest segregerade kommunerna, då den skola med lägst andel elever med utländsk 

bakgrund hade 8% elever med utländsk bakgrund och inte 5% som de 18 mest segregerade 

skolorna hade som lägsta andel. I Malmö fanns totalt 25 skolor som hade mer än 75% elever 

med utländsk bakgrund.  

En skillnad mellan Stockholm och Malmö är också att i Stockholm hade 30% av alla elever 

utländsk bakgrund medan 50% av eleverna i Malmö hade det. I Stockholm hade även 68% av 

alla föräldrar eftergymnasial utbildning medan det var 56% av alla föräldrar som hade det i 

Malmö. Jämför man detta med Örebro, Göteborg och Linköping som var bland de städer som 

var mest segregerade så var det totalt 35% av alla elever i Göteborg som hade utländsk 

bakgrund och 61% av föräldrarna som hade eftergymnasial utbildning. I Örebro hade 28% av 

alla elever utländsk bakgrund och 58% av föräldrarna hade högre utbildning. Andelen elever 

med utländsk bakgrund var 25% i Linköping och 64% av alla föräldrar hade högre utbildning 

där. Totalt i Sverige hade 24% av alla elever som deltagit i undersökningen utländsk 

bakgrund och totalt 57% av alla dessa deltagande elevers föräldrar hade eftergymnasial 

utbildning. Även skillnader mellan fristående och kommunala skolor presenteras i statistiken. 

På fristående skolor hade totalt 23% av eleverna utländsk bakgrund och 69% av elevernas 
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föräldrar hade eftergymnasial utbildning. På kommunala skolor hade totalt 24% av eleverna 

utländsk bakgrund och 55% av elevernas föräldrar hade eftergymnasial utbildning (Siris 

Skolverket, 2018). 

Statistik som presenteras nedan kommer från Skolverket (2017b) och utgår från de eleverna 

som slutade 6:an våren 2017 (se Bilaga 3). Totalt var det 77,7% av alla elever i årskurs 6 som 

hade uppnått kunskapskraven i alla ämnen. På de kommunala skolorna var det totalt 76,4% av 

eleverna som uppnått kunskapskraven och på de fristående skolorna var det totalt 83,7%. Det 

visas även att föräldrarnas utbildning spelade stor roll, då det enbart var totalt 37,3% av alla 

elever med föräldrar som enbart hade förgymnasial utbildning som klarade kunskapskraven. 

Hade föräldrarna gymnasial utbildning klarade 71,3% av dessa elever kunskapskraven i alla 

ämnen. Av eleverna vars föräldrar hade en kort eftergymnasial utbildning var det 80,6% som 

klarade kunskapskraven och av de eleverna vars föräldrar hade lång eftergymnasial utbildning 

var det 89,8% som klarade kunskapskraven i alla ämnen. Av eleverna med utländsk bakgrund 

som invandrat före ordinarie skolstart var det 69% av eleverna som klarade kunskapskraven i 

alla ämnena i årskurs 6.  

Statistiken som presenteras nedan utgår från de eleverna som slutade 9:an våren 2017 och den 

procentuella andelen som presenteras utgår från de elever som inte uppnått kunskapskraven i 

ett, flera eller alla ämnen (se Bilaga 4). Det var totalt 25,9% av alla elever som inte uppnått 

alla kunskapskraven. På de kommunala skolorna var det 28,2% av eleverna som inte uppnått 

detta och på de fristående skolorna var det totalt 15,6% av eleverna. Utav de eleverna som 

hade svensk bakgrund var det 16,8% som inte uppnått alla kunskapskraven och av eleverna 

med utländsk bakgrund var det 43,5%. Av eleverna vars föräldrar enbart hade förgymnasial 

utbildning var det totalt 62,4% av eleverna som inte uppnått alla kunskapskraven och av de 

elever vars föräldrar hade gymnasial utbildning var det totalt 29,3% som inte uppnått alla 

kunskapskraven. Av de elever vars föräldrar hade någon sorts eftergymnasial utbildning var 

det sammanlagt totalt 12,5% av eleverna som inte uppnått kunskapskraven i ett, flera eller alla 

ämnen. Dock fanns en skillnad mellan hur många elever som inte uppnådde alla krav 

beroende på hur lång föräldrarnas eftergymnasiala utbildning var. Hade föräldrarna kort 

eftergymnasial utbildning var det 17,8% av eleverna som inte uppnådde kraven, men hade 

föräldrarna en lång eftergymnasial utbildning var det enbart 10% av eleverna som inte uppnått 

alla kunskapskraven (Skolverket, 2017b). 
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Trumberg (2011, s. 52ff.) beskriver att resultatskillnaderna mellan olika skolor stiger och att 

den främsta förklaringen till detta är skillnaderna i föräldrars bakgrund. Skolor där föräldrarna 

är lågutbildade och inte ger samma stöd till eleverna får sämre resultat och de skolor där 

elevers föräldrar är högutbildade och ger stort stöd till eleverna får bättre resultat. Det är inte 

enbart resultaten som skiljer sig åt utan även elevernas syn på sig själva. Elever som gick i 

skolor som sågs som högklassiga ansåg sig ha en stor chans till högre utbildning och elever i 

lågklassiga skolor ansåg sig inte ha chanser till högre utbildning. Det som skiljde sig åt var 

även att eleverna på högklassiga skolor hade bra stöd hemifrån och elever på lågklassiga 

skolor hade ett dåligt stöd hemifrån. Föräldrarnas stöd och bakgrund påverkar enligt 

Trumberg (2011, s. 52ff.) elevernas skolgång stort. Som nämnts ovan av Trumberg (2011, s. 

60f.) får bättre skolor som ofta ligger i bättre områden som inte är socialt segregerade och har 

elever med goda förutsättningar mer resurser än de socialt segregerade skolorna. Vilket kan 

vara en förklaring till skillnaderna mellan skolor och elevernas syn på sig själva och deras 

resultat.  

 

Lindbom (2010, s. 618f.) visar även att antalet elever som går ut 9:an med godkända betyg 

har ökat i och med att antalet fristående skolor har ökat, vilket även visas av statistiken ovan. 

Det visas även att elevers resultat i 6:an har ökat i och med att det skapats fler fristående 

skolor och att konkurrensen är bra för alla elever, både de svaga och de starka. Lindbom 

(2010, s. 619) visar att många anser att de svaga och lågklassiga eleverna drabbas av 

fristående skolor och det fria skolvalet då det enbart är de starka och högklassiga eleverna 

som utnyttjar detta. Men författaren visar dock att även de svaga eleverna kan gynnas lika 

mycket av detta. Dock visas samtidigt av andra forskare att starka elever gynnas mest av detta 

men att de svaga eleverna inte påverkas negativt. Dessa forskare visar även att i områden där 

de kommunala skolorna har dåliga resultat har fristående skolor som startats där ökat 

resultaten och att de allmänna resultaten ökat i takt som de fristående skolorna ökat 

(Lindbom, 2010, s. 619).  

3.5  Kritiska perspektiv 

Vi har hittat 3 huvudsakliga kritiska perspektiv som visas nedan. Dessa är viktiga att lyfta för 

att vi i vår analys ska kunna vara kritiska och ställa olika perspektiv mot varandra. Detta för 

att inte enbart dra slutsatser från det merparten av författarna lyfter i sina studier angående 

social segregations påverkan på elevers skolgång och resultat. De kritiska perspektiven 

används genomgående i analysen där vi lyfter olika perspektiv från det ovan presenterade 
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resultatet samt ställer dessa mot de kritiska perspektiven som presenteras nedan. Detta för att 

kunna dra slutsatser utifrån en grundlig och kritisk analys.  

Ett kritiskt perspektiv som Nilsson (2015, s.100) lyfter fram utifrån en intervju med en 

pensionerad lärare, är att elevers lärande och förmåga att bilda kunskaper sker i sociala 

sammanhang med andra elever. Eleverna ska ta ansvar för sitt eget arbete och själva lära sig 

få fram kunskap, lärarna ska handleda eleverna till bildandet av kunskap och inte enbart 

föreläsa för dem. Dock riktar den intervjuade läraren i Nilssons (2015, s.101) studie kritik mot 

att lärarna har bristande kunskaper i hur de ska undervisa elever med skilda bakgrunder. 

Nilsson (2015, s.101) visar att det även måste sättas högre krav på hur hemmen ska 

“förbereda” sina barn för skolornas arbetssätt för att underlätta arbetet för läraren. Exempelvis 

bör hemmen lära barnen att ställa frågor och ifrågasätta kunskaper så att eleverna kan använda 

sig av dessa färdigheter i skolarbetet.  

Många forskare riktar kritik mot det fria skolvalet. Gruber (2013, s.69) beskriver att 

reformens argument var att det fria skolvalet skulle bidra till stimulans samt pedagogisk 

utveckling i skolorna, men detta har dock resulterat i en ökad segregation. Nilsson (2015, 

s.111) beskriver att på grund av att antalet fristående skolor ökade och etablerade sig i 

samhället så sjönk elevantalet på Tallskolan där Nilssons studie utförts. På grund av det 

sjunkande elevantalet hotades Tallskolan av nedläggning. Detta på grund av att skolan ansågs 

vara alltför segregerad samt att det hade uppkommit ett “vi och dom” mellan de svenska 

eleverna och de utländska eleverna. Detta medförde svårigheter för lärarna samt att många av 

föräldrarna valde att flytta sina barn till andra skolor vilket resulterade i att Tallskolan blev 

segregerad. Gruber (2013, s.69) styrker detta genom att beskriva att den ökade valfriheten 

kring skolval har resulterat i att skolor får dåliga rykten och låg status på grund av antalet 

invandrarelever som studerar i dessa skolor. Enligt författaren är det många svenska elever 

som undviker att välja skolor som har ett högt antal elever som inte har en svensk bakgrund, 

detta eftersom dessa skolor anses vara sämre lämpade utifrån ett lärandeperspektiv. Detta 

resulterar i att skolor blir alltmer segregerade vilket Gruber (2013, s.69) visar och styrker 

genom ett antal genomförda studier av Skolverket. Lindbom (2010, s. 626) skriver att på de 

storstadsskolorna han undersökt går det inte att dra några slutsatser om att det fria skolvalet 

har haft en segregerande inverkan på den sociala elevsammansättningen på skolorna. Dock 

skriver han att det visas att det kan ha en segregerande inverkan socialt i vissa fall men inte 

alltid och i alla städer.   
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Ett kritiskt perspektiv som Gruber (2013, s.127f.) visar var att de utländska eleverna på den 

observerade skolan enbart sitter med varandra i matsalen samt bara umgås med varandra på 

rasterna. Det som framgår utifrån Grubers (2013, s.130) studie är att det är viktigt och att 

skolan ska arbeta för att blanda elever med olika ursprung med varandra för att de ska skapa 

en förståelse för varandra. Att elever med olika bakgrund umgås med varandra beskrivs kunna 

motverka diskriminering och rasistiska fördomar och därigenom segregation (Gruber, 2013, 

s.131). Gruber (2013, s.130) beskriver även att de utländska elevernas intensiva umgänge inte 

enbart kan ses som en stark vänskap utan även som att de är hänvisade att umgås med 

varandra på grund av deras bakgrund. Hon beskriver även att detta inte enbart kan ses i 

relation till de svenska elevernas inställning till sina utländska klasskamrater. Utan problemet 

med att de utländska eleverna känner att de är “tvungna” till att enbart umgås med varandra 

måste ses som att lärarna i för låg grad ingriper i att försöka uppmuntra elever med olika 

bakgrund att kommunicera och umgås med varandra (Gruber, 2013, s.130).  

Detta styrks av Lindbäck och Sernhede (2010, s.128f.) som beskriver att en elev som bor i 

förorten förklarar att han trivs bra i sin skola och stadsdel, som egentligen ses som en 

segregerad skola. Eleven beskriver att han känner sig hemma där och att det finns en bra 

gemenskap i området, men när han och hans vänner åker utanför förorten känner de sig inte 

välkomna. De känner sig annorlunda, som att de alltid blir uttittade och känner sig nedtryckta 

av samhället. Han beskriver även att många i hans situation försöker få uppmärksamhet för att 

få känna sig som en del i samhället. Det kritiska med detta är dock att det ofta får motsatt 

effekt och att samhällets förutfattade meningar om individer från förorten ofta bekräftas. 

Problematiken är att dessa elever därför ofta ses som farliga och hotfulla fast de egentligen 

inte är det. De tar bara den roll de förväntas ta av samhället för att få känna delaktighet men 

det slutar ofta med att de blir ännu mer socialt segregerade. Lindbäck och Sernhede (2010, s. 

130f.) skriver även att skolor i förorter ofta segregeras automatiskt då många anser att de inte 

kan vara bra eller ha en bra lärandemiljö enbart på grund av var de ligger geografiskt. Detta 

bidrar även till att de som går på dessa skolor blir socialt segregerade gentemot de som går på 

skolor som ligger i bra områden (Lindbäck och Sernhede (2010, s. 128ff.). 
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4. Analys 

4.1  Hur olika sorters segregation samverkar och skapar social segregation 

Utifrån Lindbom (2010, s. 623) visas det att homogena sociala miljöer skapar social 

segregation och att detta separerar olika slags människor. Även Trumberg (2011, s. 52ff.) 

visar på ytterligare en faktor som skapar social segregation. Han skriver att individer bosätter 

sig på olika delar i en stad beroende på deras härstammande bakgrund samt socioekonomiska 

förutsättningar. Individerna socialiserar sig sedan med varandra vilket skapar social 

segregation. Sernhede och Tallberg Broman (2014, s. 28f.) och Trumberg (2011, s. 52ff.) 

beskriver att social segregation kan skapas av bostadssegregation. Trumberg (2011, s. 52ff.) 

skriver att föräldrar med samma utbildningsbakgrunder bosätter sig i samma områden och 

socialiserar sig med varandra. De visar även att föräldrar generellt sätt placerar sina barn i 

skolor där eleverna har samma bakgrund och förutsättningar som deras egna barn.  

Utifrån Gruber (2013, s. 100–131) ses detta som negativt då elever med olika bakgrunder 

måste integreras med varandra för att skapa förståelse för varandra och därigenom motverka 

rasism, diskrimineringar och segregation. Hon skriver även att det tankesättet som 

presenterats ovan bidrar till att eleverna känner sig tvungna att umgås med de elever som har 

samma bakgrund som dem själva. Därför förändrar det inte situationen och därigenom lever 

de utifrån samhällets norm och bibehåller den. Detta visar även Lindbäck och Sernhede 

(2010, s. 128f.) som skriver att många barn placeras i skolor utifrån var de bor vilket 

ytterligare skapar social segregation för eleverna. Sernhede och Tallberg (2014, s. 28f.) samt 

Trumberg (2011, s. 52ff.) visar även att det finns en skolmarknad och att skolor promotas för 

att föräldrar ska välja dem. Föräldrar förväntas även ta ett stort ansvar och vara delaktiga och 

engagerade i skolan. Vilket även gör att föräldrarnas språkmässiga kompetens samt hur bra de 

är på att påverka avgör elevernas skolgång samt kan skapa ytterligare segregation. Detta gör 

att vissa föräldrar kanske inte kan ha sina barn på vissa skolor då det kan krävas en kompetens 

av dem som de inte har. Vår bedömning utifrån dessa tre källor är alltså att 

bostadssegregationen skapar social segregation, då detta påverkar i vilka sociala miljöer 

människor rör sig samt var elever går i skolan och därigenom skapar vänskapsrelationer och 

socialiserar sig. 

Trumberg (2011, s. 52ff.) skriver även att bostadssegregationen skapar etnisk segregation som 

också bidrar till den sociala segregationen. Då Sverige är mångkulturellt finns det många 

olika etniciteter i samma land och i samma städer. Han skriver att var individer väljer att 
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bosätta sig inte enbart beror på deras utbildningsgrad samt socioekonomiska förutsättningar 

utan att individer ofta bosätter sig där folk från samma etnicitet som dem själva har bor. 

Sernhede och Tallberg Broman (2014, s. 28f.) skriver även att trots att Sverige är 

mångkulturellt är det ändå den kristna och svenska bakgrunden som är den etniciteten som är 

utgångspunkten för dagens samhälle. Därför blir de bostadsområden som inte följer denna 

utgångspunkt segregerade. Trumberg (2011, s.52ff.) visar även att de bostadssegregerade 

områden där majoriteten av individerna är arbetslösa och har en dålig ekonomi generellt sett 

ofta är etniskt segregerade. Han visar även att skolor i stort avspeglar samhället och att skolor 

i etniskt segregerade områden också är etniskt segregerade. Detta gör också att den etniska 

segregationen skapar social segregation då denna påverkar individers socialisationsmönster. 

Vilket är det som skapar social segregation utifrån Lindbom (2010, s. 623), Gruber (2013, s. 

130f.) och Lindbäck och Sernhede (2010, s. 128f.) och som utifrån dem är negativt. 

Utifrån vad som skrivits ovan om att bostadssegregation skapar etnisk segregation är även vår 

bedömning att etnisk segregation också skapar bostadssegregation. Detta då Trumberg (2011, 

s. 52ff.) som nämnts innan visat att individer från samma etniciteter ofta bosätter sig i samma 

områden. Båda dessa två sorters segregationer skapar sedan social segregation samt påverkar 

skolan. Detta då Trumberg (2011, s. 57f.) visat att var individer bor påverkar deras 

socialisationsmönster och även var de placerar sina barn i skolan. Lindbom (2010, s. 626f.) 

styrker detta genom att ha visat att dessa två segregationsformer skapar social segregation, 

samt att detta påverkar var föräldrar placerar sina barn i skolan vilket ytterligare kan segregera 

eleverna socialt. Detta då skolan som nämnts ovan av Trumberg (2011, s. 60f.) fungerar som 

en avspegling av samhället och upprätthåller samhällets segregationsmönster. Han visar även 

att skolor blir mer och mer homogena vilket ytterligare skapar segregation. En orsak till detta 

kan vara det fria skolvalet utifrån det Gruber (2013, s. 69) skriver om att skolor blir mer 

segregerade utifrån det fria valet. Detta då vissa skolor får dåligt rykte på grund av 

exempelvis antalet invandrarelever de har, vilket gör att deras lärandemiljö ses som sämre och 

gör att de högpresterande eleverna väljer andra skolor. Alltså bidrar det fria skolvalet till att 

vissa skolor får dåligt rykte och vissa ett bra rykte. De som utnyttjar valfriheten väljer därför 

de fina skolorna trots att dessa kanske inte ligger i elevernas närområde och detta skapar 

ytterligare social segregation. Dock problematiseras detta genom att Lindbom (2010, s. 626) 

visar att det fria skolvalet inte alls behöver ha en socialt segregerade inverkan utan att det 

enbart kan ha det och har det i vissa fall. 
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Vår bedömning utifrån vad som presenterats ovan är att Sverige blir mer segregerat i och med 

att det blir mer och mer mångkulturellt. Detta då skillnaderna mellan medborgarnas bakgrund 

och socioekonomiska förutsättningar blir påtagligare och större. Detta bidrar även till att den 

etniska- och bostadssegregationen ökar och därigenom skapas social segregation, vilket även 

gör skolorna mer socialt segregerade. Anledningen till detta är utifrån Trumberg (2011, s. 

60f.) att eleverna med lågutbildade föräldrar samt utländsk bakgrund generellt sett går i 

lågklassiga skolor och de eleverna med högutbildade föräldrar och svensk bakgrund går i de 

högklassiga skolorna. Även den sociala bakgrunden spelar in i om elever går i hög- eller 

lågklassiga skolor, vilket påvisar att bostads-, den etniska-, samt den sociala segregationen 

spelar stor roll för elevernas framtid. De sorters segregeringar som presenterats ovan 

upprätthålls till viss del även utifrån Trumberg (2011, s. 52ff.) av att vissa föräldrar i de 

segregerade områdena som nämnts ovan ofta är lågutbildade och kan ha svårt med det 

svenska språket. Detta medför att de har svårt att påverka sina barns utbildning och att skolan 

ofta tar över fostransrollen. Att skolan tar över föräldrarnas roll till viss del kan tänkas bidra 

till att eleverna även börjar tro att deras föräldrar samt de själva är ”sämre”, vilket även kan 

skapa en medveten hos eleverna om att de är segregerade från samhället.  

Utifrån vad Nilsson (2015, s. 101) skriver är det kritiskt att det i dagens samhälle ställs högre 

krav på föräldrarna och att de bör förbereda eleverna för skolan. Detta då det kan vara svårt 

för föräldrar som inte har en svensk bakgrund att göra det. Detta kan även tänkas påverka 

föräldrarnas och elevernas tankesätt då de redan är socialt segregerade och möjligtvis kan 

känna att deras barn därför hör hemma i skolor där utbildningen generellt sett är sämre. Detta 

styrks av att Lindbäck och Sernhede (2010, s. 128f.) utifrån sin undersökning visar att 

individer och elever som kommer från förorter som ses som segregerade både socialt, etniskt 

samt utifrån var de bor ofta enbart känner sig hemma på de segregerade skolorna samt i 

området runt denna och därför inte vill förändra sin situation. Dock visas även att de kan 

sträva efter att känna sig delaktiga i hela samhället men att detta ofta misslyckas då samhället 

har förutfattade meningar angående dem. Därför tar individerna ofta rollen som resten av 

samhället gett dem eller blir dömda innan de får chansen att visa vilka de egentligen är. Detta 

visar som nämnts ovan att den sociala segregationen som är en följd av bostads- samt den 

etniska segregationen har stor påverkan på eleverna, deras skolgång samt deras syn på sig 

själva. Utifrån Nilsson (2015, s. 100) kan det ytterligare konstateras att detta är negativt då 

elevers lärande sker i sociala sammanhang vilket visar att social segregation är negativt. 
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4.2  Social segregations påverkan på skolresultaten 

Boukaz och Taha (2016, s. 90) beskrev att många av de elever som är relativt nyanlända 

känner att de har en stor trygghet med läraren och de övriga eleverna i förberedelseklassen. 

Författarna beskrev även att eleverna ofta känner att denna trygghet försvinner när de 

förflyttas till den ordinarie klass de ska undervisas i. Boukaz och Taha (2016, s. 91) beskrev 

även en händelse som en nyanländ elev var med om när hon kom till sin ordinarie klass, 

eleven var nervös vid ett högläsningstillfälle och läste fel vilket medförde att läraren samt de 

övriga eleverna skrattade åt eleven. Eleven blev socialt segregerad eftersom denne ansågs 

vara annorlunda jämfört med de andra eleverna och detta påverkade elevens studieresultat 

samt delaktighet i undervisningen vilket Boukaz och Taha (2016, s. 91) visade. Vår 

bedömning är att det är ytterst viktigt att läraren fungerar som ett stöd för utsatta elever och är 

med och försöker påverka stämningen i klassen så att elever kan integreras. Dock framstår det 

utifrån Boukaz och Tahas (2016, s. 91) beskrivning av den utsatta elevens situation att läraren 

inte fungerade som ett stöd och istället skrattade när eleven var nervös och läste fel. Vår 

bedömning är att läraren istället ska stötta elever vid liknande situationer och tydligt 

informera övriga klassen om att felsägningar kan hända alla och att det inte gör någonting om 

det händer. Vidare måste läraren även finnas med som stöd och försöka få elever integrerade i 

klassen så att elevers skolgång inte påverkas negativt som i situationen Boukaz och Taha 

(2016, s.90) beskrev.  

Detta styrks av Gruber (2007, s.131) som ser positivt på att de lärare hon observerat i sin 

studie anser att det är viktigt att blanda elever med olika bakgrund och etnicitet i klass-

sammansättningar, för att motverka social segregation mellan eleverna. Denna form av 

integrering är väldigt viktig för att alla elever ska känna en trygghet i klassrummet och med 

sina klasskamrater oavsett vilken bakgrund de har. Gruber (2007, s.132) beskrev även att 

elevsammansättningen på den observerade skolan utgick från att elever skulle delas in i 

klasser utifrån olika kategorier, invandrarelever eller elever med utländsk bakgrund var en av 

kategorierna. Detta eftersom lärarna ansåg att det är bättre att inte ha lika många elever med 

utländsk bakgrund i samma klass, och genom att kategorisera dessa elever var det enklare att 

styra så att klasserna blev så jämna som möjligt. Trots att vissa av lärarna ansåg att denna typ 

av kategorisering var negativ eftersom invandrareleverna då sågs som problemelever. Gruber 

(2007, s.132f.) visar däremot att det ur ett lärarperspektiv anses positivt att dela upp eleverna 

utifrån kategorier. Detta eftersom det är viktigt att dela upp eleverna jämnt i klasserna för att 

alla elever ska kunna få det stöd och de resurser som krävs för att de ska kunna uppnå ett 
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stabilt och bra lärande samt skolresultat. Som vi ser det är det även viktigt att dela upp 

eleverna jämnt i klasserna för att alla elever med invandrarbakgrund ska ha möjligheten att 

integreras i klassen. Vår bedömning är att ett integrerande klimat i klassrummet lättast kan 

uppnås när elevsammansättningen är jämnt fördelad mellan olika typer av elever, exempelvis 

invandrarelever, elever med pedagogiska problem samt elever med sociala problem. Detta 

styrks av Gruber (2007, s.130) som visar att när elever med olika bakgrund socialiserar sig 

och kommunicerar med varandra motverkas diskriminerande beteenden, rasistiska fördomar 

samt social segregation.  

Gruber (2007, s.130) visar att arbetet med att elever med olika bakgrund ska kunna umgås 

med varandra samt ha en accepterande inställning gentemot varandra ses som ett viktigt 

uppdrag som lärare har. Författaren beskriver att elever med utländsk bakgrund ofta känner 

sig tvingade till att enbart umgås med varandra. Detta anses enligt Gruber (2007, s.130) vara 

för att läraren i för låg grad försöker ingripa och uppmuntra elever med olika bakgrund till att 

kunna kommunicera och umgås med varandra. Gruber (2007, s.130) framför detta som en 

kritik gentemot att lärare generellt sett påstår att det är upp till eleverna att integrera de 

nyanlända eleverna. Detta kan tolkas som att det till stor del är upp till läraren att påvisa för 

eleverna hur de ska bete sig mot varandra, samt vara med och påverka för att kunna skapa ett 

integrerat klassrum där alla elever ska känna trygghet och samhörighet.  

Skolvalsreformen där elever har möjligheten till att fritt välja vilken skola de vill studera på är 

enligt Skolverket (2009, s.17f.) en stor anledning till varför skolsegregationen har ökat. Dock 

visas det även att bostadssegregationen har ökat vilket Lindbom och Almgren (2007, citerad i 

Skolverket 2009, s.139) påstår har medfört att skolor blir segregerade. Författarna visar att det 

är ytterst viktigt för politikerna att arbeta för att ta itu med bostadssegregationen eftersom 

detta påstås vara en bidragande faktor till varför skolor lider av segregation. Utifrån Bunars 

(2009, citerad i Skolverket 2009, s.142) studie där han intervjuade elever som studerade på en 

segregerad skola i ett mångkulturellt område, fick han fram resultatet att elevers syn på sig 

själva, syn på sin skola samt syn på vilka möjligheter de har till fortsatta studier och arbete 

påverkades negativt av samhällets segregeringar. Detta kan tolkas som att samhällets 

kategorisering av skolor samt elever starkt påverkar familjer och deras barn i valet av skola 

samt bostadsområde. Som vi ser det blir det viktigt från samhällets sida att inte döma eller 

kategorisera mångkulturella skolor och de elever som studerar där. Detta på grund av att dessa 

åsikter och påståenden har visats påverka elevers skolval samt medverkar till att vissa skolor i 

hög grad blir segregerade, vilket Bunar (2009) visar. Det fria skolvalets påverkan på elevers 
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skolgång går enligt Lindbom (2010, s.616f.) att se på två olika sätt, ur ett negativt perspektiv 

värvar fristående skolor de framgångsrika eleverna som har höga betyg och lämnar övriga 

elever åt de kommunala skolorna. Detta bidrar då till att skolor och elever blir segregerade 

och detta till hög grad på grund av etniska skillnader. Som vi ser det bidrar detta till att alla 

elever inte får samma möjligheter till lärande. Satsningen görs då enbart på de elever som är 

högpresterande vilket medför att de lågpresterande eleverna som oftast har en 

invandrarbakgrund inte får en positiv syn på sig själv samt sina framtidsmöjligheter, vilket 

Bunar (2009) styrker. Dock beskriver även Lindbom (2010, s.616f.) att det positiva 

perspektivet på det fria skolvalet är att de tidigare beskrivna värvningarna av de 

högpresterande eleverna kan skapa konkurrens mellan skolor. Detta medför sedan att de 

fristående skolorna samt de kommunala skolorna måste bli mer effektiva och även skapa 

högre kvalitet på skolorna samt undervisningen. Trots att det både visas negativa samt 

positiva aspekter på hur det fria skolvalet påverkar eleverna och deras skolgång är vår 

bedömning att de negativa aspekterna väger tyngre. Detta på grund av att det fria skolvalet har 

visats påverka segregationen till stor del som sedan påverkar eleverna, deras skolresultat samt 

framtidsmöjligheter negativt, vilket Skolverket (2009, s.16f.) samt Schwartz (2013, s.38f.) 

styrker.  

Utifrån Skolverkets (2009, s.47) tabell (bilaga 2) visas det att det mellan åren 1989–2007 har 

blivit mätbart större skillnader i resultat mellan elever med svensk bakgrund och elever med 

utländsk bakgrund. Gruber (2007, s.75) styrker detta genom att beskriva att den statistik som 

Skolverket tagit fram visar på att skolor med hög andel invandrarelever generellt sett inte 

uppnår lika höga betygsresultat som skolor där en hög andel svenska elever studerar. Dock 

visar Gruber (2007, s.74f.) att den skola hon studerat och observerat hade kommunens högsta 

betygsresultat trots att majoriteten av de elever som studerade vid skolan hade en utländsk 

bakgrund. Det framstår dock enligt Skolverket (2017a, s.41) att invandrarelever i genomsnitt 

har sämre betygsresultat än svenska elever. PISA och TIMSS resultat visar att elever med 

utländsk bakgrund generellt ligger på en lägre kunskapsnivå än de elever med svensk 

bakgrund vilket påverkar betygsresultaten. Under åren 2006–2012 visar Skolverket (2017a, 

s.42) att de dåliga resultaten i PISA förklarades vara på grund av resultaten som elever med 

utländsk bakgrund hade presterat. Dock visar Skolverket (2017a, s.42) att de dåliga resultaten 

i PISA mellan åren 2012–2015 inte påverkades av de resultat som elever med utländsk 

bakgrund hade presterat. Trots detta visar Skolverket (2017b) betygsstatistik där slutbetyg 

från årskurs 6 (bilaga 3) samt årskurs 9 (bilaga 4) har sammanställts. Denna statistik visar att 
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det finns synbara skillnader i hur många elever med svensk bakgrund i jämförelse med elever 

som har utländsk bakgrund som har uppnått kunskapskraven i slutet av dessa årskurser. Det 

visas även att betygsskillnaderna beror på elevernas föräldrar och vilken utbildning de har. De 

elever som hade föräldrar med förgymnasial utbildning hade märkbart lägre resultat än de 

elever som hade föräldrar med eftergymnasial utbildning. Mot denna bakgrund drar vi 

avslutningsvis slutsatsen att social segregation är en avgörande faktor för elevers skolgång 

och deras skolresultat. Dock bekräftar många av de forskare vi studerat att det finns en hel del 

andra faktorer som även de har stor betydelse för elevers skolgång samt deras skolresultat. 

Exempelvis visar Schwartz (2013, s.39) att det inte enbart finns en enda faktor som är 

avgörande för elevers skolprestationer. Vår bedömning utifrån detta är att även läraren, 

föräldrarna samt samhället har en stor påverkan på hur elevers skolgång utvecklas.   

4.3  Segregationsskillnader i Sverige 

Utifrån Siris Skolverket (2018) visas det att under läsåret 2016/2017 hade var fjärde elev i 

Sverige utländsk bakgrund. I Sverige var det totalt 186 av Sveriges skolor som var med i 

undersökningen som presenterats ovan som hade mer än 75% elever med utländsk bakgrund 

samt 161 skolor där högst 5% av eleverna hade utländsk bakgrund. Detta visar att det finns 

många segregerade skolor i Sverige. De städer som var mest segregerade utifrån Skolverkets 

statistik var Stockholm, Göteborg, Örebro, Linköping och Malmö. I Malmö var andelen 

elever med utländsk bakgrund hög och andelen elever vars föräldrar hade eftergymnasial 

utbildning var låg jämfört med andra städer. Alla de skolor som nämnts ovan som mest 

segregerade i Sverige hade en betydligt större andel skolor där största delen av eleverna hade 

utländsk bakgrund än skolor där andelen elever med utländsk bakgrund var låg. I alla städer 

hade lite mer än hälften av alla föräldrar eftergymnasial utbildning.  

Att så många skolor är segregerande ses som negativt utifrån Nilsson (2015, s. 100) som 

skriver att elever lär sig i sociala sammanhang med andra elever. Då den svenska skolan är så 

pass segregerad och uppdelad utifrån socioekonomiska förutsättningar samt föräldrars 

bakgrund drabbar detta eleverna genom att de enbart får umgås med elever som liknar dem 

själva. Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att elever med utländsk bakgrund skulle lära sig 

mer om de gick i skolor som inte var segregerade. Detta då elever lär av varandra, vilket gör 

det positivt att blanda elever med olika bakgrunder och socioekonomiska förutsättningar. 

Gruber (2013, s.100–131, s. 217) styrker detta genom att visa att det är viktigt att elever med 
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olika bakgrunder socialiserar och integreras med varandra för att de ska skapa en större 

förståelse för varandra, lära av varandra samt för att motverka diskrimineringar och rasism.  

Nilsson (2015, s. 101) skriver även att skolan ställer högre krav på att hemmen ska förbereda 

eleverna inför sin skolgång för att de ska vara förberedda på vad som krävs. Detta kan ses 

som problematiskt då Trumberg (2011, s. 52ff.) skriver att föräldrar med utländsk bakgrund 

ofta har svårt med det svenska språket och därför inte kan påverka sina barns utbildning samt 

ge dem rätt stöd som de föräldrarna med svensk bakgrund kan. Därför ses det som 

problematiskt att Sverige är så pass socialt-, etniskt- samt bostads segregerat. Varför många 

skolor är segregerade och framförallt i de städer som nämnts ovan kan utifrån Trumberg 

(2011, s. 60f.) förklaras med att skolor enbart är en avspegling av samhället och inte fungerar 

som integrationsarenor i dagens samhälle.  

Lindbäck och Sernhede (2010, s. 128f.) visar även att skolor i förorter ofta är socialt 

segregerade. De skriver att dessa skolor ofta ses som sämre och att eleverna samt deras 

föräldrar blir dömda. Detta visar återigen hur viktigt det är att som Sernhede och Tallberg 

Broman (2014, s. 28f.) skriver att ett arbete för att skapa integrerade och likvärdiga skolor 

startas. Vår bedömning utifrån vad som presenterats ovan är att hela det svenska samhället 

och framförallt de segregerade städerna bör arbeta med detta för att skolorna ska ha 

heterogena sociala miljöer, vilket Lindbom (2010, s. 623) visar skapar socialt integrerade 

skolor. Ytterligare ett problem med att Sverige är så pass socialt segregerat är att detta skapar 

utanförskap. De elever som bor i högklassiga områden vill inte socialisera sig med eleverna i 

de lågklassiga områdena då samhället har skapat förutfattade meningar om dem. De elever 

som bor i de lågklassiga och segregerade områdena med hög grad av individer med utländsk 

bakgrund vill känna sig som en del av hela samhället, men gör inte det då de förutfattade 

meningarna hindrar dem och fostrar dem till att ta den rollen de får av samhället. Detta visar 

Lindbäck och Sernhede (2010, s. 128f.) som beskrev ett konkret fall av detta som presenterats 

i resultatet.  

Även Gruber (2013, s. 130f.) styrker denna problematik, men skriver att det inte enbart är de 

eleverna med svensk bakgrunds fel, utan att eleverna med utländsk bakgrund även 

upprätthåller detta då de ofta enbart umgås med andra elever med utländsk bakgrund, dock för 

att de känner sig tvungna till det. Detta kan kopplas samman med att det finns förutfattade 

meningar och att som Lindbäck och Sernhede (2010, s. 128f.) visat ovan påverkar dessa 

sociala normer och segregationer elever med utländsk bakgrund till att ta den roll de av 

samhället förväntas ta. Det kan alltså konstateras att det är samhällets normer som påverkar 
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elevers skolgång. Gruber (2013, s. 130) skriver att lärare inte arbetar tillräckligt aktivt för att 

få elever från olika bakgrunder och med olika socioekonomiska förutsättningar att socialisera 

sig med varandra för att motverka den sociala segregationen. Problemet kan dock inte enbart 

läggas på lärarna då det visats ovan av Lindbäck och Sernhede (2010, s. 128f.) att skolan 

enbart är en avspegling av samhället. Vår bedömning utifrån denna analys blir därför att det 

svenska samhället i stort måste arbeta för att minska den sociala segregeringen för att alla 

elever i samhället oavsett bakgrund och socioekonomiska förutsättningar ska få bästa möjliga 

skolgång samt resultat.  
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5. Slutsatser & Avslutande diskussion 

5.1  Slutsatser 

Vår slutsats utifrån vårt resultat samt vår analys är att bostadssegregation skapar etnisk 

segregation, samt vice-versa. Dessa två sorters segregationer skapar sedan social segregation 

genom att de ofta avgör i vilka sociala sammanhang individer rör sig i. Detta avgör även ofta 

vilken skola en elev går i. Elevernas bakgrund samt deras föräldrars socioekonomiska 

förutsättningar och utbildningsnivå avgör också ofta vilken miljö som skapas på skolan, samt 

hur väl eleverna presterar resultatmässigt. En slutsats är även att det i Sverige råder stor 

segregation. Det finns många städer som är segregerade genom att en stor andel av eleverna i 

vissa skolor har utländsk bakgrund. Det finns även vissa skolor där andelen elever med 

utländsk bakgrund är extremt låg med hänsyn till det mångkulturella samhälle vi lever i.  

En slutsats vi nått angående social segregation och dess påverkan på elevers skolgång och 

deras skolresultat är att elever påverkas negativ av social segregation. Utifrån statistiken som 

presenteras i resultatdelen kan slutsatsen dras att det som påverkar elevers resultat mest är 

vilken utbildning deras föräldrar har. Elever med lågutbildade föräldrar nådde 

kunskapskraven i lägre grad i årskurs 6 och 9. Även elever med utländsk bakgrund nådde 

kunskapskraven i lägre grad. Det har även visats att individer med olika bakgrund lär av att 

socialisera sig med varandra samt att de skapar en förståelse för varandra genom heterogena 

socialiseringar. Utifrån detta kan slutsatsen dras att social segregation är negativt och att 

elever med utländsk bakgrund samt lågutbildade föräldrar möjligtvis hade fått bättre resultat 

om de inte varit socialt segregerade till individer med samma bakgrund och socioekonomiska 

förutsättningar.  

Ytterligare något som visades var att läraren har en stor roll i att motverka social segregation i 

skol- samt klassrumsmiljöer. Detta då vi i resultatet presenterade att lärare ofta är passiva och 

inte gör tillräckligt för att alla elever ska integreras, vilket gör att eleverna inte blir trygga nog 

för att prestera sitt bästa. Utifrån detta kan slutsatsen dras att lärare har en stor roll i att 

motverka social segregation och måste arbeta mer aktivt med detta. Det är dock inte enbart 

lärarens ansvar utan det är hela samhällets och även stödet eleverna får hemifrån har en stor 

påverkan. Vi har vi kommit fram till att det inte enbart är en enda faktor som påverkar elevers 

skolgång och resultat. Vi har dragit slutsatsen att det finns flera faktorer som påverkar om 

social segregation uppstår. Vår avslutande slutsats blir därför att alla dessa faktorer måste 

uppmärksammas och förbättras. Detta för att öka måluppfyllelsen samt minska den sociala 
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segregationen för att skolgången ska bli likvärdig för alla individer och att alla ska ha samma 

chans till att nå höga resultat, oavsett bakgrund och socioekonomiska förutsättningar.  

5.2  Avslutande diskussion  

Vår bedömning är att vi har fått fram bra litteratur som har medfört att vi har kunnat uppnå 

vårt syfte med den här studien. Valet med att göra en litteraturstudie ledde till att vi har 

kunnat sammanställt olika sorters studier och därigenom kunnat utveckla deras resonemang 

och perspektiv. Detta för att själva kunna dra konkreta slutsatser som kan bidra till något nytt 

i framtida forskningsstudier. Våra slutsatser har konkretiserat det andra forskare kommit fram 

till genom att vi sammanställt flera olika resultat och analyser som tar upp olika delar av det 

vi behövt för vår studie. Genom sammanställningen har vi sedan kopplat ihop dessa delar för 

att dra nya och konkreta slutsatser. Vi har valt att i vårt resultat samt analys lyfta litteratur 

som visar olika perspektiv på ämnet social segregation och hur detta uppstår. Att vi i 

resultatkapitlet lyfte olika kritiska perspektiv har gjort att vi kunnat vara kritiska i analysen, 

när vi dragit slutsatser och att vi har fått tagit hänsyn till vad som verkar mest troligt utifrån 

all vår litteratur. Detta kan ses som en svaghet med vår studie, då om vi gjort en empirisk 

studie hade vi fått uppleva dessa faktorer själva och bildat oss en egen uppfattning om den 

sociala segregationens påverkan på elevers skolgång. Vilket hade kunnat bidra till att det varit 

enklare att dra slutsatser. Dock ser vi fler styrkor i att vi valde att arbeta med en 

litteraturstudie. Detta för att vi kunnat se olika perspektiv samt kunnat gå djupare in på vad 

annan forskning faktiskt visar. Vi ville även se hur det fungerar i hela Sverige vilket gjorde 

det viktigt för oss att inte enbart få intryck från ett fåtal städer. Genom att använda den metod 

vi gjorde blir en styrka att vår slutsats går att applicera på hela Sverige och inte enbart ett 

område. Vår bedömning är att detta kan göra det enklare för andra studier att i framtiden dra 

nya slutsatser angående social segregation samt dess påverkan på elevers skolgång och 

resultat.  

Något vi skulle tycka vore intressant efter att ha avslutat denna litteraturstudie vore att se 

forskning på hur detta mer konkret kan motarbetas samt hur skolan egentligen skulle se ut om 

detta gjordes. Våra personliga reflektioner utifrån detta arbete är att det har varit svårt att hitta 

litteratur som tar upp allt vi velat få reda på och har därför gjort att vi fått hitta vissa delar i 

olika litteraturer. Detta kan dock även ses som positivt då vi fått se olika perspektiv och 

kunnat använda oss av dessa genom att sammanställa dem och därigenom dra egna slutsatser.  
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