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Förord 
Härmed vill vi tacka alla de personer i Stockholms stad som har möjliggjort denna studie. 

Först och främst ett stort tack till Mats Westin och Kicki Berg från Kompetensfonden som 

har varit våra formella uppdragsgivare, men också ett stort stöd i studiens genomförande. 

Med sina kommentarer, reflektioner och idéer har de väsentligt bidragit till studiens kvalitet. 

Ett stort tack till personalen – rektorer, lärare, pedagoger – på de åtta grundskolor som har 

medverkat i studien samt till skolchefer och tjänstemän i de fyra stadsdelar dit studiens 

empiriska del hade förlagts. I synnerhet vill vi tacka alla de underbara elever och deras 

föräldrar som vi har mött, följt i deras dagliga verksamhet, samtalat och gjort formella 

intervjuer med. Utan er medverkan hade det inte varit möjligt att ta fram det material och de 

analyser vi kommer med i denna rapport. Det är vår förhoppning att en del av det vi kommer 

med skall kunna användas för att förbättra villkoren för elever på de studerade skolorna 

genom att öka förståelsen för valfrihetens mekanismer och effekter i en socialt, etniskt och 

symboliskt polariserad stad.  

Rapporten är indelad i fem delar, fyra delrapporter och en allmän inledning som innehåller en 

bakgrundbeskrivning av premisserna bakom projektet samt en kortfattad introduktion till de 

följande delrapporterna. Samtliga delrapporter kan läsas både som fristående och som delar 

av en större helhet. Arbetsfördelningen mellan oss två har varit följande: Nihad har författat 

Bakgrunden, Jenny har samlat in materialet till och skrivit delrapporterna I, II och III under 

Nihads handledning. Nihad har samlat in materialet till och författat delrapport IV. 

 

Nihad Bunar och Jenny Kallstenius  

Stockholm, januari 2007 

 

Förord till andra upplaga 
Efter publiceringen väckte rapporten Valfrihet, integration och segregation i Stockholms 

grundskolor stor uppmärksamhet. Vi blev inbjudna att hålla föredrag, fortbildningar och sitta 

i tv-soffor och kommentera valfriheten, integrationen och segregationen. Även utländska 

tidningar började höra av sig. Forskningsmässigt har vi fortsatt att vidareutveckla analyser 

presenterade i rapporten. Vi har författat, presenterat och publicerat en hel del vetenskapliga 

artiklar på temat valfrihet och skola i svenska och internationella sammanhang. Nihad Bunar 

har publicerat boken När marknaden kom till förorten (Studentlitteratur 2008) delvis med 

utgångspunkt i delrapport IV och Jenny Kallstenius försvarar sin avhandling som bygger på 
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delrapporter I, II och III under 2009. Valfrihet och skola är ett tema som kommer att 

dominera den offentliga debatten för lång tid framöver. Vi hoppas att analyser, diskussioner 

och slutsatser presenterade i denna rapport skall kunna bringa lite klarhet i hur detta 

policyinstrument fungerar i praktiken och med vilka effekter. Det är i synnerhet roligt att 

denna andra upplaga har tillkommit på initiativ av akademiska lärosäten som ansvarar för 

utbildning av blivande lärare där rapporten kommer att användas som kurslitteratur. Till de 

studenter har vi samma budskap som vi från första dagen försöker inpränta i de studenter vi 

undervisar och det är ”ha ett kritiskt förhållningssätt till de texter ni läser”.  

 

Nihad Bunar och Jenny Kallstenius 

Stockholm september 2008 
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Bakgrund – om forskningsstudien De mångkulturella 

innerstadsskolorna 

 

Inledning 
Efter två års arbete överlämnas härmed slutrapporten av projektet De mångkulturella 

innerstadsskolorna till Kompetensfonden1 i Stockholms stad. Upprinnelsen till 

forskningsprojektet var den, till följd av valfrihetens2 utnyttjande, tilltagande 

elevomflyttningen mellan skolor i olika bostadsområden i Stockholms stad. Elevströmmarna 

gick kors och tvärs över staden mellan kommunala samt mellan kommunala och fristående 

skolor. Vid en statistisk kartläggning3 visade sig att drygt var femte elev i Stockholm går i en 

annan skola än den som ligger närmast hemmet, oavsett om det handlar om en kommunal 

eller en fristående skola. I runda tal rör det sig om ca 15 000 elever som dagligen pendlar 

kortare eller längre sträckor för att ta sig till sin skola.4 Vilka är de och varför gör de det? 

Vilka är konsekvenserna för de pendlande eleverna, för de skolor de lämnar respektive de 

skolor de kommer till, för utbildningssystemets kvalitet och effektivitet, för den pedagogiska 

utvecklingen? Många intressanta och relevanta frågor har ställts och tidigare utretts om 

valfriheten inom skolan utifrån det pedagogisk-didaktiska och kostnadseffektiva perspektivet 

(se t.ex. Skolverket 1996, 2003, Sandström 2002)5

Valfrihetens mekanismer och betydelse är emellertid inte bara begränsade till 

utbildningssfären, i meningen huruvida den pedagogiska kvaliteten och elevernas betyg ökar 

eller inte till följd av konkurrensen mellan utbildningsanordnarna. Dess mekanismer och 

betydelse är mycket bredare och omfattar alltifrån kvaliteten på bostadsbebyggelsen och 

fysiska kommunikationer mellan olika bostadsområden till upprätthållandet av symboliska 

hierarkier och kategoriserande diskurser i det urbana rummet om vi och dom, om bättre och 

sämre, om invandrare och svenskar, om bra svenska och ”blattesvenska”. Genom att följa 

.  

                                                 
1 Kompetensfonden i Stockholms stad syftar till att initiera och finansiera utvecklingsprojekt som förbättrar de 
inom staden förekommande verksamheterna och dessas organisation. Kompetensfonden arbetar även för att öka 
integrationen i Stockholm (Kallstenius 2005). 
2 I samtliga fyra delrapporter berör vi frågan om valfrihetsreformen från 1991/92 (se i synnerhet delstudie I) och 
dess socio-politiska kontext. 
3 I delrapport I presenterar vi en statistik översikt över elevströmmarna i Stockholm. 
4 Antalet skolbytande elever har ökat lavinartat under tiden efter att rapportens första version publicerades i 
april 2007. Enligt Utrednings- och statistikkontoret (USK) i Stockholm kan det vara så många som 50 procent 
av eleverna i kommunen som byter skolan, men de inkluderar även elever som gör ett ”naturligt” skolbyte när 
de till exempel går från en f-6 till en 7-9 skola som fysiskt ligger någon annanstans. 
5 I samtliga fyra delrapporter görs nedslag i tidigare svensk och internationell forskning om valfrihetens olika 
aspekter. 
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valfrihetens utnyttjandemönster och lyssna till elevernas argument om varför de väljer att 

byta eller stanna kvar på en skola kan vi också åskådliggöra ett mycket större mönster av hur 

sociala och symboliska maktskillnader verkar i praktiken och tvingar fram aktörernas (elever, 

föräldrar, rektorer, lärare, skolchefer, lokala administratörer) positioneringar i det urbana 

rummet.6

Även om studier som tar upp språkinlärningen och sociala relationer i skolor där majoriteten 

av eleverna har ett annat modersmål än svenska är värdefulla, är de någorlunda ensidiga. 

Dessa studier måste utvecklas ytterligare och framförallt kompletteras genom att sätta den 

pedagogiska utvecklingen i ett bredare samhälleligt sammanhang och genom att lyfta blicken 

från segregerade områden och deras skolor till hela staden och betrakta det urbana rummet 

 Ambitionen med forskningsprojektet har varit att anlägga detta breda perspektiv 

och visa på effekterna av aktörernas positioneringar för samhället, staden, de lokala 

samhällena och skolorna, för relationer mellan olika grupper, för de enskilda aktörerna.  

I detta bakgrundkapitel tydliggör jag premisserna bakom forskningsprojektet, dess 

genomförande och redogör för huvudsakliga slutsatser av dess fyra delstudier. 

 

Valfrihet inom skolan och boendesegregation 
En fördjupad bostadssegregation, generella nedskärningar och extra anslag till skolor med 

många elever med ett annat modersmål än svenska, tillkomsten av fristående skolor, 

valfriheten, nya läroplaner och införandet av ny pedagogik (självständigt kunskapssökande) 

är bara några faktorer som har påverkat diskursen om och den konkreta utvecklingen inom 

den mångkulturella skolan (Bunar 1999, 2001, 2002, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b). Vid en 

genomgång av den befintliga forskningen på området kunde två förhållanden konstateras. 

Det första var att forskning om den mångkulturella skolan i ett sociologiskt perspektiv, 

varvid skolan betraktas som en social institution innehållande relationer mellan olika aktörer, 

i det närmaste var obefintlig. Det mesta handlade om tvåspråkighet, 

modersmålsundervisningens vara eller icke-vara och ”invandrarelevernas” reella eller 

presumtiva ”språkinlärningssvårigheter” (se även Broman-Tallberg m.fl. 2004). Det andra 

förhållandet som kunde identifieras i den aktuella forskningen var placeringsorten för 

studiernas genomförande. Majoriteten, för att inte säga samtliga, studier om den framväxande 

multikulturella skolan förlades till storstädernas s.k. socialt utsatta och ”invandrartäta” eller 

mångkulturella områden (se t.ex. Bunar 2001, Stigendal 2002, Runnfors 2003).  

                                                 
6 I inledningen till samtliga fyra delrapporter redogör vi för den huvudsakligen använda datainsamlingsmetoden 
samt redogör för det insamlade materialet.   
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som en dialektisk, ömsesidigt påverkande helhet.7

Vad som har blivit ett allt tydligare mönster i de mångkulturella skolorna under de senaste 

åren, oavsett deras rykte

 Därigenom kan vi utveckla inte bara en 

kvalitativt annorlunda teoretisk förståelse för kopplingar mellan urbana processer och 

utbildningen, utan även en policyberedskap för att hantera konsekvenserna av individernas 

fria skolval. Konsekvenserna som påverkar såväl individen själv, den skola eleven väljer bort 

som den skola eleven väljer till.  

 

Det fria skolvalet – varvid eleven har rätt att välja fristående skolor eller en annan kommunal 

skola än den som ligger närmast hemmet, om det finns plats och om det inte skapar för stora 

ekonomiska bekymmer för hemkommunen (Prop.1991/92:25) – har med stor kraft slagit 

igenom i skolor belägna i storstädernas, och då i synnerhet i Stockholms, mångkulturella 

områden. I vissa av de mångkulturella skolorna är andelen elever med ett annat modersmål 

än svenska hundraprocentig, så att vi här kan tala om ett slags, i sina praktiska konsekvenser 

inte helt oproblematisk, ”minoriteternas mångkulturalism”. Dåligt rykte bland eleverna, 

negativ publicitet i medierna, missnöjda föräldrar, elevutflöde och ett mer och mer påtagligt 

hot om nedläggning är problem som skolorna brottas med. Några av de mångkulturella 

skolorna har dock klarat sig förhållandevis bra igenom de strukturella förändringarna och kan 

konstatera att ryktet fortfarande är ganska gott, att föräldrarna och eleverna för det mesta är 

nöjda med skolans arbete och att de lokala politikerna och den egna personalen verkar vara 

nöjda (Axelsson m.fl. 2002, Bunar 2001, Runnfors 2003). Men även dessa skolor tappar 

många elever. Under det senaste decenniet har de mångkulturella områdena dessutom 

präglats av storskaliga statliga och kommunala insatser med syftet att befrämja integrationen 

(SOU 2005:29). En stor del av dessa medel har möjliggjort pedagogisk utveckling, 

personalens fortbildning och införskaffandet av ny, modern utrustning till de lokala skolorna.  

 

8

                                                 
7 Den utbildningssociologiska forskningen har under många år varit en av de dominerande grenarna inom 
internationell utbildningsforskning (se Bastiani 1997). 
8 Det är klart att det finns skillnader mellan skolorna beroende på deras rykte, men jag vill understryka att 
elevutflöde från mångkulturella skolor är ett generellt fenomen som drabbar samtliga skolor.  

, är att många elever som bor i skolornas naturliga 

upptagningsområden har börjat söka sig till skolor i innerstaden och till friskolor. Minskade 

barnkullar och många friskolor har lämnat tomma bänkar i innerstadens kommunala 

grundskolor och tärt på stadsdelarnas ekonomi. Samtidigt finns det ett tryck från många 

familjer ute i de mångkulturella områdena att fly från ”invandrartätheten” och en lockelse att 

se till att åtminstone barnen kommer närmare ”svenska” miljöer. Här är det alltså två 
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ömsesidiga intressen som möts. Skolor i innerstaden fyller de tomma bänkarna och får in 

elevernas välbehövliga skolpeng till budgeten. Elever med ett annat modersmål än svenska 

från de mångkulturella områdena får tillgång till mer ”svenska” miljöer och kan åtminstone 

försöka tillägna sig en del av det kulturella och sociala kapital (Bourdieu 1977) som 

presumtivt (det är därför de väljer just skolor i innerstaden med svenskar i majoritet) borde 

finnas i de miljöerna.  

 

De mångkulturella innerstadsskolorna 
En fråga som faktiskt ingen, mig veterligen, hittills har ställt är vad som händer med de 

elever som försvinner från de mångkulturella skolorna till andra områden där svenskarna är i 

majoritet? Hur många är de? Vart tar de vägen? Vad händer på de skolor dit många elever 

från de utsatta områdena söker sig? Hur påverkas deras sociala och pedagogiska miljö? Hur 

ser relationsmönstret ut mellan olika aktörer i och omkring skolorna (elever, föräldrar, 

lärare)? Vad kan vi lära oss av hur personalen och eleverna, men också skolornas 

lokalsamhällen, hanterar kulturella och sociala skillnader (så till vida att sådana föreligger, 

vilket de inte alltid behöver göra) mellan olika elevgrupper? Det främsta syftet med 

forskningsprojektet De mångkulturella innerstadsskolorna har varit att studera några 

huvuddrag i den pågående elevomflyttningen från Stockholms socialt utsatta och 

mångkulturella områden till innerstadens kommunala grundskolor9

Den första delrapporten Tagna på sängen inleds med en redogörelse för den svenska 

grundskolans utveckling och de under 1990-talet genomförda valfrihets- och 

friskolereformerna. Därefter följer en översikt av tidigare forskning om valfrihet och 

skolsegregation samt en kartläggning av grundskoleelevers rörelsemönster i Stockholm 

utifrån statistiska uppgifter från Utrednings- och statistikkontoret (USK), 

Stadsledningskontoret (SLK) och Skolverket. Huvuddelen av denna delrapport handlar om 

två kommunala grundskolor i Stockholms innerstad vars förutsättningar och verksamhet 

påtagligt har påverkats av den pågående inflyttningen av elever från de socialt utsatta och 

mångkulturella områdena. Efter samtal och intervjuer med skolchefer, rektorer, biträdande 

rektorer och lärare ansvariga för modersmålsundervisning och svenska som andra språk på 

 med utgångspunkt i de 

ovan formulerade frågeställningarna. Delrapporterna I och II är produkter av denna 

forskning.  

 

                                                 
9 I delrapport I och II görs detaljerade beskrivningar av de innerstadsskolor och deras upptagningsområden som 
har ingått i studien.  
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respektive Högalidsskolan (Södermalm) och Fridhemsskolan/Stadshagsskolan 

(Kungsholmen) samt efter en granskning av skolornas styrdokument visar det sig att 

skolornas organisation har varit allt annat än förberedd för att hantera förändringarna i 

elevernas sammansättning. Kallstenius visar i denna delrapport att inflödet av elever 

”utifrån” – trots att de rör sig om välmotiverade, i genomsnitt bäst presterande från sina 

gamla skolor och elever med stödjande föräldrar – snarare uppfattas som ett problem än en 

möjlighet (ett nödvändigt ont i bästa fall). Det problematiska ligger i elevernas sociala och 

ännu mer etniska bakgrund, de flesta är själva invandrare eller barn till invandrare med 

föräldrar sysselsatta inom olika arbetarklassyrken. Det ökade mångkulturella inslaget ses av 

personalen i första hand genom prismat av vardagliga bekymmer som dessa 

”invandrarelever” har medfört: ett nytt språkbruk, en sämre svenska, annorlunda 

beteendemönster, värderingar och normer, ökat bråk inom och utanför skolan, försvårad 

kommunikation med föräldrarna och det som de allra flesta befarar, nämligen ett ökat utflöde 

av de ”egna” eleverna och sämre rykte. De tröga organisationsstrukturerna på och omkring 

skolorna i kombination med den allt skarpare skolkonkurrensen mellan stadsdelarna och 

mellan kommunala och fristående skolor har lett till en påtaglig handfallenhet inför 

utvecklingen. Med andra ord, alla verkar vara överens om att den nuvarande utvecklingen är 

negativ, men ingen verkar veta vad som skall göras för att få ordning på systemet.  

 

I den andra delrapporten ”Blir det någon integration då?” går Kallstenius in i ”the nitty-

gritty of the real life” (Willis 1981) på de två studerade skolorna. Under ett år är hon med i 

deras vardagsliv. Hon observerar, samtalar, intervjuar, diskuterar, reflekterar och testar sina 

analyser med 75 elever, 22 lärare och övrig skolpersonal och 16 föräldrar. Frågor som ställs 

till de skolbytande eleverna och föräldrarna är: Varför gör ni detta? Vad förväntar ni er uppnå 

med skolbytet? Hur går det? Har era förväntningar infriats? Vilka är de positiva respektive 

negativa erfarenheter ni har av skolbytet? Till elever och föräldrar från skolornas 

upptagningsområden ställer hon frågor som: Hur upplever ni de förändringar skolan har varit 

med om de senaste åren till följd av den ökade inflyttningen av elever bosatta i andra delar av 

Stockholm? Vilka är de positiva respektive negativa erfarenheter ni har av skolans 

förändrade elevunderlag? Till lärare och övrig skolpersonal ställer Kallstenius frågor om 

vilka förändringar de upplever som störst i skolans vardag. Hur påverkar det deras 

pedagogiska arbete? Hur påverkar det deras relationer med elevernas föräldrar? Vilka tankar 

har de om framtiden? Men, som sagt, hon nöjer sig inte bara med att ställa frågor, hon är 

också med och studerar vad de olika aktörerna gör i praktiken i den nyblivna mångkulturella 
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arenan. Fokusen ligger på relationsmönster mellan elever från olika upptagningsområden och 

i olika åldrar. Vilken roll spelar etnicitet och bostadsområde vid valet (om det nu är möjligt 

att välja) av kompisgrupper? Hon tittar också på relationer mellan skolor och föräldrar från 

de olika upptagningsområdena samt på hur lärarna och rektorerna organiserar olika 

aktiviteter för att få till stånd mer verkliga möten med kommunikation och interaktion mellan 

ungdomar från olika områden. Hennes resultat tyder på att det går trögt med dessa ”verkliga 

möten”. De skolbytande eleverna och deras föräldrar anger huvudsakligen att de vill till 

innerstaden för att få vara med i en ”svensk” miljö till skillnad från deras gamla skola som 

var en ”invandrarmiljö”. Det ”svenska” verkar i dessa sammanhang vara ett sammanfattande 

begrepp för alla de möjligheter och fördelar som barnen går miste om ifall de blir kvar i sin 

”invandrarskola”. Språket, kontakter, värderingar, normer, beteendekoder och starkare 

läromiljöer är några preciseringar de skolbytande eleverna och deras föräldrar tar upp när de 

får en konkret fråga: Vad i det ”svenska” är det ni är ute efter? ”Integration” är ett annat ord, 

slitet visserligen efter alla (miss)användningar, som föräldrarna hänvisar till när de skall 

förklara varför de sätter åttaåringar på tunnelbanan i Rinkeby kl.7 varje morgon för en 30-

minuters resa till Kungsholmen. Men vilket slags ”integration” erbjuds deras barn i dessa 

”svenska” miljöer? Som det framgår av Kallstenius fältarbete begränsas ”integrationen” till 

en fysisk vistelse i en miljö som domineras av majoritetsbefolkningen, av ”svenskarna”. 

Relationer mellan elever från olika bostadsområden är sparsamt förekommande under skoltid 

och ännu mer sällsynt utanför skolan. Elever från skolornas upptagningsområden och deras 

föräldrar menar att det sociala klimatet på skolorna har försämrats som följd av den ökande 

multikulturaliseringen. Föräldrarna är oroliga för att deras barn skall utveckla rasistiska 

tendenser för att de dagligen får en negativ dos av ”invandrarna” som ”bråkar, stökar, talar 

slang”. Lärarna och övrig skolpersonal radar upp nästan uteslutande problem när de talar om 

de ”utifrånkommande eleverna” som alla verkar tas för att vara invandrare. Men både 

skolpersonal, elever och föräldrar från innerstaden menar att det är ”en utmaning, spännande 

och speglar samhället” och uttrycker förståelsen för de skolbytande elevernas beslut att 

komma till just deras skola. ”Det är spännande visserligen, men det skapar bara problem för 

oss”, så skulle diskursen om de skolbytande eleverna kunna sammanfattas. Detta är ett 

synsätt som i ett nötskal fångar problemet med den svenska integrationspolitiken och 

praktiken där de ”utifrånkommande” ses, upplevs och behandlas utifrån ett uteslutande 

problematiskt synsätt. I stället för att vända blickarna mot skolans organisation, lärarnas 

praktiker och föräldrarnas engagemang välts alla bekymmer över på dem som förknippas 

med de problematiska förändringarna, de ”utifrånkommande”, ”invandrarna”, 
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”förortskidsen”. Och varför kom dessa till innerstaden i första hand? Ja, för att påminna, för 

att de har hörsammat dagliga uppmaningar om att invandrare måste integrera sig med 

svenskar, lämna sina segregerade förorter och träffa svenskarna, måste lära sig bättre 

svenska, ta efter svenska beteendemönster och koder. Blev det mer integration då? Ja, i 

tanken och i avsikten, lite i praktiken och i viljan att förändra det invanda, men framtiden 

kommer att utvisa hur det har gått för de barn som en gång var med om att tampas med en 

mångkulturell innerstadsskola.   

 

”Vinnarskolor” i innerstaden och ”förlorarskolor” i förorten 
Under arbetet med de två första delrapporterna – och i synnerhet efter den statistiska 

kartläggningen av elevströmmarna över stadsdelsgränserna och mellan kommunala och 

fristående skolor – upptäckte vi att en hel del elever från kommunala innerstadsskolor 

inklusive de vi studerade hade sökt sig till några kommunala och fristående ”magnetskolor” i 

innerstaden. Vår första tanke var att söka upp de elever som hade lämnat Högalidsskolan och 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolan för att få höra hur de hade resonerat kring skolbytet. Varför 

lämnade de skolor i sitt upptagningsområde? Hade det något att göra med det förändrade 

elevunderlaget till följd av förortselevernas inflyttning? Varför har de sökt sig just till en av 

de tre skolor som vi kom att studera?10

                                                 
10 Dessa var den kommunala Vasa Real samt de fristående L’Estradska och Maria Elementarskolan.  

 Detta gjorde vi också, men ganska snart upptäckte vi 

att med dessa tre magnetskolor fångar vi upp en tredje aspekt av valfriheten. Om (totalt) 

mångkulturella skolor i förorten (se nedan) representerar den första aspekten, dvs. skolor som 

nästan uteslutande tappar och de (relativt) mångkulturella innerstadsskolorna representerar 

den andra aspekten, dvs. skolor som både tar emot och tappar elever, representerar Vasa 

Real, Maria Elementar och L’Estradska skolor som bara lockar till sig elever från andra 

områden och skolor. Vad är det som gör dessa skolor så bra? Resultatet av denna forskning 

är presenterade i delrapporten III Ett val av framtid. Efter intervjuer med rektorer, tolv 

föräldrar och arton ungdomar boende i Stockholms innerstad som hade sökt sig till de tre 

berörda skolorna visar Kallstenius återigen hur pass viktigt en skolas rykte och status är. 

Många av de skolbytande eleverna och föräldrarna hade inte ens besökt skolorna när de valde 

att sätta sina barn där. Det ytterst positiva ”snack” som omger skolorna räckte uppenbarligen. 

Men det fanns även en ”push” faktor som föräldrarna, framförallt de boende på 

Kungsholmen, lyfte fram. ”Deras” lokala kommunala skolor hade tagit för ”många” elever 

från Järvafältet och det höll på att bli stökigare, med slapp disciplin och urholkade normer. 
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På jakt efter entydiga och klara normer, pregnant sammanfattade i de oftast upprepade orden 

ordning och reda, söker sig en hel del innerstadsföräldrar till skolor som har 

uppförandekoder på schemat. Här är det homogeniteten och uniformiteten som efterlyses, 

inte den brokiga mångfalden, som de flesta dock åtminstone ideologiskt stödjer. Men de 

flesta undviker också att tala om detta tema. Skolorna kan också uppvisa hårda fakta i form 

av elevernas goda prestationer som en konkurrensfördel. Budskapet är klart, ”här får dina 

barn de koder som efterlyses i det svenska samhället i nuet och i framtiden samt goda 

ämneskunskaper”. En av de studerade skolorna hade dock ett större inslag elever med ett 

annat modersmål än svenska än de Kallstenius hade beskrivit i de två föregående 

delrapporterna. Rektorns, föräldrarnas och elevernas beskrivningar var långt ifrån de 

problemdiskurser vi tog del av på Högalidsskolan och Fridhemsskolan/Stadshagsskolan. Hur 

kommer det sig? Kallstenius analyser pekar mot två troliga förklaringar. Den första är att 

elevernas sociala bakgrund var på liknande nivå som deras klasskamraters med svenska som 

modersmål. Etniciteten tycks således spela en underordnad roll i relation till den sociala 

bakgrunden. Den andra var att skolan uppvisade stor medvetenhet om och offensiva praktiker 

för att förebygga elevgrupperingar på etnisk eller geografisk basis. En av de intressanta 

insikterna av denna delrapport är också den ökade upplevelsen av stress och oro över att välja 

”rätt”, som många av de intervjuade ungdomarna gav uttryck för. Att välja ”rätt” grundskola, 

”rätt” klass, ”rätta” klasskamrater och kompisar, ”rätt” gymnasieskola (som absolut måste 

ligga i innerstaden) och studieinriktning gav huvudbry och ängslan. I den fjärde delrapporten 

gav merparten av ungdomar från den mångkulturella Maltabyskolan, som Bunar intervjuade, 

också uttryck för en oro och ängslan. I deras fall handlade det dock om oron att de som 

invandrare, elever från en ”invandrarskola” och boende i ett ”invandrartätt” område kommer 

att bli diskriminerade i det svenska samhället. Tydligare exempel på hur skolsegregation kan 

uttrycka sig och påverka ungdomarnas livschanser går det knappast att hitta. 

 

Efter att den första delrapporten hade färdigställts och publicerats (Kallstenius 2005, se även 

delrapport I) och i synnerhet efter att vi våren 2006 gav ut en annan rapport om samma tema 

(Bunar, Kallstenius 2006) som rönte en stor massmedial uppmärksamhet, märkte vi att våra 

studier genom valet av angreppssättet oavsiktligt höll på att bidra till den negativa diskursen 

om skolor i de mångkulturella områdena. Anledningen är att bara de elever som av någon 

anledning (oftast med förklaringar som ”svårt att lära sig ordentlig svenska”, ”många 

invandrare”, ”stök”, ”svaga nätverk” etc.) hade valt bort sin skola i t.ex. Rinkeby, Tensta, 

Husby, Skärholmen, Vårby Gård och Rågsved har fått komma till tals. Detta har medfört att 
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en negativ bild av skolor i dessa områden har fått ett oproportionellt och orättvist stort 

utrymme. Dessutom har frågan om vad som händer med de elever som är kvar i skolor 

varifrån många försvinner gång på gång dykt upp i såväl den offentliga debatten som våra 

reflektioner. Därför bestämde vi oss för att utvidga det pågående projektet med en ny 

delstudie som kom att kretsa kring följande frågeställningar: Vilka är de främsta 

anledningarna till att eleverna väljer att stanna kvar i sin skola i de så kallade socialt utsatta 

områdena? Vad är de nöjda med? Vad tycker de fungerar bra? Vad skulle de vilja utveckla 

ytterligare? Hur ser deras sociala miljö ut? Har de tillgång till relevant information? Hur ser 

de på sin framtid och vilken roll spelar den nuvarande skolan härvid? Vad anser deras 

föräldrar om valet av skola? I delrapport IV ”Här känner man sig som en medlem typ” 

utvecklar Nihad Bunar resonemanget om hur 55 elever på två mångkulturella förortsskolor i 

Stockholm ser på valfriheten. En av skolorna ligger i ett välkänt ”invandrartätt” område, som 

jag kallar för Maltaby, medan den andra ligger i ett område, som jag kallar för Sikaby, som 

för närvarande genomgår en snabb befolkningsomsättning med mer mångkulturella inslag 

som följd. I studien som också utgår ifrån tidigare forskning11

                                                 
11 Se delrapport IV för en genomgång av tidigare relevant svensk och internationell forskning.  

 är såväl områdenas som 

skolornas namn anonymiserade efter överenskommelsen med skolornas rektorer. 

Elevintervjuerna kretsade kring tre teman: för det första om elevernas uppfattningar om sitt 

bostadsområde, för det andra om elevernas uppfattningar om sin skola och om möjligheten 

att välja skola och för det tredje om hur eleverna resonerade om sin framtid. Studiens 

analytiska ”nerv” var ett försök att identifiera en tydlig koppling mellan dessa tre teman. 

Resultaten pekar på vilka enorma sociala krafter elever i de mångkulturella skolorna har att 

dagligen hantera, från områdets och skolans rykte och omgivningens direkta ifrågasättande 

av deras språkfärdigheter och djupet i ämneskunskaperna till oron för att bli diskriminerade i 

framtiden. Men inte minst visar resultaten hur en del elever tenderar att ta till sig de negativa 

förväntningarna och göra dem till en del av sina egna självförståelseformer. Diskursen om 

”svenskar” och ”invandrare”, om ”vi blattar från förorten” och ”dom svennar från de fina 

områdena” är fullständigt dominerande i ungdomarnas berättelser om området, skolan, 

framtiden. Ungdomarna trivs i sitt område och känner sig trygga i den bekanta sociala och 

fysiska miljön. Men samtidigt är de, i synnerhet ungdomarna från Maltaby, smärtsamt 

medvetna om deras områdes och skolas dåliga rykte, vilket även påverkar omgivningens 

förväntningar och syn på dem själva. Detta hänger ihop, menar ungdomarna, inte med vad 

som händer i områdena och skolorna, utan främst med att deras område är ”invandrartätt” 
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och skolan är en ”invandrarskola”. Med andra ord handlar det om omgivningens fördomar, 

där ligger problemet och det är där som förändringarna måste äga rum. I väntan på att detta 

sker efterlyser ungdomarna fler svenskar till deras skolor för att dels dämpa stigmatiseringen 

(”ju fler svennar desto bättre rykte” resonerar ungdomarna) och dels för att de vill ”mäta” 

sina färdigheter i svenska språket mot någon. Majoriteten av ungdomarna som enligt min 

mening och efter djupa intervjuer talar ypperlig svenska hävdade att de i det närmaste var 

okunniga i svenska och att de endast talade slang. Min uppfattning är att ungdomar i skolor 

där ingen eller få elever har svenska som modersmål och som dagligen tar del av diskurser 

om förorternas språkliga torftighet är ytterst osäkra om deras svenska duger utanför den 

lokala kontexten. Lärarna och tv är ingen bra måttstock för tonåringarnas språkkänsla. Fler 

jämnåriga med svenska som modersmål i vardagliga situationer skulle helt enkelt minska 

denna osäkerhet.  

Den absoluta majoriteten av de intervjuade eleverna uppgav sig trivas på skolor med 

kompisar, lite eller ingen mobbning alls, med närheten och med i huvudsak bra lärare. Men 

samtidigt uppgav mer än hälften att de hade haft tankar på att byta skola eller att de till och 

med hade försökt göra det, men att det av olika anledningar inte hade fungerat. Samtliga 

kände till möjligheten att kunna byta till en annan kommunal eller fristående skola. Varför 

ville de byta? Ett enkelt svar är skolornas rykte på grund av att omgivningen snackar ned 

”invandrarskolor” som ungdomarna uttryckte det. Vad som utgör ”omgivningen” är viktigt i 

sammanhanget. I Maltabyskolans fall utgörs omgivningen av gymnasieskolor, medier, 

arbetsgivare, universitet och högskolor, alltså de signifikanta andra som finns utanför det 

lokala samhället. I fallet med den mer anonyma Sikabyskolan utgörs omgivningen i första 

hand av elevernas föräldrar som till följd av skolans tilltagande mångkulturalisering vill byta 

skola för sina barn. Det finns en påtaglig oro i Sikabyskolans fall att det negativa rykte som 

verkar gå hand i hand med den kulturella mångfalden skall sprida sig till det omgivande 

samhället och därigenom påverka Sikabyungdomarnas bemötande och livschanser i 

framtiden. 

Slutsatsen av den fjärde delrapporten är följaktligen både slående och bekräftande för de 

mångkulturella förortsskolorna. Den är slående för att de tappar och kommer förmodligen att 

fortsätta tappa elever oavsett vad de gör, därför att elevflykten inte har så mycket att göra 

med den pedagogiska verksamhetens kvalitet. Dess betydelse skall förstås inte underskattas 

och jag vill absolut inte hävda att det kvittar vad skolorna gör, men sett i ett jämförande 

perspektiv med de mångkulturella innerstadsskolorna dit eleverna söker sig, är det svårt att 

hitta några avgörande kvalitetsskillnader. Eleverna flyr en relation och inte en pedagogisk 
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praktik. De flyr från vad det i nuet innebär att växa upp i ett ”invandrartätt” område, att gå i 

en ”invandrarskola” och tala ”Rinkebysvenska” och ännu mer vad det kan komma att 

innebära för deras framtida livschanser. Samtliga dessa innebörder är aspekter av en social 

och symbolisk maktrelation mellan olika grupper i samhället där vissa har mer möjligheter än 

andra att avskilja, kategorisera, definiera, tillskriva egenskaper och behandla i olika 

sammanhang utifrån denna essentialisering (Said 1979). Därifrån kommer elevernas 

förträffliga efterlysning av ”fler svennar” i deras områden och skolor. Om berget inte vill 

komma till Muhammed då skall Muhammed gå till berget, därav flykten till innerstadsskolor. 

Slutsatserna av den fjärde delrapporten är samtidigt bekräftande för de mångkulturella 

förortsskolorna så till vida att eleverna överlag är nöjda med lärarna, med miljön, med 

kamraterna, även om det finns saker att förbättra.   

 

Finns det några rimliga lösningar? 
Om jag nu avslutningsvis skall kunna komma med några rekommendationer till de ansvariga 

skolpolitikerna och tjänstemännen i Stockholms stad om vad som skulle kunna göras för att 

minimera valfrihetens negativa effekter och maximera de positiva då måste vi först definiera 

vad som är problemet. Valfrihetsinstrumentet är inte ett problem i sig. Problemet är som jag 

ser det och som vi förhoppningsvis tillräckligt tydligt har belagt i den föreliggande rapporten 

att valfriheten i mindre utsträckning har kommit att ”liera sig” med skolkonkurrens byggd på 

kvalitet, pedagogik och nytänkande och mer med konkurrens byggd på boendesegregation, 

symbolik, föreställningar, myter och tradition. Kruxet är således att frikoppla tänkandet och 

praktiken kring valfriheten från det sistnämnda och koppla det tillbaka till de ursprungliga 

avsikterna. Hur kan vi göra detta? Genom förändringar i skolornas kommunikation, 

organisation, resursfördelningssystem och samverkansvilja. Syftet är att genom dessa 

förändringar skapa en rättvisare kontext för samtliga skolor i staden oavsett om de är ”lite”, 

”mycket” eller ”inte alls” mångkulturella.  

Kommunikation – Samtliga fyra delrapporter visar på vilken social kraft en skolas och ett 

bostadsområdes rykte och status utgör. Dessa värden är symboliska, icke-materiella, 

genomsyrade av maktrelationer och de skapas genom olika kommunikationskanaler i 

vardagslivet, från medierna till samtal runt köksbordet. Skolorna är tvungna att ta hänsyn till 

denna aspekt av sin verksamhet därför att en undermålig kommunikation med omvärlden kan 

undergräva en skolas trovärdighet. Skolorna kan inte på egen hand förändra områdets rykte, 

men de kan förändra sitt bidrag till det dåliga ryktets upprätthållande. Vad är det som krävs 
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för att inleda denna förändring? För det första, ett tydligt och kontinuerligt budskap till 

föräldrarna (på deras villkor) om var skolan står i fråga om pedagogisk utveckling och arbetet 

med ”det sociala klimatet” är det viktigaste inslaget i denna externa kommunikationsstrategi. 

Att vända sig till den ”breda omgivningen” (se delrapport IV), dvs. medierna och 

gymnasieskolorna är också viktigt för att få bort förutfattade meningar som tydligen finns 

inom dessa institutioner om elever från mångkulturella förortsskolor. Alltihop syftar till att 

stärka tilliten till skolornas förmåga att ge eleverna bra utgångspunkt i livet. Innehållslösa 

imageförändringar och budskap till omgivningen på överdrivna eller till och med falska 

grunder kan skapa mer skada än nytta.  

För det andra, måste det nya budskapet kombineras dels med nya interna 

kommunikationsstrategier och dels med reella organisationsförändringar. Det förra handlar 

om hur skolans ledning lyckas kommunicera budskapet om skolans förändrade villkor, som i 

fallet med de mångkulturella innerstadsskolorna till exempel, till personalen samt till elever 

från skolans upptagningsområde och deras föräldrar. Som det framkommer av delrapporterna 

I, II och till viss del även IV uppfattas det mångkulturella (inklusive av skolledningen) vara 

ett problem i sig därför att skolans svårigheter förknippas med inflödet av ”invandrarelever”. 

Denna problemdiskurs (jfr. Runnfors 2003) tenderar att överskugga mycket av uppfattningar 

om, kommunikation med och förhållningssätt till de inflyttade eleverna och deras föräldrar. I 

delrapporterna visar vi hur diskursen genom uppfattningarna, kommunikationen och 

förhållningssättet med förödande verkan, för framförallt relationer mellan olika elevgrupper, 

omsätts i skolornas dagliga praktik. Relationerna blir sedan inte helt överraskande ett 

problem i sig, vilket ytterligare underbygger den problematiska diskursen. Den onda cirkeln 

är i gång och då kan det bli svårt att bryta sig ur den.  

En förändring inleds således med att identifiera de budskap som en skola kommunicerar utåt 

och inåt, oavsett om det sker avsiktlig eller oavsiktligt. Varje skola har nämligen ett rykte och 

en status. Därefter görs det upp en strategi för vad som måste förändras/förbättras i det 

nuvarande budskapet för att öka förtroendet för och tilliten till skolan. Men som jag nämnde 

ovan måste förändringen i kommunikationsstrategin åtföljas också av förändringar i skolans 

organisation. 

 

Organisation – En skolas organisation, enkelt utryckt, består av en uppsättning formella 

regler som styr verksamheten (inklusive system av bestraffningar och belöningar), materiella 

tillgångar (resurser), arbetsfördelningen mellan olika aktörer (inklusive deras förmåga och 

färdighet att utföra sina arbetsuppgifter på ett ändamålsenligt sätt) samt av daglig 
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kommunikation och relationer som binder samman aktörerna. Frågan är vad det är som måste 

förändras inom skolans organisation för att valfrihetens effekter inte skall slå så hårt mot 

verksamheten som de har gjort i de fall vi har studerat (se delrapporterna I, II och IV)? I 

första hand skall rektorernas och lärarnas formella utbildning i att leda, arbeta och undervisa i 

mångkulturella innerstadsskolor ses över. Såväl skolledningarna som lärarna på de studerade 

skolorna har uttryckt behovet av mer fortbildning och kunskaper i att arbeta i mångkulturella 

miljöer och efter Kallstenius fältarbete och observationer kan jag inget annat än bekräfta att 

de har rätt. En del skulle kunna hämtas in genom närmare samarbete med mångkulturella 

förortsskolor (se nästa punkt), men skolledningen måste nog också skicka sina lärare och 

delta själva på mer formella fortbildningskurser. Skolor i förorterna bör se över sina 

bedömningskriterier som, enligt både de elever som är kvar och de som har lämnat dem, 

ligger under gymnasieskolornas vedertagna ribba för godkänt i kärnämnena. Detta skapar 

osäkerhet hos eleverna om de kunskaper de förvärvar kommer att räcka till för att klara 

gymnasiestudier. Denna osäkerhet är också en av anledningarna bakom elevutflödet. Skolor i 

innerstaden måste också initiera fler gemensamma projekt för att få till stånd ett mer blandat 

umgänge mellan de pendlande och de elever som bor i skolornas upptagningsområden. För 

närvarande råder det en djup intern segregation mellan eleverna beroende på vilken stadsdel 

de bor i.  

 

Samarbete – Genom ökat samarbete mellan skolor från olika delar av staden kan det urbana 

rummet bli en miljö som för samman och inte som idag drar isär utbildningsanordnarna och 

deras ”kunder”. Ett förslag är att uppmuntra samarbetet mellan innerstads- och 

förortsskolorna kring konkreta pedagogiska praktiker som svenska som andra språk, 

modersmålets användning i skolans dagliga arbete och föräldrakommunikation. Det finns så 

mycket kunskaper och erfarenheter på vissa skolor om dessa frågor att det är rent av 

oansvarigt att inte de skolor som möter ”den mångkulturella utmaningen” vänder sig till dem 

för att få vägledning och inspiration. I stället för att åka till Nya Zeeland kan man lika gärna 

åka ut till Rinkeby. Ett annat förslag är att inrätta gemensamma profiler mellan olika skolor 

så att eleverna kan mötas utan att behöva byta skola. Innerstadsskolorna kan få sin ”dos” av 

mångkulturalismen och den sociala mångfalden utan att föräldrarna röstar med fötterna och 

sätter sina barn i fristående skolor med begränsad antagning (se delrapport III). 

Förortsskolorna kan också profitera på detta samarbete genom att deras elever får möjligheter 

att träffa ”svenskar” och därmed avdramatisera uppfattningen om den mångkulturella miljöns 

negativa påverkan på ens framtida möjligheter.  
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Resursfördelningssystem – Skolor i innerstaden eller i andra delar av Stockholm som tar 

emot förhållandevis många elever från andra stadsdelar med ett annat modersmål än svenska 

bör få förstärkta resurser åtminstone under en övergångsperiod. Syftet är att stödja arbetet 

med nya kommunikationsstrategier, organisatoriska förändringar och ett utvecklat samarbete 

med till exempel skolor i mångkulturella förortsområden. Under arbetet med de två första 

delstudierna slogs vi av vilka begränsade resurser de berörda skolorna (till skillnad från en 

hel del mångkulturella förortsskolor) hade för att arbeta med det som formellt låg utanför 

skolans pedagogiska uppdrag. Varifrån pengarna skall tas och hur mycket har jag ingen 

uppfattning om då det, anser jag, i en stad med så pass god ekonomi som Stockholm, i första 

hand handlar om politisk vilja och inte om brist på pengar. Eftersom ansvaret för grundskolor 

i Stockholm har kommit att med den nya borgerliga majoriteten flyttas över från stadsdelarna 

till staden centralt kan kanske en smidigare och till reella behov mer anpassat 

resursfördelningssystem introduceras. Med denna punkt vill jag understryka att inga 

förändringar kan stödja sig på uteslutande medarbetarnas entusiasm och vilja, det krävs 

ekonomiska resurser också.  

 

Avslutningsvis, valfriheten är inte en naturkraft som bara drabbar vissa skolor och miljöer. 

Tyvärr verkar många hysa sådana uppfattningar. Valfriheten är en policy som kan justeras, 

förändras, anpassas till de rådande förhållandena och behoven. Skolverksamheterna kan 

också justera, förändra, anpassa sina organisationer, kommunikationsstrategier, 

samarbetsvilja och resurser till att på ett effektivare sätt möta valfrihetens utnyttjande. Det är 

inte bara möjligt och önskvärt. Detta är nödvändigt om vissa skolor överhuvudtaget skall 

kunna överleva.  
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Kapitel 1. Inledning 
I denna första delrapport lyfter jag fram två exempel på skolor i Stockholms innerstad vars 

förutsättningar och verksamhet tydligt påverkats av den pågående elevomflyttningen. Det 

handlar om de kommunala grundskolorna Fridhemsskolan/Stadshagsskolan belägna inom 

Kungsholmens stadsdelsområde samt Högalidsskolan i stadsdelsområde Södermalm1

 

. För att 

det ska vara möjligt att förstå utvecklingen i dessa två skolor är det nödvändigt att först 

förankra beskrivningen i ett historiskt sammanhang, samt att utifrån befintlig statistik ge en 

beskrivning avseende den socioekonomiska och etnisk/nationella befolknings-

sammansättningen i respektive stadsdel i relation till Stockholms stad som helhet. 

Delrapporten har tre syften. Det första är att genomföra en översiktlig kartläggning över 

relevant svensk och internationell forskning på området. Det andra är att identifiera och 

kartlägga förekommande elevströmmar inom Stockholms stad. Det tredje syftet är att med 

avstamp i tidigare forskning och den empiriska kartläggningen av elevströmmarna fokusera 

utvecklingen på två grundskolor i Stockholms innerstad. Delrapporten är i sin karaktär 

problemavtäckande. Dels låter jag en empirisk kartläggning av grundskoleelevers 

rörelsemönster påvisa förekommande elevflöden mellan olika stadsdelar och mellan 

kommunala respektive fristående skolor för att på så vis fånga dynamiken i staden som helhet. 

Dels låter jag ansvariga för barn- och ungdomsfrågor inom respektive stadsdel, rektorer samt 

biträdande rektorer komma till tals och genom intervjuer och samtal formulera hur 

konsekvenserna för skolan till följd av valfrihets- och friskolereformerna ter sig utifrån deras 

perspektiv. I de kommande delrapporterna utvecklas sedan detta perspektiv med elevernas, 

lärarnas och föräldrarnas perspektiv. 

Metod 
Delstudiens metodologiska ansats har präglats av en så kallad multistrategisk forskning 

(Hammersley 1996). Multistrategisk forskning kan genomföras med hjälp av triangulering, 

vilket innebär att flera metoder och datakällor kombineras för att uppnå en allsidig belysning 

och en fördjupad förståelse av det studerade fenomenet. Det kan till exempel handla om att 

använda kvalitativa metoder till att stödja och fördjupa kvantitativ forskning. Det kan också 

handla om det omvända, att använda kvantitativa metoder till att stödja kvalitativ forskning 

                                                 
1 När denna delrapport publicerades första gången (Kallstenius 2005) var dagens stadsdelsområde Södermalm 
uppdelat på två, Katarina-Sofia respektive Maria-Gamla stan. Högalidsskolan tillhörde då stadsdelsområde 
Maria-Gamla stan. Det var i samband med den borgerliga majoritetens maktövertagande i Stadshuset 2006 som 
antalet stadsdelsområden i Stockholm minskades från 18 till 14. 
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genom att statistiska kartläggningar kan ligga till grund för urval. Olika metoder och 

datakällor kan vidare nyttjas som varandras komplement. Det innebär att olika 

forskningsstrategier kan användas för att studera olika aspekter av det studerade fenomenet 

för att sedan sammanföra strategiernas resultat till en helhet (ibid.).   

 

I föreliggande delrapport har tre huvudsakliga metoder för datainsamling använts:  

– En kvalitativ analys av rapporter och dokument relevanta för hela undersökningen hämtade 

från Skolverket, Myndigheten för Skolutveckling, stadsdelarna Kungsholmen och Maria-

Gamla stan samt från de aktuella Fridhemsskolan/Stadshagsskolan och Högalidsskolan. 

Rapporterna handlar huvudsakligen om effekterna av valfrihetsreformen medan dokumenten 

innehåller uppgifter om skolornas organisation, elevunderlag, arbetsplaner, utvärderingar och 

liknande.  

– Kvalitativa intervjuer med nyckelinformanter från Barn- och Utbildningsnämnder i de två 

stadsdelarna samt med rektorer, biträdande rektorer, ansvariga för modersmålsundervisning 

och undervisning i svenska som andraspråk från de två berörda skolorna. En kvalitativ 

intervju är inriktad mot informantens åsikter, ställningstaganden och upplevelser och 

fokuserar på vad den intervjuade själv anser vara viktigt och betydelsefullt. Metoden lämnar 

utrymme för intervjun att utvecklas utifrån de teman som kommer upp vid intervjutillfället. 

– En kartläggning av grundskoleelevers rörelsemönster i Stockholm utifrån offentlig statistik 

framtagen av Utrednings- och Statistikkontoret (USK), Stadsledningskontoret och Skolverket. 

Detta innebär en så kallad sekundäranalys av redan befintligt material som möjliggör både 

tvärsnittsundersökningar av exempelvis meritvärden i skolår 9 i termer av variabler som kön, 

etnisk bakgrund, geografiskt område och socioekonomisk bakgrund och jämförande studier 

över tid och mellan olika områden inom ett land.  

 

Urval och avgränsningar 

Valet att fokusera på Fridhemsskolan/Stadshagsskolan och Högalidsskolan är grundat i 

statistiska uppgifter hämtade från USK. Statistik visar på att dessa skolor i jämförelsevis stor 

omfattning attraherar elever utanför den egna stadsdelen, samt att en betydande andel elever 

från Stockholms så kallade socialt utsatta förorter söker sig dit. Delrapportens ambition är 

således inte att presentera utvecklingen i ett representativt urval av skolor i Stockholm. 

Ambitionen baseras på ett så kallat strategiskt urval där studieobjektet väljs ut med avsikten 
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att erhålla så mycket information som möjligt för att genomföra en mer djupgående analys av 

det studerade fenomenet (se exempelvis Layder 1998). 

 

Begreppsdefinitioner 
I denna delrapport utgår jag från följande begreppsdefinitioner: 

Socioekonomisk bakgrund: Begreppet avser föräldrars utbildningsnivå och sysselsättning 

enligt SCB:s indelning (Skolverket 1996). 

Fristående skolor: Begreppet är den officiella beteckningen för skolor som har en annan 

huvudman än kommunen. Vanligen används dock termen ”friskolor” (Skolverket 2002). I 

föreliggande delrapport används begreppen ”friskola”, ”fristående skola” samt ”grundskola 

med fristående huvudman” synonymt.  

Skolbytande elever: Begreppet betecknar elever som är inskrivna i en annan grundskola än 

den de tillhör utifrån gällande gränsdragningar för kommunala skolors upptagningsområden 

(Skolverket 1996, Bunar & Kallstenius 2006). I delrapporten används även benämningen 

”pendlande elever”. 

Etnisk bakgrund: Det finns en uppsjö begrepp som syftar till att redogöra för en individs 

etniska/nationella tillhörighet. Skolverket (2005) utgår från följande kategorisering: Elever 

med svensk bakgrund (Eleven är född i Sverige med minst en förälder född i Sverige), Elever 

födda i Sverige med utländsk bakgrund (Eleven är född i Sverige med båda föräldrarna födda 

utomlands) samt Utlandsfödda (Eleven är född utomlands och har därmed invandrat till 

Sverige). I arbetet med denna delrapport föreföll denna uppdelning vara otillräcklig då vare 

sig skolpersonal, föräldrar eller eleverna själva betecknade en elev med en svenskfödd 

förälder och en utlandsfödd förälder som ”svensk”. Samtliga använde den mer vardagliga 

termen ”invandrare”. Begreppet ”etnicitet” refererar enligt sociologen Aleksandra Ålund 

(1999) till socialt konstruerade grupperingar och gemenskaper, skiljelinjer mellan ”vi” och 

”de andra” och frågan om identitet. Då denna begreppsbestämning på ett bättre sätt fångar 

förekommande kategoriseringar kommer följande definition användas i föreliggande 

delrapport: Elev med etnisk svensk bakgrund (Eleven är född i Sverige med båda föräldrarna 

födda i Sverige) samt Elev med annan etnisk bakgrund än svensk (Eleven är född i Sverige 

eller utomlands med minst en utlandsfödd förälder). Ifall det i texten refereras till statistiskt 

material som utgår från variabeln ”utländsk bakgrund” kommer dock den ursprungliga termen 

att användas. 
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Etiska överväganden 
I arbetet med delrapporten har jag utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer om 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (se www.vr.se). Beslutet att publicera 

skolornas namn är fattat i samråd med de medverkande skolornas rektorer/skolchefer som 

samtliga upplevde det som viktigt att skolorna presenterades under sitt rätta namn.  

 

Disposition 

Denna delrapport är indelad i fem kapitel. Efter detta inledande kapitel kommer jag att 

redogöra för den svenska grundskolans utveckling samt för de under slutet av 1990-talet 

genomförda valfrihets- och friskolereformerna. Därefter presenteras en översikt av tidigare 

forskning på området valfrihet och skolsegregation. I kapitlet diskuterar jag också vad det 

innebär att betrakta Stockholm som en segregerad stad samt hur den nya storstadspolitik som 

introducerades kring slutet av 1990-talet försökte komma till rätta med segregationen. I 

kapitel tre redogör jag för resultatet av den genomförda empiriska kartläggningen av 

förekommande elevströmmar i Stockholm. Det fjärde kapitlet består av fallstudier av de två 

skolor vars förutsättningar och verksamhet tydligt påverkas av pågående elevomflyttningar. 

Det femte och avslutande kapitlet utgörs av en sammanfattande diskussion kring de 

förändrade förutsättningarna för grundskolan i den segregerade storstaden och mot bakgrund 

av valfrihetens drivande mekanismer och effekter.  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.vr.se/�
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Kapitel 2. Bakgrund och tidigare forskning 
Detta kapitel syftar till att för det första ge en översiktlig bild av den svenska grundskolans 

utveckling från 1800-talets parallellskolesystem till dagens valfrihetsmodell och att redogöra 

för huvudsakliga drag i tidigare nationell och internationell forskning om valfrihet och 

skolsegregation. För det andra redogör jag för situationen i Stockholm ur ett 

segregationsperspektiv som påvisar den förekommande socioekonomiska och 

etnisk/nationella differentieringen inom och mellan stadens olika stadsdelar. För det tredje 

diskuterar jag utvalda aspekter av den så kallade nya storstadspolitiken som var ett försök att 

genom massiva och riktade satsningar på några socialt utsatta bostadsområden komma till 

rätta med segregationen.  

 

Valfrihet och segregation i den svenska grundskolan 
I detta avsnitt presenteras den svenska grundskolans framväxt och utveckling från 

parallellskolesystemet, över enhetsmodellen till dagens valfrihetssystem. I genomgången 

kommer jag att påvisa att skolsegregation (det vill säga den rumsliga åtskillnaden mellan olika 

elevgrupper inom skolväsendet) visserligen av olika karaktär och uttryckt på olika sätt har 

varit ett förekommande fenomen i dessa tre skolsystem. 

 
Den svenska grundskolans utveckling 

En allmän folkskola infördes år 1842 som ett svar på den samhällsomvandling som präglade 

Sverige. Under en tidsperiod färgad av befolkningsomflyttningar, industrialisering och 

arbetarklassens frammarsch upplevdes den sociala ordningen och kontrollen i samhället som 

allt mer bristfällig. Det efterfrågades en ny institution som kunde lära ut den ordning som 

behövdes i samhället, samt den nya moral som passade det framväxande industrisamhällets 

behov (Rappe 1973, Sandin 1980). Det var inte fråga om en folkskola för alla barn i 

samhället, utan det var främst barn från fattigare familjer som rekryterades medan barn från 

mer välbärgade familjer gick i privata skolor. Detta så kallade parallellskolesystem innebar en 

segregerad skola där barn från olika samhällsgrupper gick i olika skolor (Isling 1980). Kring 

slutet av 1800-talet och början av 1900-talet formulerades tanken om en gemensam 

grundutbildning för alla barn (Arnman & Jönsson 1985). 

 

Under 1940-talet tillsattes två skolutredningar för att se över det svenska skolväsendet och 

1946 års skolkommission drog upp riktlinjer för genomförandet av en grundskolereform. Det 
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förslag som presenterades kom att innebära ”en utveckling från en organisatorisk till en 

pedagogisk differentiering inom ramen för en sammanhållen skola” (Arnman & Jönsson 

1985: s.37), vilket innebar att undervisningen skulle differentieras efter olika elevgruppers 

behov och val men att de olika behoven och önskemålen skulle rymmas inom en och samma 

skola. Reformens avsikt var att förebygga den sociala snedrekryteringen till högre studier och 

i kommissionens slutbetänkande framhävdes skolans roll att fostra den uppväxande 

generationen till demokratiska individer. År 1950 fattades ett principbeslut om införande av 

ett enhetsskolesystem (ibid.). Kring mitten av 1970-talet uppkom en diskussion om att en 

friare resursanvändning inom skolan skulle innebära en ökad möjlighet att i praktiken erbjuda 

alla barn en likvärdig utbildning. Det skulle exempelvis vara möjligt för lärare att samarbeta 

och att undervisa elever med särskilda behov i mindre grupper i ökad utsträckning (SOU 

1974:53). Utredningens förslag resulterade i att stadsbidragssystemet blev mindre reglerat, att 

skolverksamheten mer kunde anpassas efter lokala behov samt att beslutsfattandet 

decentraliserades i ökad omfattning till skolorna och deras personal (Arnman & Jönsson 

1985). Under 1980-talet fortsatte och stärktes betonandet av lokala förhållanden och vikten av 

decentralisering. Varje skola skulle utarbeta en lokal arbetsplan som skulle diskuteras och 

förankras hos skolans personal men även hos föräldrar och elever (Lokala arbetsplaner, 1980). 

Denna decentraliseringsprocess innebar ett mer mål- och resultatorienterat styrsystem som 

1994 mynnade ut i en läroplan, Lpo94. Det utarbetades å ena sidan nationella utbildningsmål 

som skulle vara styrande för skolutvecklingen och å andra sidan lokala undervisningsmål som 

utformades på de enskilda skolorna (SOU 1997:121). Den i det svenska samhället allt mer 

synbara boendesegregationen kom under 1980- och 90-talet att återspeglas i olika skolors 

upptagningsområden, vilket bland annat fick som konsekvens att en stor del av eleverna i den 

svenska grundskolan gick i klasser bestående av barn med liknande socioekonomisk bakgrund 

(Arnman & Jönsson 1985).  

 

Valfrihets- och friskolereformerna 
Frågan om valfrihet i grundskolan har funnits på den politiska agendan i Sverige sedan början 

av 1980-talet. 1982 överlämnade regeringen (bestående av centerpartiet och folkpartiet) en 

proposition om skolor ledda av enskild huvudman till riksdagen (Prop.1982/83:1). I samband 

med riksdagsvalet samma år tillträdde en socialdemokratisk regering. Propositionen 

tillstyrktes genom riksdagsbeslut, men den politiska majoriteten intog en restriktiv hållning 

till frågan om en ökad valfrihet i skolan. Den borgerliga oppositionen fortsatte dock att lyfta 
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fram frågan om ökad valfrihet i grundskolan för föräldrar och elever (Skolverket 1996). Vid 

det följande riksdagsvalet 1991 tillträdde en borgerlig regering som gav frågan om valfrihet 

en mer framskjuten ställning. Den nytillträdda regeringen lade fram en proposition om 

valfrihet och fristående skolor (Prop.1991/92:95), som fastslog rätten att välja grundskola 

inom den egna eller inom en annan kommun, med kommunal eller fristående huvudman. 

Propositionen fastslog också att de som väljer fristående skolor ska tillförsäkras i allt 

väsentligt samma ekonomiska förutsättningar som de som är kvar inom den kommunala 

skolan. Efterföljande år framlades en proposition om valfrihet i skolan (Prop.1992/93:230) där 

valfrihet lyftes fram som ett medel att uppnå ett ökat föräldra- och elevinflytande samt att 

reformen skulle resultera i en pedagogisk förnyelse, en ökad mångfald och en förbättrad 

ekonomisk effektivitet. Ett par år senare lade den nytillträdda socialdemokratiska regeringen 

fram en proposition om fristående skolor (Prop.1995/96:200) där vikten av att bibehålla en 

sammanhållen skola och att integrera elever med olika bakgrund särskilt framhölls. 

Integration i skolan betraktades som något positivt och eftersträvansvärt och en segregerad 

skola präglad av ett åtskiljande av barn från olika samhällsgrupper som något negativt 

(Skolverket 1996). Förespråkarna för valfriheten inom grundskolan lyfter fram att den ökade 

möjligheten för elever att välja skola motverkar boendesegregationens återspegling i 

klassrummet, det vill säga att boendesegregation inte nödvändigtvis behöver leda till en 

segregerad skola eftersom det är föräldrarna och eleverna själva som väljer vilken skola de 

önskar gå i (ibid.). Ett annat argument för det fria skolvalet är att det antas öka effektiviteten i 

hela utbildningssystemet, vilket gynnar samtliga elever (Hoxby 2003, Söderström & Uusitalo 

2005). Motståndarna framhåller istället risken med en ökad segregering i skolan – både ur ett 

socialt och ur ett prestationsmässigt perspektiv – då valmöjligheten främst kan förväntas 

nyttjas av redan privilegierade grupper i samhället (Skolverket 1996, Fiske & Ladd 2000).  

 

Sammanfattning 

Denna korta översikt visar att det svenska skolsystemet allt sedan folkskolans införande kring 

mitten av 1800-talet har varit och fortfarande är ett differentierat skolsystem. De formella 

kriterier och de bakomliggande faktorer som styrt sorteringen av elever har under historiens 

gång ändrat karaktär men en indelning av elever har likväl förekommit i 

parallellskolesystemet, enhetsskolesystemet såväl som i dagens valfrihetssystem. 

Parallellskolesystemet innebar i praktiken en formell sortering av elever utifrån familjens 

socioekonomiska status. Enhetsskolesystemet innehöll inte samma formella sortering av 
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elever men hade likväl en sorterande funktion genom den differentiering som gjordes med 

hänsyn till elevers individuella förutsättningar. Då elever med olika social bakgrund har skilda 

förutsättningar att lyckas i skolan kom det dock att innebära att det inom den sammanhållna 

grundskolan i praktiken utvecklades olika utbildningsvägar, även om alla elever formellt sett 

hade samma rättigheter och möjligheter (jfr Arnman & Jönsson 1985). Även dagens 

skolsystem präglas, formellt lika rättigheter och möjligheter att välja skola till trots, av en 

uppdelning av elever, baserad på socioekonomisk status, skolprestationer och etnicitet 

(Söderström & Uusitalo 2005). 

 

Valfrihetens effekter 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera huvuddragen i tidigare forskning om valfrihet och 

skolsegregation i Sverige samt göra ett par nedslag i internationell forskning. I avsnittet 

kommer jag att titta närmare på hur det resonerats kring frågan om huruvida en ökad valfrihet 

i skolan leder till en ökad skolsegregation, vilka det är som i första rummet nyttjar rätten att 

välja skola samt vilka skolor det är som väljs. I avsnittet kommer även fenomenet 

”invandrarskolor” att diskuteras.  

 

Leder ökad valfrihet till ökad segregation? 

Det finns många rapporter, utredningar och avhandlingar som visar på att de under 1990-talet 

genomförda valfrihets- och friskolereformerna fått som konsekvens att segregationen inom 

den svenska grundskolan har ökat (se till exempel Skolverket 1993, Skolverket 1996, 

Skolverket 1997, SOU 2000:39, Kjellman 2001, SOU 2001:57, Skolverket 2003). Nedslag i 

den internationella diskussionen kring valfrihet och segregation påvisar överensstämmande 

slutsatser (Gewirtz m.fl. 1995, Reay & Ball 1997, Ambler 1998, Hatcher 1998). 

 

År 2003 genomförde Skolverket en undersökning (Skolverket 2003) där valfrihet och 

segregation i den svenska grundskolan diskuterades. I rapporten definieras och identifieras 

segregation med hjälp av begreppen homogenitet och heterogenitet. Skolverket utgår från tre 

variabler i sin analys: skolans andel elever födda inom/utom Sveriges gränser; föräldrarnas 

sammanvägda utbildningsnivå samt andel elever som uppnått kunskapsmålen. 

Undersökningens resultat visar på en klar tendens till att valfrihet leder till segregation – i det 

avseende att undersökta elevgrupper blivit mer homogena under tidsperioden 1998 – 2004, 

både gällande födelseland och gällande prestationer. Några år tidigare presenterade 
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Skolverket liknande resultat i en undersökning gällande vilka effekter införandet av valfrihet 

hade fått inom grundskolan (Skolverket 1996). Rapportens resultat visar på tendenser till ökad 

segregation som kan förklaras utifrån det att familjer byter mellan skolor belägna i områden 

med olika sociokulturell struktur. Det fastslogs att skolbyten både ökar den 

prestationsrelaterade och den etniska segregationen. Detta fastslås även i liknande studier som 

genomförts i Storbritannien (Burgess m.fl. 2004), där det konstateras att skolsegregeringen 

ökar i alla dimensioner i och med införandet av en ökad valfrihet. Ovan redovisade resultat 

går i samma linje som en undersökning som genomfördes år 2005 med syftet att undersöka 

vad det fria skolvalets införande i Stockholm haft för inverkan på skolsegregeringen på 

gymnasienivå (Söderström & Uusitalo 2005). I denna studie noteras en kraftig ökning av 

kunskapssegregeringen mellan skolor, av segregeringen mellan elever med svensk respektive 

annan etnisk bakgrund än svensk samt mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund. 

Dessa förändringar förklaras av det förändrade antagningsförfarandet, det ökande antalet 

skolor som drivs av fristående huvudman samt av den ökande andelen elever som söker sig 

till de fristående skolalternativen.  

 

Vilka är det som väljer och vad väljer de? 
Flera utredningar påpekar att familjer med olika villkor uppvisar olika mönster avseende 

utnyttjandet av valfrihet. En statlig offentlig utredning som presenterades strax efter 

millennieskiftet (SOU 2001:39) redogör för hur familjer med olika villkor fördelar sig mellan 

skolor med kommunal respektive fristående huvudman. Utredningen hävdar att elever från 

högre social klass (baserat på föräldrars yrkestillhörighet) och elever med invandrarbakgrund 

är överrepresenterade i friskolor, något som finner stöd i andra forskningsresultat. En 

doktorsavhandling från samma tid (Kjellman 2001) betonar att det främst är högutbildade 

föräldrar som aktivt väljer skola för sina barn, samt att denna föräldragrupp är mer benägen 

att välja en skola i fristående regi. En rapport från Skolverket som gavs ut 1997 behandlade 

konfessionella, etniska och språkligt inriktade skolor utifrån ett segregationsperspektiv 

(Skolverket 1997). Rapportens slutsatser visar på att denna form av friskolor ofta aktivt väljs 

av föräldrar som finner vara den sociala och kulturella miljö som erbjuds önskvärd. Dessa 

skolor uppfattas av de intervjuade föräldrarna lära ut mer än enbart skolkunskaper, de anses 

dessutom förmedla ett kulturarv.  
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Ett flertal brittiska undersökningar genomförda under slutet av 1990-talet diskuterar 

betydelsen av föräldrars socialgrupps-/klasstillhörighet avseende valfrihet i skolfrågor. Vid 

mitten av 1990-talet genomfördes en omfattande studie om valfrihetsreformernas eventuella 

segregerande effekter (Gewirtz m.fl. 1995). I studien delades föräldrarna in i tre grupper 

utifrån tillgång på ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital (se exempelvis Bourdieu 1990). 

Den första kategorin föräldrar, med god tillgång till samtliga kapitalformer, uppvisade enligt 

forskarnas resultat en stark benägenhet att aktivt välja skola och hade både medel och 

kunskap att effektivt utnyttja skolvalet. Den andra kategorin föräldrar innehade inte det 

kulturella kapital som möjliggör för individer att effektivt kunna ta till sig information och 

utnyttja skolvalet. De fick istället förlita sig på och gjorde sitt skolval utifrån information från 

personer som de ansåg vara väl insatta och informerade. Den tredje kategorin föräldrar 

saknade såväl ekonomiska som kulturella resurser och de visade sig vara mer benägna att 

fokusera på sociala omständigheter, som kompisar och fritid, vid skolvalet. Studiens resultat 

visar på att nyttjandet av möjligheten att välja skola tydligt är relaterat till sociala skillnader 

mellan olika grupper och att valfriheten i skolsystemet är en viktig aspekt av vidmakthållande 

och förstärkning av rådande ojämlikhet i samhället. I studien lyfts särskilt betydelsen av det 

kulturella kapitalet fram, i meningen att ha förmåga att tolka information och orientera sig 

bland de olika alternativ som erbjuds. Reay & Ball (1997) menar i överensstämmande med 

Gewirtz m.fl. (1995) att klasstillhörighet alltjämt är en differentierande faktor avseende val av 

skola och att föräldrar från medelklassen resonerar annorlunda kring skolval i jämförelse med 

arbetarklassföräldrar. Ytterligare en studie genomförd vid samma tid (Ambler 1997) visar på 

att valfrihet inom skolsystemet ökar sociala skillnader genom att det öppnas upp nya 

möjligheter för välinformerade föräldrar att välja ”bättre” skolor för sina barn. Detta 

resonemang finner stöd i en studie av Hatcher publicerad 1998. Hans studie diskuterar hur 

skillnader i kapitalvolym leder till ojämlika möjligheter att dels förstå och dels utnyttja 

systemet med valfrihet i skolan. Detta innebär, i linje med tidigare redovisade studiers 

resultat, att en ökad valfrihet förstärker den sociala differentieringen mellan olika grupper i 

samhället. 

 

Avhandlingen Hurra för valfriheten! – Men vad ska vi välja? (Kjellman 2001) kartlägger 

huruvida föräldrar och barns val av skola i Stockholms stad har lett till någon form av 

segregation. Resultatet visar på att det förekommer skillnader mellan olika skolor, både inom 

samma område och mellan olika områden avseende hur valfriheten tar sig uttryck. Angående 

val till sexårsverksamhet påvisas det att skolor som får ta emot många ansökningar från barn 
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boende i andra områden tenderar att ligga i områden där andelen arbetare och lågutbildade är 

låg. Ett annat intressant resultat i Kjällmans studie är att ju högre ett områdes 

socioekonomiska befolkningssammansättning är desto fler elever från området söker sig till 

friskolor. 

 

”Invandrarskolor”  
Ett flertal av de studier som jag hittills har refererat till belyser hur valfrihetsreformen i 

praktiken kommit att få en prestationsmässigt och etniskt segregerande effekt inom 

grundskolan. En avhandling utgiven i början av 2000-talet, Skolan mitt i förorten (Bunar 

2001), diskuterade vilka effekter boendesegregation och integrationspolitiska satsningar haft 

för skolor belägna i några av Stockholms ”invandrartäta” och socialt utsatta förortsområden 

under andra halvan av 1990-talet. Studiens resultat visar på att den under 1980- och 90-talet 

allt mer märkbara socioekonomiskt och etniskt färgade boendesegregationen i Sveriges 

storstadsområden kommit att få betydande konsekvenser för de lokala skolornas 

elevsammansättning och arbetssätt. Studien redogör för hur begreppet ”invandrarskolor” 

började användas kring mitten av 1990-talet för att beteckna skolor där 80 – 99 % av eleverna 

hade utländsk härkomst.2

Sammanfattning 

 I studiens avslutande del konstateras att elever från så kallade 

”invandrarskolor” i genomsnitt uppvisar betygsmässigt sett sämre studieresultat och ofta 

kategoriseras som lågstatusskolor. När det gäller vilka konsekvenser valfrihetsreformerna 

inneburit är de resultat som presenteras av Bunar samstämmiga med resultaten av den 

utvärdering som genomfördes av Skolverket kring mitten av 1990-talet (Skolverket 1996) 

som visar på att de föräldrar och elever i de så kallade invandrartäta områdena som aktivt 

väljer skola mestadels är av svensk härkomst. I de fall då eleverna har en annan etnisk 

bakgrund än svensk är deras föräldrar enligt studiens resultat i stor omfattning högutbildade. 

 

Sammanslaget visar de rapporter, utredningar, avhandlingar och artiklar jag har tagit del av på 

ett flertal tendenser som tydligt pekar på att segregationen inom grundskolan har ökat som en 

konsekvens av de genomförda valfrihets- och friskolereformerna. Det handlar om segregation 

mellan olika grupper av elever, segregation mellan olika skolformer och segregation mellan 

                                                 
2 I SOU 1996:55b Vägar in i Sverige. Bilaga till invandrarpolitiska kommitténs betänkande (s. 114) delas skolor 
in i fyra kategorier. ”Svenska skolor” – andelen elever med utländsk härkomst är 0-20 %, ”Svenskdominerade 
skolor” – andelen elever med utländsk härkomst är 20-50 %, ”Invandrardominerade skolor” – andelen elever 
med utländsk härkomst är 50-80 %, samt ”Invandrarskolor” – andelen elever med utländsk härkomst är 80-99 %. 
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olika bostadsområden. Segregationen inom skolan tar sig uttryck i en ökad socioekonomisk 

och etnisk homogenitet bland eleverna i de enskilda skolorna samt i en ökad etnisk och 

prestationsmässig differentiering mellan olika skolor. Det är främst välutbildade föräldrar med 

god tillgång på ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital som aktivt väljer skola till sina barn 

den etniska bakgrunden. Detta kan förstås som att barn vars föräldrar är lågutbildade och har 

ett lägre kapitalinnehav i större utsträckning blir kvar i de skolor som de förstnämnda barnen 

söker sig bort ifrån. När det gäller fristående skolor är det främst välutbildade föräldrar och 

föräldrar med en annan etnisk bakgrund än svensk som väljer dem, något som ännu mer 

förstärker den tidigare nämnda socioekonomiska och etniska skolsegregationen. 

 

Stockholm – kontrasternas stad3

Detta avsnitt syftar till att utifrån statistiska uppgifter ge en övergripande socioekonomisk och 

etnisk bild av Stockholms stad. Vidare kommer den så kallade nya storstadspolitiken att 

diskuteras vad gäller intentionerna bakom dess genomförande och de uppnådda resultaten.   

 

 

Världens vackraste huvudstad 
Välkommen till Stockholm och kanske världens vackraste huvudstad. Stockholm är 

kontrasternas stad - vatten och land, historia och framtid, småstad och storstad, korta 

vinterdagar och långa sommardagar. 

 

Med dessa ord inleds presentationen av Stockholm på kommunens hemsida 

(www.stockholm.se). Beteckningen Stockholm som en kontrasternas stad kan, utöver en rent 

historisk och geografisk betydelse, tillskrivas en socioekonomisk och etnisk dimension 

också. Skolframgång, utbildningsnivå i vuxen ålder och inkomst varierar mellan stadens 

invånare beroende på könstillhörighet och etniskt/nationellt ursprung. Av stadens omkring 

770 000 invånare har drygt tjugo procent utländsk bakgrund4

Under 1990-talet pekade födelsekurvorna nedåt och det föddes allt färre barn i staden, liksom 

i landet i övrigt. De första åren på 2000-talet vände kurvan uppåt igen och år 2003 föddes det 

närmare 11000 barn i staden som helhet, en ökning med cirka 1500 årligen födda barn i 

 och av dessa har nio procent 

utländskt medborgarskap.  

 

                                                 
3 De statistiska uppgifterna i detta avsnitt är hämtade från Utrednings- och statistikkontoret om inget annat anges. 
4 Utländska medborgare födda i utlandet eller i Sverige och utrikes födda svenska medborgare. 
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jämförelse med år 2000. Kring slutet av 1990-talet skedde en jämförelsevis stor inflyttning 

till Stockholm vilket exempelvis blir tydligt i statistiken från år 2000 som visar på ett 

flyttningsnetto på närmare 5500 personer. Denna utveckling mattades dock sedan av och år 

2003 uppvisade Stockholm ett flyttningsnetto på 711 personer, vilket kan förklaras av att 

färre personer flyttade in till staden liksom att statistiken visar på en ökning av antalet 

personer som flyttade från staden. En majoritet av befolkningen bor i flerbostadshus och de 

senaste åren har andelen bostadsrätter ökat markant, år 2003 var 42 % av flerbostadshusen i 

Stockholm ägda av bostadsrättsföreningar vilket är en ökning med över 20 % sedan början av 

1990-talet. Endast 26 % av flerbostadshusen ägdes i slutet av 2003 av allmännyttan. Drygt en 

fjärdedel av samtliga hushåll utgörs av barnfamiljer och ungefär 15 % av befolkningen är 

under 16 år. Medelinkomsten får invånarna i Stockholm mellan 20-64 år är 265 900kr. Den 

öppna arbetslösheten ligger på under 5 % och en lika stor andel av hushållen har tagit emot 

ekonomiskt bistånd för att säkra sin försörjning det senaste året. Närmare 50 % av 

befolkningen har eftergymnasial utbildning. Upp emot 90 % av eleverna som lämnar 

grundskolan har behörighet att söka till gymnasiets nationella program och av dessa övergår 

cirka 95 % direkt till gymnasiet.  

 

Den bild som statistiken målar upp visar en välmående stad. Granskas statistiken något 

närmare framkommer det dock skillnader inom befolkningen som kan härröras till 

könstillhörighet och etnisk/nationell bakgrund. I fråga om inkomstskillnader mellan invånare 

boende i Stockholm tjänar män i genomsnitt 25 % mer än kvinnor. Gällande utbildning så är 

det något fler flickor som lämnar skolår 9 med full behörighet att söka till gymnasieskolan, 

däremot är det fler pojkar som direkt påbörjar sina gymnasiestudier. Statistik från USK gör 

åtskillnad mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund5 och då framkommer det 

att närmare 95 % av eleverna i år 9 med svensk bakgrund lämnar grundskolan med full 

behörighet till gymnasieskolan medan motsvarande procentsats för elever med utländsk 

bakgrund är drygt 76 %. Studeras utbildningsnivån hos befolkningen mellan 25-64 år 

framkommer att den procentuella andelen i befolkningen som är av utländsk härkomst6

                                                 
5 Elever som är födda utomlands, samt är födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. 
6 Utländska medborgare födda i utlandet eller i Sverige samt utrikes födda svenska medborgare. 

 med 

eftergymnasial utbildning är drygt 37 %, i jämförelse med 52 % dem med svensk bakgrund. 

En markant skillnad som framkommer avser andelen i befolkningen som varit beroende av 

ekonomiskt bistånd det senaste året, där 3,5 % av de svenska medborgarna har mottagit 
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ekonomiskt bistånd i jämförelse med 24,1 % av den del av befolkningen som innehar 

utländskt medborgarskap. 

 

En stad präglad av olika livsvillkor 
Stockholm består av 18 stadsdelsområden.7

 

 En genomgång av aktuell statistik från USK 

påvisar stora skillnader mellan olika stadsdelar avseende andel bostadsrätter, andel av 

befolkningen med utländsk härkomst, medelinkomst, andel arbetslösa, andel med 

eftergymnasial utbildning samt andel av befolkningen som tagit emot ekonomiskt bistånd det 

senaste året. Två påtagliga exempel, stadsdelarna Östermalm och Rinkeby, kan lyftas fram för 

att illustrera förekommande skillnader. 

 
Tabell 1: Jämförelse mellan stadsdelarna Östermalm och Rinkeby 

Östermalm Rinkeby 
Dominerande boendeform 

Varav bostadsrätter 
Medelinkomst 

Utländsk härkomst 
Arbetslöshet 

Eftergymnasial utbildning 
Ekonomiskt bistånd 

Flerbostadshus 
57% 

332700kr 
15% 
2,8% 
60% 
1,9% 

Flerbostadshus 
2% 

149000kr 
67% 
5,9% 
18,7% 
26% 

(Källa: Utrednings- och Statistikkontoret, 2005-05-20) 
 
 
Markanta skillnader existerar inom staden, skillnader som påverkar och formar de 

levnadsförhållanden under vilka befolkningen i de olika stadsdelarna lever. En person som är 

bosatt på Östermalm har mer än dubbelt så hög genomsnittlig inkomst än en person i 

Rinkeby. Det är dessutom betydligt högre sannolikhet att en Östermalmsbo är högutbildad 

och äger sin bostad. Statistiken visar att en jämförelsevis större andel av befolkningen i 

Rinkebys stadsdel är av utländsk härkomst, är arbetslösa och tar emot ekonomiskt bistånd för 

sitt uppehälle. De invånare som bor inom Östermalms respektive Rinkebys stadsdelar lever 

således under väldigt olika förutsättningar vilket innebär att de barn och ungdomar som växer 

upp i de bägge områdena växer upp under märkbart skilda livsvillkor. 

 

Det förekommer inte bara skillnader mellan Stockholms olika stadsdelar utan även ett flertal 

av de stadsdelar som ligger i söder- respektive västerort uppvisar stora skillnader mellan olika 

                                                 
7 Sedan den nya borgerliga majoriteten tog över i Stadshuset efter valet i september 2006 har antalet stadsdelar 
krympt till 14.  
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områden inom de enskilda stadsdelarna. Stadsdelen Vantör kan illustrera detta utifrån 

områdena Rågsved och Örby. 
Tabell 2: Jämförelse mellan områdena Rågsved och Örby inom Vantörs stadsdel. 

 Rågsved Örby 
Dominerande boendeform 

Varav bostadsrätter 
Medelinkomst 

Utländsk härkomst 
Arbetslöshet 

Eftergymnasial utbildning 
Ekonomiskt bistånd 

Flerbostadshus 
20% 

182400kr 
44% 
6,7% 
27,1% 
18,9% 

Småhus 
----- 

300400kr 
12% 
2,3% 
44,4% 
0,8% 

(Källa: Utrednings- och Statistikkontoret, 2005-05-20)  
 

Inom en och samma stadsdel kan det finnas bostadsområden präglade av skilda sociala 

förutsättningar. Ett barn som växer upp i småhusområdet Örby växer upp omgiven av helt 

andra socioekonomiska förutsättningar än ett barn som växer upp i Rågsved, avseende 

befolkningens etniska sammansättning, genomsnittliga inkomst- och utbildningsnivå och den 

dominerande boendeformen. Detta förstärker bilden av att Stockholm kan betecknas som en 

segmenterad och segregerad stad (Andersson 1998). Segmenterad i bemärkelsen att olika 

områden i staden präglas av olika boendeformer och därmed attraherar olika 

befolkningskategorier (Molina 1997). Segregerad i bemärkelsen att det mellan olika grupper i 

samhället råder en rumslig åtskillnad med socioekonomiska och etniska förtecken (se 

exempelvis Bunar 2001). 

 

En ny storstadspolitik 
Kring slutet av 1990-talet initierades en ny storstadspolitik i syfte att komma till rätta med 

”den sociala, etniska och diskriminerande segregationen” i storstadsområdena 

(Prop.1997/98:165). Särskilda insatser har under en femårsperiod initierats och genomförts i 

ett antal områden i staden som betecknats som så kallade socialt utsatta: Husby, Tensta, 

Rinkeby, Rågsved och Skärholmen.8

                                                 
8 Detta storstadsarbete har i allmänhet kommit att betecknas som Storstadssatsningen och har utvärderats av 
Södertörns högskola. Se exempelvis Axelsson (2002), Bunar (2003b), Sjöö (2003), Lawson (2003), Kings 
(2004). Storstadsarbetet har berört sammanlagt 24 områden i Sverige. I denna delrapport fokuseras de områden 
som tillhör Stockholms kommun.  

 Syftet med den nya storstadspolitiken beskrivs i 

propositionen Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden för 2000-talet 

(Prop.1997/98:165) som att ”ge storstadsregionerna goda förutsättningar för tillväxt” och att 

”bryta den sociala och etniska segregationen i storstadsregionerna och att verka för jämlika 

levnadsvillkor för storstädernas invånare” (s.30). Denna satsning innebar bland annat att 
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arbeta för att öka sysselsättningsgraden och minska beroendet av ekonomiska bidrag i dessa 

utsatta områden, stärka det svenska språkets ställning, höja utbildningsnivån hos den vuxna 

delen av befolkningen samt att ge samtliga elever förutsättningarna att nå målen i grundskolan 

(Bunar 2004).  

 

I början av 2000-talet kom den första indikationen på att arbetet med storstadssatsningen 

genom själva uppbyggnaden av insatserna inte skulle nå sitt mål att bryta de socioekonomiska 

och etniska segregationsprocesserna. I rapporten På rätt väg? (2002) konstaterar 

Integrationsverket att områdesbaserade insatser endast i liten utsträckning kan påverka de 

processer som dels skapar och dels upprätthåller segregation då de faktorer som påverkar 

dessa processer, enligt rapporten, i första hand verkar på en strukturell nivå. Det handlar 

således inte om problem i enskilda stadsdelar eller kommundelar, inte heller hos enskilda 

individer, utan en problematik i den samhälleliga strukturen.  

Fokuseringen på vissa stads- och kommundelar stämplar dessa som 
problemområden. Detta motverkar givetvis syftet att vända den för de berörda 
områdena negativa segregationsprocessen.  

       Integrationsverket, 2002, s.88 

 

Arbetets inriktning kan istället, som citatet ovan visar på, få motsatt effekt och de för 

insatserna utvalda områdena kan istället komma att marginaliseras ytterligare genom att 

stigmatiseras som problemområden. Det fastslås att ”en viktig förutsättning för att bryta 

segregationen är att storstadsregionerna som helhet involveras i arbetet” (ibid. s. 86), samt att 

”en förutsättning för att bryta segregationen … är att relationen mellan storstadsregionernas 

olika kommuner och stadsdelar förändras” (ibid. s. 136). Denna emfas är även tydlig i 

utredningen Storstad i rörelse (SOU 2005:29) där de huvudsakliga slutsatserna av samtliga 

utvärderingar av storstadsarbetet sammanfattas. Utredaren hävdar att ”om inget samtidigt görs 

åt den andra halvan, de utestängande strukturerna, så lär inte lokala intentioner ensamt kunna 

göra en skillnad för att påverka genomgripande orsaker eller mekanismer” (s.205).  

 

Sammanfattning 

Stockholm är en stad präglad av kontraster. När statistiken för staden som helhet bryts ned till 

att istället redovisa uppgifter för grupper av stadsdelar, enskilda stadsdelar och 

bostadsområden framkommer tydliga skillnader avseende socioekonomiska faktorer, 

befolkningens etniska sammansättning och elevers studieresultat. Den så kallade nya 

storstadspolitik som initierades kring slutet av 1990-talet tillkom med ambitionen att bryta 
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förekommande segregationsprocesser av socioekonomisk och etnisk karaktär. Detta skulle ske 

genom att särskilt utsatta områden i storstadsregionerna skulle identifieras och stärkas inom 

nyckelområden såsom exempelvis utbildningsnivå, folkhälsa och arbetslöshet. Den 

grundläggande kritik mot satsningens inriktning, som framfördes vid ett tidigt skede och 

ytterligare förstärktes i de efterkommande utvärderingarna, är dock att valet att lägga fokus på 

de utsatta områdena marginaliserar dessa stads- och kommundelar ytterligare som varandes 

problematiska områden, samt att det är nödvändigt att hantera staden som en helhet och lägga 

an ett relationistiskt perspektiv. Detta då ”den som befinner sig i en utsatt position alltid gör 

det i förhållande till något eller någon” (SOU 2005:29, s.205). 

 

Detta resonemang kan överföras till skolan. På samma sätt som Stockholms stadsdelar präglas 

av olika förhållanden som påverkar dess invånare, präglas skolor belägna i de olika 

stadsdelarna av skilda förhållanden som påverkar deras elever. Skolan som institution 

påverkas på ett avgörande sätt av de omgivande socioekonomiska strukturerna, men den 

påverkas även av upptagningsområdets etniska sammansättning och rykte. Detta är ingalunda 

nytt resonemang. Vid mitten av 1980-talet konstaterade sociologerna Göran Arnman & Ingrid 

Jönsson (1985) att ”eftersom elever med likartad social bakgrund vanligtvis bor nära varandra 

och leker tillsammans med varandra under fritiden kommer den sociala segregationen inom 

boendet att återverka på segregationen inom skolan” (s.43). Arnman & Jönssons resultat 

visade på hur det redan i de lägre skolåren förekom stora skillnader mellan olika skolmiljöer 

främst baserade på elevernas skilda levnadsvillkor. Olika stadsdelar och områden, beroende 

på den socioekonomiska bakgrunden hos invånarna som bor där, tillhandahåller skilda 

förutsättningar för de skolor som är belägna i respektive stadsdel och område. Detta innebär 

att elever i skolor belägna i olika områden vistas i olika skolmiljöer, något som på längre sikt 

får direkta konsekvenser för elevernas utbildningskarriärer (Erikson & Jonsson, 1993). Detta 

innebär sammanfattningsvis att skolor belägna i olika stadsdelar och bostadsområden, trots en 

formell likvärdighet, i sin verksamhet utgår från skilda förutsättningar. I de fall då det är fråga 

om en så kallad lågstatusskola belägen i vad som upplevs vara ett lågstatusområde, kan det 

medföra att resursstarka föräldrar aktivt väljer att placera sina barn i en annan skola belägen i 

vad som uppfattas vara ett ”bättre” område.  
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Kapitel 3. Elevströmmar i Stockholms stad9

 

 

Den rätt att välja skola som infördes i början av 1990-talet öppnade, som tidigare diskuterats, 

upp möjligheten för elever och föräldrar att välja en annan skola än den som ligger närmast 

hemmet. Frågor som detta kapitel försöker besvara är: I vilken omfattning nyttjas denna 

rättighet av elever och föräldrar i Stockholm som helhet och i de olika stadsdelarna? Kan vi 

urskilja några mönster i varifrån eleverna söker sig bort respektive till vilka stadsdelar söker 

de sig?  

Ett flöde mellan olika stadsdelar 
Det finns sammanlagt drygt 71000 elever från förskoleklass till och med år 9 inskrivna i 

Stockholms grundskolor. Statistik från höstterminen år 2004 visar att drygt 20 % av dessa, det 

vill säga närmare 14500 elever, aktivt söker sig till grundskolor belägna i andra stadsdelar än 

där de bor, vilket i praktiken innebär att många av dessa elever dagligen färdas med hjälp av 

buss, tunnelbana eller pendeltåg för att ta sig till skolan. Av dessa ”pendlande” elever söker 

sig cirka sex av tio till grundskolor belägna i angränsande stadsdelar. Kvarstår gör dock de 

omkring 5200 elever som väljer att pendla till en grundskola i en stadsdel som inte angränsar 

till deras boendestadsdel. Det råder dock en stor variation mellan Stockholms stadsdelar, 

avseende både den procentuella andel som aktivt söker sig till skolor belägna i andra 

stadsdelar. Denna variation redovisas nedan i tabell 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 De statistiska uppgifterna i detta avsnitt är hämtade från Utrednings- och Statistikkontoret (per 2005-09-30) om 
inget annat anges och finns tillgängliga på Stockholms stads hemsida www.stockholm.se .  
 

http://www.stockholm.se/�
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Tabell 3: Andel elever10

Boendestadsdel 

 (%) som går i skolan i en annan stadsdel än boendestadsdelen (per 30 sep 
2005). 

Skola i boendestadsdel Skola i annan stadsdel Antal elever 
Kista 85 15 2594 

Rinkeby 74 26 2324 
Spånga-Tensta 78 22 4917 

Hässelby-Vällingby 87 23 7559 
Bromma 90 10 6956 

Kungsholmen 77 23 2465 
Norrmalm 74 26 3832 
Östermalm 84 16 3782 

Maria - Gamla stan 80 20 4429 
Katarina - Sofia 76 24 3040 
Enskede - Årsta 73 27 4602 

Skarpnäck 80 20 4302 
Farsta 79 21 4559 
Vantör 71 29 3737 
Älvsjö 81 19 3013 

Liljeholmen 75 24 2235 
Skärholmen 77 23 3983 
Hägersten 76 24 2758 

 
Totalt: 

   
71090 

(Källa: Utrednings- och statistikkontoret) 
 
 
Av elever boende i Kista, Hässelby-Vällingby, Bromma, Maria-Gamla stan, Östermalm, 

Skarpnäck och Älvsjö går en betydande majoritet (80< %) i en skola belägen inom 

boendestadsdelen. Elever från Kungsholmen, Katarina-Sofia och Norrmalm är något mer 

benägna att söka sig till grundskolor i andra stadsdelar. I tabellen framkommer likaledes att 

det är i stort sett samma procentuella andel elever från Rinkeby, Spånga-Tensta, Farsta och 

Skärholmen som söker sig till grundskolor i andra stadsdelar. De stadsdelar där det är högst 

andel elever som går i en skola liggande i en annan stadsdel än boendestadsdelen är Enskede-

Årsta, Vantör, Norrmalm och Rinkeby. 

 

Det råder stor variation mellan Stockholms olika stadsdelar avseende huruvida dessa 

”pendlande” elever väljer skolor belägna i angränsande stadsdelar eller om de söker sig till 

skolor i stadsdelar som ligger längre bort, i andra delar av staden. Dessa skillnader 

sammanfattas nedan i tabell 4. 

 

 

 

 

                                                 
10 Exkl. elever vid S:t Örjan, utomlands, i andra kommuner, statliga specialskolor samt EES-skolor. 
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Tabell 4: Andel ”pendlande” elever11

Boendestadsdel 

 (%) som söker sig till grundskolor belägna i angränsande 
respektive ej angränsande stadsdelar (per 30 sep 2005). 

Skola i angränsande 
stadsdel 

Skola i ej angränsande 
stadsdel 

Antal elever 

Kista 9 91 409 
Rinkeby 39 61 598 

Spånga-Tensta 73 27 1205 
Hässelby-Vällingby 67 33 945 

Bromma 54 46 687 
Kungsholmen 72 28 559 

Norrmalm 75 25 986 
Östermalm 76 24 614 

Maria - Gamla stan 78 22 851 
Katarina - Sofia 80 20 706 
Enskede - Årsta 79 21 1222 

Skarpnäck 49 51 924 
Farsta 41 59 961 
Vantör 64 36 1083 
Älvsjö 69 31 554 

Liljeholmen 64 36 541 
Skärholmen 22 78 948 
Hägersten 61 39 632 

 
Totalt: 

   
14423 

(Källa: Utrednings- och statistikkontoret) 
 

Elever med bostadsadress i Stockholms innerstad samt i Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, 

Enskede-Årsta och Älvsjö söker sig i hög grad till skolor som ligger i angränsande stadsdelar, 

medan elever boende i Kista, Rinkeby, Farsta och Skärholmen i betydligt större utsträckning 

söker sig till skolor belägna i stadsdelar som inte ligger i direkt angränsning till där de bor. 

 
Hur stor andel av de ”pendlande” eleverna söker sig till grundskolor belägna i Stockholms 

innerstad och hur många söker sig till skolor i andra förortsområden? Även avseende detta 

råder det variation mellan Stockholms stadsdelar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Exkl. elever vid S:t Örjan, utomlands, i andra kommuner, statliga specialskolor samt EES-skolor 
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Tabell 5: Andel ”pendlande” elever12

Boendestadsdel 

 (%) som söker sig till grundskolor belägna i innerstaden 
respektive andra förortsområden (per 30 sep 2004). 

Skola i innerstaden Skola i förortsområde Antal elever 
Kista 57 43 409 

Rinkeby 20 80 598 
Spånga-Tensta 22 78 1205 

Hässelby-Vällingby 25 75 945 
Bromma 55 45 687 

Kungsholmen 79 21 559 
Norrmalm 75 25 986 
Östermalm 89 11 614 

Maria - Gamla stan 78 22 851 
Katarina - Sofia 81 19 706 
Enskede - Årsta 46 54 1222 

Skarpnäck 53 47 924 
Farsta 51 49 961 
Vantör 28 72 1083 
Älvsjö 29 71 554 

Liljeholmen 57 43 541 
Skärholmen 41 59 948 
Hägersten 32 68 632 

 
Totalt: 

   
14423 

(Källa: Utrednings- och statistikkontoret) 
 

Elever boende i någon av innerstadens stadsdelar som söker sig till grundskolor i andra 

stadsdelar gör det i hög grad till angränsande innerstadsområden. Av elever med 

bostadsadresser inom Katarina-Sofias respektive Östermalms stadsdelsområden söker sig 81 

% respektive 89 % av de ”pendlande” eleverna till andra innerstadsskolor. Även elever 

boende i övriga innerstaden söker sig i stor utsträckning till skolor belägna i innerstaden, 

vilket även gäller elever boende i Kista, Bromma och Liljeholmen i något lägre utsträckning. 

Elever boende i Rinkeby, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Vantör och Älvsjö söker sig i 

jämförelsevis liten omfattning till innerstadens grundskolor. De pendlar företrädesvis till 

skolor belägna i andra förortsområden. 

 

Det som vi tydligt kan se utifrån den statistik som sammanfattats i tabellerna 3, 4 och 5 är att 

elever i Stockholms olika stadsdelar uppvisar olika beteendemönster när det gäller om de 

väljer att gå i en skola i en annan stadsdel, vilken del av Stockholm de i så fall söker sig till 

och som en följd av detta hur långt de är beredda att resa för att ta sig till skolan. Elever 

boende i Kista stadsdel exempelvis söker sig i förhållandevis liten omfattning till skolor i 

andra stadsdelar, men av dem som aktivt väljer skola i en annan stadsdel söker sig väldigt få 

till skolor i angränsande stadsdelar. Då är det är i stället skolorna i innerstaden som lockar i 

stor utsträckning.  

                                                 
12 Exkl. elever vid S:t Örjan, utomlands, i andra kommuner, statliga specialskolor samt EES-skolor. 
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Sammanfattningsvis framgår det av den statistiska kartläggningen att, för det första, en 

betydande andel av grundskoleeleverna i Stockholm, närmare bestämt en av fem, aktivt söker 

sig till grundskolor belägna i andra stadsdelar än där de själva bor. För det andra, söker sig en 

majoritet av dessa ”pendlande” elever till grundskolor i angränsande stadsdelar, men hel del 

färdas också dagligen till skolor i ej angränsande stadsdelar. Detta gäller även elever i 

förskoleklass och i de lägre klasserna. För det tredje, söker sig en stor andel av de 

”pendlande” eleverna med bostadsadress i Stockholms förortsområden i stor utsträckning till 

skolor belägna i innerstaden. Elever boende i innerstaden håller sig däremot i mycket stor 

utsträckning till innerstadens skolor.  

 
Friskolor 

De tidigare diskuterade valfrihets- och friskolereformerna som genomfördes i Sverige vid 

början av 1990-talet innebar utöver rätten att välja en annan kommunal skola än den som var 

närmast hemmet, även möjligheten att söka sig till en grundskola driven av en fristående 

huvudman samt att dessa så kallade friskolor skulle ha i stort sett samma ekonomiska 

förutsättningar som de kommunala grundskolorna. I Stockholm finns det idag drygt 220 

grundskolor varav närmare 35 % drivs av fristående huvudman. Den största andelen friskolor 

(närmare 50 %) är belägna i innerstaden. Följande tabell redovisar antalet samt fördelningen 

mellan kommunala och fristående grundskolor i Stockholm. 

 
Tabell 6: Grundskolor i Stockholm fördelade efter huvudman (per 2005-03-30). 

 Kommunala skolor Friskolor Totalt: 
Innerstaden 36 36 72 

Söderort 58 25 83 
Västerort 51 16 67 

 
Totalt: 

 
145 

 
77 

 
222 

(Källa: www.stockholm.se )  
 

I innerstaden finns lika många fristående som kommunala grundskolor, medan det i både 

söderort och västerort råder omvänd situation. Det finns dessutom påtagliga variationer 

mellan stadsdelarna avseende andelen elever som söker sig till skolor med kommunal 

respektive fristående huvudman, vilket presenteras i följande tabell 7. 

 

 

 

http://www.stockholm.se/�
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Tabell 7: Andel elever13

Stadsdel 
 (%) som söker sig till kommunala respektive friskolor (per 30 sep 2005).  

Kommunal skola Friskola Antal elever 
Kista 84 16 2594 

Rinkeby 83 17 2324 
Spånga-Tensta 87 13 4917 

Hässelby-Vällingby 93 7 7559 
Bromma 91 9 6956 

Kungsholmen 84 16 2465 
Norrmalm 82 18 3832 
Östermalm 64 46 3782 

Maria-Gamla stan 78 22 4429 
Katarina-Sofia 78 22 3040 
Enskede-Årsta 85 15 4602 

Skarpnäck 80 20 4302 
Farsta 79 21 4559 
Vantör 87 13 3737 
Älvsjö 90 10 3013 

Liljeholmen 87 13 2235 
Skärholmen 76 24 3983 
Hägersten 73 27 2758 

 
Totalt: 

   
71090 

  (Källa: Utrednings- och statistikkontoret) 
 

Procentuellt sett går elever boende på Östermalm i störst omfattning i friskolor. Södermalms 

stadsdelar Maria-Gamla stan och Katarina-Sofia uppvisar också en förhållandevis hög andel 

elever i friskolor liksom Skärholmen och Hägersten (omkring 25 % elever i friskolor). De 

stadsdelar där de allra flesta elever går i kommunala grundskolor är Hässelby-Vällingby, 

Bromma och Älvsjö. 

 

Följande tabell 8 tydliggör i vilken utsträckning som stadens ”pendlande” elever söker sig till 

kommunala respektive fristående skolor belägna i andra än den egna stadsdelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Exkl. elever vid S:t Örjan, utomlands, i andra kommuner, statliga specialskolor samt EES-skolor. 
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Tabell 8: Andel ”pendlande” elever14

Boendestadsdel 

 (%) som söker sig till kommunala respektive fristående 
grundskolor (per 30 sep 2005). 

Kommunal skola Fristående skola Antal elever 
Kista 50 50 409 

Rinkeby 36 64 598 
Spånga-Tensta 57 43 1205 

Hässelby-Vällingby 49 51 945 
Bromma 69 31 687 

Kungsholmen 60 40 559 
Norrmalm 70 30 986 
Östermalm 45 55 614 

Maria - Gamla stan 55 45 851 
Katarina - Sofia 65 35 706 
Enskede - Årsta 65 35 1222 

Skarpnäck 58 42 924 
Farsta 49 51 961 
Vantör 62 38 1083 
Älvsjö 50 50 554 

Liljeholmen 67 37 541 
Skärholmen 60 40 948 
Hägersten 81 19 632 

 
Totalt: 

   
14423 

(Källa: Utrednings- och statistikkontoret) 
 

Av de grundskoleelever som söker sig till grundskolor i andra stadsdelar än där de bor söker 

sig de flesta till kommunala skolor. För elever boende i ett antal stadsdelar är det dock främst 

fristående skolalternativ som lockar. Elever från Rinkeby och Östermalm söker sig främst till 

friskolor i andra stadsdelar, elever från Kista, Hässelby-Vällingby, Farsta och Älvsjö söker sig 

i ungefär lika stor omfattning till fristående som kommunala skolor i andra stadsdelar, medan 

elever boende i de övriga stadsdelarna främst söker sig till kommunala skolor i andra 

stadsdelar. 

 
Sedan friskolereformens införande har både antalet friskolor och andelen elever som går i 

friskolor ökat markant. En jämförelse av statistik hämtad från perioden 1999-2004 visar på 

trenden att allt fler elever boende i Stockholms stadsdelar söker sig från kommunala till 

fristående grundskolor. Tabell 9 redovisar hur andelen elever som söker sig till friskolor 

förändrats under tidsperioden höstterminen 1999 till höstterminen 2005 i samtliga stadsdelar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Exkl. elever vid S:t Örjan, utomlands, i andra kommuner, statliga specialskolor samt EES-skolor 
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Tabell 9: Förändring avseende andelen grundskoleelever i Stockholm som söker sig till friskolor under 
tidsperioden HT99-HT05 (per 30 sep 2005). 
 

Boendestadsdel 
 

HT99 HT00 HT01 HT02 HT03 HT04 HT05 

Kista 214 252 368 504 505 397 408 
Rinkeby 168 173 195 267 310 305 373 

Spånga - Tensta 338 363 393 500 509 484 552 
Hässelby - Vällingby 163 214 221 239 217 230 520 

Bromma 414 426 427 458 469 515 637 
Kungsholmen 348 350 355 348 334 335 386 

Norrmalm 517 558 587 627 639 649 696 
Östermalm 948 1036 1026 1154 1202 1240 1334 

Maria - Gamla stan 463 631 870 956 946 937 933 
Katarina-Sofia 195 292 410 470 525 550 653 

Enskede - Årsta 308 368 611 713 679 679 666 
Skarpnäck 400 508 704 798 929 938 892 

Farsta 334 466 584 721 769 820 899 
Vantör 216 257 316 343 372 392 447 
Älvsjö 84 102 108 122 197 271 297 

Liljeholmen 160 229 226 226 225 258 275 
Hägersten 105 192 200 211 231 255 242 

Skärholmen 198 345 383 398 393 411 440 
        

Totalt 5573 6762 7984 9055 9451 9666 10650 
 

(Källa: Utrednings- och statistikkontoret) 
 

Andelen elever som är inskrivna i en fristående skola har således näst intill fördubblats sedan 

slutet av 1990-talet.  

 
Sammanfattningsvis kan några säkra slutsatser dras utifrån den statistiska kartläggningen av 

friskolornas utbredning i Stockholm. För det första, är en stor andel, omkring hälften, av 

existerande friskolor belägna i Stockholms innerstad där de utgör 50 % av det totala 

skolutbudet. För det andra, råder det stora skillnader mellan Stockholms stadsdelar avseende 

andelen elever som aktivt sökt sig till friskolor. Exempelvis så söker sig drygt 45 % av 

eleverna inom Östermalms stadsdel till friskolor i jämförelse med endast 3 % av eleverna med 

bostadsadress inom Hässelby-Vällingby. För det tredje, söker sig de pendlande eleverna 

främst till kommunala grundskolor i andra än den egna boendestadsdelen, undantaget elever 

boende inom Östermalms respektive Rinkebys stadsdelsområden som företrädesvis söker sig 

till friskolor. Och för det fjärde, har antalet grundskoleelever som går i friskolor fördubblats 

sedan slutet av 1990-talet och var i september år 2005 uppe i drygt 10 000 elever.  
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Profiler och inriktningar 
En märkbar konsekvens av valfrihets- och friskolereformerna var att grundskolor, både i 

kommunal och fristående regi, i allt större omfattning började profilera sig och erbjuda 

pedagogiska inriktningar av skilda slag. Skolorna fick genom reformernas genomförande 

större möjligheter att utforma verksamheten efter eget tycke, och det blev allt mer vanligt med 

skolor som erbjöd till exempel en estetisk, idrottslig, språklig eller matematisk profil.  

Höstterminen år 2004 definierade omkring 45 % av Stockholms grundskolor oavsett 

huvudman sin verksamhet utifrån någon form av profilering. Vid närmare granskning 

framkommer att det i större utsträckning är de fristående skolorna som erbjuder särskilda 

profiler och inriktningar, närmare 75 % i jämförelse med 45 % för de kommunala 

grundskolorna. Ett antal skolor erbjuder inte bara en profil utan en mångfald av inriktningar 

att välja mellan. Det är i större omfattning kommunala skolor som erbjuder flera profileringar 

att välja mellan, närmare en tredjedel, i jämförelse med de fristående alternativen.  

Den profil/inriktning som i störst omfattning erbjuds av såväl kommunala som fristående 

grundskolor i Stockholm är språk, vilket innefattar såväl extra fokus på läs- och skrivinlärning 

som tvåspråkig undervisning. Det är även vanligt förekommande att skolor erbjuder en 

inriktning mot idrott, Ma/NO och olika estetiska inriktningar. Det förekommer ett antal 

grundskolor, sammanlagt 17 stycken, som erbjuder undervisning enligt en särskild 

pedagogisk idé i form av Montessori, Waldorf, Kunskapsskolan, Bifrost, Vittra och Via 

Emilia. I Stockholm finns det även sex skolor av religiös karaktär, så kallade konfessionella 

skolor, och det finns skolor med islamsk prägel såväl som kristen, katolsk och judisk. 
 
Tabell 10: Antal grundskolor som erbjuder olika profiler/inriktningar15

Profil/inriktning 

 fördelade efter huvudman (per 30 
sep 2005). 

Kommunala skolor Fristående skolor Totalt: 

Språk 24 19 33 
Ma/NO 21 2 23 
Idrott 21 1 22 

Särskild pedagogik 2 15 17 
Religion/Etnisk 
Internationell 

Estetisk16

0 
0 
47  

6 
5 
7 

6 
5 

54 
(www.stockholm.se) 

                                                 
15 I denna tabell redovisas de profiler/inriktningar som i störst omfattning erbjuds på Stockholms grundskolor. 
Det finns dock ytterligare profiler och inriktningar som erbjuds så som exempelvis rörelse, hälsa, IT/multimedia 
etcetera. 
16 Estetisk inriktning kan innebära att en skola erbjuder en eller flera av följande profiler: musik/sång, 
dans/balett, skapande, bild/form, teater/film, litteratur/drama. Detta innebär att en och samma skola kan erbjuda 
flera estetiska profiler vilket förklarar varför antalet skolor som erbjuder denna inriktning är så förhållandevis 
stort. 

http://www.stockholm.se/�
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Vilka skolor är det då som erbjuder olika profiler och inriktningar? Som det framgår av tabell 

10 satsar både kommunala och fristående skolor på att erbjuda en språklig profil men därefter 

kommer en tydlig uppdelning i vad skolor med kommunal respektive fristående huvudman 

erbjuder för profiler och inriktningar. De kommunala skolorna erbjuder i större omfattning 

Ma/NO, idrott och olika estetiska inriktningar, medan de fristående skolorna i större 

omfattning erbjuder olika alternativa pedagogiska inriktningar, samt religiös/etnisk och 

internationell profil. Det finns skillnader mellan Stockholms stadsdelar avseende andelen 

grundskolor som erbjuder profiler/inriktningar. I Rinkeby och Kista exempelvis erbjuder 

samtliga respektive tolv av tretton skolor särskilda profiler och i Maria-Gamla stan respektive 

Katarina-Sofia ligger motsvarande andel på 75 %. Detta kan jämföras med stadsdelarna 

Bromma och Hässelby-Vällingby där en tydlig majoritet av grundskolorna, både med 

kommunal och fristående huvudman, saknar uttalad profil/inriktning. 

 

Sammanfattning 
Denna kartläggning påvisar att drygt en femtedel av grundskoleeleverna som bor i Kista, 

Rinkeby, Spånga-Tensta, Vantör och Skärholmen – områden som i den samhällspolitiska och 

allmänna diskussionen betecknas som socialt utsatta – aktivt söker sig till skolor i andra delar 

av Stockholm. Ca 6 av 10 av dessa skolbytande elever söker sig till skolor i ej angränsande 

stadsdelar varav drygt 30 % till grundskolor i innerstaden (se tabeller fyra och fem). 

Statistiska uppgifter påvisar även förekomsten av ett elevflöde genom vilket elever boende i 

Stockholms innerstad lämnar de kommunala grundskolorna och istället söker sig till skolor 

drivna av fristående huvudman – i de flesta fall friskolor som ligger i innerstaden (se tabell 

nio). Den bild som växer fram är att det inom grundskolesystemet pågår två parallella 

processer som påverkar såväl skolor i Stockholms socialt utsatta områden som innerstaden, 

och såväl de kommunala som de fristående skolorna. För det första går det ett elevflöde från 

skolor i stadens förortsområden till både andra förortsområden och innerstadens skolor, för 

det andra från innerstadens kommunala grundskolor till friskolor i innerstaden. Detta ger 

upphov till nya frågor. Vilka elever är det som söker sig från förorternas skolor in till 

innerstaden? Hur upplever rektorer och lärare detta inflöde av elever? Upplevs det som 

berikande, eller tvärtom som betungande? Vidare kommer frågan om dessa två tydliggjorda 

processer har ett samband med varandra, eller om de bara sammanfaller med varandra i tid. 

Om processerna har ett samband är frågan hur detta samband ser ut. Är det så att 

förortselevernas flöde in till innerstadens kommunala grundskolor leder till att innerstadens 
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elever söker sig till friskolor belägna i innerstaden? Eller, är det så att innerstadselevernas 

ökade benägenhet att söka sig till friskolor leder till att innerstadens kommunala grundskolor 

är ekonomiskt beroende av att förortens elever söker sig dit? Om elevströmmarna inte har ett 

direkt samband med varandra, utan enbart sammanfaller i tid är frågan vad det är för faktorer 

som spelar in i dessa förändringar i valfrihetens kölvatten. 
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Kapitel 4. Fridhemsskolan/Stadshagsskolan och Högalidsskolan 
Två stadsdelar som attraherar många elever från andra stadsdelar är Kungsholmen och Maria-

Gamla stan, båda belägna i Stockholms innerstad. Följande kapitel syftar till att lyfta fram och 

diskutera två exempel på skolor i dessa stadsdelar som kan illustrera hur genomförandet av 

valfrihets- och friskolereformerna kommit att påverka innerstadsskolorna. Inledningsvis 

kommer de berörda skolornas historiska och socioekonomiska kontext att kortfattat 

presenteras och därefter diskuteras skolornas verksamhet och elevsammansättning. I kapitlet 

låter jag ansvariga för barn- och ungdomsfrågor inom respektive stadsdel, skolornas rektorer, 

biträdande rektorer och ansvariga för undervisningen i modersmål och svenska som andra 

språk komma till tals och redogöra för sina upplevelser och reflektioner över den aktuella 

skolutvecklingen.  

 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolan 
Under hösten år 2004 genomfördes ett inledande möte med den tjänsteman som i stadsdelen 

har ansvaret för barn- och ungdomsfrågor samt med skolledningsgruppen för 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolan där de informeras om studien, dess syfte och genomförande. 

Vid detta första mötestillfälle drogs riktlinjerna upp i grova drag för det fortsatta 

forskningsarbetet. För att bilda mig en uppfattning om Kungsholmens stadsdel och om 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolan samlade jag under tidsperioden oktober 2004 till februari 

2005 in bakgrundsinformation bestående av statistiska områdesfakta samt skolans 

organisation och verksamhet. Jag tog även del av skolans egna dokument i form 

sammanställningar av elevers resultat, trivselenkäter, klasslistor samt förteckningar över 

elever som deltog i undervisning i modersmål respektive svenska som andra språk. I januari 

2005 besökte jag Kungsholmens stadsdelsförvaltning för att genomföra en inledande formell 

och strukturerad intervju med den tjänsteman som har ansvaret i stadsdelen för barn- och 

ungdomsfrågor. Under samma månad besökte jag Fridhemsskolan och Stadshagsskolan vid 

ett flertal tillfällen för att genomföra inledande intervjuer med skolledningsgruppen.  

 

Kungsholmen – en stadsdel i förändring17

Kungsholmens stadsdelsområde består av tre öar: Kungsholmen samt Lilla respektive Stora 

Essingen. Stadsdelen utvecklades under 1800-talet till en arbetar- och fabriksstadsdel och på 

 

                                                 
17 Statistik och faktauppgifter i följande avsnitt är hämtade från Stockholms stads hemsida och Utrednings- och 
statistikkontoret om inget annat anges. 
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detta följde en kraftig befolkningsökning inom området. Vid sekelskiftet skedde en 

genomgripande omvandling rum på Kungsholmen och stadsdelen kom att ändra karaktär till 

att istället domineras av bostäder och offentliga institutioner. På 1950-talet blev stadsdelen 

ansluten till tunnelbanenätet som drogs ut till Vällingby, och något senare även till Järvafältet. 

Idag bor det cirka 55000 personer på Kungsholmen varav 14 % har utländsk bakgrund. 

Folkmängden i stadsdelen ökar, något som kan förklaras både med att det föds allt fler barn 

och att det sker en ökad inflyttning till området, i jämförelse med hur det såg ut vid 

millennieskiftet. Den tjänsteman från stadsdelsförvaltningen som jag träffade uttrycker att det 

är en stor förändring på gång. Tidigare var det procentuellt sett få barn och ungdomar i 

förhållande till den totala folkmängden, men enligt statistiken ökar nu den yngre delen av 

befolkningen i området. Detta kan dels förklaras av att barnafödandet på Kungsholmen ökar 

samt att barnfamiljerna i allt högre utsträckning väljer att stanna kvar i området. I jämförelse 

med Stockholm som helhet är det dock färre av samtliga hushåll som utgörs av barnfamiljer. 

Befolkningsökningen kan också delvis förklaras av att det sker en inflyttning till stadsdelen på 

grund av pågående nybyggnation.  

 

I den inledande intervjun med den ansvariga tjänstemannen beskrivs Kungsholmen som ”en 

välmående stadsdel, det är en befolkning som har det relativt gott ställt”. Stadsdelen beskrivs 

också som ”oerhört segregerad” då dess befolkning består främst av välutbildade och 

högavlönade invånare i jämförelse med staden som helhet.  Medelinkomsten i stadsdelen är 

295 100 kr/år och av den vuxna befolkningen mellan 25-64 år har drygt 60 % eftergymnasial 

utbildning. Den del av befolkningen som är av utländskt ursprung har en något lägre andel 

invånare med eftergymnasial utbildning. Det bor i genomsnitt färre personer på Kungsholmen 

som har utländsk bakgrund än i Stockholms stad som helhet. Den andel av befolkningen som 

är av utländskt ursprung kommer enligt den intervjuade tjänstemannen främst ”från EU-

länder, med samma struktur skulle man väl kunna säga. Vi har ju väldigt få afrikaner, eller 

perser, som har en annan etnisk eller kulturell bakgrund.” Tjänstemannen beskriver hur det 

inom Kungsholmen förekommer påtagliga skillnader mellan olika bostadsområden. ”Nedre 

delen av Kungsholmen, här är det mycket fria yrken och bättre ekonomiskt ställt, än vad man 

har i exempelvis Stadshagen. Det är rätt så stor skillnad”.  

 

Kungsholmen beskrivs som en stadsdel där ”många väljer aktivt, både till och från”. Den 

intervjuade tjänstemannen berättar om att stadsdelens befolkning anser att rätten och 

möjligheten att välja skola för sina barn är mycket viktig. Det finns en tendens ”att välja med 
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fötterna, att ta med sig sin peng och gå någon annan stans!”. På Kungsholmen finns det sju 

kommunala grundskolor indelade i fyra enheter och fem fristående grundskolor. I stadsdelen 

bor ungefär 2000 elever i år F-9 och av dessa går 86 % i kommunala grundskolor och nio av 

tio elever håller sig inom den egna stadsdelen. Det är, i jämförelse med övriga innerstaden, få 

Kungsholmsbarn som söker sig till friskolor, en trend som hållit i sig sedan slutet av 1990-

talet. Av de elever som söker sig till skolor i andra stadsdelar söker sig de allra flesta, drygt 80 

%, till skolor i angränsande stadsdelar, främst till Norrmalm och Östermalm. Drygt 95 % av 

eleverna i år 9 lämnar grundskolan med full behörighet att söka till gymnasiets nationella 

program, flickor i något högre utsträckning än pojkar och elever med svensk bakgrund i något 

större omfattning än elever med utländsk bakgrund.  

 

”En skola med allting mellan väggarna” 

Den skolenhet inom Kungsholmens stadsdel som tar emot flest elever från andra stadsdelar är 

enheten Fridhemsskolan/Stadshagsskolan, en F-9 skola där Fridhemsskolan har drygt 470 

elever i år F-5 och Stadshagsskolan har cirka 300 elever i år 6-9 

(Fridhemsskolan/Stadshagsskolans verksamhetsplan 2004). Fridhemsskolan beskrivs av 

rektor som en skola med gamla anor. ”Det är en gammal folkskola från början, från 1880-

talet. Den låg först i kvarteret bredvid men flyttades över till det här huset när det gamla huset 

revs”. Rektor berättar att grundstommen i Fridhemsskolan utgörs av ”gamla traditioner som vi 

tycker ha varit bra, och barnen med”. Det finns återkommande teman under läsåret såsom att 

barnen författar diktböcker, gör sång- och dansuppvisningar samt inte minst den årliga 

vårbalen lyfts fram som betydande inslag i det som utgör skolans karaktär. Den vikarierande 

biträdande rektorn på Fridhemsskolan beskriver den som ”en skola med allting innanför 

väggarna. Otroligt varierat, allting finns! … En mångkulturell skola … Jag skulle säga att 

allting finns inom de här väggarna!”.  

 

Under intervjuerna träder det fram en bild av en skola som i sin helhet vilar på en gedigen 

erfarenhetsgrund bestående av väl beprövade idéer och metoder. Skolledningen uttrycker en 

trygghet gällande vad Fridhemsskolan står för och en upplevelse av att denna trygghet delas 

av skolans övriga personal och föräldrarna. Fram träder dock också en bild av en skola som 

präglas av tröghet. Rektor beskriver Fridhemsskolan som ”långsam” och uttrycker en önskan 

om att vissa förändringar som upplevs som viktiga skulle gå lite snabbare att genomföra. 

Denna långsamhet kan delvis härledas till Fridhemsskolans mångåriga skolhistoria och den 
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självbild som utvecklats inom skolan om vad det är för tradition de från skolpersonalens sida 

vill föra vidare till eleverna. Rektor fastslår att ”det är mer förändringsbenägenhet i en ny 

skola”.  

 

Svårigheter i starten för Stadshagsskolan 
Stadshagsskolan beskrivs av rektorn som väldigt ny. ”Den är fortfarande på väg! Det är fjärde 

året vi kör nu.” Rektor berättar att det har varit ett enormt arbete för skolans personal att 

”bygga upp ett plugg från noll”. Verksamheten var ju given, men hur skulle den nya skolans 

struktur se ut? Det har handlat om att ”stegvis knega på” berättar rektor som menar att 

Stadshagsskolan i dagsläget befinner sig vid en brytpunkt. ”Nu är vi framme vid ett 

utvecklingsskede. Hur ska vi gå vidare för att det ska bli bättre?”. Under åren som gått sedan 

skolan grundades har det framkommit, som rektor uttrycker det, ”vissa brister” och nu kretsar 

utvecklingen kring frågor som ”vad kan vi förändra?” och ”vad vill vi förändra?”. 

Stadshagsskolan beskrivs av biträdande rektor som en traditionell skola i den bemärkelsen 

”att organisationen av elevernas lärande är ganska traditionell…” och att skolan inte utvecklat 

någon specifik profil. Vidare beskrivs skolan som ”en spännande skola när det handlar om 

elevunderlaget”. En betydande andel, ungefär en fjärdedel, av eleverna ”kommer utifrån… 

och det här mötet mellan två olika kulturer är ju väldigt spännande, och hanteringen av det är 

inte alldeles enkel.” 

 

Fram till och med år 1999 bestod enheten av Fridhemsskolan och Kullskolan och erbjöd 

undervisning i skolåren F-6 (Verksamhetsberättelse år 1999). Därefter skedde en 

omorganisering i stadsdelen och Kullskolan övergick i samband med detta till skolenheten 

Klastorp/Essingen. Detta innebar för Fridhemsskolans del att enheten minskade med en 

förskoleklass och sex skolklasser. Höstterminen år 2000 startades Stadshagsskolan som 

planerades bli en ny skola för elever boende på Kungsholmen i skolåren 7-9. Denna 

omorganisering kom att innebära ett ekonomiskt underskott på 1,6 miljoner för den nya 

skolenheten Fridhemsskolan/Stadshagsskolan. För att bemöta den nya situationen flyttades 

utöver tre klasser blivande skolår 7 elever även tre blivande sexor. Denna omfördelning 

öppnade upp för ett ökat intag av elever till skolan (Verksamhetsberättelse, år 2000). I 

samband med att Stadshagsskolan grundades beskriver rektor att ”det var en väldig 

turbulens”. Ansvarig tjänsteman för barn- och ungdomsfrågor på Kungsholmen berättar att 

skolan hade ”lite svårigheter i starten” då flera föräldrar var väldigt upprörda över beslutet att 
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låta stadsdelens nya 6-9 skola lokaliseras i Stadshagen, ”ett område där det inte bor några 

barn” och som följd av detta valde de att inte låta sina barn fortsätta inom skolenheten utan 

istället sökte sig till en andra skolalternativ. En annan situation som bidrog till den upprörda 

föräldraopinionen och de inledande svårigheterna för Stadshagsskolan var att skolan inte fick 

de medel de behövde för att göra de nytillträdda lokalerna ändamålsenliga. Av intervjun 

framgår det att det fanns olika åsikter om skolan i sitt dåvarande skick var lämplig som 

grundskola. ”Från centralt håll såg man inte att det behövdes extra pengar för att bygga ut 

skolan” utan det fanns en uppfattning om att ”det var en skola man inte behövde göra något 

åt, att det bara var att flytta in… Från stadsdelens sida trodde vi aldrig att det var en skola som 

man bara kunde flytta in i, men från andra håll så ansåg man att det hela var färdigt.” 

Stadshagsskolan framstår som en skola som inte riktig lyckats hitta sin form, något som delvis 

kan förklaras av att skolan är så pass ny. Skolans turbulenta utgångsläge som präglades både 

av politisk oenighet, otillräckliga resurser och upprörda föräldrastormar med efterföljande 

bortfall av elever utgjorde inte heller den mest stabila grunden för uppbyggandet av 

grundskoleverksamhet, något som påverkat skolans utveckling i stor omfattning. 

 

Risk för slagsida 
En viktig aspekt av Stadshagsskolans utveckling är den inledande föräldraopinion som 

uppstod i samband med skolans grundande.  
Denna medförde att en hel del föräldrar valde att gå till andra skolor i andra 
stadsdelar. Och för att överhuvudtaget få ekonomi på den här skolan har vi ju under 
årens lopp varit tvungna att gå ut till andra stadsdelar. Det har varit olyckligt att 
vissa kungsholmsföräldrar har valt bort skolan… Hade kungsholmsföräldrarna 
också valt Stadshagsskolan och vi hade haft möjlighet att ta in barn utifrån hade det 
varit perfekt. Det här är ju något som har påverkat skolan. 

       - Chef, Barn och Ungdom, Kungsholmens stadsdelsförvaltning 

 

Stadshagsskolan har således allt sedan starten varit beroende av att elever med bostadsadress i 

andra stadsdelar söker sig hit. Detta först och främst av ekonomiska skäl då skolans ekonomi 

så att säga inte annars inte skulle ”gå runt”. Denna situation förklaras med att en betydande 

andel föräldrar till elever boende inom Kungsholmens stadsdelsområde, som biträdande rektor 

uttrycker det, ”väljer bort Stadshagsskolan”, och istället söker sig till andra grundskolor som 

företrädesvis ligger på Norrmalm och Östermalm.  

 

Vad innebär det då att, som den ansvariga tjänstemannen för barn- och ungdomsfrågor i 

stadsdelen uttrycker det, ”gå ut” till andra stadsdelar?  Tjänstemannen berättar att de inför 
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skolans start år 2000 genomförde en annonskampanj ”Nu startar Stadshagsskolan – 

Välkommen till informationsträff” och att de till viss utsträckning fortfarande gör det men att 

det nu allt mer ”blir mun till mun väldigt mycket”. Jag frågade tjänstemannen om de hade 

märkt av några reaktioner från andra stadsdelar angående att de går ut och aktivt försöker fylla 

Stadshagsskolans tomma bänkar med elever utifrån. 

Ibland kan jag höra det lite grann från ytterstadsstadsdelarna. ”Ni tar våra starka 
elever! Det är dom vi behöver ha kvar!” Jag vet inte hur pass allvarligt det är, men 
visst kommer kommentarerna ibland. 
                                               - Chef, Barn och Ungdom, Kungsholmens stadsdelsförvaltning 

 

Alternativet till att öppna upp skolans portar och ta emot elever utifrån skulle enligt 

tjänstemannen vara att ”lägga halva Stadshagsskolan i malpåse” tills den sedan länge 

planerade nybyggnationen av bostäder i området blir klar. ”Vi skulle kunna säga att vi inte har 

behov av fler platser än så här och sen bara ha halva skolan i gång. Men jag tror att det vore 

olyckligt. För oss är det en fantastiskt rolig utmaning att se till att den här integrationen 

funkar!” 

 

Den ovan beskrivna situationen har gjort Stadshagsskolan ekonomiskt sårbar. Den biträdande 

rektorn på Stadshagsskolan berättar att: 
…det räcker att tio elever från Fridhemsskolan väljer en annan skola så måste vi 
plocka in fler elever utifrån och det gör då att skolan kanske får en slagsida, och då 
försvinner de så kallade ”svenska” eleverna och då måste vi ta in ännu fler elever 
utifrån som då kanske har invandrarbakgrund och då… Ja, det gäller att ha en 
balans! Jag tycker att vi har en bra balans nu… Men det gäller ju att kunna hålla 
den. Och att vara så pass duktiga att vi behåller våra svenska elever. Eller 
framförallt att de väljer den här skolan! 
                                          - Biträdande rektor Stadshagsskolan 

 

Utmaningen handlar således om att se till att avvägningen mellan andelen så kallade svenska 

elever och elever med invandrarbakgrund hålls på en bra nivå. Blir andelen elever med 

invandrarbakgrund för dominerande finns en rädsla för att elever med svensk härkomst i ökad 

omfattning söker sig från Stadshagsskolan. Utmaningen ligger även i att skolan ska vara, som 

biträdande rektorn uttrycker det, ”så pass duktig” att de svenska eleverna söker sig till skolan 

såväl som stannar kvar. Då är frågan vad som menas med ”duktig”. Handlar det om att nivån 

på undervisningen ska vara tillräckligt hög? Handlar det om att en så hög andel som möjligt 

att eleverna ska lämna skolår 9 med höga meritvärden och full behörighet att söka till 

gymnasieskolans nationella program? Eller handlar det om att den språkliga och sociala 

miljön inte ska upplevas som (för vad som skulle kunna betecknas som) alltför osvensk? 
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”Bra! När kan jag börja?” 
Den skolinspektion som genomfördes på skolenheten under höstterminen 2003 konstaterade 

att andelen elever med invandrarbakgrund hade ökat märkbart under de senaste åren och att 

ungefär 30 % av eleverna i de högre skolåren har annat modersmål än svenska. Rapporten 

redogjorde för att både Fridhemsskolan och Stadshagsskolan tar emot en förhållandevis stor 

andel elever från Järvafältet och att det vid Stadshagsskolan är så stor andel som 30 % av 

eleverna som har sin bostadsadress inom Kista respektive Spånga stadsdel. Biträdande rektor 

vid Fridhemsskolan berättar att en majoritet av barnen som reser till skolan är vad hon kallar 

”blåa barn”, vilket innebär att de bor längs med tunnelbanans blå linje ut mot Järvafältet men 

även att de har en del ”gröna barn” från trakten kring Hässelby-Vällingby och något enstaka 

”rött barn” med bostadsadress i området kring Skärholmen. Cirka en fjärdedel av eleverna vid 

skolenheten har sin bostadsadress utanför Kungsholmens stadsdel, och en ungefär lika stor 

andel har en annan etnisk bakgrund än svensk, vilket i detta sammanhang innebär att eleven 

själv eller minst en av föräldrarna är född utomlands. Av resultaten från skolinspektörernas 

rapport år 2004 framgår att det främst är de äldre eleverna, i år 6-9, som pendlar till 

Stadshagsskolan och att en stor andel av dessa kommer från stadsdelarna Kista och Spånga-

Tensta. Biträdande rektor vid Stadshagsskolan berättar hur han upplever det som att de elever 

som kommer utifrån gör ett mer medvetet val än sina svenska klasskamrater som mer går till 

Stadshagsskolan för att den ligger närmast. De förortsföräldrar som väljer Stadshagsskolan 

”gör ett mer medvetet val utifrån den principen att ’mitt barn kommer att utvecklas bäst och 

ha bäst framtidsmöjligheter om det lär sig svenska på ett bättre sätt än att gå i en skola här ute 

där man talar en massa språk och svenskan blir knagglig’ och så vidare…” 

  De har en enda fråga. ”Hur stor andel svenska elever har ni?”.  
  Då svarar jag: ”75-80 procent”. Då svarar de: ”Bra! När kan jag börja?” 

- Biträdande rektor, Stadshagsskolan 
 

Vad har då dessa förändringar avseende elevsammansättning i praktiken kommit att innebära 

för Fridhemsskolan/Stadshagsskolan? En genomgång av skolans egna register visar på att det 

finns sammanlagt drygt 160 elever som bor i andra stadsdelar och att det i de enskilda 

klasserna varierar från någon enstaka elev till att drygt hälften av eleverna inte bor i skolans 

närområde. Det är något fler flickor som söker sig till skolan utifrån. Den stadsdel som det 

högsta antalet pendlande elever kommer ifrån är först och främst Kista men även från Spånga-

Tensta kommer förhållandevis många elever. Tjänstemannen med ansvar för barn- och 

ungdomsfrågor i stadsdelen berättar att eleverna kommer ”framförallt från norra och södra 

Järva. Du vet, tunnelbanan stannar precis, det är den blå linjen, det är bara ett par stationer…” 
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Det kommer dock enstaka elever resande från de flesta stadsdelar i Stockholm och även från 

de närliggande kommunerna. Av de pendlande eleverna har närmare sex av tio ett annat 

modersmål än svenska, och denna andel är som redan tidigare angetts större i de högre 

klasserna. I skolan som helhet har närmare 25 % av eleverna ett annat modersmål, och de 

språkgrupper som är dominerande på skolan är spanska, tigrinska och arabiska. Sammanlagt 

finns det 29 olika språk representerade på Fridhemsskolan/Stadshagsskolan.  

 

Ett ”glapp” mellan skolorna 
En intressant aspekt som rektor vid skolenheten tar upp handlar om det så kallade ”glappet” 

mellan Fridhemsskolan och Stadshagsskolan där skolenheten tappar ett flertal elever mellan 

skolår 5 och 6. ”Vi tappar de väluppfostrade rara flickorna på vägen upp till Stadshagen. Det 

är flest pojkar som har sökt dit…”.  Hon beskriver hur många flickor söker sig till friskolor 

som erbjuder olika estetiska inriktningar eller multimedia. ”Och sen så tappar vi elever som 

inser att de bor inom Rålambshovsskolans upptagningsområde… Vi vill ju förstås att de 

fortsätter till Stadshagen, men då ser dom som inte vill gå i den här relativt nya skolan att de 

faktiskt tillhör Rålambshovsskolan.” Det finns således en tendens att en del föräldrar trots att 

de rent geografiskt sett tillhör den närliggande Rålambshovsskolans upptagningsområde låter 

sina barn börja i Fridhemsskolan men att de när det är dags för barnen att börja skolår 6, vilket 

innebär en flytt till Stadshagsskolan, väljer att söka sig till Rålambshovsskolan istället. ”Det 

blir lite konstigt för oss…” berättar rektor.  

 

Det framgår att det har varit svårt att skapa en känsla av enhet mellan Fridhemsskolan och 

Stadshagsskolan som trots att de rent formellt sett utgör en skolenhet av många uppfattas just 

som två olika skolor. Biträdande rektor vid Fridhemsskolan beskriver att föräldrar kan bli 

upprörda inför övergången till Stadshagsskolan och den medföljande omgrupperingen av 

eleverna och att de som i samband med detta väljer att låta sina barn börja i en annan skola 

motiverar detta med att ”när de ändå ska omgrupperas så kan man lika gärna söka sig någon 

annanstans”.  

 

En snabb förändring 
Det var först efter millennieskiftet som antalet pendlande elever och andelen elever som var i 

behov av undervisning i svenska som andra språk på allvar började uppmärksammas av 

skolledningen. I verksamhetsberättelserna från slutet av 1990-talet och de första åren på 2000-
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talet står inget att läsa om elever med behov av svenska som andra språk. Däremot framgår 

det tydligt i kvalitetsredovisningen 2002/2003 att det är ett område som skolan måste arbeta 

med. Där står att läsa att särskilt Stadshagsskolan har tagit emot en stor andel elever från 

Järvafältet, cirka 27 % av det totala elevantalet. Vid analys av elevernas skolresultat och betyg 

framkom att många elevers kunskaper behövde stärkas i svenska och svenska som andraspråk. 

Detta förklarades med att en stor andel elever hade ett annat modersmål än svenska och hade 

bristfälliga kunskaper i svenska språket då de anlände till Stadshagsskolan. I skolans 

verksamhetsberättelse från föregående läsår, 2003/2004, står att läsa att skolan inte uppfyllt 

sitt åtagande att ge samtliga elever möjlighet att nå de kunskapsmål för nivån Godkänd som 

finns angivna i kursplanerna för skolår 9. Detta förklaras utifrån den höga andel elever i 

skolan som har ett annat modersmål, men även orsaker som en ökande andel elever med läs- 

och skrivsvårigheter och en sviktande närvaro anges som bakomliggande orsaker.  

 

Rektor vid Fridhemsskolan/Stadshagsskolan berättar att personalen vid skolenheten uttrycker 

en känsla av att ”vara tagna på sängen” och att de upplever det som svårt att utvecklingen har 

gått så fort. För det första har både inflödet och utflödet av elever ökat. Biträdande rektor vid 

Stadshagsskolan beskriver terminsstarterna som kaotiska.  

Men vet ju inte vilka elever man har! Det dröjer flera veckor innan man vet vilka 
elever man egentligen har. De börjar och slutar och byter skolor… Så det är väldigt 
stökigt i början här!  
                               - Biträdande rektor, Stadshagsskolan 

 

Rektor berättar att föräldrar inte heller alltid meddelar skolan i god tid om att ett skolbyte är 

på gång och att dessa beslut ofta fattas väldigt snabbt. Denna ovisshet gör det väldigt svårt för 

skolledningen att planera långsiktigt angående exempelvis budgetfrågor, och för lärarna att 

planera och förbereda verksamheten. För det andra får skolan i flera fall bristfällig 

överlämningsinformation från de skolor där eleverna tidigare gått vilket också innebär 

svårigheter för skolan och lärarna att planera och ta emot de nya eleverna.  
Man känner ju inte riktigt till nya elever… Man har ju den här kopplingen att man 
vill ha information från den gamla skolan men det är ju inte givet att man får det. 
Hur har eleven klarat sina nationella prov? Har det behövts extra stöd? Det var mer 
information så tidigare, då det bara var enstaka elever. Så man har ju väldigt lite 
när de kommer. Och det stör ju lite för eleven kan ju behöva jättemycket hjälp och 
vi får ibland inga extra resurser från den stadsdel där de kommer ifrån. Vi vet inget 
om dom! 
                                                                - Rektor, Fridhemsskolan/Stadshagsskolan 
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Upplevelsen av att, som rektor uttrycker det, vara tagna på sängen handlar likaledes om 

språkliga frågor. Skolan och personalen upplever att de inte har kompetensen att arbeta med 

svenska som andra språk i den utsträckning som skulle behövas. Rektor berättar att det i en 

del fall kan ta lång tid för skolan att upptäcka vilka elever som har, vad hon betecknar som, 

”språkliga problem” då barnen i många fall utvecklar strategier för att dölja det. En svårighet 

som de upplever från skolans sida är att det är svårt att ”få med föräldrarna” i arbetet vilket 

delvis kan förklaras av att föräldrarna själva har bristfälliga kunskaper i svenska språket. ”De 

pratar om att det är bra, men gör inte vad vi kommer överens om.” Det skolan kan göra, 

beskriver rektor, är att erbjuda elevvård, elevkonferenser och åtgärdsprogram – även då de 

skulle vilja göra mer. Det kan också vara så att elever som kommer till skolorna saknar 

tillräckliga kunskaper i något språk över huvud taget. Rektor berättar att språkkunskaperna 

ibland är så bristfälliga hos elever som kommer utifrån att det egentligen inte räcker med 

undervisning i svenska som andraspråk. Biträdande rektor på Fridhemsskolan berättar att en 

del av barnen kommer utan ett egentligt språk över huvud taget ”och då är frågan vad man gör 

med de här eleverna? Den diskussionen är vi ju inne i idag. Man kan ju inte göra speciellt 

mycket. Många av lärarna känner sig maktlösa. De vet inte hur de ska arbeta. Lärarna i 

svenska som andra språk vet inte heller hur de ska arbeta!… Vi famlar lite och vill jättegärna 

ha hjälp med hur man ska arbeta med de språklösa barnen. För de blir fler och fler!”  

 

Det senaste läsåret, 2004/2005, har ett flertal insatser genomförts för att bemöta den nya 

situation som präglar skolenheten och dess verksamhet. Genomförda fortbildningsinsatser har 

handlat om att utveckla personalens kompetens inom svenska som andra språk, hanterandet av 

elever med behov av särskilt stöd, konflikthantering och samtalsmetodik 

(Fridhemsskolan/Stadshagsskolans verksamhetsplan 2004). I arbetsplanen för detta läsår 

betonas vikten av att elever med behov av svenska som andraspråk verkligen uppmanas att 

delta i den undervisningen samt att även så kallad studiehandledning på modersmålet ska 

erbjudas vid behov.   

 

Slutsatser 
Det som inledningsvis fastslås av den tjänsteman som ansvarar för barn- och ungdomsfrågor i 

Kungsholmens stadsdelsområde är att Kungsholmen är att betrakta som en segregerad 

stadsdel med en i huvudsak högutbildad, välavlönad och inrikesfödd befolkning. Skolorna 

belägna inom stadsdelen uppvisar genomgående goda resultat, vilket inte minst tydliggörs av 
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att en majoritet av eleverna lämnar grundskolan med full behörighet att söka till något av 

gymnasieskolans nationella program. Befolkningen i stadsdelen värderar rättigheten att välja 

grundskola högt och nyttjar också möjligheten att göra detta vilket även är synbart när det 

gäller förskolorna i området. En majoritet av Kungsholmsleverna håller sig dock kvar i skolor 

på Kungsholmen och inom den kommunala skolan. Kungsholmen uppvisar lägst andel elever 

i hela Stockholms innerstad som går i friskolor och har legat på ungefär samma nivå under 

den senaste sexårsperioden i jämförelse med resten av staden där andelen friskolelever 

påtagligt ökat under motsvarande period. De elever som likväl söker sig till skolor i andra 

stadsdelar söker sig företrädesvis till skolor belägna inom stadsdelsområdena Norrmalm och 

Östermalm. Möjligheten att fritt välja skola har öppnat upp porten för föräldrar och barn 

utanför stadsdelen att söka till de skolor som finns i området, en möjlighet som de senaste 

åren i allt större utsträckning utnyttjas av elever med bostadsadresser i andra delar av staden. 

Detta gäller inte minst elever boende längs tunnelbanans blåa linje som sträcker sig utåt 

Järvafältet.  

 
I de intervjuer som genomförts med den ansvariga tjänstemannen för barn- och 

ungdomsfrågor i stadsdelen samt med skolledningen för Fridhemsskolan/Stadshagsskolan 

framkommer en mångfasetterad bild präglad av en stark vilja att bygga upp en stark och stabil 

skola, redo för att möta de nya utmaningar de ställs inför såväl som en frustration och 

osäkerhet inför vad de nya förutsättningarna innebär för skolans verksamhet och hur den 

framtida utvecklingen kommer att se ut. Jag vill lyfta fram och belysa sex huvuddrag som 

framkommer i intervjumaterialet som jag upplever som särskilt relevanta utifrån studiens 

syfte.  

För det första, framstår frågan om den mångkulturella skolan som komplex. Å ena sidan lyfts 

det mångkulturella fram som en spännande utmaning. Det talas om att det är spännande med 

ett möte mellan olika kulturer och att det är en riktig utmaning att lyckas med integrationen. 

Men å andra sidan framstår det som att det är en situation som är svår att hantera, och dessa 

svårigheter har en språklig, social och kulturell dimension. Det handlar om att andelen elever i 

behov av undervisning i svenska som andraspråk ökar och att skolan uppger sig inte ha de 

resurser som behövs för att tillfredsställa behovet. Det handlar också om, vad som beskrivs 

vara, en kulturkrock där den skolkultur som eftersträvas på Fridhemsskolan möter elever med 

en annan skolkultur som utvecklats exempelvis på Järvafältet, en krock som blir än mer 

synbar på Stadshagsskolan. Denna krock kan tänkas även ha en social dimension där föräldrar 

som redan initialt reagerat på att Stadshagsskolan inkvarterades i en del av stadsdelen där den 
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socioekonomiska statusen i jämförelse med resten av Kungsholmen uppfattas som lägre, i 

mötet med den ökade andelen elever i skolan från Stockholms så kallade sociala utsatta 

förortsområden väljer att låta sina barn gå i en annan skola med en annan, ”bättre” status.  

 

Fridhemsskolan och Stadshagsskolan utgör formellt sett en skolenhet men informanternas 

uttalanden vittnar om att det utöver det geografiska avståndet även finns ett mentalt ”glapp” 

mellan skolorna. Att detta kan förklaras med att skolorna är belägna på olika platser i 

stadsdelen är givet. Men det kan likaledes förklaras av faktorer som att Fridhemsskolan är en 

anrik grundskola präglad av traditioner medan Stadshagsskolan är en ny grundskola som 

fortfarande är under utveckling och arbetar med att finna sin form och karaktär. Den bild som 

framkommer är att Fridhemsskolan respektive Stadshagsskolan har olika förutsättningar att 

bemöta sin nya situation samt att de i denna förändringsprocess brottas med delvis olika 

problem. Det jag, för det andra, vill belysa handlar om den tröghet i förändring som kan 

prägla en anrik och traditionsrik institution som Fridhemsskolan. En mångårig historia som 

grundskola och välbeprövade metoder och idéer som uppskattas av elever och deras föräldrar 

såväl som av skolans lärare ger en trygghet och stabilitet men kan likväl få som konsekvens 

att det kan vara svårt att anpassa verksamheten efter förändringar. Ett exempel som biträdande 

rektor på Fridhemsskolan tog upp illustrerar detta. För ett par år sedan börjades det 

uppmärksammas inom skolans B-spår, det vill säga i ett av arbetslagen, att andelen elever i 

behov av svenska som andra språk var markant högre inom det spåret i jämförelse med resten 

av skolan. Det visade sig att detta hade en praktisk och organisatorisk förklaring i det att den 

lokal som B-spårets förskoleklass disponerar är liten i jämförelse med de övriga 

förskoleklassernas lokaler. För att det inte skulle bli ett negativt utfall i budgeten fylls det på 

med elever inför skolår 1, elever som i många fall inte tillhör skolans upptagningsområde. Ett 

betydande andel av dessa elever har visat sig vara i behov av undervisning i svenska som 

andraspråk vilket på längre sikt kommit att innebära att det blir en högre procentsats elever i 

behov av svenska som andraspråk i B-spåret hela vägen upp till skolår 5. Fördelningen av 

resurstimmar görs dock inte utifrån faktiska behov i de enskilda klasserna, utan har 

organiserats på så vis att varje klass tilldelas tre resurstimmar per vecka – oavsett hur många 

elever som finns i klassen med behov av svenska som andraspråk eller andra speciella behov.  

Jenny: Har ni kvar det här gamla fördelningssystemet nu när det här har kommit 
fram? 
Bitr. rektor: Vi har nog kvar det fortfarande. 
Jenny: Hur kommer det sig att man inte ändrat det? 
Bitr. rektor: Ja, säg det. Jag vet inte. 
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Det som detta exempel tydligt visar på att det trots påtagliga förändringar, som i detta fall 

handlar om en snedfördelning av elever med behov av undervisning i svenska som andra 

språk eller annan stödundervisning och en bristfällig resursfördelning, finns en inneboende 

tröghet i att förändra rådande organisation för att bättre bemöta det nya. Detta trots att det 

finns en tydlig medvetenhet om problemet hos skolledningen. Rektor säger med en röst som 

präglas av viss uppgivenhet: ”Skolan är ju långsam som organisation…”.  

 

Ett tredje drag som jag vill lyfta fram handlar om den rädsla att förlora de ”svenska” 

eleverna som Stadshagsskolan så tydligt uttrycker. En rädsla som dels handlar om att 

Kungsholmselever med svensk bakgrund vid övergången från Fridhemsskolan till 

Stadshagsskolan egentligen kommer att söka sig till andra skolor, dels om att elever som går 

på skolan ska välja att inte slutföra sin skolgång på Stadshagsskolan. Denna osäkerhet har 

präglat Stadshagsskolan ända sedan den initiala diskussion som fördes kring var 

Kungsholmens nya skola för år 7-9 skulle lokaliseras. Denna diskussion utmynnade i en 

föräldraopinion och upprörda känslor inför att den nya skolan förlades till Stadshagen istället 

för de tidigare tilltänkta lokalerna på Hantverkargatan. En konsekvens av detta var att en 

betydande andel Kungsholmsföräldrar valde att låta sina barn börja i andra skolor än 

Stadshagsskolan. För att bemöta detta utflöde av elever genomfördes en omorganisering av 

skolenheten vilket innebar att Fridhemsskolan blev en F-5 skola och Stadshagsskolan en 6-9 

skola, och så fylldes det på med elever utifrån för att få ekonomin att gå ihop. Den tendens 

som informanternas uttalanden visar på är att denna utveckling på intet sätt stannade där, utan 

även fortsättningsvis är det en betydande del av Kungsholmselever som tillhör 

Stadshagsskolans upptagningsområde som söker sig därifrån. Detta innebär att skolan 

fortfarande är beroende av att fylla sina tomma platser med elever utifrån. Och de kommer 

gärna, för en skola i innerstan är trots allt en skola i innerstan, som många av mina 

samtalspartners kunde uttrycka saken. Att gå i en skola belägen i ett område präglat av 

jämförelsevis hög socioekonomisk status och en hög andel svenskar upplevs säkerligen som 

ett lockande alternativ för föräldrar i invandrartäta, eller snarare kanske ”svenskglesa” 

(Andersson 1998), områden som eftersträvar att deras barn ska lära sig en bra svenska och få 

ökade möjligheter att bli en del av det svenska samhället. Denna situation har, som tidigare 

diskuterats, gjort Stadshagsskolan ekonomiskt sårbar. Det är som en ond cirkel. Elever boende 

på Kungsholmen söker sig från Stadshagsskolan som då av ekonomiska skäl fyller sina 

halvfulla klassrum med elever som företrädesvis bor utmed den blåa tunnelbanelinjen utåt 

Järvafältet, vilket resulterar i att andelen elever i behov av undervisning i svenska som 
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andraspråk ökar, vilket i sin tur kan få som konsekvens att elever boende på Kungsholmen i 

ökad utsträckning väljer en annan skola och så vidare.  
Jenny: Nu när andelen som kommer utifrån ökar, har det mött någon reaktion från 

föräldrar som är boende på Kungsholmen? 
Bitr. rektor: Det tror jag. Det sägs nog inte öppet, för det vill man nog inte säga. 

Däremot tisslas och tasslas det säkert. Folk pratar hemma, när de träffas, det 
tror jag. De märker väl på sina barn om inte annat, som kanske berättar 
saker hemma. Utåt sett är det inte mycket men jag kan tänka mig att det 
pratas när man inte hör. Det ligger i luften. Det är ju ingen som vill vara 
rasist eller vad man ska säga, eller vill visa sina fördomar öppet. Det gör 
man ju inte.  

  
 
Citatet ovan speglar tydligt den oro som Stadshagsskolans biträdande rektor ger uttryck för.  

Det finns en känsla av att Kungsholmsföräldrarna söker sig från Stadshagsskolan då de anser 

att andelen elever som inte bor i området blivit för stor, och andelen elever med utländsk 

härkomst blivit för hög i förhållande till andelen elever med svensk bakgrund. Det är dock 

inget som uttryckligen sägs, men det är något som, för att citera biträdande rektor, ”ligger i 

luften”.  

 

I samtliga intervjuer som genomförts med representanter från Kungsholmens stadsdel och 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolans ledningsgrupp framkommer en upplevelse av att det i första 

rummet är svenskheten som lockar eleverna utifrån. Det fjärde drag som jag vill belysa handlar 

om betydelsen av det svenska. De elever som dagligen pendlar till 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolan uppfattas vara på jakt efter det svenska, efter det svenska 

språket, den svenska kulturen, och möjligheten att få svenska kamrater. Enligt biträdande 

rektor på Stadshagsskolan handlar det om möjligheten till bättre framtidsmöjligheter, att en bra 

svenska är väldigt viktigt för att lyckas i framtiden. Svenska språket är, som den ansvariga för 

barn- och ungdomsfrågor i stadsdelen uttrycker det, en maktfaktor. Det är således mindre 

intressant med klasstorlek och eventuella profiler och inriktningar som erbjuds på skolan. Det 

som gäller är att skolan är belägen i vad som upplevs vara ett svenskt område och att en stor 

del av eleverna på skolan talar bra svenska. Biträdande rektor på Stadshagsskolan menar att 

medvetenheten om att val av skola är av stor betydelse för barnens framtidsmöjligheter i större 

utsträckning genomsyrar det aktiva val som görs av förorternas föräldrar, i jämförelse med de 

svenska elever som går på skolan som baserar sitt val i högre utsträckning på att skolan ligger 

nära. ”Så länge de flesta klasskompisarna väljer hit så tror jag inte att man funderar så mycket 

på det. Jag tror inte att det är ett så aktivt val.”   
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Den femte aspekt jag vill lyfta fram är den känsla av att vara tagna på sängen, som rektorn 

ger uttryck för. Som tidigare diskuterats upplever skolan, enkelt uttryckt, att valfriheten har 

drivit utvecklingen för snabbt och att de inte riktigt hängt med. Det var först under de senaste 

åren som det blev märkbart att skolan inte kan uppfylla sitt åtagande att samtliga elever ska nå 

lägst godkänt i basämnena svenska (eller svenska som andraspråk), matematik och engelska, 

något som bland annat förklaras av den ökande andelen elever med annat modersmål och 

behov av undervisning i svenska som andra språk. Skolan hade inte tillräcklig beredskap eller 

möjlighet att förbereda sig inför de ökade behov av extra stöd i svenska som uppkommit de 

senaste åren. En aspekt av den rådande skolutvecklingen som betonas är hur det accelererande 

in- och utflödet av elever försvårar för lärarna att planera och förbereda undervisningen, detta 

då de inte riktigt vet vilka elever de har att undervisa. Den information skolan får om 

nyanlända elever, i fråga om tidigare resultat och eventuella behov av stödåtgärder, beskrivs 

som bristfällig vilket också gör det svårare att bemöta och ta emot dessa elever på ett bra sätt. 

Ett fenomen som lyfts fram av skolrektorerna är de så kallade språklösa barn, det vill säga 

barn med otillräckliga kunskaper i såväl det egna modersmålet som svenska språket, som ökar 

markant i antal – en situation som skolan står handfallen inför, enligt mina intervjupersoner. 

Biträdande rektor på Fridhemsskolan berättar att lärarna på skolan, även lärare i svenska som 

andra språk, inte vet hur de ska närma sig dessa barn.  

 

Det jag slutligen vill lyfta fram är den upplevelse av ett missriktat resursfördelningssystem 

inom grundskoleväsendet som genomsyrar genomförda intervjuer. Kortfattat beskrivet utgår 

det systemet ifrån att elever inskrivna i skolor belägna inom Kungsholmens stadsdelsområde 

kostar en viss (mindre) summa pengar, medan elever inskrivna i skolor belägna i exempelvis 

Rinkebys stadsdelsområde kostar en annan (högre) summa pengar. Rektorn förklarar att ”man 

är mantalsskriven på ett ställe och det är där som resurserna ligger”. De stadsdelar som 

bedöms ha ett större behov av ekonomiskt stöd får mer resurser i form av ett så kallat 

skoltillägg, vilket innebär att skolor belägna i dessa områden har mer resurser att erbjuda då 

deras elever antas ha jämförelsevis större behov av exempelvis undervisning i svenska som 

andra språk och andra stödåtgärder. Ett schablonbelopp som de enskilda skolorna får för varje 

inskriven elev framräknas, oavsett var eleven bor. Detta betyder att en elev med bostadsadress 

i Rinkeby som är inskriven i Stadshagsskolan beräknas kosta skolan lika mycket som en elev 

boende på Kungsholmen. Om det sedan visar sig att eleven från Rinkeby har behov av extra 

resurser är förfaringssättet så att Stadshagsskolan får begära extra medel av boendestadsdelen, 

”men därifrån brukar det alltid vara nej till externa medel”, berättar rektor. Den tjänsteman i 
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stadsdelen som ansvarar för barn- och ungdomsfrågor beskriver hur det på politisk nivå 

diskuteras i termer som att ”Är det så att ni plockar elever utifrån så måste man kanske också 

ha ett argument för att behålla dem där, och mer pengar i ytterstadsskolorna kan vara just ett 

sådant argument”. Den krassa verklighet som Fridhemsskolan/Stadshagsskolan brottas med är 

den att de känner sig tvingade att säga nej till elever med exempelvis mycket bristfälliga 

kunskaper i svenska språket som söker sig till skolan. Biträdande rektor på Stadshagsskolan 

uttrycker sig så här: 

Ibland så kostar det mer än det smakar om man får in elever som har väldigt 
mycket behov av stöd och hjälp. Då kräver ju det extra resurser och det får man 
ju inte riktigt utifrån det nya resursfördelningssystemet. Vi får ju inte riktigt 
täckning för det. De räknas som Kungsholmselever, fast de inte är det!  

 

Således har alla elever formellt sett, oavsett var de bor, rättighet att söka till den grundskola 

där de helst vill gå, oavsett var den är belägen. Men, de skolor i Stockholms innerstad dit en 

stor andel elever från stadens så kallade socialt utsatta förorter aktivt söker sig upplever inte 

att de i praktiken får de ekonomiska medel de skulle behöva för att ge dessa barn det stöd och 

den undervisning de är i behov av.  

 

Högalidsskolan 
Ett inledande möte med den tjänsteman som i stadsdelsområdet Maria-Gamla stan har 

ansvaret för barn- och ungdomsfrågor samt med representanter från skolledningsgruppen för 

Högalidsskolan genomfördes under hösten år 2004. Vid detta tillfälle informerades de om 

studien, dess syfte och genomförande och riktlinjerna drogs upp i grova drag för det fortsatta 

forskningsarbetet. Under tidsperioden oktober 2004 till februari 2005 insamlades 

bakgrundsinformation om stadsdelsområdet Maria-Gamla stan samt om Högalidsskolan för 

att jag på så vis skulle kunna forma mig en uppfattning om stadsdelen och om skolan, dess 

organisation och verksamhet. Liksom i fallet med Stadshagsskolan/Fridhemsskolan tog jag 

även här del av skolans egna dokument i form sammanställningar av elevers resultat, 

trivselenkäter, klasslistor samt förteckningar över elever som deltar i undervisning i 

modersmål respektive svenska som andra språk. Under december 2004 och januari 2005 

besökte jag vid ett flertal tillfällen Högalidsskolan för att genomföra inledande intervjuer med 

skolledningsgruppen. I januari 2005 besökte jag Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning för 

att genomföra en inledande intervju med den tjänsteman som har ansvaret för barn- och 

ungdomsfrågor.   
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Maria-Gamla stan – ”en mellanstor svensk stad…” 

Stadsdelen Maria-Gamla stan utgör tillsammans med stadsdelen Katarina-Sofia den del av 

Stockholm som kallas för Södermalm. Namnet Södermalm har sitt ursprung i de malmgårdar, 

en historisk beteckning på trädgårdar, som anlades i området av förmögna borgare och andra 

välbärgade personer från 1500-talet och framåt. En majoritet av Stockholms malmgårdar var 

belägna just på Södermalm. Den nytillsatta chefen, sedan oktober 2004, för barn- och 

ungdomsarbete inom Maria-Gamla stan beskriver sin upplevelse av stadsdelen med att likna 

den vid en mellanstor svensk stad som ”rymmer allt vad man behöver… Precis allting finns!”.  

Maria-Gamla stan har närmare 65000 invånare varav få är av utländsk härkomst i jämförelse 

med Stockholm som helhet. Folkmängden har under 1990-talet och början av 2000-talet varit 

förhållandevis stabil, den har ökat något på grund av att det föds något fler barn samt att 

inflyttningen till området är större än utflyttningen. Av samtliga hushåll i stadsdelen utgörs 

cirka en femtedel av barnfamiljer. Enligt områdesfakta från Utrednings- och statistikkontoret 

har andelen lägenheter i området som ägs av allmännyttan minskat något sedan början av 

1990-talet men ligger fortfarande på en relativt hög nivå i förhållande till övriga innerstaden. 

Andelen bostadsrätter har ökat under den senaste tioårsperioden och ligger nu på närmare 45 

%. Den tjänsteman inom stadsdelen som har det huvudsakliga ansvaret för barn- och 

ungdomsfrågor menar att ”det gör ju att det naturligtvis är vissa personer som flyttar till den 

här stadsdelen, det är ju en inkomstfråga det faktiskt handlar om, att ha råd att bo här.” 

Befolkningen i Maria-Gamla stans stadsdelsområde är i något större utsträckning välavlönad 

och eftergymnasialt utbildad i jämförelse med staden som helhet.  

 

Frågan om valfrihet och möjligheten att välja fristående skolalternativ har i arbetet inom 

stadsdelen lyfts fram som något positivt, och den konkurrens som uppstått mellan skolorna 

betraktas enligt tjänstemannen med det huvudsakliga ansvaret för barn- och ungdomsfrågor 

inom stadsdelen som ”inte helt fel”. I Maria-Gamla stan finns sex kommunala och åtta 

fristående grundskolor. I stadsdelen bor drygt 4500 elever i år F-9 och av dessa går 80 % i 

kommunala skolor och åtta av tio håller sig inom den egna stadsdelen. Av de elever som söker 

sig till skolor i andra stadsdelar är det 80 % som söker sig till angränsande stadsdelar. Av 

stadsdelens niondeklassare uppnår drygt 93 % full behörighet att söka till gymnasiets 

nationella program, flickor i märkbart högre utsträckning än pojkar, och elever med svensk 

bakgrund i större omfattning än elever med utländsk bakgrund.  
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”Borgen på berget” 
En av de skolor i Maria-Gamla stans stadsdel som tar emot flest elever från andra stadsdelar 

är Högalidsskolan18

 

 som sammanlagt har cirka 900 elever från förskoleklass till år 9. Skolans 

rektor refererar till skolan som ”borgen på berget” och beskriver skolan som en livfull skola 

som har hängt med i tiden och som sätter kunskapen högt. En av skolans fyra biträdande 

rektorer beskriver skolan som ”stor och lite ålderdomlig i byggnaderna” och menar att skolan 

i hög grad präglas av att den har ”en kompetent personal där alla drar åt samma håll”. Från 

och med skolår 4 samverkar skolan med Kungliga Svenska Balettskolan och har ett riksintag 

av dansintresserade elever. Skolan erbjuder även en profilering för elever från och med skolår 

4 som elitsatsar inom ballroom dans, bordtennis, konståkning och gymnastik. Vid 

Högalidsskolan finns främst åldershomogena klasser men det finns även åldersintegrerade 

klasser i år F-3, varav en arbetar Montessoriinspirerat (Inspektionsrapport, ht 2004).  

 

Högalidsskolan framstår som en väl etablerad grundskola med tydligt utarbetade rutiner och 

en väl sammansvetsad skolledning som har en klar gemensam bild av vad skolan står för och 

hur de eftersträvar att verksamheten ska drivas. Skolans nuvarande rektor har varit verksam 

på skolan i sammanlagt 25 år, inledningsvis som studierektor och sedan år 1989 som rektor. 

Att rektor liknar skolan vid en borg kan utöver att vara en rent arkitekturisk metafor även vara 

ett uttryck för upplevelsen av en stabil och kontinuerlig verksamhet något som lyser igenom i 

samtliga intervjuer som genomfördes med Högalidsskolans skolledning. 

En förändrad elevsammansättning 
Elevsammansättningen på Högalidsskolan har, enligt uttalanden från skolans rektor och 

biträdande rektorer, förändrats de senaste åren något som även den skolinspektion som 

genomfördes under höstterminen år 2004 tog fasta på. Inspektörernas rapport påvisade att 

andelen elever med utländsk bakgrund hade ökat på skolan under de senaste åren och att dessa 

utgjorde ungefär en tredjedel av eleverna i de lägre skolåren vid inspektionstillfället. Den 

påtalade förändringen är dock inte enbart av etnisk karaktär utan handlar även om att skolans 

elever inte längre uteslutande har sin bostadsadress i skolans närområde utan att en betydande 

andel bor såväl i andra delar av innerstaden som i de socialt utsatta invandrartäta områdena i 

stadens ytterområden. Detta har i praktiken kommit att innebära att omkring fyra av tio elever 

                                                 
18 Även Eriksdalsskolan har en stor andel elever från andra stadsdelar. 
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som går på Högalidsskolan har bostadsadress utanför skolans närområde samt ungefär en 

femtedel av eleverna själva är eller har minst en förälder som är födda utomlands.  

 

Den biträdande rektor som har det huvudsakliga ansvaret för eleverna i de lägre klasserna 

berättar att förändringen i elevsammansättning resulterat i reaktioner från vissa håll i 

föräldragruppen. 
Det var en invandrarförälder som reagerade lite. ”Oj! Nu är det ju så mycket 
invandrare här. Jag satte ju mitt barn här för att träffa svenskar”. Alltså, det var en 
invandrarförälder som reagerade på att det var för många invandrare, inte en 
svensk. De har inte reagerat. Det får ju inte gå över styr så att vi tappar våra 
svenska barn, det får det ju inte göra. Det ska ju vara en balans! 
                                                  - Biträdande rektor, Högalidsskolan 

 

Det var således inte de svenska föräldrarna som i första hand öppet reagerade när andelen 

elever med en annan etnisk bakgrund än svensk ökade på Högalidsskolan, utan de föräldrar 

med en annan etnisk bakgrund än svensk som gjort valet att låta sina barn pendla till, vad de 

uppfattade som, en ”svensk” skola. Mellan raderna kan det utifrån uttalandet skönjas en viss 

förvåning att det inte var föräldrarna av svensk härkomst som tidigt reagerade på att andelen 

elever med invandrarbakgrund ökade på Högalidsskolan. Uttalandet ger även uttryck för en 

rädsla att en följd av förändringarna i elevsammansättning skulle kunna leda till att de 

”svenska” barnen lämnar skolan. I intervjuerna med representanter för skolledningen 

framkommer en osäkerhet inför vad denna förändring i skolans elevsammansättning kan 

komma att ha för inverkan på skolans verksamhet på längre sikt.  

  Det vore bra om vi kom i en nivå på 20-25 %, som vi har i snitt i befolkningen 
däremot kan det vara problematiskt om man går över den gränsen. Då finns det risk 
att vi tappar vår själ! 
              - Rektor, Högalidsskolan 

 

Uttalandet kan förstås som ett uttryck för en oro från skolledningens sida att den allt mer 

märkbart ökande andelen elever med utländskt ursprung på skolan kan komma att utgöra ett 

problem i den bemärkelsen att den stabilitet och kontinuitet som ”borgen” så att säga 

symboliserat påverkas av den ändrade sammansättningen av elever i skolans klassrum.  

 

Vad har då dessa förändringar i Högalidsskolans elevsammansättning kommit att innebära i 

praktiken? Skolans register gör gällande att det under höstterminen år 2004 fanns närmare 330 

elever, det vill säga cirka 36 %, inklusive de elever som går i de särskilda dansklasserna, 

inskrivna i Högalidsskolan som inte har bostadsadress belägen inom skolans 
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upptagningsområde, utan bor såväl i andra stadsdelar som i andra kommuner. I de enskilda 

klasserna kan det variera från någon enstaka elev till att drygt hälften av eleverna inte bor i 

skolans närområde. I dansklasserna kan det vara upp till 80 % av eleverna som dagligen 

pendlar till skolan. Avseende könsfördelningen mellan flickor och pojkar framgår det att det 

är betydligt fler flickor som söker sig till Högalidsskolan utifrån. Av de elever som pendlar 

har cirka fyra av tio ett annat modersmål än svenska, och det är betydligt fler resande elever i 

de högre klasserna som har ett annat modersmål i jämförelse med de yngre klasserna. Tittar 

man på Högalidsskolan som helhet är det omkring 25 % av eleverna på skolan som har ett 

annat modersmål än svenska, och sammanlagt finns det inte mindre än 39 olika språk 

representerade. De dominerande språkgrupperna är spanska, engelska, turkiska och arabiska.  

 

Det ”svenska” som dragningskraft 
Hur uppfattar skolledningen motiven bakom elevernas beslut att söka sig till Högalidsskolan? 

Skolans rektor är av den uppfattningen att de föräldrar som bor i Stockholms ytterområden 

och gör valet att låta sina barn gå i grundskolan i innerstaden främst gör det av språkliga skäl.  
Deras barn ska få komma in i det svenska samhället, deras barn ska få lära sig 
svenska, umgås med svenskar och få svenska kamrater. De kommer företrädesvis 
från ställen där man inte har svenska kamrater, där inga svenskar bor. Det allra 
bästa hade varit att flytta hit, men det är inte alldeles lätt att göra det. Då får man 
brottas med att man är här på dagarna, men att på kvällarna då åker man hem. Det 
kan vara svårt!  
                                   - Rektor, Högalidsskolan 

 

Den bild som rektorn har fått av de bakomliggande orsakerna till att föräldrar och elever från 

Stockholms så kallade socialt utsatta invandrartäta områden byter till hans skola gör således 

gällande att det handlar om en önskan från föräldrarnas sida att barnen ska få ökade 

möjligheter att utveckla, vad som uppfattas vara, bättre kunskaper i svenska språket och under 

dagtid ges möjligheten att få vistas i en miljö där såväl vuxna som barn med svensk härkomst 

är i majoritet.  

Jenny: Rent statistiskt så är det här området ett ”välmående område”. Det är en 
hög andel föräldrar som är högutbildade, medelinkomsten är hög… 
 
Bitr. rektor: Det är de som väljer hit också. De som är lite vakna. Deras barn ska 
komma någonstans här i livet, alltså vill de att deras barn ska kunna svenska 
ordentligt, för det är ju A och O. För det är ju så att när de pratar med varandra talar 
de ju den här ”invandrarsvenskan”, men de kan ju… 

 

Det finns således en uppfattning om att det är företrädesvis så kallade ”medvetna” föräldrar i 

förortsområdena som söker sig till innerstadens grundskolor med sina barn. Att gå i en skola 
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som Högalidsskolan ger, utifrån deras perspektiv, bättre förutsättningar att bygga upp sociala 

nätverk och utveckla en ökad kännedom om de koder och ofta oskrivna regler som kan bidra 

till att öppna upp fler möjligheter i det svenska samhället i jämförelse med om barnen skulle 

gå kvar i den skola som ligger närmast hemmet. 

 

Den biträdande rektor som har det huvudsakliga ansvaret för eleverna i förskoleklasserna upp 

till och med år 3 beskriver hur föräldrar utifrån Stockholms ytterområden vänder sig till henne 

för att de önskar att deras barn för det första ska få möjligheten att gå i, vad som uppfattas 

vara, en bra skola och för det andra ska få möjligheten att utveckla ett bra svenskt språk. 

 De väljer den här skolan för att andra de känner har det och de vet att det är en bra 
skola. Det kan också vara så att det var någon som sa att när de var ute på gatan så 
hörde de barnen prata och då kände de att ”Så vill inte jag att mitt barn ska prata!”. 
Därför vill de att deras barn ska gå i en skola med mycket svenska barn, för att de 
ska få det rätta språket. 

                        - Biträdande rektor, Högalidsskolan 

 

Den biträdande rektorns bild är att Högalidsskolan har ett rykte om sig att vara en skola som 

erbjuder en god utbildning, och att detta rykte börjat sprida sig bland föräldrar i 

ytterstadsområden såsom exempelvis Skärholmen och Vårberg. Det visar också på att en 

betydande orsak till varför dessa föräldrar söker sig till Högalidsskolan är en önskan om att 

deras barn genom att under skoltid umgås med svenska barn ska få bättre möjligheter att få 

lära sig, vad som uppfattas vara, en korrekt svenska. 

 

En annan av de biträdande rektorerna på skolan lyfter fram ett par andra aspekter och menar 

att föräldrar som aktivt söker sig till Högalidsskolan utifrån förortsområdena söker ”en lugn, 

trygg och stabil skolgång… Man söker sig till något som man tror är bättre”.  
Det nog har en viss dragningskraft att det är ett svenskt område. Det är det man vill 
ha, plus det här med ordning, reda och kunskap. 

- Biträdande rektor, Högalidsskolan 
 
 

Stockholms innerstad och dess grundskolor, som i detta fall Högalidsskolan, blir sett ur dessa 

föräldrars perspektiv en symbol för möjligheten till en ”bättre” skolgång. Det faktum att 

skolan är belägen i vad som betecknas vara ett svenskt område innebär för föräldrarna i 

ytterområdena, enligt biträdande rektors resonemang, ett slags garanti för en möjlighet till en 

bättre utbildning präglad av en hög kunskapsnivå såväl som arbetsro och en trygg skolmiljö. 

Den biträdande rektorn menar dock att det kan det vara svårt att från Högalidsskolans sida 
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veta om de elever som pendlar till skolan utifrån ytterområdena ”väljer bort eller om de väljer 

till”. Med andra ord, det är svårt att veta om det är så att föräldrar och elever aktivt söker sig 

till Högalidsskolan på grund av de goda resultat som skolan redovisar, eller om de istället 

aktivt söker sig ifrån de skolor som är belägna i närheten av där de bor då dessa skolor 

upplevs som bristfälliga både avseende möjligheten för eleverna att uppveckla en bra svenska 

och den sociala miljön.  

 

Den biträdande rektorn på Högalidsskolan som har det huvudsakliga ansvaret för intaget av 

elever till år 4 till 9 berättar att föräldrar numera ”kan vara ute flera år i förväg och säga att ’vi 

har hört att det här är en bra skola’ och så säger de att de vill börja på Högalidsskolan”. 

Tidigare var det så att de absolut flesta av eleverna som sökte sig till skolan kom i naturliga 

brytpunkter, som exempelvis mellan år 6 och 7. Det är fortfarande fallet att många elever 

byter skola i samband med övergången till det som tidigare betecknades som högstadiet, men 

inte i samma utsträckning som tidigare. 
Vill man vara jättesäker så kommer man ännu tidigare, och vill man vara ännu mer 
säker kommer man redan i fyran. Vi har märkt att det ökar, med de yngre eleverna. 
Där trodde man att resvägen skulle vara en mycket större spärr än det visat sig att 
det är.  
                        - Biträdande rektor, Högalidsskolan 

 

Föräldrar till elever som inte naturligt tillhör Högalidskolans upptagningsområde som av olika 

anledningar anser det vara viktigt att deras barn får gå en del av sin grundskoleutbildning på 

skolan är således, enligt en av skolans biträdande rektorer, i betydligt större omfattning 

benägna att för säkerhets skull låta barnen börja i tidig ålder i jämförelse med hur det var 

tidigare. Den biträdande rektorn berättar hur han själv åker tunnelbana dagligen till arbetet 

och hur han de senaste åren slagits av ”att det är väldigt många som åker själva på 

tunnelbanan... Som jag bedömer det så åker de redan från skolår 1… själva, på tunnelbanan”. 

Barnens föräldrar drar sig, enligt den biträdande rektorns bild, inte idag för att låta sina barn 

pendla till skolan. 

Jag tycker att jag ser, jag vet inte om jag uppfattar det rätt men, att föräldrar är 
lite mer, om jag ska använda ett sådant starkt ord, ”halvdesperata” i sin 
skolsituation. ”Vi reser, ja vi gör det, det spelar ingen roll… Vi tar den biten!” 
                - Biträdande rektor Högalidsskolan 
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”En annan samhällsklass invandrare” 
Något som gör Högalidsskolan unik är det mångåriga samarbetet med Kungliga Svenska 

Balettskolan, vilket för den praktiska verksamheten innebär att elever från hela landet söker 

till skolan och sedan genomgår antagningsprov i dans. De som sedan blir antagna får sin 

grundskoleutbildning på Högalidsskolan och har utöver sin ordinarie skolgång en omfattande 

dansundervisning. Dessa elever bildar särskilda så kallade dansklasser och i intervjuerna med 

skolledningen framkommer att de utmärker sig, både avseende etnisk sammansättning, socialt 

klimat och ambitionsnivå. 

 

Såväl rektor som de biträdande rektorerna betonar att det finns väldigt tydliga skillnader 

mellan dansklasserna och de så kallade ”vanliga” klasserna.  

I ballettklasserna har andelen utländska elever alltid varit högre. Det är ofta väldigt 
mångkulturella klasser. Men det finns inte samma problematik i de mångkulturella 
balettklasserna. Det är ett mer positivt och aktivt val de gör. 
                                                              - Biträdande rektor på Högalidsskolan 

 

I de klasser på Högalidsskolan som är inriktade på dans och balett är det mångkulturella 

således inget nytt utan blandningen av olika nationaliteter har präglat dansklasserna sedan 

samarbetet med Kungliga Svenska Balettskolan inleddes. Det betonas att de problem som kan 

förekomma i, det som beskrivs vara, de vanliga mångkulturella klasserna inte förekommer i 

samma utsträckning i de mångkulturella dansklasserna, något som enligt den biträdande 

rektorn delvis kan förklaras av att det företrädesvis är elevernas aktiva dansintresse som 

avgjort valet av skola. 

 

 På vilket sätt särskiljer sig den etniska sammansättningen i dansklasserna i jämförelse med 

Högalidsskolans övriga klasser? Den biträdande rektor som har det huvudsakliga ansvaret för 

dansklasserna berättar att det i huvudsak är elever från Ryssland och forna Öststaterna som 

finns representerade i de dansinriktade klasserna. Utöver skillnaden i etnisk sammansättning 

finns det även andra tydligt märkbara skillnader mellan de så kallade danseleverna och 

skolans övriga elever. Biträdande rektor beskriver danseleverna som ofta varandes 

överambitiösa, samt hur de i många fall pressas väldigt hårt hemifrån och att det råder hård 

konkurrens, som till viss del underblåses av barnens föräldrar. ”Det blir en kulturkrock”, 

berättar den biträdande rektorn, där ”svenskarna upplevs som mesiga”. Många av de barn med 

en annan etnisk bakgrund än svensk som går i balettklasserna kan, enligt den biträdande 

rektorn, beskrivas som hårt disciplinerade, ”pushade” och kan ”lägga sig till med divalater” i 
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relation till både lärare och skolans övriga elever. De problem som förekommer i dessa 

klasser har således inte med störande språkbruk och stökigt beteende att göra, utan snarare 

tvärtom.  

Det är som en annan samhällsklass invandrare som söker sig till dansklasserna i 
jämförelse med de vanliga klasserna!  

                                          - Biträdande rektor, Högalidsskolan 

 

Det mångkulturella inslaget och att elever är bosatta i skilda delar av Stockholm och även i 

andra delar av landet, är således inget nytt fenomen i de klasser på Högalidsskolan som är 

inriktade på dans. Enligt den ansvariga biträdande rektorn upplever de inte heller de problem 

som vanligen sammankopplas med en ökad andel elever med en annan etnisk bakgrund än 

svensk, i form av såväl språkliga problem som kulturella krockar, som skolan i övrigt i allt 

större utsträckning står inför. 

 

En förändrad situation kräver nya strategier 
Den förändring i skolans elevsammansättning och den påverkan som denna förändring har 

kommit att få för skolans verksamhet har skett förhållandevis snabbt. En av Högalidsskolans 

biträdande rektorer beskriver hur detta är en utveckling som blivit allt mer märkbar de senare 

åren. ”Jag tycker att man kan se det från 2000-talet och framåt, framför allt de senaste åren, 

2003/2004 än mer markant tycker jag.” På vilket sätt har den ökade andelen elever från 

ytterområdena och elever med utländsk härkomst påverkat Högalidsskolans verksamhet? En 

förändring som betonas av skolans rektor är att de under den senaste femårsperioden är att de 

normer och värderingar som skolledningen och skolans övriga personal eftersträvar ska gälla 

på skolan inte längre uppfattas som självklara av eleverna. 
Vi har haft det lite besvärligare än vi brukar att få igenom de normer och 
värderingar som vi vill ska prägla skolan. Vi har fått mycket ifrågasättande och 
tjafsande om självklarheter. 
                                                                                        - Rektor, Högalidsskolan 

 

Den förändring som kan märkas av på Högalidskolan har dock inte enbart med ett 

ifrågasättande av uppsatta normer och värderingar att göra, utan även som tidigare nämnts om 

det svenska språket. En av skolans biträdande rektorer beskriver problematiken så här: 

Flera inresande elever har svårt att tillgodogöra sig undervisningen, och man 
misstänker att det har med bristande språkkunskaper att göra. De har inte 
svenskan och de har inte sitt språk heller, ordentligt! 
               - Biträdande rektor, Högalidsskolan 
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Rektor är inne på samma linje och menar att de inresande eleverna säkerligen talade bra 

svenska i den skola där de kom ifrån men att när det sedan kommer till Högalidsskolan blir 

väldigt tydligt hur bristfälligt deras språk är.   

Går man i en invandrartät skola och talar flytande svenska, som man ju gör om 
man är svensk, så innebär ju det inte att man får högt betyg när man kommer hit där 
alla gör det. Men sitter man i Vårberg och det är 80 % som inte gör det då får man 
ju jättehöga betyg utan att göra någonting. När de kommer hit får de ju problem. 
Och hur löser de det när de måste börja kämpa? Jo, då blir dom ofta utåtagerande 
och störande. Och det måste vi jobba med.  

 

I en rapport som skolinspektörer sammanställde år 2004 efter besök på skolan, lyfter de fram 

att Högalidsskolan saknar strategier och kompetens att arbeta med svenska som andra språk. 

Denna problematik beskrivs även i rapporten från den inspektion som genomfördes tre år 

tidigare, år 2001. Där står att läsa att det från skolans sida finns brister i kunskapen om hur 

man känner igen svårigheter som kan vara typiska för elever med annat modersmål än 

svenska och hur undervisningen kan behöva anpassas för dessa elever.  Det finns en klar 

medvetenhet om detta från skolledningens sida. Rektor berättar att ”nu måste vi utbilda hela 

personalen i svenska som andra språk. Alla måste få en beredskap för hur vi kan bemöta det 

här. Vad kan man förvänta sig av dem som inte kan språket? Vi tänker utbilda hela personalen 

för att bemöta den nya situationen.”  

 

Slutsatser 
Det som inledningsvis fastslås av den tjänsteman som ansvarar för barn- och ungdomsfrågor i 

Maria-Gamla stan är att det handlar om en stadsdel med en medveten befolkning som i 

huvudsak är förhållandevis både välutbildad och högavlönad. Skolorna belägna inom 

stadsdelen uppvisar genomgående goda resultat vilket inte minst tydliggörs av att en majoritet 

av eleverna lämnar grundskolan med full behörighet att söka till något av gymnasieskolans 

nationella program. En majoritet av eleverna med bostadsadress inom Maria-Gamla stan går i 

skolor inom det egna stadsdelsområdet och endast två av tio söker sig till grundskolor drivna 

av fristående huvudman. Andelen elever boende inom stadsdelsområdet som går i friskolor 

har dock ökat dramatiskt den senaste femårsperioden, närmare 100 % fler elever gick 

höstterminen år 2004 i en friskola i jämförelse med höstterminen år 1999. De elever som 

söker sig till skolor i andra stadsdelar söker sig företrädesvis till skolor belägna inom 

Stockholms innerstad men i förhållande till övriga innerstadsstadsdelar är det en jämförelsevis 

stor andel, dryga 20 %, som dagligen pendlar till en grundskola belägen i ett förortsområde. 

Möjligheten att söka sig till de skolor som finns inom området har de senaste åren kommit att 
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nyttjas av föräldrar och elever boende i andra delar av staden i allt högre grad. Detta gäller 

inte minst elever boende längs tunnelbanans röda linje som sträcker sig utåt Fruängen och 

Norsborg.  

 
I de intervjuer som genomförts med den ansvariga tjänstemannen för barn- och 

ungdomsfrågor i stadsdelen samt med skolledningen för Högalidsskolan framkommer en bild 

av en traditionell grundskola med en långvarig kontinuitet i ledarskapet vilket till stor del kan 

förklara den stabilitet och det gemensamma förhållningssätt som skolans rektor och de fyra 

biträdande rektorerna ger uttryck för. Den gemensamma inställning som genomlyser 

skolledningsrepresentanternas uttalanden innebär å ena sidan för det första att det från 

skolledningens sida finns en mycket tydlig uppfattning om hur de anser att skolans 

verksamhet ska bedrivas. För det andra finns det en öppenhet inför att förändra vissa delar av 

verksamheten för att, så att säga, ”hänga med” utvecklingen och för det tredje en insikt om att 

nya strategier och arbetssätt måste utvecklas och framarbetas för att bemöta dagens 

skolutveckling. Jag vill i det följande lyfta fram tre aspekter som jag upplever vara relevanta 

för studiens syfte och diskutera dem närmare. För det första vill jag lyfta fram frågan om vad 

som utgör en skolas själ. Högalidsskolans rektor uttrycker en oro inför att om andelen elever 

med en annan etnisk bakgrund än svensk på skolan överstiger en gräns på omkring 20 % kan 

detta komma att resultera i att skolan riskerar tappa bort sin själ. Vad utgör då en skolan själ? 

Utifrån genomförda intervjuer skulle jag säga att en skolas själ utgörs av å ena sidan dess 

traditioner och verksamhetens utformning, å andra sidan av elevgruppens etniska och 

socioekonomiska sammansättning. När traditionerna utmanas och verksamheten behöver 

omorganiseras som en följd av förändringar både avseende de ”egna” elevernas ökade 

benägenhet att söka sig till fristående såväl som andra kommunala grundskolor och den ökade 

tendensen för elever med en annan etnisk bakgrund än svensk och elever som bor i stadens 

ytterområden att söka sig till skolan skakas skolans själ om i grundvalarna. Av 

intervjumaterialet såväl som de av skolans egna dokument som jag tagit del av påvisar att 

skolan genomfört ett flertal förändringar för att bemöta den nya verklighet den står inför. 

Dessa förändringar är till stor del av organisatorisk karaktär och har exempelvis resulterat i att 

det inom ramarna för skolans verksamhet utvecklats ett flertal olika profiler för elever i skolår 

4-9 samt en åldershomogen Montessoriklass för elever i förskoleklass till och med år 3 för att 

på så vis erbjuda föräldrar och elever ett flertal olika inriktningar att välja mellan inom 

Högalidsskolans ram. Detta kan förstås som att skolans själ inte är konstant utan föränderlig 

och att arbetet inledningsvis har inriktats på att anpassa och förändra skolans organisation och 
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verksamhet för att på så vis upprätthålla intresset för skolan hos eleverna som tillhör skolans 

upptagningsområde. Nu står man inför den andra sidan av problematiken nämligen hur den 

ökade andelen elever utifrån, ofta med annat modersmål än svenska, ska integreras på ett bra 

sätt och ges bra förutsättningar för framtiden. 

 
Det jag för det andra vill belysa är den till viss del missvisande begreppsanvändning som kom 

fram i de intervjuer som genomfördes med skolledningen på Högalidsskolan. I intervjuer och 

mer informella samtal användes begreppet ”elever utifrån” vid ett flertal tillfällen synonymt 

med begreppet ”elever med en annan etnisk bakgrund än svensk”. Detta skulle innebära att 

samtliga elever som går på skolan men som har sin bostadsadress i andra delar av staden är av 

en annan etnisk bakgrund än svensk, samt att det uteslutande är elever med svensk bakgrund 

som är boende i skolans upptagningsområde. Att detta inte är vad som avses framgår tydligt 

men jag anser det ändå vara av vikt att lyfta fram då en begreppslig sammanblandning kan 

komma att påverka en persons bild av verkligheten, detta gäller både den person som 

uttrycker sig på det viset såväl som åhöraren. Det är viktigt att hålla isär andelen elever med 

bostadsadress utanför skolans upptagningsområde och andelen elever med en annan etnisk 

bakgrund än svensk respektive annat modersmål än svenska. En närmare granskning visar på 

att en betydande andel av de så kallade ”eleverna utifrån” faktiskt är av etnisk svensk 

härkomst, och likaledes att en betydande andel av eleverna med ett annat modersmål än 

svenska bor i Stockholms innerstad. Detta pekar mot att det inte enbart handlar om 

bostadsadress eller om etnisk bakgrund respektive modersmål, utan att det finns andra 

faktorer som spelar in.  

 

Den tredje aspekt jag vill lyfta fram handlar om en, troligen, omedveten indelning av skolans 

elever som framgick i flera av skolledningsrepresentanternas uttalanden. Utifrån genomförda 

intervjuer växer fram bilden av att det förekommer tre kategorier elever på Högalidsskolan 

som jag betecknar som ”dansinvandrare”, ”pendlarinvandrare” och ”svenskar”. Dessa tre 

elevkategorier förknippas med olika karaktärsdrag som delvis framträder i relation till 

varandra. Eleverna i dansklasserna beskrivs exempelvis som mycket ambitiösa och duktiga 

och de danselever som är av utländsk härkomst generellt sett inte uppfattas ha samma behov 

av undervisning i svenska som andraspråk. I relation till vilka? Å ena sidan i relation till de 

svenska eleverna och å andra sidan i relation till övriga elever på skolan som har en annan 

etnisk bakgrund än svensk. De elever av utländsk härkomst som dagligen pendlar från 

Stockholms förortsområden beskrivs däremot i många fall ha språkliga och i vissa fall sociala 
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svårigheter som tydligt framkommer när de börjar på Högalidsskolan. I relation till vilka? Å 

ena sidan jämförs de med eleverna med en annan etnisk bakgrund än svensk i dansklasserna 

och å andra sidan med de svenska eleverna. Det talas vidare om de ”egna” eleverna. I relation 

till vilka är de ”egna”? Detta resonemang skulle kunna drivas mycket längre, men min poäng 

är att denna typ av jämförelser mellan olika elevgrupper är ett hot mot elevernas 

likabehandling då indelningen kan komma att påverka synen på eleverna, deras möjligheter 

och svårigheter.  

 

De mångkulturella innerstadsskolorna 
Samtalen med de ansvariga för barn- och ungdomsfrågor inom Kungsholmens respektive 

Maria-Gamla stans stadsdelsområden samt med rektorer och biträdande rektorer på 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolan respektive Högalidsskolan visar på att utvecklingen på 

skolorna inte är att betrakta som isolerade företeelser utan att det pågår liknande processer i 

olika delar av Stockholms innerstad. De bägge grundskolorna är belägna i olika delar av 

staden men uppvisar likartade utvecklingstendenser avseende förändringar i skolornas 

elevsammansättningar och svårigheter i att bemöta den nya situationen, både av språkliga och 

av sociala skäl. Till följd av valfriheten pågår således för närvarande en mångkulturalisering 

av Stockholms innerstadsskolor. Det är en mångkulturalisering med, vilket ideligen lyfts fram 

av mina samtalspartners, stor positiv potential för de berörda skolornas utveckling. Men 

processen är ingalunda befriad från komplikationer, svårigheter och fallgropar. 

 

Utmaningar och svårigheter  

Utifrån denna studies syfte och avgränsning har jag valt att med utgångspunkt i det insamlade 

materialet lyfta fram sammanlagt nio punkter som tillsammans sammanfattar de huvudsakliga 

utmaningar och problem som skolledningarna för Fridhemsskolan/Stadshagsskolan och 

Högalidsskolan ger uttryck för, avseende ekonomiska, organisatoriska, språkliga och sociala 

aspekter. Aspekterna omfattar även frågan om förekommande fördomar och deras effekter. 

 

1. Den mångkulturella skolan - utmaning eller problem? Det mångkulturella lyfts fram som 

något spännande och utmanande, något som berikar skolans värld. Samtidigt vittnar 

rektorernas och de biträdande rektorernas, såväl som de ansvariga tjänstemännen på 

stadsdelsnivås, uttalanden om att denna mångkulturalisering inte sker helt utan svårigheter 

och problem. Detta handlar om en kulturkrock där elever som gått i skolor i så kallade socialt 



 59 

utsatta invandrartäta områden i mötet med i det här fallet Fridhemsskolan/Stadshagsskolan 

respektive Högalidsskolan för med sig ett språkbruk och ett beteende som skolornas personal 

och elever inte är vana vid, och som upplevs som annorlunda, utmanande och i vissa fall till 

och med som störande. Det handlar om att skolornas personal saknar tillräcklig kompetens i 

undervisning i svenska som andraspråk och kunskap om hur elever utan ett egentligt språk, 

det vill säga med bristfälliga kunskaper i såväl det svenska språket som det egna modersmålet, 

ska hanteras. I lika hög grad som mångkulturaliseringens utmaningar och problem kan 

härröras till bristande kompetens och kunskap, har de sin grund i att innerstadens grundskolor 

och dess personal i stor utsträckning saknar de erfarenheter av den mångkulturella skolan som 

de i flera av Stockholms förortsområden belägna grundskolorna och dess personal har upplevt 

i sin dagliga verksamhet under en jämförelsevis lång tid.  

 

2. En inneboende tröghet i skolan som organisation. Det tar lång tid att såväl bygga upp som 

att förändra en skolas verksamhet. Förändringar måste implementeras på såväl ledningsnivå 

och arbetslagsnivå som hos de enskilda lärarna för att därefter tillämpas i undervisningen och 

därmed komma till elevnivå såväl som föräldranivå. Detta innebär att även om det finns en 

tydlig medvetenhet hos skolledningen om att det råder ett behov av ett genomförande av såväl 

organisatoriska som pedagogiska förändringar så tar det tid att genomföra dessa förändringar i 

praktiken. En sådan organisatorisk tröghet kan å ena sidan ha sin grund i oförmåga till 

förändring, vilket innefattar såväl bristfällig kunskap som oförmåga att upptäcka ändrade 

förutsättningar och nya tendenser. Å andra sidan kan en organisatorisk tröghet även ha sin 

grund i en ovilja att förändras, vilket kan innebära en rädsla för försämringar i verksamheten 

såväl som en känsla av att den egna positionen hotas i och med utvecklingen (jfr Ahrne & 

Papakostas 2002).  

 

3. En rädsla för att förlora de ”svenska” eleverna. Det finns en oro att föräldrar och elever 

med, vad som uppfattas vara, svensk härkomst på skolorna kan komma, eller redan har 

kommit, att uppleva den ökande andelen elever med en annan etnisk bakgrund än svensk och 

elever som inte bor i skolans upptagningsområde som negativ och som en följd av detta söker 

sig till andra skolor som man upplever inte uppvisar samma utveckling. Detta beroende på 

såväl språkliga och sociala faktorer som att skolornas tidigare uppvisade goda resultat och 

höga kunskapsnivå kan komma att påverkas som en följd av den förändrade 

elevsammansättningen. Denna oro har sin grund i att skolorna under de senaste åren märkt av 

att elever boende i skolornas upptagnings- och närområden i allt större omfattning söker sig 
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till andra grundskolor, med såväl kommunal som fristående huvudman. Det finns en 

uppfattning bland skolornas personal att många av de elever som sökt sig till andra 

skolalternativ är av svenskt ursprung vilket sammanslaget med det faktum att andelen elever 

som söker till andra skolor har ökat har gett upphov till en bild som gör gällande att andelev 

svenska elever som lämnar skolorna har ökat. Då det under samma tidsperiod skett ett ökat 

inflöde av elever med en annan etnisk bakgrund än svensk som inte bor i skolornas närområde 

utan i många fall dagligen pendlar från Stockholms socialt utsatta, och invandrartäta, 

förortsområden har dessa två fenomen kommit att tillskrivas ett tydligt samband med 

varandra. 

 

4. Betydelsen av ”det svenska”. Den bild som rektorerna och de biträdande rektorerna har är 

att de elever och föräldrar som söker sig skolorna från andra delar av Stockholm genom sitt 

aktiva val av skola eftersträvar att öka möjligheterna för eleverna att lära sig en ”bra” svenska, 

att bygga upp ett kontaktnät av svenska kamrater samt att få ökade möjligheter att, som de 

säger, ”komma in” i det svenska samhället. Den uppfattning som framkommer i 

intervjumaterialet är således att det snarare är den vid jämförelse högre graden av svenskhet 

som ligger bakom dessa elevers och föräldrars val av Fridhemsskolan/Stadshagsskolan 

respektive Högalidsskolan, än skolverksamhetens utformning och utbildningens nivå och 

innehåll. Utöver frågorna om bättre språkkunskaper, samt ökade möjligheter att få svenska 

kamrater och bli en del av det svenska samhället så tillskrivs ”det svenska” ytterligare en 

aspekt, och det är ordning och reda. En av de biträdande rektorerna berättar att det är en fråga 

som vid flera tillfället tagits upp av föräldrar som funderat på att låta sina barn byta till en 

skola belägen i innerstaden. Detta kan tolkas som att det finns en bild hos föräldrar boende i 

Stockholms ytterområden att skolor belägna i innerstaden med en jämförelsevis hög andel 

elever av svensk härkomst präglas av en högre grad av ordning och reda vilket upplevs som 

eftersträvansvärt.  

 

5. Känslan av att vara ”tagna på sängen”. Att känna sig ”tagna på sängen” är en metafor som 

används av rektorerna på såväl Fridhemsskolan/Stadshagsskolan som Högalidsskolan. Detta 

talesätt rymmer både det faktum att denna utveckling har skett väldigt snabbt och att de från 

skolans sida inte riktigt hunnit med och att de inte heller var förberedda på förändringens 

genomslagskraft. Det speglar också att det från skolornas sida varit svårt att förbereda sig och 

utveckla strategier för att bemöta utvecklingen med en förändrad elevsammansättning på 

skolorna då de helt enkelt inte har vetat vad de skulle förbereda sig inför. Den sammanslagna 
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bild som samtliga informanters uttalanden ger är att detta inte enbart gäller de enskilda 

skolorna och dess skolledning och personal, utan att det egentligen är skolsystemet som helhet 

som så att säga är taget på sängen, både på politisk nivå och på de enskilda skolorna.  

 

6. Ett upplevt missriktat resursfördelningssystem. Ett exempel som dyker upp vid flera 

tillfällen handlar om det rådande resursfördelningssystemet som innebär att skolorna utöver 

skolpengen kan erhålla ett så kallat skoltillägg för eleverna. Detta skoltillägg är beräknat 

utifrån de socioekonomiska förutsättningar och den etniska sammansättning som präglar det 

område där skolan är belägen, och denna extra resurs är tänkt att ge de skolor som behöver 

bättre möjligheter att arbete med elever i behov av olika former av särskilt stöd. Det som 

upplevs som problematiskt är att detta skoltillägg inte följer med eleven, om den väljer att 

söka sig till en skola som är belägen i ett annat område. Följande citat sammanfattar den 

problematik som skolorna står inför på ett bra sätt:  

Systemet med att välja skola förutsätter att man inte måste gå i liten grupp, det 
förutsätter att man som invandrare får med sig sin peng hemifrån till den nya 
skolan så att den får ekonomiska förutsättningar att jobba med eleven. Om vi 
måste begära pengar och hemskolan säger nej, då måste vi egentligen säga till 
den föräldern och eleven att då får de söka sig till den skolan, för det är de som 
har resurser. Hade det varit ”våra” elever hade vi fått betalt för dem. Detta är ett 
systemfel!  
                                                     - Rektor, Högalidsskolan 

 
De upplevda problemen med det rådande resursfördelningssystemet handlar således om att 

skolorna erhåller schablonbelopp för eleverna uträknade efter skolans lokalisering istället för 

efter elevernas faktiska behov, samt att det är upp till en elevs boendestadsdel att avgöra om 

eleven ska få ekonomiska resurser för att täcka kostnaderna för åtgärder för eventuella 

särskilda behov. Det finns således, trots rätten att välja skola oavsett huvudman och var 

skolan är belägen, en organisatorisk och administrativ indelning av eleverna som direkt får en 

stor betydelse för skolornas ekonomiska situation. 

 

7. Frågan om vad som utgör en skolas själ. I materialet framkommer en oro inför att skolans 

själ kan komma att förloras om andelen elever med en annan etnisk bakgrund än svensk ökat 

för mycket i förhållande till andelen elever av svensk härkomst på skolan. Då är frågan vad 

som utgör en skolas själ, och om denna själ kan beskrivas som konstant eller föränderlig. En 

skolas själ kan tänkas utgöras av såväl skolans traditioner som utformningen av den 

kontinuerliga verksamheten, som av de elever som går i skolan. När elevsammansättningen på 

en skola förändras och detta kommer till att påverka såväl traditioner som den dagliga 
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verksamheten kan det upplevas som ett hot mot en skolas själ. Det finns olika sätt att närma 

sig en sådan situation, där de två huvudsakliga perspektiven gör gällande att skolan å ena 

sidan kan arbeta med att förändra sina traditioner och sin verksamhet för att bättre matcha 

rådande förutsättningar och behov, och å andra sidan kan arbeta med att förändra sina elever 

för att de bättre ska matcha rådande traditioner eller utformning av verksamhet. I det första 

fallet uppfattas skolans själ som föränderlig och anpassningsbar efter förändringar i såväl det 

omgivande samhället som elevsammansättningen, i det andra fallet uppfattas skolans själ som 

något konstant som snarare sammankopplas med skolans lokaler och rådande traditioner. 

 

8. En missvisande begreppsanvändning. Vid ett flertal tillfällen under såväl intervjuer som i 

mer informella samtal med rektorerna och de biträdande rektorerna på 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolan respektive Högalidskolan framkommer att begreppet ”elever 

utifrån” och begreppet ”elever med en annan etnisk bakgrund än svensk” i mycket stor 

utsträckning används synonymt. Då det hänvisas till ”elever utifrån” avses inte i första hand 

elever som inte bor i skolornas upptagningsområden utan elever med en annan etnisk 

bakgrund än svensk som bor i Stockholms socialt utsatta och invandrartäta förortsområden. 

Denna begreppsanvändning är missvisande då en betydande andel av eleverna som dagligen 

pendlar till skolan från bostadsområden lokaliserade i Stockholms förorter är av svensk 

härkomst, samt att en betydande andel av eleverna boende i skolans närområde är av utländsk 

härkomst och talar ett annat modersmål än svenska. Det är således inte så enkelt att de 

problem som skolorna brottas med helt och hållet kan förklaras med att det är barn med en 

annan etnisk bakgrund än svensk som bor i socialt utsatta och invandrartäta områden som nu 

reser in till innerstadsskolorna och orsakar språkliga och sociala bekymmer. Det finns faktorer 

utöver bostadsadress och etnisk tillhörighet som påverkar.  

 

9. En omedveten indelning av elever. Det görs en oavsiktlig indelning av skolornas elever där 

olika kategorier karaktäriseras i relation till varandra. Det görs jämförelser mellan ”svenskar”, 

”pendlarinvandrare” och andra invandrare som exempelvis, i fallet med Högalidsskolan, 

”dansinvandrare”. Dessa elevkategorier används i diskussioner kring den sociala situationen 

på skolorna, kring skillnader i elevers beteende såväl som deras studieresultat samt för att 

göra en distinktion mellan olika enskilda elever och elevgrupper. Det görs en indelning i ett 

”vi” och ett ”de”, och ”de-gruppen” indelas i undergrupper där en del upplevs vara närmare 

”vi-gruppen” i jämförelse med andra inom ”de” (jfr Bauman 1992). I detta fall tillskrivs denna 

indelning en etnisk dimension, där skillnader mellan ”vi” och ”de” i många fall definieras 
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utifrån etnisk tillhörighet och ett slags kulturell essensialism där olika karaktärsdrag antas 

prägla individer med olika etnisk och kulturell bakgrund (jfr Molina & de los Reyes 2003 och 

Mulinari & Neergaard 2004).  En sådan generaliserande indelning kan komma att påverka 

bemötandet av eleverna, då elever med liknande förutsättningar kan antas ha liknande behov 

och karaktärsdrag. 
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Kapitel 5. Avslutande diskussion 
Det som tydligt framgår av denna delstudie är att förutsättningarna för grundskolan kraftigt 

förändrades i och med genomförandet av valfrihets- och friskolereformerna i början av 1990- 

talet. Studien besvarar ett antal frågor och ger upphov till minst lika många nya frågor. Var de 

pådrivande vid valfrihets- och friskolereformernas genomförande medvetna om vilka och hur 

omfattande konsekvenserna skulle bli? I vilken riktning är dagens skolutveckling på väg? Var 

det denna utveckling som eftersträvades i och med införandet av rätten att välja skola? Om 

inte, vad kan de enskilda skolorna göra för att förändra sin situation och vad måste göras på 

politisk nivå?  

 

En förändrad skola 
De grundläggande förutsättningarna för skolors organisation och verksamhet utgörs av de 

politiska beslut som så att säga utgör det ramverk inom vilket skolsystemet existerar och 

utvecklas. Det handlar exempelvis om genomförandet av politiska reformer såsom exempelvis 

friskole- och valfrihetsreformerna. På den politiska nivån, systemnivån, dras riktlinjerna upp 

för det skolsystemets utveckling och beslut som fattas och genomdrivs på denna nivå inverkar 

på de enskilda skolornas organisation och verksamhet men också på de enskilda elevers 

möjligheter och faktiska beteende. Utifrån tidigare forskning och framtagen statistik är det 

belagt att elevers bakgrund – avseende kön, etnicitet och socioekonomisk status – påverkar 

deras studieresultat. Det är även belagt att skolans karaktär och miljö påverkar elevernas 

studieframgångar. Skolans miljö kan påverka vilket engagemang eleverna upplever för sin 

skola och sina studier och kan direkt eller indirekt påverka en elevs val att aktivt söka sig till 

en annan skola eller att stanna kvar. Det gäller även skolans målsättningar, arbetssätt, 

lärarkollegium, betygsnivåer.  

 

De olika faktorer som kan påverka skillnader mellan skolor avseende elevunderlag, resultat, 

verksamhetens utformning samt eventuella inflöden och utflöden av elever kan sammanfattas 

till fyra huvudsakliga förklaringsfaktorer: 1) Elevkaraktäristika, 2) Skolans resurser, 3) 

Skolans struktur och karaktäristika samt 4) Processer och praktiker inom skolan (jfr 

Rumberger & Thomas 2000). De tre första faktorerna är att betrakta som ”input” till skolan, 

och utgörs av faktorer som i större omfattning inte kan påverkas av den enskilda skolan. Den 

fjärde faktorn kan varje skola dock både påverka och kontrollera. Olika karaktäristika hos den 

enskilde eleven, såsom etnicitet, kön, familjebakgrund, föräldrars akademiska bakgrund samt 
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familjens socioekonomiska status påverkar både elevens skolresultat och benägenhet att byta 

skola och söka sig till olika skolalternativ. När det gäller hur tillgången på resurser påverkar 

skolan och dess verksamhet handlar det minst lika mycket om lärarkårens utbildningsnivå, 

kvalitén på undervisningen och relationerna mellan skolans personal och eleverna som om 

ekonomiska resurser.  De resultat som en skola uppvisar påverkas av var skolan ligger, dess 

storlek samt om den drivs av kommunal eller privat huvudman. Det är dock osäkert om 

skillnaderna helt kan tillskrivas skolans struktur och karaktäristika eller om de även kan 

förklaras utifrån skillnader i elevunderlag och resurstilldelning. När det gäller den fjärde 

faktorn så kan enskilda skolor påverka sin organisation, ledningsfunktion, pedagogiska 

inriktning, undervisningsmetod och sitt inlärningsklimat och kan även hur tillgängliga 

resurser fördelas samt hur svårighetsgrad och kravnivåer sätts.  

 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolan och Högalidsskolan har de senaste åren befunnit sig i en 

situation där samtliga dessa fyra faktorer och förutsättningar förändrats och arbetar med att 

finna en ny stabilitet. Elevsammansättningarna på skolorna har förändrats, på grund av det 

tidigare diskuterade in- respektive utflödet av elever, vilket ställer nya krav på hur 

verksamheten ska utformas. Företrädare för bägge skolor uttrycker att de är tvungna att ta in 

elever utanför de egna upptagningsområdens för att få ekonomin att gå ihop då en betydande 

andel av innerstadens elever söker sig till kommunala skolor i andra delar av innerstaden som 

erbjuder önskade profiler eller upplevs ha andra kvaliteter samt till fristående skolor. Det 

rådande resursfördelningssystemet upplevs inte vara anpassat efter rådande förhållanden utan 

representanter för de studerade skolorna uttrycker en frustration över att å ena sidan vara 

beroende av att ta in elever utifrån och elever med annat modersmål utan att å andra sidan ha 

ordentliga förutsättningar att ta hand om eleverna på ett bra sätt. Dessa faktorer är svåra för de 

enskilda skolorna att påverka i någon egentlig mening, utan det som skolornas kan arbeta med 

är den fjärde faktorn som handlar om den egna organisationen och utformningen av 

verksamheten. Men frågan är hur mycket de enskilda skolorna egentligen kan göra åt den 

rådande situationen. 

 

Ett gemensamt förhållningssätt 
I samtalen med de ansvariga tjänstemännen för barn- och ungdomsfrågor i stadsdelarna 

Kungsholmen respektive Maria-Gamla stan betonade vikten av utvecklandet av ett 

gemensamt politiskt förhållningssätt inför den rådande skolutvecklingen där staden som 
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helhet tas i beaktande inte enbart de enskilda stadsdelarna. Detta går i samma linje som de 

diskussioner som förts i samband med utvärderingen av Storstadssatsningen (se exempelvis 

Integrationsverket 2002, SOU 2005:29). Situationen för skolor belägna i innerstadsstadsdelar 

som Kungsholmen och Maria-Gamla stan kan endast förstås i relation till utvecklingen i 

övriga Stockholm. De båda stadsdelarna präglas av en, i jämförelse med staden som helhet, 

hög socioekonomisk status, låg andel invånare med en annan etnisk bakgrund än svensk och 

eleverna som går i stadsdelens grundskolor uppvisar goda studieresultat. För en förälder, 

boende i ett så kallat invandrartätt område präglat av hög arbetslöshet och en jämförelsevis 

låg socioekonomisk status, som kämpar för att erbjuda sina barn bättre framtidsmöjligheter i 

det svenska samhället ter sig dessa delar av Stockholm, och skolor belägna inom dessa 

områden, troligen som ett eftersträvansvärt alternativ.  Den tjänsteman som har det 

huvudsakliga ansvaret för barn- och ungdomsfrågor inom Maria-Gamla stans stadsdel 

uttrycker sig så här: 

 Det är medvetna föräldrar i förorterna som tar det här beslutet… De förstår vilka 
svårigheter det kan innebära för deras barn att gå i en mångkulturell skola… där 
det inte bygger på svenska språket lika mycket som det gör här… Har man 
trettiofem nationaliteter så är det så klart att undervisningen blir på ett annorlunda 
sätt än när det övervägande är svenskar. Det är ganska självklart att det är så, att 
man får olika utbildning helt enkelt. 
      - Chef, Barn- och ungdom, Maria-Gamla stan

    

Uppfattningen att det är möjligheten att få bättre kunskaper i svenska språket är en viktig 

orsak bakom inflödet av elever från förortsområdena till innerstaden delas av motsvarande 

tjänsteman vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Det handlar, utöver själva den språkliga 

biten, även om möjligheten att få umgås med svenska barn och få ta del av den svenska 

kulturen. Även om möjligheten och rättigheten att välja skola upplevs som något positivt så är 

de tjänstemän som jag träffat eniga om att det finns problem med valfrihetssystemet. Det 

handlar om relationen mellan de skolor som är belägna i Stockholms ytterområden och de 

som är lokaliserade i innerstaden, och det faktum att en stor andel av de elever som bor i 

förortsskolornas närområden söker sig därifrån – till friskolor eller till skolor i innerstaden.  

 

Tjänstemannen från Kungsholmen berättar att hon ibland bemöts av kommentarer som ”Ni tar 

alla våra starka elever, det är de vi behöver ha kvar!”, och tjänstemannen med i motsvarande 

position inom Maria-Gamla stan är inne på samma linje och menar att rätten att välja skola 

inte enbart är positiv.  
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Effekterna för de skolor som ligger i utkanten blir ju naturligtvis att det blir de 
elever som har det allra jobbigast med svenska språket och så vidare som blir kvar. 
Och frågan är om vi ska ha det så!? 
                                                          - Chef, Barn- och Ungdom, Maria-Gamla stan 

 

En annan aspekt som lyfts fram är upplevelsen av att det inte alltid är helt enkelt för de barn 

som söker sig från förorterna in till innerstadens skolor, något som de enskilda skolorna får 

hantera i sin dagliga verksamhet.  
Vi får rigga om organisationen för att ta emot de här barnen. Dels deras 
kunskapsluckor, dels deras frustration. Om man är van att vara bäst i klassen och 
helt plötsligt inte är det längre, så kan det vara tufft!   
                                                                 - Chef, Barn- och Ungdom, Kungsholmen 

 
Att backa tillbaka bandet lyfts dock inte fram som en lösning. Tvärtom. ”Det går liksom inte 

att säga att det inte är fritt val längre. Det går inte att stoppa människor på det viset!”. 

Ansvarig tjänsteman inom Maria – Gamla stan fortsätter och menar att om valfriheten inom 

den kommunala grundskolan skulle begränsas skulle de få som resultat att allt fler föräldrar – 

både i innerstaden och i förorten – skulle söka sig till fristående alternativ, vilket i sin tur 

skulle resultera i en utarmning av den kommunala skolan. ”Och det tror jag ingen tjänar på!”. 

Det som lyfts fram är vikten av att se Stockholms kommun som en helhet, att de ansvariga 

politikerna måste titta till hela Stockholm”, tillsammans fundera på vad det är som är bäst” 

och att det måste till ett gemensamt beslut kring hur situationen ska hanteras. 
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Slutord 
Denna delstudie är problemavtäckande till sin karaktär vilket innebär att även om ett flertal 

frågor har besvarats har studiens resultat gett upphov till minst lika många nya frågor. Syftet 

med denna första delrapport som publiceras inom ramen för forskningsinsatsen om 

Stockholms mångkulturella innerstadsskolor var att ge en översiktlig redogörelse för tidigare 

forskning om valfrihet och skolsegregation, att göra en kartläggning över förekommande 

elevströmmar i Stockholm samt att lyfta fram två exempel på två grundskolor, 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolan och Högalidsskolan, vars elevsammansättning och 

verksamhet tydligt påverkats av elevströmmarna. Delrapportens resultat ger inget entydigt 

svar på vilka konsekvenser som genomförandet av valfrihets- och friskolereformerna på 1990-

talet har haft för grundskolorna i Stockholm. Däremot framgår det tydligt att genomförandet 

av reformerna öppnade upp möjligheter å ena sidan för föräldrar och elever boende i stadens 

förortsområden att söka sig till skolor i innerstaden, och å ena sidan för föräldrar och elever 

att söka sig till ett fristående grundskolealternativ om den kommunala skolan inte upplevdes 

som tillräcklig eller tillfredsställande. Delrapporten pekar också på att skolor belägna i 

innerstadens olika stadsdelar genomgår en liknande förändringsprocess och brottas med 

liknande utmaningar och problem. Den huvudsakliga poängen med denna studie har som sagt 

inte varit att en gång för alla besvara frågan om valfrihetens konsekvenser för innerstadens 

skolor eller om hur de upplevda svårigheterna bör hanteras, utan att lyfta upp den pågående 

skolutvecklingen på bordet. Så här ser det ut. Detta har utvecklingen inneburit för två 

grundskolor i Stockholm som tar emot många ”elever utifrån”. Det är först med detta i 

bagaget som det är möjligt att på ett konstruktivt sätt diskutera hur den pågående 

skolutvecklingen ska hanteras för att det ska bli så bra som möjligt. 
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Kapitel 1. Inledning 
De senaste åren har antalet elever som med hjälp av valfrihetsinstrumentet söker sig från skolor 

belägna i Stockholms socialt utsatta förortsområden till kommunala grundskolor i innerstaden 

ökat markant.1

Diskussioner kring begreppet segregation implicerar i många fall att begreppet integration är 

dess konceptuella motpol (se exempelvis Olsson Hort 1992, Bunar 2001, Stigendal 2004). I 

samband med det ett år långa fältarbete som ligger till grund för föreliggande delrapport blev 

det tydligt att denna begreppsliga dikotomi är av relevans, inte bara i forskningssammanhang 

och politiska diskussioner. Den förekommer flitigt i den svenska offentliga diskussionen också. 

Det talas, tänks och tycks ideligen kring frågan om nyttjandet av det fria skolvalet, 

 Tidigare forskning visar på att en viktig orsak till föräldrars och elevers beslut 

att lämna de lokala skolorna är förhoppningen om att bytet till en innerstadsskola ska leda till 

ökade kontaktmöjligheter med ”det svenska”, i form av en ökad andel elever med etniskt 

svensk bakgrund och en dominerande svensk kultur (Skawonius 2005, Kallstenius 2005, 2006). 

Mer konkret handlar det om en förhoppning om att barnen och ungdomarna ska få ”svenska” 

kamrater och alternativa kontaktnät, lära sig prata en ”bättre” svenska och utveckla en social 

kompetens som inte är bunden till den lokala förortskontexten utan i större utsträckning är i 

samklang med det omgivande samhällets normer och värderingar (Kallstenius 2005, 

Kallstenius & Bunar 2006, Kallstenius 2006). Denna delrapports övergripande ambition är att 

lyfta fram och diskutera frågan om vad elevströmmarna från de socialt utsatta, ”segregerade”, 

förortsområdena till grundskolor belägna i Stockholms innerstad får för konsekvenser. Hur 

påverkar inflödet av elever de tillvalda skolorna? Vad innebär den förändrade 

elevsammansättningen för lärarnas arbete? Vad innebär bytet till en innerstadsskola för de 

skolbytande eleverna? Vilka förväntningar hade de skolbytande elevernas föräldrar och hur 

upplever de att det blev i realiteten? Hur upplevs denna förändring av eleverna som tillhör 

skolornas upptagningsområden och av deras föräldrar?  

 

                                                 
1 Innerstaden innefattar följande stadsdelsområden: Maria-Gamla stan, Katarina-Sofia, Kungsholmen, Norrmalm 
samt Östermalm. Begreppet socialt utsatta förortsområden omfattar ett flertal av Stockholms norra och södra 
stadsdelsområden som präglas av att en, i jämförelse med staden som helhet, betydande andel av befolkningen 
innehar en låg utbildningsnivå, saknar anknytning till arbetsmarknaden samt själva har invandrat till Sverige eller 
har minst en förälder med immigrationsbakgrund. (Utrednings- och statistikkontorets områdesfakta). Exempel på 
socialt utsatta förortsområden i Stockholm är stadsdelarna Rinkeby, Spånga-Tensta, Kista och Skärholmen. Dessa 
stadsdelar ingick i den så kallade Storstadssatsningen som syftade till att stävja ”den etniska, sociala och 
diskriminerande segregationen” (Prop.1997/98:165) och har även återkommande förekommit i svensk forskning 
kring segregation (se exempelvis Bunar 2001, Dahlstedt 2005). I föreliggande delrapport avses dock inte enbart 
dessa stadsdelar utan ett flertal förortsområden med liknande förutsättningar, avseende befolkningens 
socioekonomiska och etniska sammansättning, belägna längs med tunnelbanelinjerna såsom exempelvis Akalla, 
Alby, Bredäng, Fittja och Vårby gård.  
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elevströmmar och dessas bakomliggande orsaker och eventuella konsekvenser. Inte alltid i 

form av de sociologiska begreppen segregation och integration, men begreppens innebörd, 

som kortfattat kan sammanfattas som åtskillnad och distans respektive förenande och 

helhetsgörande2

Syftet med föreliggande delrapport är beskriva, diskutera och analysera det fria skolvalets 

konsekvenser utifrån två fallstudier genomförda på kommunala grundskolor i Stockholms 

innerstad. Fokusen kommer främst att läggas på de två problemområden som i föregående 

delrapport betecknades som skolornas interna och externa relationsarenor (se delrapport I). 

Med intern relationsarena avses relationer mellan olika aktörer inom skolan: skolledning, 

lärare, och elever. Hur ser relationerna ut mellan de elever som bor i innerstaden och de som 

, finns implicit och explicit närvarande i de samtal och intervjuer jag har fört 

med rektorer, lärare, övrig skolpersonal, elever och föräldrar. En fras som återkommande 

används av föräldrar som svar på frågan hur det kommer sig att de valt att låta sina barn gå i en 

grundskola i innerstaden, istället för de lokala grundskolorna i förortsområdena där de bor, är 

att de vill att deras barn ska bli ”en del av det svenska samhället”. Bokstavligen eller mellan 

raderna ger de uttryck för en uppfattning att detta, att bli ”en del av det svenska samhället”, inte 

är möjligt där de bor, i områden som i den allmänna diskursen brukar benämnas som 

”segregerade förortsområden”.  

 

Tidigare forskning visar på att en betydande andel av förekommande elevströmmar går från 

områden med jämförelsevis sämre socioekonomiska förhållanden (beräknat utifrån 

befolkningens utbildningsnivå, anknytning till arbetsmarknaden och genomsnittliga inkomst) 

samt högre andel av befolkningen som själva har invandrat till Sverige eller som har minst en 

förälder med immigrationsbakgrund, till mer välbärgade och ”svensktäta” bostadsområden 

(Bunar & Kallstenius 2006, Kallstenius 2006). Skolbytet kan utifrån detta förstås som en 

strävan efter att motverka de negativa konsekvenser som det socioekonomiskt och etniskt 

segregerade boendet medför, att komma närmare ”det svenska” och därmed få bättre chans att 

bli en del av det svenska samhället. Den huvudsakliga fråga som föreliggande delrapport syftar 

till att belysa är om möjligheten att välja skola leder till en ökad grad av integration, såsom 

skolvalfrihetens förespråkare förfäktar, eller om det tvärtom är så att segregationen i skolan har 

ökat som en konsekvens av valfrihetsinstrumentets nyttjande.  

 

Syfte 

                                                 
2 En mer ingående diskussion kring begreppen och deras innebörd återfinns i kapitel 8: ”Blir det någon integration, 
då?”. 
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reser in från förorterna? Är de konfliktfyllda, spända, segregerande eller vänskapliga? Det 

handlar även om hur relationerna ser ut mellan innerstadsskolornas lärare och eleverna från 

förorterna. Vad i detta inflöde av elever uppfattas som något positivt, och finns det något som 

upplevs som en belastning? Med extern relationsarena avses de relationer som omger 

skolorna, och som kan ha direkta konsekvenser för skolornas interna relationsarena och för 

skolornas organisatoriska förutsättningar. Det handlar främst om relationer mellan hem och 

skola samt om relationer mellan olika föräldragrupper. Hur upplever föräldrar boende i 

innerstaden inflödet av elever från förorten, och att andelen elever med annan socioekonomisk 

och etnisk bakgrund än de dominerande på skolan ökar på deras barns skola? Hur upplever 

föräldrar boende i förorterna bemötandet som deras barn får i den nya skolan av sina lärare och 

klasskamrater? Det tredje problemområdet, skolornas organisatoriska förutsättningar, kommer 

att diskuteras utifrån frågan om hur inflödet av elever påverkar de tillvalda skolorna och vad 

den förändrade elevsammansättningen innebär för lärarnas arbete.  

 

Metod 

Föreliggande delrapport baseras på vad som är att beteckna som ett etnografiskt fältarbete. 

Etnografi kan beskrivas som en forskningsmetod där forskaren: 1) engagerar sig i en social 

miljö under en längre tidsperiod, 2) genomför regelbundna observationer av hur deltagarna i 

denna miljö beter sig, 3) lyssnar på och deltar i samtal av olika slag, 4) intervjuar informanter 

om företeelser som inte går att observera direkt eller som etnografen är oklar över, 5) samlar in 

skriftliga källor som rör denna grupp, 6) utvecklar en förståelse av gruppens kultur och av 

människors beteende inom ramen för denna kultur och slutligen 7) formulerar en detaljerad 

redogörelse för denna miljö (Bryman 2002, s.277). Ett längre fältarbete gör det möjligt för 

forskaren att tillägna sig kunskap genom förstahandserfarenheter genom att han/hon kommer 

människors verklighet närmare in på livet och får personlig kunskap om dem och deras 

erfarenheter och upplevelser. De direkta erfarenheter forskaren får genom ett fältarbete kan 

förbättra hans/hennes förståelse och tolkning av fältet. Med hjälp av deltagande observationer 

under en längre tid kan forskaren skapa sig en helhetlig bild av de människor som observeras 

och kan även uppfatta information som inte uttrycks med ord, som exempelvis kroppsspråk, 

stämningar och blickar. Det etnografiska arbetet möjliggör slutligen för forskaren att kunna 

jämföra det som människor säger med vad de sedan gör i olika situationer samt konfrontera 

deltagarna med frågor utifrån gjorda observationer (Bryman 2002, Fangen 2005). Den 

etnografiska metoden innebär i många fall att forskaren inte enbart använder sig av en metod, 
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som exempelvis deltagande observationer, utan flera, där de deltagande observationerna 

exempelvis kombineras med intervjuer, enkäter och olika former av textanalyser. Det finns 

många fördelar med att använda sig av flera olika metoder i en studie, då de olika metoderna 

möjliggör för forskaren att ”komma åt” olika slags information och kunskap (Svenning 1999, 

Bryman 2002, Fangen 2005).  

 

Delrapportens fokus på och avgränsning till att behandla utvecklingen i kommunala 

grundskolor i Stockholms innerstad fastslås i forskningsuppdraget såsom det beskrivs i 

inledningen till denna rapport (se Bakgrunden). Urvalet av stadsdelar och grundskolor baseras 

på en statistisk kartläggning av elevrörelser genom vilken för forskningsstudiens syfte 

relevanta studieobjekt identifierades (Kallstenius 2005). Inför fallstudien gjordes ett strategiskt 

urval av skolklasser, vilket innebär att det gjordes utifrån bestämda kriterier med syftet att 

utvinna så mycket kunskap som möjligt. Följande kriterier användes vid urvalet: 

• andelen elever boende i innerstaden respektive i socialt utsatta förortsområden 

• andelen elever som anmält till skolan att de har ett annat modersmål än svenska 

• andelen elever med undervisning i svenska som andraspråk 

 

Urvalet består av sex skolklasser som uppvisar olika sammansättning utifrån ovan listade 

kriterier indelade i tre kategorier.  

1) Klasser där majoriteten av eleverna bor i innerstaden och endast ett fåtal kommer från 

förortsområden.  

2) Klasser där majoriteten av eleverna bor i förortsområden, och en betydande andel av 

dessa talar samma modersmål och/eller bor i samma bostadsområde. 

3) Klasser där majoriteten av eleverna bor i förortsområden och talar många olika språk 

och/eller bor i olika bostadsområden. 

 

Syftet med att utgå från dessa tre kategorier i samband med urvalsförfarandet var att det skulle 

möjliggöra jämförelser gällande på vilket sätt andelen elever med annat modersmål än svenska 

eller elever boende i ett förortsområde påverkar relationerna inom klassen samt huruvida det 

har någon betydelse om det är många elever som talar samma modersmål/bor i samma 

förortsområde respektive om det finns ett flertal modersmål representerade och eleverna bor i 

skilda förortsområden. Ett annat syfte med urvalet var att elevgrupper i olika åldrar skulle 

finnas representerade, för att undersöka eventuella skillnader mellan yngre och äldre 

barn/ungdomar. 
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Jag inledde mitt fältarbete på de kommunala grundskolor i Stockholms innerstad som valts ut 

till att ingå i studien, i augusti 2005 och fältarbetet pågick därefter under hela läsåret för att 

avslutas i maj 2006. Under fältarbetet följde jag sex skolklasser fördelade på de utvalda 

skolorna och sammanlagt tillbringade jag fem veckor i varje klass uppdelade på två block, ett 

per termin. Det första blocket bestod i stort sett uteslutande av ”närvarande observationer” (jfr 

Ambjörnsson, 2004) i klassrum och i korridorer, på skolgården, i matsalen, på eventuella 

skolutflykter, på föräldramöten samt i lärarrummet. Under denna första period syftade min 

närvaro till att lära känna miljön, bli accepterad av såväl skolpersonal som elever och forma 

mig en uppfattning om fältet samt upptäcka förekommande likheter och skillnader mellan 

skolorna och de utvalda klasserna. Det andra blocket bestod även det i stor utsträckning av 

observationer, men under perioden kompletterades dessa med intervjuer (med elever, enskilt 

och i grupp, föräldrar och skolpersonal) och elevenkäter utformade utifrån information som 

framkommit under det första blockets observationer och mer informella samtal.  

 

Beskrivning av data 
Det datamaterial som delrapporten baseras på kan delas in i tre kategorier: 

1) Observationer: Det grundläggande datamaterialet utgörs av fältanteckningar som 

omfattar sammanfattningar av olika observerade skeenden och beteenden, återgivningar 

av samtal samt mina egna reflektioner över dessa. Jag har i så stor utsträckning som 

möjligt antecknat i direkt anslutning till observationstillfället. I de fall då mitt 

antecknande kunnat upplevas som på något vis störande har jag valt att föra 

anteckningar så snart tillfälle gavs, exempelvis mellan två lektioner eller på en rast. 

2) Intervjuer: Jag har under fältarbetet genomfört kvalitativa intervjuer med 22 lärare och 

representanter från övrig skolpersonal (fritidsledare, kuratorer, SYO-konsulenter, 

skolsköterskor, elevassistenter), 75 elever (individuellt och i grupp) och 16 föräldrar. 

Intervjuerna spelades i de flesta fallen in för att sedan transkriberas. I de fall som 

intervjuerna inte spelats in så förde jag anteckningar som i nära anslutning till 

intervjutillfället utvecklades till beskrivande text. Jag har även genomfört 10 intervjuer 

per telefon. Under samtalet fördes anteckningar som sedan utvecklades till beskrivande 

text. Utöver dessa formella intervjuer har jag haft otaliga informella samtal med 

skolledning, lärare, övrig skolpersonal, föräldrar och elever. 

3) Dokument: Jag har tagit del av dokument från de i studien deltagande grundskolorna. 

Det handlar om sammanställningar av betyg från åk 9, dokumentation av inflyttade och 
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utflyttade elever, informationsbrev till personal och föräldrar, adressregister, register 

över elever som deltar i modersmålsundervisning samt elever med undervisning i 

svenska som andra språk. 

 

Disposition 
Delrapporten består av nio kapitel där det första utgörs av detta inledande kapitel. I det andra 

kapitlet ges en kortfattad bakgrund till delrapporten och i det tredje presenteras två nedslag i 

tidigare forskning vilket syftar till att rama in den empiriska undersökningen. Det fjärde 

kapitlet presenterar de studerade skolorna och belyser vad inflödet av elever inneburit för dem 

avseende såväl organisation och pedagogisk verksamhet samt redogör för lärarnas erfarenheter 

och funderingar kring vad den förändrade elevsammansättningen kommit att betyda för deras 

arbetssituation. Det femte kapitlet presenterar de skolbytande elevernas, och deras föräldrars, 

perspektiv och i det sjätte kapitlet låter jag de elever som tillhör de studerade skolornas 

upptagningsområden, samt deras föräldrar, komma till tals. I det sjunde kapitlet diskuteras det 

dynamiska sociala möte som uppstår i och med inflödet av elever och i det åttonde kapitlet 

diskuteras frågan kring huruvida den pågående skolutvecklingen kan antas leda till en högre 

grad av integration, eller om den tvärtom förstärker och fördjupar rådande segregation. Det 

nionde och avslutande kapitlet utgörs av en avslutande diskussion. 
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Kapitel 2. Bakgrund  
Frågan om det fria skolvalet och dess konsekvenser måste sättas in i ett större sammanhang för 

att diskussionen ska bli rättvisande. Den sammanställning av tidigare forskning kring den 

svenska skolans utveckling som gjordes inom ramarna för projektets första delrapport 

(Kallstenius 2005, se även delrapport I) tydliggör hur den under slutet av 1980-talet och början 

av 1990-talet allt mer påtagliga etniska och socioekonomiska boendesegregationen kommit att 

avspeglas i skolan. I början av 1990-talet genomfördes valfrihets- och friskolereformer som på 

ett genomgripande sätt förändrade förutsättningarna för den svenska grundskolan. En av 

ambitionerna med reformerna var att motverka det segregerade boendets återspegling i 

klassrummet genom att öppna upp möjligheten för barn och ungdomar att söka sig till en annan 

skola än den närmast liggande samt att välja mellan kommunala och fristående skolor (ibid.). 

En följd av det fria skolvalets genomförande är uppkomsten av elevströmmar mellan olika 

delar av Stockholm samt mellan kommunala och fristående skolalternativ (ibid., Bunar & 

Kallstenius 2006). Följande avsnitt syftar till att ge en bakgrund till studien i form av tidigare 

forskning avseende boende och skolsegregation, elevströmmar till följd av valfrihets- och 

friskolereformerna under 1990-talet samt skolvalets betydelse. På vilket sätt avspeglas den i 

Stockholm förekommande socioekonomiska och etniska boendesegregationen i grundskolan 

och dess verksamhet? I vilken omfattning nyttjas möjligheten att välja skola och görs ett aktivt 

skolval i samma utsträckning av olika grupper i samhället? Vilken betydelse har valet av skola 

egentligen för elevernas studieframgångar, och i slutänden deras genomsnittliga meritvärden 

när de lämnar skolår nio, och hur kan de ökande skillnaderna mellan skolor förklaras?  
 

En differentierad stad – en differentierad skola3

Stockholm är indelat i 18 stadsdelsområden

 
4

                                                 
3 Statistiken i detta avsnitt är hämtad från USK om inget annat anges. 
4 Sedan den nya borgerliga majoriteten tog över i Stadshuset efter valet i september 2006 har antalet stadsdelar 
krympt till 14.  

 som, med undantag av Rinkeby, är indelade i 

mindre avgränsade stadsdelar. En jämförelse påvisar en differentiering mellan stadens 

stadsdelsområden avseende andel av befolkningen som saknar eftergymnasial utbildning, är 

arbetslösa respektive beroende av socialbidrag för sin försörjning. En jämförelse visar att sex 

stadsdelsområden – innerstadens fem stadsdelsområden samt Bromma – har lägre värden 

avseende de socialt negativa variablerna än staden som helhet samt att stadsdelsområdena 
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Rinkeby, Skärholmen, Kista, Spånga-Tensta5

Elevströmmar till följd av valfrihets- och friskolereformerna

, Vantör, Farsta och Skarpnäck uppvisar högre 

värden i jämförelse med stadens genomsnitt. En granskning av statistik avseende andelen av 

befolkningen som har utländsk bakgrund respektive utländskt medborgarskap påvisar en 

betydligt högre andel bosatta i de senare områdena i jämförelse med Stockholm som helhet. 

Dessa områden har också en lägre procentuell andel elever som efter skolår nio är behöriga att 

söka till gymnasieskolans nationella program. Inom Stockholm existerar således betydande 

skillnader som formar de levnadsförhållanden under vilka befolkningen i de olika stadsdelarna 

lever.  

 

Skolan som en institution påverkas på ett avgörande sätt av de omgivande socioekonomiska 

strukturerna samt av sitt upptagningsområdes etniska sammansättning och rykte. Särskilt det 

dåliga ryktet (eller stigma) tenderar att färga av sig på lokala institutioner och på områdets 

invånare (se exempelvis Bourdieu 1993, Andersson 1998, Bunar 2001, Skawonius 2005). Detta 

kan leda till att föräldrar inte vill sätta sina barn i de lokala skolorna utan istället söker sig till 

skolor belägna i andra områden (Bunar & Kallstenius 2005, Skolverket 2004, Bunar 2004a, 

Bunar 2004c, Bunar 2001, Rothstein & Blomquist 2000), samt att områdets befolkning får 

dåligt rykte och möts med en ökad grad av misstänksamhet och fördomar i de sammanhang då 

de är i kontakt med personer och institutioner i andra områden (Skawonius 2005). Olika 

stadsdelar och områden, beroende på den socioekonomiska bakgrunden hos invånarna som bor 

där, tillhandahåller således skilda förutsättningar för de skolor som är belägna i respektive 

stadsdel och område. Detta innebär att elever i skolor belägna i olika områden vistas i olika 

skolmiljöer, något som på längre sikt får direkta konsekvenser för elevernas 

utbildningskarriärer (Erikson & Jonsson 1993). 

 
6

Den rätt att välja skola som infördes i början av 1990-talet i och med valfrihets- och 

friskolereformerna öppnade upp möjligheten för elever och föräldrar att välja en annan skola än 

den som ligger närmast hemmet. En kartläggning av grundskoleelevers rörelsemönster i 

Stockholm nu omkring 15 år efter reformernas genomförande visar att drygt 20 % av samtliga 

elever i åldrarna sex till 15 år aktivt söker sig till grundskolor belägna i andra områden än där 

 

                                                 
5 Statistiken för stadsdelsområde Spånga-Tensta påvisar skillnader mellan stadsdelarna Spånga och Tensta, där 
Tensta uppvisar i jämförelse högre värden. 
6 För en mer ingående diskussion kring elevströmmar i Stockholms stad, se Kallstenius (2005) samt Bunar & 
Kallstenius (2006). 
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de bor (Bunar och Kallstenius 2006). Det är i en del fall fråga om elever som söker sig från den 

närmast liggande grundskolan till en alternativ skola, med kommunal eller fristående 

huvudman, belägen i den stadsdel där de bor. I andra fall kan det vara fråga om elever som 

söker sig till skolor belägna i angränsande stadsdelar och i ytterligare andra fall färdas elever 

till andra delar av staden för att gå i skolan. Elever boende i Stockholms olika stadsdelar 

uppvisar skilda beteendemönster när det gäller valet av skola i en annan stadsdel, vilken del av 

Stockholm de i så fall söker sig till och som en följd av detta hur långt de är beredda att resa för 

att ta sig till skolan. Det är främst elever boende i de mer välbärgade stadsdelsområdena som 

nyttjar möjligheten att välja skola, det samma gäller valet att söka sig till en grundskola med 

fristående huvudman. Elever boende i innerstaden söker sig i första hand till alternativa skolor 

belägna inom innerstaden till skillnad från elever boende i Stockholms förortsområden som 

(med ett par undantag) främst söker sig till stadsdelsområden som inte direkt ligger 

angränsande till de stadsdelar där de bor – de är benägna att resa längre för att ta sig till den 

skola där de vill gå.  

 

Tidigare forskning visar på att det är familjens socioekonomiska status, främst föräldrarnas 

utbildningsbakgrund, som styr valet av skola (se exempelvis Kallstenius 2005, Skawonius 

2005, Skolverket 1996). En granskning av skolbytande elever i år 9 boende i Spånga-Tensta, 

Kista, Rinkeby och Skärholmen (Bunar & Kallstenius 2006) visar att andelen niondeklassare i 

de granskade förortsområdenas kommunala skolor vars föräldrar har eftergymnasial utbildning 

har sjunkit som en följd av utflödet av elever till fristående skolor respektive kommunala skolor 

i andra stadsdelar. Granskningen visar liknande tendenser i fråga om de skolbytande elevernas 

föräldrars arbetsmarknadsanknytning samt familjernas eventuella mottagande av social- 

respektive bostadsbidrag. Andelen elever vars föräldrar saknar förvärvsarbete, samt familjer 

som det senaste året varit beroende av bidrag för att trygga sin försörjning har ökat i de 

granskade områdenas kommunala grundskolor till följd av utflödet av elever. Utöver den 

socioekonomiska aspekten diskuteras den etniska och den prestationsmässiga aspekten av det 

fria skolvalet. Avseende frågan om det är invandrade eller icke-invandrade elever som främst 

använder sig av valfriheten och byter skola visar statistiken (ibid.) att det generellt sett är fler 

elever utan egen migrationsbakgrund som nyttjar det fria skolvalets möjligheter. När det gäller 

den så kallade andra generationens invandrare, elever som själva är födda i Sverige men minst 

en förälder med migrationsbakgrund, så minskar andelen elever med minst en förälder född i 

Sverige, Norden och EU som en följd av utflödet av elever. Den sista aspekten handlar om 

skolprestationer i form av genomsnittligt meritvärde när elever lämnar grundskolan. En 
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jämförelse av meritvärden mellan den totala elevpopulationen i skolår nio i de granskade 

områdena och de elever som faktiskt är inskrivna i områdenas kommunala grundskolor visar att 

andelen elever med låga meritvärden samt elever som inte når de uppsatta målen i kärnämnena 

ökar när de skolbytande eleverna inte tas med i beräkningarna. 
 

Skolvalets betydelse 
Skillnaden mellan skolor avseende elevernas studieprestationer och genomsnittliga 

meritvärden har ökat något sedan 1998 (Skolverket 2005a) vilket även bekräftas av den PISA-

undersökning7 som genomfördes år 20038

                                                 
7 PISA (Programme for International Student Assessment), en undersökning som genomförs inom OECD med syftar att undersöka i 
vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor 
inom områdena  matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning undersöks.  

. En viktig förklaring till förekommande skillnader 

mellan skolor kan härröras till elevernas individuella bakgrundsfaktorer, såsom familjens 

socioekonomiska status (innefattar bland annat föräldrars utbildningsnivå, 

arbetsmarknadsanknytning och om eleven lever med en ensamstående förälder), elevens kön 

samt eventuell utländsk bakgrund. Familjens socioekonomiska status påverkar barnens 

studieresultat på så vis att föräldrarnas utbildningsmässiga, kulturella och ekonomiska resurser 

leder till att de i mer eller mindre hög grad kan hjälpa till i skolarbetet, välja olika former av 

fritidssysselsättningar, navigera i det svenska utbildningssystemet samt inte minst vara 

förebilder (Szulkin 2005). En viktig faktor som betonas är föräldrarnas utbildningsbakgrund, 

sambandet kan enkelt uttryckas som att ju högre utbildningsnivå som elevens föräldrar 

innehar, desto större är sannolikheten att eleverna själva får höga betyg (Skolverket 2005a, 

Skolverket 2005b; Szulkin 2005). Omkring hälften av skillnaderna mellan olika skolor kan 

förklaras utifrån bakgrundsfaktorer av denna sort. Detta får genomslag på individnivå, på det 

sätt att elevernas skilda förutsättningar gör det mer eller mindre sannolikt att de uppnår goda 

skolresultat och höga betyg, men även på skolnivå genom att om andelen elever med mer 

gynnsamma förutsättningar med sig i bagaget är hög på en skola innebär detta att den 

statistiska sannolikheten för samtliga elever att uppnå goda skolresultat och höga betyg ökar, 

och tvärtom (Skolverket 2005a, Skolverket 2005b). En del av mellanskolsvariationen kan även 

förklaras av skolornas sätt att arbeta. Detta handlar om i vilken utsträckning som skolor lyckas 

skapa gynnsamma förutsättningar för elevernas lärande och deras bemötande av eleverna, och 

8 PISA undersökningens sammanställning går att hitta på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se). 

http://www.skolverket.se/�
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det som eleverna har med sig i bagaget (Skolverket 2005a).9

En slutsats som kan dras av tidigare studier är att elevers skolresultat varierar utifrån var deras 

skolor geografiskt sett är belägna, något som i stor utsträckning kan förklaras av 

förekommande boendesegregation (Skolverket 2001). Bostadsområden präglade av låg 

socioekonomisk status och hög andel av befolkningen med utländsk bakgrund genererar skolor 

med en sammansättning av elever präglad av låg socioekonomisk status och hög andel med 

utländsk bakgrund (Skolverket 2005a). Barn och ungdomar påverkas i betydande omfattning 

av det bostadsområde de bor i och den skola de går i. Den sociala sammansättningen i dessa 

omgivningar är av betydelse för elevernas syn på utbildning, deras skolprestationer och ur ett 

längre perspektiv på deras utbildningskarriärer. En social omgivning med svaga respektive 

 Förekommande skillnader mellan 

skolor kan således delas in i sammansättningseffekter, det vill säga effekter av skolans 

sammansättning, och pedagogiska effekter, det vill säga effekter av skolans pedagogiska 

verksamhet (ibid).  

 

Vilken betydelse har då ovan nämnda bakgrundsfaktorer (socioekonomisk status, kön, 

eventuell utländsk bakgrund) på elevers skolprestationer? Som tidigare nämnts har familjens 

socioekonomiska status ett starkt samband med hur det går för barnen i skolan. Elever vars 

föräldrar är högutbildade tenderar att själva uppnå goda skolresultat och även att fortsätta sina 

utbildningskarriärer efter att de har lämnat den obligatoriska grundskolan bakom sig (Szulkin 

2005, Skolverket 2005a, Skolverket 2005b). Avseende kön är det så att flickor i genomsnitt 

presterar bättre i skolan och även får högre slutbetyg (Skolverket 2005a). När det gäller 

effekten av en eventuellt utländsk bakgrund på elevers skolresultat är denna effekt 

genomsnittligt sett svag och varierande då elever med utländsk bakgrund är en mycket 

heterogen kategori. Denna variation finns gällande såväl socioekonomiska bakgrundsfaktorer 

som om eleven är född i Sverige med utlandsfödda föräldrar, eller själv har invandrat före 

skolstart eller vid ett senare tillfälle (Skolverket 2005b). Det är endast för de elever som själva 

invandrat till Sverige relativt sent under sin skoltid som den utländska bakgrunden i sig ger en 

effekt på elevernas skolprestationer (Skolverket 2005a). Detta då de inte har haft samma 

möjligheter att lära sig det svenska språket eller att i allmänhet anpassa sig till det svenska 

skolsystemet (Skolverket 2005b).  

 

                                                 
9Skillnaden mellan skolor utgör dock endast en mindre del av den totala variationen mellan skolor avseende i 
vilken utsträckning deras elever lyckas nå de nationella målen. De mest betydande skillnaderna finns inom de 
enskilda skolorna (Skolverket 2005a).  
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starka sociala resurser kan skapa en ”norm” av låga respektive höga prestationer vilket 

påverkar såväl beteenden som aspirationsnivåer hos enskilda individer (Szulkin 2005). 

 

Slutsatser 
Stockholm kan, utifrån ett sociologiskt perspektiv, beskrivas som ett socioekonomiskt, etniskt 

och symboliskt polariserat urbant rum (Bunar 2005). Begreppet polarisering kan kortfattat 

beskrivas beteckna tendensen till en framväxt av två motsatta extremer inom olika kontexter 

(Marshall 1998). Det kan exempelvis handla om en socioekonomisk polarisering genom vilket 

samhället präglas av uppdelningen av och motsättningarna mellan svagare och starkare 

socioekonomiska grupper, om en etnisk polarisering genom vilken samhället präglas av en 

uppdelning och ett motsatsförhållande mellan olika etniska/nationella grupperingar samt en 

symbolisk polarisering genom vilken exempelvis olika grupper, eller geografiska platser, 

tillskrivs olika symboliska värden och karaktärsdrag i motsättning till varandra. Denna 

polarisering blir påtagligt observerbar genom den differentiering, och segregering, som präglar 

det urbana rummet ur såväl ett etniskt och socioekonomiskt som ett symboliskt perspektiv. En 

differentiering som präglar samhället och speglas i skolan, i klassrummen samt i slutänden i 

enskilda elevers meritvärden.  

 

Klyftorna inom den svenska grundskolan har ökat i den bemärkelsen att allt fler elever får höga 

respektive låga genomsnittliga meritvärden. Tendensen är att skillnaderna mellan 

högpresterande och lågpresterande elever ökar samt att social bakgrund får allt större betydelse 

för elevers skolprestationer och genomsnittliga meritvärden (PISA 2003). Skolverkets 

granskning av skillnader i meritvärden mellan infödda elever och elever med utländsk 

bakgrund påvisar skillnader i prestationer till de svenskfödda elevernas fördel (Skolverket 

2005b). Detta gäller elever som själva invandrat till Sverige såväl som elever som själva är 

födda i Sverige men vars föräldrar har utländsk bakgrund, om än i större utsträckning för de 

förstnämnda. Samma mönster visar sig oavsett om det är måluppfyllelse, meritvärde eller 

behörighet till gymnasieskolan som undersöks. Samma undersökning lyfter fram att det finns 

ett flertal socioekonomiska bakgrundsfaktorer, exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå och 

arbetsmarknadsanknytning, som samvarierar med betygsresultat. Det understryks av tidigare 

forskning att det finns ett samband mellan utländsk bakgrund och socioekonomisk status 

(Skolverket 2005a, Skolverket 2005b; Szulkin 2005). 
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I vårt samhälle har människor med utländsk bakgrund genomsnittligt sett en sämre 
socioekonomisk ställning. Det är i stor utsträckning detta som avspeglar sig i de 
sämre meritvärdena för elever med utländsk bakgrund 

             - Skolverket 2005a, s.14 
 

Effekterna av de i början av 1990-talet genomförda valfrihets- och friskolereformerna har 

kommit att bli allt mer märkbara i form av betydande elevströmmar mellan Stockholms 

stadsdelar samt från de kommunala grundskolorna till fristående alternativ med olika 

inriktningar. Det är företrädesvis elever från hem med goda socioekonomiska resurser, särskilt i 

form av föräldrars utbildningskapital, som nyttjar möjligheten att välja skola och det är även i 

de välbärgade delarna av Stockholms som den högsta andelen skolbytande elever är bosatta. 

Det är även elever vars föräldrar är högutbildade och välavlönade som i första rummet söker 

sig till friskolor. Tidigare forskning visar att detta gäller elever med såväl svensk som utländsk 

bakgrund (Kallstenius 2005). En kartläggning av förekommande elevströmmar (ibid., Bunar & 

Kallstenius 2006) påvisar förekomsten av ett betydande flöde av elever från socialt utsatta 

förortsområden till mer välbärgade områden, såväl i närliggande förortsområden som i 

innerstaden. Elever tenderar med andra ord att söka sig från områden och skolor med låg status 

till områden och skolor med hög status, från skolor med sämre rykte till skolor med bättre 

rykte. 
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Kapitel 3. Två studier om det fria skolvalet, mångfald och 

integration  
På vilket sätt har det fria skolvalets införande påverkat blandningen av elever med olika 

socioekonomisk och etnisk bakgrund i de svenska skolorna? Hur nyttjar olika grupper i 

samhället de möjligheter att välja skola som reformen öppnade upp för? Vad är det som sker i 

mötet mellan den svenska skolan och den ökade kulturella mångfald som i allt större 

utsträckning präglar det svenska samhället, och därmed avspeglas i skolan och de enskilda 

klassrummen? Det finns tidigare genomförda svenska forskningsstudier kring dessa teman och 

i detta avsnitt kommer jag att redogöra för två av dessa: Välja eller hamna – Det praktiska 

sinnet, familjers val och elevers spridning på grundskolor av Charlotte Skawonius (2005) samt 

Mångfald, motsägelser och marginaliseringar – en studie av hur invandrarskap formas i 

skolan av Ann Runfors (2003). Det som föreliggande delrapport syftar till att illustrera och 

problematisera – det fria skolvalets införande och den ökade mångfalden på innerstadens 

grundskolor som enligt ideologiska postulat om blandade skolmiljöer förväntas leda till en 

ökad integration – ligger i mötespunkten mellan dessa två studiers problemområden. Å ena 

sidan handlar det om det fria skolvalets nyttjande och dess konsekvenser. Å andra sidan 

handlar det om den svenska grundskolans möte med ett mångkulturellt elevunderlag.  

 

Skawonius – Välja eller hamna 
Förekommer det skillnader avseende hur familjer med olika etnisk respektive socioekonomisk 

status resonerar och agerar inför möjligheten att välja grundskola? Denna fråga behandlar 

Skawonius (2005) i en avhandling som främst syftar till att undersöka hur familjer med olika 

förutsättningar resonerar och agerar inför valet av grundskola. Vidare vill hon belysa vilka 

möjligheter och förmågor de studerade familjerna har när det gäller att navigera i det svenska 

utbildningssystemet, alltmer präglat av ett marknadstänkande (Englund 2003). Det 

övergripande syftet med studien är att diskutera vilken betydelse och funktion 

valfrihetsinstrumentet har för olika familjer beroende på deras ekonomiska och kulturella 

kapitalinnehav.10

                                                 
10 Skawonius (2005) teoretiska och metodologiska utgångspunkt utgörs av den franske sociologen Pierre Bourdieu 
som utvecklade teoretiska begrepp och praktiska metoder för att undersöka den sociala världen. Ett av Bourdieus 
mest kända teoretiska begrepp är kulturellt kapital som myntades som utgångspunkt för diskussioner kring varför 
barn från olika sociala bakgrund rönte olika stor framgång i skolan.  
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Skawonius diskuterar hur det gick till och varför valet av grundskola har fått en allt större 

betydelse för barn och ungdomars möjligheter till framtida utbildnings- och yrkeskarriärer. 

Hennes utgångspunkt är den tydliga statushierarki som råder mellan Stockholms 

gymnasieskolor och förekommande gymnasieprogram. Elever konkurrerar följaktligen med 

varandra om att bli antagna till de mest prestigefyllda skolorna och programmen. Då 

antagningspoängen till och förväntningarna på de antagna eleverna är höga på de mer 

prestigefyllda gymnasieskolorna är det nödvändigt för elever med aspirationer att komma in att 

redan i grundskolan skaffa sig ett utbildningskapital i form av höga meritvärden och en hög 

kunskapsnivå. Skolvalet eleverna gör redan på grundskolenivå får, sett ur detta perspektiv, en 

stor betydelse. Den reform som öppnade upp möjligheten för familjer att välja skola har gett 

upphov till en strukturell förändring som omdanat det svenska grundskoleväsendet på ett 

genomgripande sätt. Förändringen har inneburit att ett större ansvar för utbildning har lagts på 

den enskilda individen vilket innebär att föräldrar idag, i större utsträckning än tidigare, 

förväntas medvetet ta ställning till barnens skolgång samt vara informerade om vilka 

möjligheter och alternativ som finns. Skawonius diskuterar hur det, i och med att valet av 

grundskola blir allt viktigare, även informationstillgången blir allt viktigare. Möjligheten att 

göra ett gynnsamt val av grundskola, argumenterar Skawonius, är dock inte jämnt fördelad på 

alla befolkningsgrupper. Det är företrädesvis föräldrar med god tillgång på kulturellt kapital 

(hög utbildningsnivå och kunskap om det svenska utbildningssystemet), oavsett etnisk 

tillhörighet, som nyttjar valfrihetsinstrumentets möjligheter genom att söka sig till friskolor och 

kommunala skolor i andra delar av staden. 

 

Samtliga studerade familjer är, enligt Skawonius resonemang, att betrakta som aktiva och 

engagerade i valet av skola och i sina barns skolgång i allmänhet. De skilda sociala 

förutsättningarna leder dock till att skolvalet och engagemanget i praktiken ser olika ut. 

Familjer med svenskt ursprung och jämförelsevis hög socioekonomisk status (eller goda 

ekonomiska, sociala och kulturella kapitaltillgångar) beskriver hur de ägnar mycket tid åt såväl 

själva valet av skola som intresse för skolverksamheten. För familjer med utländsk bakgrund 

och/eller lägre socioekonomisk status (dessa två sammanfaller ofta) var det andra frågor som i 

intervjuerna framstod som mer centrala. Det kunde exempelvis handla om var de skulle leva, 

hur de skulle få iväg sina barn till skolan, hur de skulle ge sina barn goda möjligheter att få en 

bra utbildning, få ett jobb och bli en del av det svenska samhället. Bristande information om 

förekommande alternativ och valmöjligheter framstod som ett problem för dessa föräldrar. De 

saknade med andra ord kunskaper nödvändiga för att kunna orientera sig i utbildningssystemet. 
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Även i de fall där föräldrarna var medvetna om vikten av att välja en ”bra” grundskola i en 

”bättre” del av staden så var exempelvis bristande ekonomiska resurser ett hinder eller 

svårigheter med att tidsmässigt följa sina barn till skolan (ifråga om elever i de lägre skolåren). 

En annan aspekt som Skawonius belyser är att även en känsla av ”var man platsar” i det sociala 

rummet har stor betydelse för skolvalet. Befintliga alternativ upplevs av olika anledningar inte 

som tillgängliga med standardförklaringen att ”den skolan passar inte för mig”.  
Även om Samantha [dottern] skulle klara sig bra i Adolf Fredriks skola, känner hon 
[mamman] att dottern skulle klara sig bättre i en skola i Nystad, där hon har kunskap 
om och kompetens för hur hon ska bete sig, där hon kan hävda sig och där hon kanske 
kan vara duktigare än andra. Anna [mamman] skulle i så fall också behöva samspela 
med föräldrar och personal i Adolf Fredriks skola. Något som kan skapa osäkerhet. 
                                    - Skawonius  2005:s.334 

 

I avhandlingens slutsatser problematiserar Skawonius idén om ”det fria skolvalet” genom att 

hävda att det inte är fråga om ett ”fritt” skolval i meningen att alla individer har samma 

möjligheter att välja skola. Alla har det visserligen rent formellt, men det handlar enligt 

Skawonius om så mycket mer. Bland de viktigaste faktorer som påverkar den formella 

valmöjlighetens omsättning i praktiken är föräldrarnas egen utbildningsnivå, kunskaper om 

utbildningssystemet, att ha råd att finansiera och tid att följa med vid resor till och från skolan 

samt en känsla av social tillhörighet.  

 

Runfors – Mångfald, motsägelser och marginaliseringar 
En studie som ofta omnämns i diskussioner kring frågor om skola och mångfald är Ann 

Runfors avhandling från 2003. Hennes studie baseras på fältstudier genomförda på tre 

grundskolor i Stockholms förortsområden vars verksamheter präglas av frågor om immigration 

och integration. Centralt för Runfors studie är mötet mellan skolan och den heterogena 

elevkategori som definierades som ”invandrarbarn”. De elever som ingick i denna kategori 

hade i sin heterogenitet tre saker gemensamt: de hade ett annat modersmål än svenska, deras 

familj eller släkt hade erfarenheter av någon form av migrationsprocess; och eleverna 

kategoriserades av sin omgivning som just ”invandrarbarn”. Runfors diskuterar hur liknande 

problembeskrivningar, ambitioner, förståelser och handlingsstrategier förekom på de tre 

studerade grundskolorna, samt hur det rådde diskrepans mellan lärarnas avsikter att inkludera 

”invandrarbarnen” och ge dem samma möjligheter att lyckas i skolan och de processer som 

blev en följd av lärarnas praktiker.  
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Runfors beskriver hur det som lärarna betecknade som ”vanliga barn” eller ”svenska barn” 

kom att utgöra en måttstock som ”invandrarbarnen” jämfördes med. En annan måttstock var 

den offentliga synen på barn och barns utveckling och socialisation som utgår från en bild av 

barn som en i stort sett enhetlig kategori. Barn som får sina behov tillfredsställda och befinner 

sig i en omgivning präglad av intellektuell stimulans antas, enligt Runfors resonemang, utgöra 

måttstock för en viss generell utveckling. Det som blev tydligt under hennes arbete på skolorna 

var att dessa måttstockar i praktiken kom att samverka med visionen om jämlikhet. Utifrån 

detta såg lärarna det i många fall som sin uppgift att just utjämna och kompensera de brister 

som ”invandrarbarnen” uppvisade i förhållande till de ”svenska barnen” och till den i allmänhet 

förväntade utvecklingen. Då ”invandrarbarnen” i många fall inte överensstämde med dessa 

måttstockar kom de i många fall att upplevs som en elevkategori präglad av brister och 

problem, även då lärarna som Runfors redogör för, framhåller att ”invandrarbarnen” gör väldigt 

bra ifrån sig – utifrån sina förutsättningar. Elevernas bristfälliga kunskaper i svenska språket 

framstod som oerhört centrala för de lärare som ingick i Runfors studie. Att lära barnen att 

prata en bra svenska handlade inte bara om en språkfärdighet, utan om en väg till integration. 

En fullgod kompetens i svenska språket framhölls som en förutsättning för att ge dessa 

”invandrarbarn” jämlika möjligheter inför framtida utbildnings- och yrkeskarriärer. 

 

Lärarnas praktik kan, enligt Runfors, sammanfattas i tre sammanlänkade projekt: Att försöka 

införliva individer i klass-/samhällsgemenskapen, att verka för en ökad delaktighet för 

”invandrarbarnen” samt att försöka lägga en grund för en samhällelig gemenskap. 

”Invandrarbarnen” antogs kunna införlivas och göras mer delaktiga genom att dels skapa 

arenor och forum där olika elevkategorier träffas, dels genom att arbeta för att minska avståndet 

mellan olika grupper i samhället (det som av Olsson Hort 1992 betecknas som att blanda 

respektive att utjämna). Den ”blandning” som avsågs var, enligt Runfors, ”invandrarbarnens” 

möten med de ”svenska barnen” och denna strävan var såväl ett medel för att uppnå en ökad 

gemenskap, som ett mål då en ”blandning” sågs som ett tecken på just ökad delaktighet.  
 
 
Vikten av att respektera och tillvarata de möjligheter som en ökad ”kulturell mångfald” för med 

sig uttrycktes explicit i de direktiv som de studerade grundskolorna gav sina anställda, men hur 

detta skulle göras i praktiken överlämnades till lärarna själva att komma fram till. I den 

vardagliga skolverksamheten uppmärksammades sällan, enligt Runfors, det positiva med en 

ökad mångfald utan tvärtom lades fokus på det som lärarna upplevde att ”invandrarbarnen” 

saknade, det som de ansåg som sin uppgift att tillföra. Det blev tydligt, menar Runfors, att 
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”kulturell mångfald” i läroplanen var en fråga om acceptans av olikheter i förhållande till 

majoritetssamhället, medan ”kulturell mångfald” i de enskilda klassrummen snarare var en 

fråga om en motsättning mellan dessa olikheter och i samhället dominerande normer och 

värderingar. Det som Runfors belyser med sin avhandling är den problematik som uppstår när 

direktiv formuleras angående hanterandet av kulturell mångfald och sedan själva det praktiska 

genomförandet överlämnas till de enskilda lärarna att förhålla sig till. Vidare visar studien på 

riskerna med att utgå från ”vanliga svenska barn” som måttstock då en följd av detta blir att de 

barn som inte överensstämmer med den normen framstår som bristfälliga. Slutligen 

argumenterar Runfors för, något som lyfter studien till en mer samhällelig nivå, att denna 

kategorisering av en heterogen samling elever till en grupp – ”invandrarbarn” – kan resultera i 

ett skapande av en gemenskap med ett avståndstagande från det svenska som gemensam 

nämnare. 

 

Slutsatser 
Dessa två studier belyser å ena sidan själva valet och de processer som föregår det (Skawonius 

2005), å andra sidan belyser de vad som händer i mötet mellan den svenska grundskolan och 

det mångkulturella elevunderlaget (Runfors 2003). Valet av grundskola har kommit att få allt 

större betydelse för barns och ungdomars studieframgångar och utbildningskarriärer. Flera 

faktorer ligger bakom denna utveckling. Det handlar dels om den ökande klyftan mellan skolor 

belägna i olika geografiska områden (avseende elevers studieresultat) och dels om den ökande 

skiktningen mellan gymnasieskolor och gymnasieprogram och den följande konkurrensen 

mellan eleverna att få en plats på de mest eftertraktade gymnasierna. Det fria skolvalet öppnar 

upp möjligheten för elever att välja en annan skola än den som ligger närmast hemmet. 

Valmöjligheten medför dock också att ett större ansvar läggs på individen gällande att 

informera sig om förekommande valmöjligheters för- och nackdelar. Tillgången på information 

framstår som en viktig särskiljande faktor mellan familjer med olika förutsättningar, uttryckta 

dels i föräldrars utbildningsnivå och kunskap om det svenska utbildningssystemet, dels i 

föräldrars etniska bakgrund och socioekonomiska status (Skawonius 2005). Det som 

framkommer i de två nämnda undersökningarna är en polariserad bild av det fria skolvalets 

utslag i det sociala rummet där valet i sig är ”fritt” men där barn och unga, vars föräldrar är av 

utländsk bakgrund och har en jämförelsevis låg socioekonomisk status, i mindre utsträckning 

har möjligheten att genom valfrihetsinstrumentet söka sig till ”högstatusskolor” på grund av 

praktiska (bristande kunskaper och otillräcklig information samt svårigheter att ta sig till och 
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från skolan, sociala och symboliska (känslan av att inte ”passa in”) orsaker. Dock visar tidigare 

forskning (Kallstenius 2005, Bunar & Kallstenius 2006) att tusentals barn och ungdomar 

bosatta i Stockholms socialt utsatta förortsområden gör aktiva skolval till friskolor och till 

kommunala grundskolor i den egna och i andra stadsdelar. I de fall som valet faller på en 

grundskola i ett mer välbärgat område med en betydande andel elever med etnisk svensk 

bakgrund innebär bytet i många fall inte enbart ett byte av geografisk utan även av social miljö. 

Och för de tillvalda skolorna innebär inflödet av elever en ökad socioekonomisk och etnisk 

mångfald.  

 

Det mångkulturella och socioekonomiskt segregerade samhället har i allt större utsträckning 

kommit att avspeglas även i innerstadens grundskolors elevunderlag i och med det ökade 

inflödet av elever från de socialt utsatta förorterna. Vad händer i detta möte? Runfors diskuterar 

hur elever med annan etnisk bakgrund än svensk i många fall sammanförs till en kategori, 

”invandrarelever”, och kategoriseras i förhållande till de ”svenska” barnen. Mötet mellan den 

svenska grundskolan och det mångkulturella kom således att utgå från ”det svenska” som norm 

gentemot vilken elevkategorin ”invandrarbarn” jämfördes, och kom i många fall att 

karaktäriseras av ett bristfällighetstänkande där elever med annan etnisk bakgrund än svensk 

skulle kompenseras för det de inte hade i jämförelse med svenska barn.  

 

Mötet mellan innerstadens grundskolor och inflödet av elever från Stockholms socialt utsatta, 

mångkulturella förortsområden innebär inte bara ett möte mellan den svenska dominerande 

kulturen och en ökad kulturell mångfald, utan även ett möte där den urbana medelklassen och 

deras barn sammanförs med barn och vuxna med en annan socioekonomisk status. Dessa 

möten skapar en dynamisk skolmiljö präglad av en flerdimensionell utvecklingsprocess 

bestående av förhandlingar, ifrågasättanden, konfrontationer och nya insikter. Denna process 

påverkar förhållandena mellan enskilda elever och mellan elevgrupper, mellan föräldrar, 

mellan lärare och elever samt inte minst påverkas lärarnas och skolornas förhållningssätt och 

praktiker. I nästa kapitel tar jag upp och diskuterar dessa förhållningssätt och praktiker. 
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Kapitel 4. Skolornas förhållningssätt och praktiker 
Den svenska grundskolans förutsättningar förändrades på ett genomgripande sätt under början 

av 1990-talet som en följd av genomförandet av friskole- och valfrihetsreformerna, ansvaret för 

att bedriva skolverksamhet förändrades i kommunerna och en ny läroplan (Lpo94) och 

skolpengsystem infördes (Skolverket 1996). Dessa förändringar innebar att de enskilda 

skolorna kom att betraktas som resultatenheter, att en ökad konkurrens uppstod mellan 

kommunala och fristående skolor samt att varje elev blev ekonomiskt viktig för skolorna (ibid.) 

En konsekvens av dessa förändringar som är påtaglig för många skolor är att elever idag byter 

skola på ett helt annat sätt en tidigare (Kallstenius 2005). Tidigare kartläggningar visar 

betydande elevströmmar från Stockholms socialt utsatta förortsområden till skolor belägna i 

innerstaden (ibid., Bunar & Kallstenius 2006). Detta inflöde av elever har förändrat skolornas 

elevsammansättning ur ett etniskt och ett socioekonomiskt perspektiv.11

Presentation av skolorna

 Samhälleliga och 

skolpolitiska förändringar har således kommit att förändra förutsättningarna för enskilda skolor 

samt för skolväsendet som helhet (jfr Ahrne & Papakostas 2002). För att bemöta de förändrade 

förutsättningarna, och förhindra att ”tappa mark” till konkurrerande aktörer, står många skolor i 

dag inför en förändrings- och anpassningsprocess (ibid). Detta kapitel syftar till att beskriva 

och diskutera hur dessa förändringar kommit att påverka två kommunala grundskolor i 

Stockholms innerstad som präglas av ett betydande inflöde av elever från stadens socialt utsatta 

förorter. Hur har pågående utveckling påverkat skolorna? Vad har förändringen inneburit för 

lärarnas arbete? Vad har den fått för konsekvenser för skolornas organisation och verksamhet? 

Vilka åtgärder har vidtagits för att främja utvecklingen?  

 
12

                                                 
11 För en mer ingående diskussion se Kallstenius (2005).  
12 En närmare presentation av skolorna finns i den första delrapporten (se även Kallstenius 2005). 

 
Det var frågor som dessa som föranledde att projektet ”De mångkulturella innerstadsskolorna” 

initierades år 2004. För att ta fram ett underlag för diskussion kring den pågående 

skolutvecklingens konsekvenser beslutades det om att fallstudier skulle genomföras på två 

kommunala grundskolor belägna i olika delar av innerstaden som präglades av ett betydande 

inflöde av elever från stadsdelar i Stockholms ytterområden. De två grundskoleenheter som 

fallstudierna innefattar är Högalidskolan (stadsdel Maria-Gamla stan) och 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolan (stadsdel Kungsholmen).  
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Högalidsskolan 
Högalidsskolan är en skola med cirka 900 elever från förskoleklass till år 9 belägen inom 

Maria-Gamla stans stadsdel. Skolan samverkar med Kungliga Svenska Balettskolan från och 

med år 4 och har ett rikstäckande intag av dansintresserade elever, och erbjuder dessutom från 

och med fjärde klass en profilering för elever som elitsatsar inom dans, bordtennis, konståkning 

och gymnastik. Högalidsskolan har främst åldershomogena klasser men har även 

åldersintegrerade klasser skolår F-3, varav en arbetar enligt en Montessoriinspirerad pedagogik 

(Inspektionsrapport, ht04). De senaste åren har Högalidsskolans elevsammansättning förändrats 

på så vis att andelen elever som talar ett annat modersmål än svenska och/eller bor i 

Stockholms mer socialt utsatta, ofta invandrartäta, förorter ökat. Denna förändring innebär i 

praktiken att omkring fyra av tio elever i Högalidsskolan inte bor i skolans närområde samt att 

drygt 20 % av eleverna själva är, eller har minst en förälder som är, födda utomlands 

(Kallstenius 2005).  

 

Högalidsskolan har tre förskoleklasser, varav en ingår i en åldersintegrerad verksamhet F-3 och 

en ingår i en åldersintegrerad Montessoriverksamhet, även den F-3. Det finns tre klasser skolår 

1-3, 13 klasser skolår 4-6 samt 15 klasser skolår 7-9. Skolpersonalen är indelad i olika 

arbetslag: lågstadiet, mellanstadiet, tre arbetslag för högstadiet samt ett arbetslag för 

specialpedagogerna. Utöver detta finns det ett antal övriga arbetslag i form av skolledningen, 

fritidshemmen, idrottslärarna, Kungliga Svenska Balettskolan, skolmåltidspersonalen, 

vaktmästeri och expedition, elevvårdsteamet samt Emmesve (eftermiddagsaktivitet för 

mellanstadiet). I samband med övergångarna från skolår 3 till 4 samt från skolår 6 till 7 blandas 

klasserna upp och det görs såväl ett intag av elever från närliggande skolor, som erbjuder 

undervisning till och med skolår 3 respektive 5 eller 6, som av elever från andra stadsdelar och 

kommuner.  

 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolan 
Fridhemsskolan och Stadshagsskolan är belägna inom Kungsholmens stadsdel och utgör 

tillsammans en skolenhet där Fridhemsskolan tar emot omkring 470 elever i skolår F-5 och 

Stadshagsskolan tar emot cirka 300 elever i skolår 6-9 (Verksamhetsplan år 2004). Fram till 

och med år 1999 bestod enheten av Fridhemsskolan och Kullskolan och omfattade skolår F-6, 

därefter skedde en omorganisering i stadsdelen genom vilken Kullskolan övergick till 

skolenheten Klastorp/Essingen (Verksamhetsberättelse år 1999). Hösten år 2000 startades 
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Stadshagsskolan för att bli en ny 7-9 skola. För att bemöta det ekonomiska underskott som 

omorganisationen gett upphov till beslöts det att även dåvarande år 6 på Fridhemsskolan skulle 

flyttas upp så att Stadshagsskolan kom att omfatta skolår 6 till 9. Detta öppnade upp för ett ökat 

intag av elever boende utanför skolans upptagningsområde (Verksamhetsberättelse år 2000). 

Precis som i fallet med Högalidsskolan har andelen elever vid enheten som talar ett annat 

modersmål och/eller bor i någon av Stockholms socialt utsatta förortsområden ökat märkbart de 

senaste åren (Inspektionsrapport år 2003). Hösten år 2005 bodde omkring en fjärdedel av 

skolans elever utanför stadsdelen och vid närmare granskning visar det sig att det är fråga om 

omkring 15 % vid Fridhemsskolan och drygt 30 % vid Stadshagsskolan. En av fyra elever vid 

skolenheten som helhet talar ett annat modersmål än svenska (Kallstenius 2005). 

Fridhemsskolan är uppbyggd kring tre parallella spår (A, B, C) som sträcker sig från 

förskoleklass till skolår 5. Skolan har även en utbyggd verksamhet för barn med behov av 

särskilt stöd som rymmer en förskoleklass, två inskolningsklasser år 1-6 och tre särskoleklasser 

år 1-6. Även Stadshagsskolan är uppbyggd kring spårtanken, men alla spår har i dagsläget inte 

samma omfattning. Det finns fyra klasser för år 6, tre klasser för år 7, två klasser för år 8 samt 

tre klasser för år 9. Arbetslagen på både Fridhemsskolan och Stadshagsskolan är uppbyggda 

kring spårtanken. Klasserna på Fridhemsskolan blandas inte förrän i och med övergången till 

Stadshagsskolan, utan hålls samman från förskoleklass till och med skolår 5. En ny 

sammansättning sker först i och med skolår 6.  

 

Två traditionella grundskolor med delvis olika förutsättningar 
Skolledningarna på de båda skolorna beskriver gärna sin verksamhet som ”traditionell”. I en 

inledande intervju med biträdande rektor på Stadshagsskolan ber jag honom beskriva ”sin” 

skola.  

Som en ganska traditionell skola. Med traditionell menar jag att organisationen av 
elevernas lärande är ganska traditionell.  

 

Det traditionella uppges även prägla lärarnas undervisning och elevernas inlärande på 

Högalidsskolan. Det traditionella uttrycks ofta i jämförelse med de mer ”fria” 

organisationsformer som upplevs prägla många friskolor med ett ökat ansvarstagande för de 

enskilda eleverna, färre lärarstyrda lektioner och en mer flexibel schemaläggning. Personal på 

båda skolenheterna lyfter fram ordning och reda, tydliga regler, läxor och en nära kontakt 

mellan lärare och elev som viktiga beståndsdelar av verksamheten, och detta ingår också i det 

som anses ingå i en ”traditionell skolas” verksamhet.  
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Det förekommer skillnader i skolornas historik och utformning av verksamhet men i stora drag 

framstår skolorna som förhållandevis lika. De skiljer sig dock åt på två punkter avseende 

organisationens struktur. För det första utgörs Fridhemsskolan/Stadshagsskolan av två 

skolbyggnader belägna omkring tio minuter från varandra vilket gett upphov inte bara till ett 

geografiskt glapp, utan även till ett ”mentalt” glapp, som representanter från skolledning och 

skolpersonal uttrycker det, mellan skolorna. Inflödet av elever från andra stadsdelar är mest 

påtagligt till Stadshagsskolan och det är främst i övergången mellan skolorna i och med skolår 

6 som utflödet av elever tillhörande det egna upptagningsområdet sker. Att det uppstod ett 

”glapp” mellan skolorna har sin upprinnelse i hur det gick till när Stadshagsskolan startades år 

2000 (se Kallstenius 2005) och att många ”Kungsholmsföräldrar” sedan dess kommit att välja 

bort skolan och istället söker sig till andra kommunala och fristående skolor på Kungsholmen 

och närliggande stadsdelar. Detta har gett upphov till en situation där Fridhemsskolan har ett 

mindre intag av elever från andra stadsdelar och att Stadshagsskolan har ett högre intag. 

”Glappet” mellan skolorna har också förstärkts av att Stadshagsskolan av ekonomiska skäl varit 

beroende av elever från andra stadsdelar. Att andelen elever som ”saknar lokal anknytning” har 

ökat på skolan har kommit att bli ytterligare en anledning till varför ”Kungsholmsföräldrar” 

väljer bort skolan.  

Till Högalidsskolan sker också ett inflöde av elever i och med övergången till skolår 6 och 7, 

vilket till stor del kan förklaras av att det finns flera skolor i närheten och ute längs med ”röda 

linjen”13

I denna rapports första del (se även Kallstenius 2005) användes en modell för att belysa fyra 

grundläggande faktorer som kan användas för att förklara skillnader mellan skolor avseende 

elevunderlag, studieresultat, verksamhetens utformning samt eventuella inflöden och utflöden 

av elever (Rumberger & Thomas 2000). Modellen utgår från följande faktorer: 

elevkaraktäristika (etnicitet, kön, socioekonomisk bakgrund), skolans resurser (ekonomi, 

lärarkårens kompetens), skolans struktur och karaktäristika (geografisk lokalisering, storlek, 

 som omfattar skolåren F-5 respektive F-6. Högalidsskolan har valt att utveckla ett 

flertal profiler med inriktning mot idrott och dans. Dessa profiler, samt samarbetet med 

Kungliga Svenska Ballettskolan, lockar elever med olika specialintressen till skolan. Enligt 

skolans uppgifter rör det sig i många fall om ambitiösa och målinriktade elever vilket påverkar 

skolans elevsammansättning på ett positivt sätt (jfr Kallstenius 2005).  

 

En skola i förändring 

                                                 
13 Den tunnelbanelinje som sträcker sig från Hornstull och söderut och passerar flera av de förortsområden där 
många av de tillväljande eleverna är bosatta. 
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huvudman) samt processer och praktiker inom skolan (organisation, ledningsfunktion, 

pedagogisk inriktning, resursfördelning, svårighetsgrad, kravnivåer). Högalidsskolan och 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolan har den senaste femårsperioden genomgått en 

utvecklingsprocess där samtliga dessa faktorer och förutsättningar har förändrats (Kallstenius 

2005). Skolorna upplever både ett ökat inflöde och ett ökat utflöde av elever: ett inflöde av 

elever boende i andra stadsdelar, i många fall från Stockholms socialt utsatta förortsområden, 

och elever med en annan etnisk bakgrund än svensk; ett utflöde av elever som bor inom 

skolornas upptagningsområden men som söker sig till andra kommunala eller fristående 

skolor. Detta har sammanslaget lett till att skolornas etniska och socioekonomiska 

elevsammansättning har förändrats. Det minskade intaget av ”egna” elever, det vill säga elever 

bosatta inom skolans upptagningsområde, har skapat en situation där skolorna ekonomiskt sett 

är beroende av att elever från andra stadsdelar aktivt väljer dit för att inte behöva ”banta” 

organisationen, eller ”lägga delar av skolan i malpåse”. I intervjuer och samtal med såväl 

representanter från ledningsgrupperna som övrig skolpersonal på de båda skolenheterna 

framkommer det dock att det ibland ”kostar mer än det smakar” med stora elevgrupper ifrån 

de ”invandrartäta” förortsområdena på grund av ökade utgifter för organisation och 

kompetensutveckling av personalen i undervisning i svenska som andraspråk, 

modersmålsundervisning samt en större andel elever med behov av att få undervisning i liten 

grupp som inte täcks av den medföljande skolpengen.14

                                                 
14 Gemensamt för de båda skolorna är erfarenheten av att de för att, som de uttrycker det, ”ge elever från andra 
stadsdelar det de behöver för att lyckas i skolan och må bra”, vänt sig till elevernas boendestadsdelar och ansökt 
om pengar och blivit nekade (för diskussion kring detta se Kallstenius 2005).  

 

En annan faktor som märkbart påverkar de studerande kommunala grundskolornas verksamhet 

är den ökade konkurrensen från friskolor och andra kommunala grundskolor. En genomgång 

av register över in- respektive utflyttande elever (exklusive de elever som byter bostadsadress) 

visar på en tydlig tendens till att det är allt vanligare att elever, även i de lägre skolåren, byter 

skola. Många elever har bytt skola ett flertal gånger under sin skolgång, inom den egna 

boendestadsdelen, mellan olika stadsdelar, från ett förortsområde till skolor belägna i 

innerstaden, från kommunala skolor till fristående och tvärtom. När lärare och representanter 

för skolledningarna på Högalidsskolan respektive Fridhemsskolan/Stadshagsskolan själva 

försöker finna en förklaring till detta är det i huvudsak tre tolkningar som de kan finna stöd för 

i sina erfarenheter. För det första att det idag upplevs som något naturligt att byta skola och att 

pröva sig fram bland det allt större utbudet av olika skolalternativ. En av de biträdande 

rektorerna på Högalidsskolan beskriver det så här: 
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 Det är fler som rör på sig idag. Det finns ett stort utbud av skolor, nästan en 
överetablering. Det finns fler skolor att välja mellan, och det lockar. Att gå runt som 
på ett varuhus med kundkorgen! 

 

För det andra vittnar utsagorna om en erfarenhet av att resursstarka föräldrar i allt högre grad 

”röstar med fötterna” om de är missnöjda med skolans verksamhet, organisation eller beslut 

som har fattats. Den tredje orsak som lyfts fram är vad som beskrivs vara ”friskolornas 

lockelse” som i stor utsträckning appellerar innerstadens i många fall högutbildade föräldrakår, 

och leder till att föräldrar söker sig från de kommunala skolorna.15

Många lärare uttrycker en upplevelse av att den förändrade elevsammansättningen i deras 

klassrum på många sätt kommit att skapa en arbetssituation som de inte är ”vana vid” och som 

ställer dem inför nya utmaningar och svårigheter att hantera. Lärare med olika 

 

 

Sammantaget skapar dessa förändringar en oro hos skolledning och skolpersonal och de ger 

upphov till många frågor. Vad kommer att hända i framtiden? Vad innebär dessa förändringar 

för skolans utveckling? Kommer fler föräldrar, med svensk och utländsk bakgrund, att välja 

bort skolan som en följd av förändringen? Hur ska man på ett bra sätt ta tillvara den ökade 

mångfalden? Hur ska de svårigheter som uppkommit, avseende exempelvis den ökande 

andelen elever med bristfälliga språkkunskaper och den allt högre graden av ifrågasättande av 

uttalade och outtalade regler bemötas och hanteras? Detta är frågor som på många sätt präglar 

skolornas dagliga verksamhet, skolledningens planering inför kommande terminer och lärarnas 

dagliga planering av sitt arbete. 

 

”Det är som två olika jobb” – om den förändrade lärarrollen 
Under fältarbetet på Högalidsskolan respektive Fridhemsskolan/Stadshagsskolan framkom det 

att frågan om huruvida den förändrade elevsammansättningen kommit att påverka deras 

arbetssituation, och i så fall på vilka sätt, engagerade skolornas personal. Detta diskuterades 

lika flitigt på personalkonferenser och studiedagar som på kaffepauser och raster. 
  Jag är ute på skolgården i samband med att klassen har rast. En äldre kvinnlig 

lärare kommer fram till mig och frågar om jag har tid en liten stund. Hon berättar 
att hon arbetat länge på skolan och hur hon upplever att den förändrats mycket de 
senaste åren. Kvinnan beskriver hur hon lämnade skolan för att arbeta på en annan 
skola i ett invandrartätt förortsområde och kom tillbaka för ett antal år sedan. ”Det 
är som två olika jobb” sa hon, ”hur det var innan jag bytte arbetsplats och hur det 
är nu när jag kom tillbaka!” (Utdrag ur fältanteckningar) 

 

                                                 
15 Att det främst är högutbildade föräldrar, oavsett etnisk bakgrund, som söker sig till fristående skolalternativ 
fastslås bland annat i Kjellman (2001) och SOU 2000:39. 
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arbetslivserfarenheter ger uttryck för en i stort sett liknande upplevelse, både de lärare som 

arbetat i innerstaden under hela sin lärarkarriär och de som har erfarenhet både av att arbeta i 

innerstadsskolor och skolor belägna i socialt utsatta förortsområden. I materialet framkommer 

fyra huvudsakliga teman avseende vad denna förändrade arbetssituation innebär för lärarna: 

• Ökad kunskapsspridning,  

• Olika språknivåer bland elever, 

• Förändrat socialt klimat, 

• Försvårade relationer till hemmet. 

 

Den kunskapsspridning, det vill säga variationen mellan olika barns förkunskaper och tidigare 

erfarenheter av ett ämnesområde, som enligt lärarnas erfarenheter alltid finns i en 

grundskoleklass, har genom inflödet av elever blivit tydligare och fått större betydelse.  

Jag gick runt i klassen (skolår 3) och småpratade med barnen utifrån den dagbok de 
höll på att arbeta med. Läraren påvisade skillnader mellan barnens arbete avseende 
både det innehållsliga och det språkliga. En pojke med svensk bakgrund hade ett 
mycket välutvecklat språk, läslig jämn handstil och en avancerad ”vuxen” text och ett 
tydligt upplägg. Han hade illustrerat sin text med mycket genomarbetade 
illustrationer. En annan pojke, som är bosatt i ett invandrartätt bostadsområde i 
Stockholms södra förorter vars föräldrar invandrat till Sverige, hade stora svårigheter 
att skriva bokstäver över huvudtaget, orden flöt ihop och texten var språkligt och 
innehållsligt torftig. Även ett par andra pojkar i klassen som bor utanför stan med ett 
annat modersmål än svenska hade tydliga problem med att formulera sig. Mitt intryck 
är att det är en mycket stor spännvidd i gruppen, stora skillnader mellan vad barnen 
kan och vad de behöver öva mer på, något som läraren bekräftar. (Utdrag ur 
fältanteckningar) 

 
Spridningen har således både att göra med skillnader i behärskandet av svenska språket 

(exempelvis skriva små bokstäver, formulera en text, uttrycka en händelse med egna ord) och 

med skillnader i sociala vardagserfarenheter (exempelvis avseende familjebakgrund, 

fritidsaktiviteter, boendeområdets karaktär). Läraren berättar att det är svårt att planera och 

genomföra undervisningen i en klass med en sådan stor kunskapsspridning och skilda sociala 

vardagserfarenheter bland eleverna. Det är å ena sidan viktigt att alla barn i klassen språkligt 

ska kunna förstå stoffet och kunna relatera till det så att ämnet blir greppbart och inte för 

abstrakt. Å andra sidan skall lärarna ha förmåga och tid att kunna stimulera de barn som ”ligger 

långt fram” så att de ”inte tappar sugen” samtidigt som de ska fånga upp de elever som ”det tar 

längre tid för”. Detta är en svårighet som inte bara framförs av lärare som arbetar med yngre 

barn. Även lärare för de högre skolåren beskriver en liknande spridning som till viss del 

innebär än större svårigheter då de äldre eleverna i större utsträckning förväntas kunna 
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tillgodogöra sig lärostoffet på egen hand med hjälp av läroböcker, vilket för många elever med 

svenska som andra språk kan vara mycket svårt.  

 

Detta leder till det andra återkommande temat som handlar just om hur många av de 

inkommande eleverna upplevs ha bristfälliga kunskaper i svenska språket. Bristfälligheten 

upplevs ligga både i kunskapen att formulera sig, i att behärska den språkliga användningen, 

och i förståelsen av muntlig och skriftlig information och kunskap. Barnen och ungdomarna 

beskrivs i de flesta fall ha tillräckliga kunskaper för att ”klara sig socialt”, med vilket enkelt 

uttryckt avses att prata med sina klasskompisar i vardagliga sammanhang, men inte 

”skolmässigt”. Den skolmässiga språkbehärskningen, och inte minst det självförtroende som 

följer av känslan att behärska språket16

En elev hade skrivit 24/7 på whiteboardtavlan. Läraren kom in, tittade på tavlan och 
undrade om det var något särskilt som skulle hända den 24 juli. Klassen började 
fnissa och vrida på sig i stolarna. Läraren uppmanade dem igen att berätta vad det 
var som var så speciellt med den dagen. Ingen sa något, men en grupp av elever med 

, innefattar att kunna ”hänga med” i undervisningen, 

kunna förstå och använda sig av stoff i läromedel men även att kunna uttrycka sig muntligt i 

klassrumsdiskussioner och andra skolsammanhang. En lärare berättar om ett bekymmer hon 

har med en pojke med kurdiskt ursprung som började i samband med klass två och tidigare 

gick i en skola belägen i en söderförort: 

Ibland undrar jag om han förstår vad jag säger… Han tittar på mig med sina stora 
ögon och svarar ”ja” och sen gör han i alla fall helt tvärtom och blir alldeles olycklig 
när jag påpekar det… 

 

Den upplevelse av att inte kunna uttrycka sig ”på rätt sätt” som många elever med svenska som 

andra språk ger uttryck för visar sig i många klassrumssammanhang verka begränsande när det 

gäller elevernas aktiva deltagande i diskussioner och frivilligt besvarande av frågor och inte 

minst i situationer där de förväntas göra muntliga redovisningar. Många lärare som arbetar med 

de äldre eleverna berättar hur de i många fall är smärtsamt medvetna om hur svårt flera av 

deras elever tycker att det är att prata inför klassen: ”De är rädda för att säga fel så de andra ska 

skratta”, ”de blir ledsna för kommentarer om hur de pratar”, ”när eleven är nervös för att inte 

säga rätt så börjar den stamma”. Det visar sig dock att det inte bara är elever med svenska som 

andra språk som inte fullt ut behärskar det språk som används på skolan. Det kan förhålla sig 

precis tvärtom. Eleverna har nämligen utvecklat eller tagit med sig in till skolan olika varianter 

av ungdomsspråk som deras lärare inte alltid förstår sig på, vilket eleverna många gånger 

tycker är väldigt underhållande (jfr Bourdieu 1991).  

                                                 
16 Bourdieu (1991). 
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utländskt påbrå från ”förorten” började skratta högljutt. Till slut så utbrast en av 
tjejerna: ”Det är liksom ingen dag utan betyder att man gör det jämt, förstår du? 
Det är 24 timmar på en dag, och sju dagar på en vecka…” (Utdrag ur 
fältanteckningar) 

 

Det tredje temat som framträdde i lärarnas berättelser handlar om de upplevda förändringarna 

av det sociala klimatet, både i det egna klassrummet och på skolan som helhet, som påverkar 

deras arbetssituation och ställer dem inför nya utmaningar. Det ”sociala klimatet” visar sig i 

praktiken innebära många olika saker. Det handlar för det första om ett förändrat språkbruk 

som upplevs som hårdare i den bemärkelsen att det i större utsträckning är laddat med sexuella 

och etniska anspelningar och symboler, något som inte sällan upplevs som stötande och 

kränkande av både lärare och elever, och ger upphov till konflikter mellan såväl lärare och 

elever som mellan enskilda elever och elevgrupperingar. Att eleverna kallar varandra för 

”hora”, ”bög”, ”jävla svenne”, ”blatte”, ”dumma kurd” eller ”mammaknullare” tillhör 

vardagen, och uttalande som ”jag ska knulla dig sönder och samman” är inte heller ovanliga. 

Flera lärare beskriver hur elever, främst med utländsk bakgrund, som tidigare gått i skolor i 

invandrartäta områden fört med sig detta hårdare språkbruk och hur ”deras sätt att prata” 

gällande ordval, ordföljd och ”det hackiga sättet att uttrycka sig” till viss del har spridit sig 

även till de andra eleverna på skolan.  
De andra eleverna tycker nog att det är lite häftigt, lite coolt, att prata så. Även om 
det för dem är fråga om ett val, de kan prata på ett annat sätt. (Lärare) 

 

Det som upplevs som problematiskt med det förändrade språkbruket är att det uppstår olika 

situationer där elever känner sig kränkta vilket kan leda till konflikter. Många lärare blir 

dessutom provocerade och upprörda och känner sig oroade för att föräldrar ska reagera negativt 

på den framväxande språkkulturen, och utifrån detta flytta sina barn till andra skolor.  

 

Att den etniska, kulturella och religiösa sammansättningen av elever har förändrats märks enligt 

personalen på de studerade skolorna bland annat genom att det förekommer konflikter och 

motsättningar kring dessa teman i större omfattning än tidigare. De motsättningar som 

förekommer är dels mellan elever med etniskt svensk bakgrund och elever som i många fall är 

födda i Sverige men som inte definierar sig som ”svenskar” (något som kommer att diskuteras i 

kapitel 7 i denna delrapport). Del är det fråga om motsättningar mellan elever med bakgrund i 

olika etniska minoritetsgrupper. Flera lärare ger uttryck för att det är mycket svårt för dem att 

veta hur de ska hantera dessa konflikter då de upplever att de saknar tillräckliga kunskaper både 
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om det aktuella trätoämnet i sig och om barnen och deras föräldrars tidigare erfarenheter. 

Följande utdrag ur mina fältanteckningar illustrerar detta:  
I klassen finns ett antal barn som har olika etniska bakgrund men vars familjer har 
sina rötter i samma geografiska region. Det händer att barnen hamnar i konflikt med 
varandra kring politiska frågor som bottnar i regionala konflikter. Deras lärare 
utbrister: ”Det tar ju med sig konflikten hemifrån, från sina hemländer, till Sverige. 
Jag går helt enkelt inte in i det. Hur jag än säger så kan det bli fel, så jag tar inte 
upp det över huvud taget. Jag rör det inte!” (Utdrag ur fältanteckningar) 

  

Den främsta strategin för att hantera dessa konflikter verkar bottna i tanken om skolan som 

något slags neutral arena, där alla elever oavsett bakgrund ska bemötas och respekteras för 

vilka de är här och nu, och de ska även lära sig att behandla andra på samma vis.  

 

Det fjärde tema som framträder som centralt på båda skolorna är relationen mellan skolan och 

hemmet, eller mellan skolledning och lärare å ena sidan och elevernas föräldrar å den andra. 

Flera av de intervjuade lärarna berättar om erfarenheter av svårigheter att nå ut med 

information till föräldrar, svårigheter som är både av språklig karaktär, där föräldrarna har ett 

annat modersmål än svenska och har bristfälliga kunskaper i svenska språket, och svårigheter 

av en mer kulturell respektive social karaktär. Det kan exempelvis handla om föräldrar som 

invandrat till Sverige i vuxen ålder och som inte känner till det svenska skolsystemet och inte 

heller är bevandrade med fenomen som ”studiebesök”, ”matsäck”, ”titta igenom hemma innan 

samtalet” och som därmed har svårigheter att tillgodogöra sig den i många fall kortfattade 

information som skickas hem från skolan i form av veckobrev och annat informationsmaterial. 

En annan aspekt av informationsproblematiken är att en betydande andel av föräldrarna som 

bor utanför innerstaden inte kommer på föräldramöten. En lärare säger: 
Det är sorgligt, men man vet nästan helt säkert innan mötet vilka föräldrar som inte 
kommer att komma, vilka barn som inte kommer att vara representerade, genom att 
titta på klasslistan! 

 

Då frågan ställts direkt till föräldrarna ifråga så är den vanligaste förklaringen att det handlar om 

tid, inte ointresse. Många arbetar långt från hemmet, och det är svårt att först hinna åka hem och 

laga mat och äta middag, och sedan sätta sig på tunnelbanan igen för att hinna till skolans 

föräldramöten som ofta förläggs på kvällstid. 

Utöver svårigheten att nå fram med information, oavsett om den är skriftlig eller muntlig, 

upplever flera av de intervjuade lärarna kommunikationen med föräldrar med annan kulturell 

och språklig bakgrund som svår.  
Jag sitter i klassrummet och samtalar med en lärare en stund innan skoldagen 
börjar. Samtalet kommer att handla om en flicka i klassen som är av en annan etnisk 
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bakgrund än svensk. Flickan är ny i klassen och läraren har haft många samtal med 
flickans föräldrar. Läraren känner sig osäker på om flickans föräldrar verkligen 
förstår vad hon säger, eller om de verkligen menar vad de säger. Är det så, frågar 
hon sig, att de i samtalen med henne spelar med utifrån vad de vet uppfattas som 
önskvärt i Sverige? (Utdrag ur fältanteckningar) 

 
Citatet ovan från mina fältanteckningar illustrerar en osäkerhet som uttrycks av flera lärare. 

Dels känner de sig osäkra då de är oroliga för att föräldrarna faktiskt inte förstår dem. Att så 

kan vara fallet bekräftas av att det händer att elever ibland får översätta och förklara vad läraren 

säger i samband med utvecklingssamtal. Dels upplever lärarna en oro för att föräldrar ibland 

”låtsas förstå” eller säger det de tror att lärarna vill höra utifrån den bild de har av vad den 

svenska skolan och lärarna förväntar sig av dem som föräldrar.  

Jag sitter med på ett möte mellan en klassföreståndare och en elev och henens 
förälder. De diskuterar elevens så kallade individuella utvecklingsplan där de 
tillsammans ska identifiera och komma överens om vilka långsiktiga och kortsiktiga 
mål eleven ska koncentrera sig på framöver, och även gemensamt besluta om vilka 
åtgärder som ska göras för att nå dit. Ett mål som de kan enas om är att flickan 
behöver förbättra sitt språk. Varken eleven eller föräldern har något förslag på hur 
detta mål ska uppnås. Läraren föreslår att eleven ska läsa mer böcker som ett sätt 
att utveckla ordförrådet. Föräldern utbrister: ”Ja! Det säger jag jämt till henne, att 
hon måste läsa mer böcker. Eller hur?”, frågan är riktad till dottern, ”Jag säger till 
henne, att böcker, det är viktigt!”. Nästa mål som de beslutar om är av mer social 
karaktär och handlar om att flickan ska försöka sluta hamna i konflikt hela tiden 
med andra elever. Föräldern utbrister igen: ”Jag vet, jag vet. Jag säger till henne 
att det är inte bra att bråka och skrika. Men hon säger det är hennes temperament, 
jag säger hon måste försöka mer. Vad kan jag göra?” (Utdrag ur fältanteckningar) 

 

Svårigheten handlar således om å ena sidan en oro från lärares sida för att elevers föräldrar inte 

förstår vad de försöker förmedla på grund av bristande språkkunskaper, å andra sidan om att det 

som föräldrarna själva säger i alla fall inte bottnar i en förståelse för samtalets, från lärarens sida 

avsiktliga, innebörd eller i deras personliga åsikt och upplevelse.  

 

En upplevd kluvenhet 
Lärarnas erfarenheter, tankar och känslor kring sin förändrade arbetssituation präglas av en 

upplevd kluvenhet. Ett återkommande tema som diskuterades var svårigheten med att ta vara 

på den mångkulturella mångfalden. Det uttrycks en upplevelse av att det i den mångkulturella 

elevsammansättningen blir de dominerande etniska/kulturella och språkliga grupperingarna 

som blir uppmärksammade, och ”tar plats”, på bekostnad av de övriga som hamnar i 

skymundan.  
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Det finns massor av minoritetsgrupper i mångfalden, men det är majoritetsgrupperna 
som märks. Jag menar vad händer med barnen från Afrika, från Sydamerika, från 
öst… Deras kulturer pratar vi inte om. 

 

En paradox kring det mångkulturella som lyftes fram i flera diskussioner utgick från det faktum 

att en av de huvudsakliga orsakerna bakom de skolbytande elevernas val att gå i en 

innerstadsskola var tillgången till en dominerande svensk kultur och ett svenskt kulturarv. Vill 

dessa elever, och deras föräldrar, att skolornas verksamhet ska ha en mångkulturell prägel? Var 

det inte just det ökade inslaget av en ”svensk monokultur” som de sökte sig till? Lärarna 

upplever sig i detta gå en känslig balansgång där det gäller att bekräfta och belysa den 

förekommande mångfalden, utan att för den sakens skull frångå den svenska kulturens prägel 

på verksamheten. I samtalen rörde sig personalens förhållningssätt mellan en tveksamhet att 

låta den ökande mångfalden påverka utformningen av, och innehållet i verksamheten – ”jag 

menar, vi bor ju ändå i Sverige!” – och uppfattningen att det är av största vikt att skolan 

utvecklas i takt med samhället och att det är nödvändigt att den i högre utsträckning präglas av 

en etnisk/kulturell, språklig och socioekonomisk mångfald – ”det är ju så samhället ser ut, och 

kommer att se ut”.  

 

Lärarnas resonemang förs på två nivåer, å ena sidan på en samhällelig nivå, å andra sidan på en 

mer individuell och erfarenhetsbaserad nivå. Det finns en i stort sett gemensam utgångspunkt 

för skolpersonalens resonemang, nämligen att pågående utveckling inom grundskolan är en 

avspegling av den samhälleliga utvecklingen präglad av tilltagande boendesegregation och 

ökad etnisk mångfald. Sett utifrån detta perspektiv upplevs förekommande in- och utflöden av 

elever som naturliga. Givet rådande boendesegregationen och de allt mer påtagliga skillnaderna 

mellan olika skolor, uttrycks en förståelse för de skolbytande eleverna och deras föräldrars 

beslut, ”alla, eller de flesta, vill ju det bästa för sina barn” som en lärare uttrycker det, och en 

förhoppning om att deras bakomliggande förväntningar ska infrias. Den ökade etniska, 

kulturella och socioekonomiska mångfalden beskrivs som något som berikar skolan och dess 

verksamhet, ”det är positivt att fler perspektiv ryms innanför väggarna”, som en annan lärare 

uttrycker det. Mångfalden upplevs som något positivt för eleverna som får vistas i en skolmiljö 

som numera, på ett bättre sätt än tidigare, upplevs återspegla hur samhället ser ut. Lärarna 

upplever mångfalden som något positivt även för de själva då de dels kan låta klassrummets 

mångfald av erfarenheter ingå i undervisningen, dels då det förändrade elevunderlaget innebär 

nya pedagogiska utmaningar. En lärare uttrycker det så här: ”Det går inte längre att bara göra 

som man alltid har gjort!” Den ökade mångfalden innebär nya pedagogiska utmaningar vilket 
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anses göra läraryrket mer spännande och lärorikt, men den sammanfattar även 

kärnproblematiken som genomsyrar den individuella erfarenhetsbaserade nivån. Den 

mångkulturella skolutvecklingen upplevs i sig som något positivt, men hur gör man? Hur ska 

undervisningen bedrivas i en flerspråkig klass med en stor andel elever med svenska som 

andraspråk, så att elever med annat modersmål än svenska kan tillgodogöra sig lärostoffet och 

utveckla en hög kunskapsnivå och nå goda studieresultat, utan att riskera att ”nivån” på 

undervisningen sjunker? Hur ska den etniska och kulturella mångfalden tillvaratas och 

integreras i den pedagogiska verksamheten på ett sätt som gör att den mångkulturella 

utvecklingen med sina språkliga som sociala dimensioner uppfattas av elever, föräldrar och 

skolans personal som berikande och positiv? 

 

Konsekvenser för organisation och verksamhet 
Syftet med att arbeta med två grundskoleenheter var att genom en jämförande granskning 

identifiera likheter och skillnader mellan skolorna. Under fältarbetet blev det tydligt att 

situationen på de studerade enheterna var likartad avseende hur organisation, verksamhet och 

lärarnas arbetssituation påverkats. Nedan följer en sammanställning av huvuddragen i vad 

förändringen kommit att innebära för de studerade skolorna: 

• Ett ökat inflöde av elever som själva har invandrat, eller har minst en invandrad 

förälder, som talar ett annat modersmål i hemmet än svenska och elever som är bosatta 

i Stockholms socialt utsatta förortsområden.  

• Ett ökat utflöde av elever som tillhör skolornas upptagningsområden till andra 

kommunala eller till fristående skolor. 

• Det minskade underlaget av elever boende inom det tillhörande upptagningsområdet 

skapar en beroendeställning där skolorna blir ekonomiskt beroende av att elever från 

andra stadsdelar söker sig dit för att få budgeten att gå ihop. 

• Till följd av att andelen elever med ett annat modersmål än svenska har ökat på 

skolorna ökar också behovet av undervisning i svenska som andra språk samt 

undervisning i och studiehandledning på olika modersmål.  

• Det ökade antalet elever som är i behov av att läsa svenska som andraspråk har 

inneburit att organisationen av ämnet och undervisningen behöver anpassas för att fylla 

rådande behov.  

• Det förändrade elevunderlaget har resulterat i en på många sätt förändrad 

arbetssituation för skolornas personal. Numera finns det större och tydligare skillnader 
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inom skolklasserna med avseende på elevernas kunskaper i svenska språket, tidigare 

kunskaper och vardagserfarenheter, ett hårdare språkbruk som i högre utsträckning 

innehåller etniska och sexuella anspelningar och symboler, fler konflikter och 

motsättningar av etnisk och kulturell karaktär, samt större svårigheter i kontakten 

mellan hem och skola.  

• Det finns ett ökat kompetensutvecklingsbehov hos personalen i att undervisa i svenska 

som andraspråk samt att arbeta i mångkulturella lärmiljöer.  

 

Åtgärder och insatser 
De förändrade förutsättningarna för Högalidsskolan respektive 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolan har således haft en betydande påverkan på såväl lärarnas 

upplevda arbetssituation som skolornas verksamhet och organisation. Vilka åtgärder och 

insatser har initierats och genomförts för att bemöta den förändrade situationen? Vid de 

inledande intervjuer som genomfördes under perioden december 2004 – januari 2005 med 

rektorer och de biträdande rektorer för de studerade skolorna uttrycktes en medvetenhet om 

nödvändigheten av, och en vilja till, att agera för att bemöta den pågående utvecklingen. Rektor 

för Högalidsskolan uttryckte sin målsättning klart och tydligt: 
Alla måste få en beredskap för hur vi ska hantera det här. /…/ Vi tänker utbilda hela 
personalen för att bemöta den nya situationen! 

 

Vad var det då som personalen skulle utbildas i? För det första betonas nödvändigheten av att en 

så stor del av personalgruppen som möjligt ska ha en grundläggande kompetens i att undervisa i 

svenska som andraspråk och i vad det innebär att arbeta med elever som har ett annat modersmål 

än svenska. För det andra skulle personalen utveckla ett slags ”mångkulturell kompetens”. För 

det tredje skulle en gemensam värdegrund och riktlinjer utarbetas som ett slags vägledning för 

skolans personal för hur man kan arbeta med värdegrundsfrågor. Skolenheterna gick olika vägar 

avseende hur åtgärderna och insatserna utformades och genomfördes, vilket delvis kan förklaras 

av insatsernas finansieringsvillkor. Högalidsskolan ansökte och beviljades medel av 

Kompetensfonden för ett utvecklingsprogram innehållandes kompetensutveckling för personal 

samt insatser för elever till skillnad från Fridhemsskolan/Stadshagsskolan som istället valde att 

arbeta inom ramarna för ordinarie budget.  

 

Både Högalidsskolan och Fridhemsskolan/Stadshagsskolan har personal med speciell utbildning 

i ämnet svenska som andraspråk (SVA). Behovet av att utbilda en större del av lärarkåren har 
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blivit allt tydligare under de senare åren i takt med att antalet elever som talar svenska som sitt 

andra språk ökat i samtliga klasser. Det ökade antalet elever med behov av undervisning i SVA 

har kommit att ställa nya krav, inte bara på lärarnas kompetens utan även på schemaläggning, 

lokaler och på att finna lämpligt undervisningsmaterial. Sedan ett par år tillbaka har 

Stadshagsskolan valt att parallellägga SVA-undervisningen för eleverna i skolår 8 och 9 och 

sätta samman skolårsbundna lärogrupper. Detta innebär att elever som läser SVA läser all 

svenska i sin lärogrupp. För elever på Fridhemsskolan och i skolår 6 och 7 på Stadshagsskolan 

har SVA-undervisningen mer karaktär av en stödundervisning som sker under ordinarie 

lektioner. Dock förs diskussioner om att även parallellägga undervisningen för elever i skolår 6 

och 7 så att organiseringen av SVA-undervisningen blir enhetlig på Stadshagsskolan.  

 

Organisationen av SVA-undervisningen är under uppbyggnad på Högalidsskolan. Det är först de 

senaste åren som ämnet kommit att bli ett ämne med egen status och egen budget. Under det 

läsår som deltagande observationer ägde rum på skolan inom ramen för fältarbetet var arbetet 

med att utveckla ämnet märkbart: lärare var på kurs, schemaläggningen diskuterades, ämnet 

”flyttade in” i nya lokaler. Verksamheten bedrevs på så vis att eleverna tilldelades en viss tid per 

vecka som för de yngre barnen planerades in i samråd med läraren. Barnen skulle inte gå miste 

om något speciellt utan gick ifrån när övriga klassen arbetade med ett återkommande tema. För 

de äldre eleverna i skolår 7-9 förläggs SVA-undervisningen under de lektionspass där de annars 

läser moderna språk, och de går då ifrån den ordinarie undervisningen vid ett tillfälle i veckan. 

För att kompetensutveckla hela personalgruppen satsade båda skolenheter även på att bjuda in 

föreläsare kring teman om andraspråksinlärning och om vad det innebär att arbeta som lärare i 

ämnet svenska som andraspråk.  

 

Hur utbildar man en person i ”mångkulturell kompetens”? Högalidsskolan valde att inom 

ramarna för det genom Kompetensfonden finansierade utvecklingsprogrammet erbjuda en halv 

studiedag kring ”Interkulturell pedagogik” där Pirjo Lahdenperä, professor i interkulturell 

pedagogik på Lärarhögskolan, bjöds in för att föreläsa. Vidare hölls en studiecirkel under 

terminen där vilken personalen indelade i grupper läste och diskuterade Marjaneh Bakhtaris bok 

Kalla det vad fan du vill! och Skapa dialog med föräldrarna av Nabila Alfakir under 

handledning av just Nabila Alfakir. Under tiden för mitt fältarbete 2005/06 på 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolans genomfördes ingen direkt riktad satsning på att utveckla den 

mångkulturella kompetensen hos personalen. I utvärderingen som genomfördes i samband med 
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studiedagen kring SVA och andraspråksinlärning efterfrågades mer fortbildning riktad mot 

kultur och det sociala samspelet mellan elever.  

 

På både Högalidsskolan och Fridhemsskolan/Stadshagsskolan upplevde personalen att det var av 

stor vikt att för all skolpersonal utveckla gemensamma referensramar för vad som skulle gälla på 

skolan avseende normer och värderingar. Under läsåret 2005/2006 genomfördes 

utbildningsprogrammet ”Tillsammans” som omfattade samtliga anställda på 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolan och skedde genom organisationen Lions satsning Lions Quest 

(www.lions-quest.se) försorg. ”Tillsammans” är lika mycket en kurs för skolpersonal som ett 

läromedel utarbetat för att användas i undervisningen. Den syftar till att främja en positiv 

utveckling om bland annat samarbete, respekt, ansvarstagande och konflikthantering. En 

majoritet av personalen deltog i utbildningen och reaktionerna efteråt var övervägande positiva. 

Många uttryckte att det var positivt att få ”faktiska redskap att använda i undervisningen” och 

”inte bara teori”. Vid terminens slut var det ett flertal lärare i de högre klasserna som var 

inspirerade till att börja arbeta med schemalagd ”Livskunskap” på veckoschemat där frågor och 

teman som behandlades inom ramen för ”Tillsammans” skulle ingå. Inför läsåret 2006/2007 

beslöt skolledningen på Högalidsskolan att personalen på skolan skulle genom gå en så kallad 

MOD-utbildning (www.mod.nu) som ges inom ramarna för studieförbunden Bilda 

(www.bilda.nu ) och Sensus (www.sensus.se). MOD är en förkortning för mångfald och dialog 

och utbildningen syftar till att motverka fördomar och diskriminering i samhället på grund av 

etnicitet, kön, sexuell orientering och funktionshinder. Liksom ”Tillsammans” är även denna 

kurs två dagar lång med möjligheter till vidare fördjupning. Vid tidpunkten för denna 

delrapports författande har Högalidsskolans personal inte gått kursen men i samtal med den 

biträdande rektor som ansvarar för utvecklingsfrågor på skolan framkommer en stor optimism 

angående vad utbildningen kommer att kunna ge.  

 

Utöver olika former av kompetensutveckling för skolornas personal har de studerade skolorna 

genomfört olika ”gemenskapsfrämjande” aktiviteter för eleverna med syfte att få elever med 

olika bakgrund att lära känna varandra bättre och även få en bättre förståelse för varandra. I 

samband med det utbildningsprogram som Högalidsskolan genomförde för sin personal 

anlitades en teatergrupp för att arbeta med klasserna på skolan. Under ett par timmar arbetade 

dramapedagogerna med eleverna och gjorde olika former av övningar, som dels gick ut på att få 

klassen som helhet att samarbeta kring ett gemensamt mål, väcka diskussioner kring frågor om 

normer och värderingar och att få eleverna att ta ställning. Dels genomfördes olika former av 

http://www.lions-quest.se/�
http://www.mod.nu/�
http://www.bilda.nu/�
http://www.sensus.se/�
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improvisationsteaterövningar där eleverna fick bistå dramapedagogerna med att lösa olika 

former av mellanmänskliga konflikter genom att ge förslag på hur de kunde agera i olika 

situationer.  

På Fridhemsskolan genomfördes under läsåret en projektvecka på temat mångkultur, där skolans 

kulturella mångfald sattes i fokus. Exempel på aktiviteter är utarbetandet av en kokbok där 

barnen fick ta med sig recept hemifrån som sedan sammanställdes. I samband med detta 

ordnades en fest där rätterna som fanns med i kokboken tillagades och så åt klassens barn och 

föräldrar tillsammans. Ett annat projekt som engagerade samtliga elever på skolan var det med 

flaggspel. Alla barn målade en flagga som speglade var i världen de hade sina rötter. Ett barn 

med två svenska föräldrar målade den svenska flaggan på båda sidor av ett papper, ett barn med 

en svensk förälder och en förälder från Iran målade således respektive flagga på vardera sidan av 

papperet. Dessa flaggor sattes sedan samman till ett långt flaggspel som hängdes upp i skolans 

lokaler.  

På Stadshagsskolan arbetade klasserna med olika teman under en projektvecka där ett av syftena 

var just att ge eleverna möjlighet att under mindre styrda former lära känna varandra bättre. Ett 

evenemang som ordnades på skolan, men som ändå låg utanför den ordinarie skolverksamheten 

(både lärare, elever och föräldrar upplevde det bra för skapandet av en skolgemenskap) var de 

större skolfesterna. I samband med dessa kvällar arbetade en grupp föräldrar, med olika etniska 

bakgrund och bosatta i olika delar av Stockholm, tillsammans med att ordna praktiska saker.  

Den fritidsledare som var huvudansvarig för evenemanget berättar: 
Det här var föräldrar som säkert aldrig annars skulle träffa varandra. Och de hade 
jätteroligt! De satt och fikade tillsammans och pratade. 

 

Under diskokvällarna var det alltså inte bara elever som fick möjlighet att ha roligt tillsammans 

och känna en gemenskap, utan även föräldrar på skolan.  

Högalidsskolan tog ytterligare ett steg i arbetet med att försöka skapa en känsla av gemenskap 

inte bara bland eleverna utan även bland deras föräldrar. Under det kommande läsåret har skolan 

beslutat anordna ”Föräldrakvällar” med syftet att låta föräldrar med olika bakgrund mötas under 

mer avslappnade former för att lära känna varandra bättre. Föräldrarna är indelade i olika 

grupper och varje grupp träffas vid två tillfällen för att äta tillsammans och avnjuta någon form 

av kulturellt evenemang. Det första tillfället är förlagt i ett av de förortsområden där många av 

skolans elever bor, det andra tillfället äger rum i skolans lokaler, detta med ambitionen att 

minska det geografiska och sociala avståndet mellan föräldrarna. 
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Slutsatser 
Båda skolenheterna, Högalidsskolan och Fridhemsskolan/Stadshagsskolan, har de senaste åren 

genomgått en påtaglig förändring avseende elevunderlagets sammansättning till följd av det 

ökade inflödet av elever. En stor del av skolornas elever har idag sin bostadsadress i 

Stockholms norra respektive södra socialt utsatta förortsområden, och inflödet av elever har 

även inneburit en ökad etnisk mångfald. Omkring 40 olika språk finns idag representerade på 

respektive skola. För att bemöta det ökade antalet elever med ett annat modersmål och med 

svenska som andraspråk har de studerade skolorna omorganiserat och utökat sin SVA-

undervisning. Det har handlat såväl om att ge ämnet egen ämnesstatus och anpassade lokaler 

som att vidareutbilda personalen. Studiedagar kring vad det innebär att undervisa elever med 

svenska som andraspråk och andraspråksinlärning har dessutom anordnats. Att arbetet med att 

hitta rätt form och innehåll för SVA-undervisningen är ett ”work in progress” uttrycks av SVA-

lärare på båda skolor. Detta gäller exempelvis arbetet med att utveckla en modell där SVA-

undervisningen är lagd parallellt med ordinarie svenskundervisning. Det finns även tankar om 

att elever kan läsa SVA på deltid respektive heltid beroende på deras behov.  

Det är dock inte bara skolans organisation som har påverkats. Som en följd av utvecklingen har 

lärarnas arbetssituation förändrats också. Klassrummen präglas av en större mångfald och det 

finns tydligare och större skillnader mellan barnen avseende hur väl de behärskar svenska 

språket, deras tidigare kunskaper och vardagserfarenheter. Lärarna upplever hur språket på 

skolornas klimat har blivit ”hårdare” och hur det uppstår fler konflikter av etnisk, kulturell och 

sociogeografisk karaktär än tidigare. Det som har hänt kan beskrivas som att en tidigare mer 

etniskt och socioekonomiskt homogen skolmiljö kommit att bli mer heterogen. Det 

socioekonomiskt segregerade och det allt mer mångkulturella svenska samhället har med hjälp 

av valfrihetsinstrumentet tagit steget in i innerstadens klassrum.  

 

Om det är förhållandevis enkelt att fortbilda sin personal när det gäller att arbeta med elever 

med svenska som andra språk så råder motsatt förhållande gällande fortbildning i vad som 

skulle kunna kallas för mångkulturell kompetens. Går det överhuvudtaget att utveckla en 

mångkulturell kompetens genom föreläsningar och gruppövningar? Högalidsskolan gjorde ett 

försök med att bjuda in föreläsare om ämnet samt att anordna läsecirklar kring temat 

mångkultur. Lärarna upplevde insatsen som mycket intressant och många uttryckte att de fått 

vidgade perspektiv och en djupare förståelse för sina elever och även en del tips de kunde ha 

med sig i undervisningen och i mötet med elevernas föräldrar. Det planerade arrangemanget 
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genom vilket skolans föräldrar ska bjudas in till träffar i såväl förortsmiljö som innerstadsmiljö 

är en ambition att inte bara arbeta för att skapa en gemenskap mellan eleverna på skolan utan 

även att tydligare eftersträva en gemenskap bland skolans föräldrar. Det är en liknande 

ambition som uttrycks i sammansättandet av en arbetsgrupp bestående av föräldrar inför 

diskokvällarna på Stadshagsskolan, fast i mindre skala. Att utveckla en ”mångkulturell 

kompetens” handlar således mycket om att överbrygga geografiska, kulturella, sociala och 

mentala avstånd mellan människor för att skapa en känsla av gemenskap.  

 

Hur förhåller sig personalen på skolorna till förändringarna på deras arbetsplatser? Som det 

framgår i kapitlet innebär utvecklingen på många sätt nya utmaningar för lärarna avseende både 

arbetsmetoder, konflikthantering och sociala kontakter samtidigt som det ”mångkulturella” för 

många lärare upplevs som något spännande och berikande. Under mitt arbete på 

Högalidsskolan och Fridhemsskolan/Stadshagsskolan träffade jag många lärare som upplevde 

utvecklingen i deras klassrum som en naturlig del av pågående samhällsutveckling och som 

oroades av den ökade segregationen och differentieringen som de såg avspeglas i klassrummen. 

Många lärare uttrycker dock en kluvenhet och frustration inför de pågående förändringarna. Vi 

lever i ett mångkulturellt samhälle och det är nödvändigt att även skolan är mångkulturell, 

resonerar de, men hur arbetar man i praktiken i mångkulturella elevgrupper med dithörande 

språkliga, kulturella och erfarenhetsmässiga skillnader? På denna fråga finns inget enkelt svar. 

Behovet av mer kunskaper, teoretiska och praktiska, framstår som nödvändiga och av största 

vikt både för personalen på de studerade skolorna och för grundskoleväsendet i allmänhet. Det 

framstår även som mycket viktigt att få till stånd ett erfarenhetsutbyte mellan skolor med olika 

erfarenheter kring arbete med mångkulturella lärmiljöer för att på så vis främja 

skolutvecklingen i Stockholm som helhet. 
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Kapitel 5. Att byta till en ”svensk” skola  
Med hjälp av den statistiska kartläggning som genomfördes i början av projektet (Kallstenius 

2005, se även delrapport I) identifierades förekomsten av ett elevflöde från Stockholms socialt 

utsatta förortsområden till skolor belägna i innerstaden. Genom en granskning av statistiska 

data från Statistiska Centralbyrån (SCB) kan vi få information om bakgrundskaraktäristika hos 

de elever som stannar kvar i de lokala skolorna respektive söker sig därifrån (Bunar & 

Kallstenius 2006). Av granskningen framkommer att det främst är elever vars föräldrar är 

högutbildade och har arbete som nyttjar det fria skolvalets möjligheter. Detta leder till att 

andelen elever i de lokala skolorna vars föräldrar inte har eftergymnasial utbildning, som 

saknar arbetsmarknadsanknytning och är i behov av ekonomiskt understöd för att trygga 

familjens försörjning ökar. Det framkommer även att andelen elever med etniskt svensk 

bakgrund på de studerade förorternas grundskolor minskar efter det att de skolbytande eleverna 

genomfört sitt skolbyte. Det är således i betydande omfattning elever med en högre 

socioekonomisk status och med etnisk svensk bakgrund som lämnar grundskolorna i 

Stockholms socialt utsatta förorter.17

I intervjumaterialet framkommer det att det i många fall inte är eleverna själva som fattar 

beslutet om att byta till en innerstadsskola utan att det är deras föräldrar som både fattar 

beslutet och väljer skola. Detta gäller elever i samtliga skolår. Hur förklarar de intervjuade 

föräldrarna sitt beslut att låta sitt/sina barn börja i en innerstadsskola? Vilka orsaker ligger 

bakom? Under intervjuerna med föräldrar till skolbytande elever framkommer inte ett motiv till 

beslutet utan det är en mer komplex bild av sammansatta motiv som träder fram. 

 Med hjälp av det statistiska materialet kan vi således få en 

bild av hur elevströmmarna ser ut samt en uppfattning om vilka elever det är som lämnar 

förortens skolor sett utifrån ett socioekonomiskt och etniskt perspektiv. För att komma åt vad 

som döljer sig bakom den statistiska bilden har ett flertal intervjuer med såväl de skolbytande 

eleverna som deras föräldrar genomförts. Hur kommer det sig att de valde att byta skola? Vad 

var det som de inte var nöjda med och som de hoppades finna i och med bytet till en 

innerstadsskola? Varför valde de just den skola som de gjorde? Vilka förväntningar hade de 

innan bytet? Infriades dessa förväntningar? Har de upplevt några svårigheter i samband med 

bytet till den nya skolan? Dessa och liknande frågor kommer att behandlas i detta kapitel. 

 

”Det är bättre med en svensk skola” 

                                                 
17 Det är dock viktigt att understryka att även elever med lägre socioekonomisk status, samt elever med en eller 
båda föräldrar med utländskt ursprung, nyttjar det fria skolvalets möjligheter. 



 43 

Intervjumaterialet präglas av många gemensamma erfarenheter, liknande resonemang och 

förhoppningar som utgjorde grunden för föräldrarnas beslut att flytta sina barn från de lokala 

skolorna i bostadsområden där familjerna är bosatta. Följande citat är hämtat från en intervju 

med en förälder vars son går i skolår åtta. Jag frågar varför de valde en innerstadsskola, och får 

följande svar: 

Vi bor ju faktiskt i Sverige och då vill jag att min son ska få möjlighet att umgås med 
svenskar. Där vi bor finns det inte så många svenska barn, men här kan han få både 
och. Min bild är att svenska barn är lugnare. Resultatet blir ju då att i en miljö med 
många svenska barn så blir det lugnare. I förorten finns det så många grupper som är 
i minoritet, olika kulturer som stöter med varandra. Här är det flest svenskar i 
majoritet, det finns en dominerande kultur, och jag vill att min son ska vara en del av 
den!                          
                                                                               - Förälder till en skolbytande elev 

 

Som en av de främsta orsakerna till att flytta sitt/sina barn till en innerstadsskola anger de 

intervjuade föräldrarna de lokala skolornas elevsammansättning. ”Det är för många 

invandrare”, svarar föräldrarna, som i många fall själva är invandrare. Av intervjumaterialet 

framgår dock att det i mycket liten utsträckning är själva migrationsbakgrunden som uppfattas 

vara problemet, utan andra aspekter som på olika sätt eventuellt kan kopplas till den etniska 

bakgrunden. Citatet ovan illustrerar en aspekt av den upplevda negativa elevsammansättningen 

som direkt kan kopplas till andelen elever på skolan som själva har invandrat till Sverige eller 

vars föräldrar har den bakgrunden. Föräldrarna önskar att deras barn ska få möjligheten att 

vistas i en miljö där den ”svenska kulturen” är den dominerande, och att deras barn därmed ska 

få bättre möjligheter att bli en del av denna majoritetskultur. Den ovan citerade föräldern 

beskriver hur den skola i hemområdet där sonen tidigare gick var sammansatt av ”många 

grupper som är i minoritet” vilket bar med sig kulturella motsättningar mellan grupperna. I den 

tillvalda skolan finns det, till skillnad från den tidigare skolan, ”en dominerande kultur”, den 

svenska, vilket enligt förälderns resonemang leder till en högre grad av lugn och stabilitet.  

En aspekt som mer indirekt kan kopplas till mängden elever med ”invandrarbakgrund” är 

frågan om språkanvändning. Samtliga intervjuade föräldrar uppger att de upplevde det språk 

som användes på den frånvalda skolan som bristfälligt avseende såväl grammatisk uppbyggnad 

och ordkunskap som uttal och ordval. Det bristfälliga språket präglade inte enbart 

kommunikationen mellan eleverna utan föräldrarna upplevde även att lärarna i många fall 

talade en otillfredsställande svenska. ”Hur ska då barnen lära sig?”, utbrister en pappa. 

Föräldrarna poängterar att det i de flesta fall inte är fråga om elever som själva har invandrat till 

Sverige, utan att de flesta elever de refererar till är födda i Sverige, ”men ändå inte pratar riktigt 

bra svenska”.  
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De flesta exempel på vad som avses när föräldrar talar om ”för många invandrarelever” har 

dock ingen egentlig koppling till elevernas eventuella migrationsbakgrund utan är mer av, vad 

som kan betecknas som, en social karaktär. Föräldrarna berättar om erfarenheter av många 

oengagerade föräldrar som inte bryr sig om vad som utspelar sig i skolan eller om hur deras 

barn presterar resultatmässigt, något som de intervjuade föräldrarna upplever skapar en 

ogynnsam social miljö för deras barns utveckling. Följande citat kan illustrera detta: 
I den förra skolan där vår son gick var 80-90 % av eleverna invandrare. De hade dåligt 
språk och i skolan fanns många föräldrar som inte bryr sig om sina barn utan låter dom 
dra omkring. 
     - Förälder till en skolbytande elev 

 

Det som föräldern mest var upprörd över var inte vad som upplevdes vara det dåliga språket, 

även om det också var en bidragande orsak till familjens beslut om skolbyte, utan det bristande 

engagemang som uppfattades råda på den frånvalda skolan. Situationen i klassrummet, nivån 

och kvaliteten på undervisningen samt det allmänna sociala klimatet i skolan påverkades av det 

bristande engagemanget. Det ogynnsamma sociala klimatet beskrivs prägla skolmiljön i 

klassrummet och på skolgården men även runt själva skolhuset utanför skoltid. En förälder till 

en skolbytande trettonårig flicka beskriver det så här: ”Det var för stökigt i klassrummet! Det 

var för mycket bråk i och utanför skolan!” Föräldrarna pratar om vad de betecknar som 

gängbildningar som ”drar omkring” i området kring skolorna även på kvällar och helger vilket 

upplevs som ett tecken på ett allmänt bristande intresse från vuxenvärldens sida för vad barnen 

och ungdomarna har för sig. De intervjuade föräldrarna vill inte se sina barn bli en del av den 

lokala kultur som de tycker sig se växa fram i och kring skolorna i deras bostadsområden. En 

strategi som de intervjuade föräldrarna använder sig av för att motverka denna utveckling är 

just att låta barnen byta till en skola belägen i ett område i en annan del av staden, i en 

alternativ social kontext. 

 

Vad söker sig föräldrarna till? 
Det är således ett missnöje med elevsammansättningen, språkanvändningen, den sociala miljön 

och den lokala kulturen på och kring de lokala skolorna som är de huvudsakliga orsakerna till de 

intervjuade föräldrarnas beslut att låta sina barn börja på en innerstadsskola. Men det framstår 

inte som att det enbart är en fråga om ” flykten från förorten” utan att det i många fall är fråga 

om väl genomtänkta beslut bottnade i förväntningar på och förhoppningar om bättre 

framtidsmöjligheter. Intervjumaterialet visar på att föräldrars beslut att låta sina barn byta till en 

innerstadsskola kan förstås som att de söker sig från den negativa utvecklingen i hemområdenas 
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lokala skolor, men också som att de söker sig till en skolmiljö som de upplever vara mer rustad 

för att förbereda deras barn för framtida krav. Vad är det då som de söker sig till och hoppas 

kunna få på en innerstadsskola? Vad är det föräldrarna efterlyser som de inte anser sig kunna få i 

de lokala skolorna?  

 

Beträffande frågan om vad föräldrarna söker sig till så framkommer det två huvudsakliga bilder 

under intervjuerna: de som söker sig till en högre grad av ”svenskhet” å ena sidan, och de som, å 

andra sidan, söker sig till ”önskade” sociala koder. Det som den första kategorin föräldrar söker, 

och förväntar sig finna, är en förhoppning om att skolbytet ska innebära ökade möjligheter för 

deras barn att få fler ”svenska” kamrater, att skapa nätverk som innefattar personer med etniskt 

svensk bakgrund och att få vistas i miljöer där personer med svensk bakgrund är i majoritet. 

Kapitlets inledande citat illustrerar just denna förhoppning och önskan om att barnen ska få 

umgås med ”svenskar”. Det handlar även om att föräldrarna vill att deras barn ska få ta del av 

svensk kultur och tradition, något som upplevs bäst kunna förmedlas i svenskdominerade 

miljöer, och inte minst om att de ska få möjlighet att utveckla en ”bättre” svenska. Det andra 

perspektiv som framkommer i intervjumaterialet handlar inte i första hand om etnicitet, utan 

snarare om vad som skulle kunna betecknas som klass. Det handlar i det här fallet om en vilja att 

barnen ska gå i en skola där de egna värderingarna och normerna är rådande. En förälder 

beskriver hur hennes dotter inte hade ”samma sociala nycklar” som de övriga barnen på dagis, 

hur de sociala nycklar hon hade med sig inte alls passade ihop med den sociala miljö som 

präglade bostadsområdet.   

Hon hade ett annat språk, var van att göra andra saker, leka andra lekar. Hade svårt att 
få kompisar. Vi som föräldrar hade också svårt att få kontakt med de andra föräldrarna, 
och med personalen!  

    - Förälder till en skolbytande elev 
 

Denna upplevelse resulterade i att familjen lät sina barn börja i förskola respektive grundskola i 

innerstaden, samt att de sålde sitt hus i ytterområdet och flyttade till en närförort till Stockholm 

istället. Det som de intervjuade föräldrarna uttrycker att de söker sig till handlar således inte i 

första rummet om skolor med bättre ekonomiska resurser, högre kompetens hos lärarlaget eller 

utvecklandet av intressanta inriktningar för skolverksamheten utan det som står i centrum för 

föräldrarnas intresse är elevunderlaget. Det handlar, å ena sidan, om en önskan om en annan 

etnisk sammansättning av elevunderlaget, i bemärkelsen fler ”svenskar” och färre ”invandrare”, 

å andra sidan om en annan socioekonomisk sammansättning av elevunderlaget, i bemärkelsen 
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fler elever från familjer med högre socioekonomisk status vilket antas påverka normer och 

värderingar.  

 

Vad styr valet av skola?  

Utifrån en förhoppning om att ett skolbyte skulle möjliggöra för barnen att gå i en skolmiljö 

präglad av en annan socioekonomisk och etnisk sammansättning av elevunderlaget beslöt sig de 

intervjuade föräldrarna att deras barn skulle börja i en innerstadsskola. I intervjumaterialet 

framkommer att föräldrarna i flera fall hade en tydlig bild av vad skolbytet skulle komma att 

innebära för deras barn, och av hur den tillvalda innerstadsskolan skulle skilja sig från den skola 

som de sökte sig från. Varifrån har föräldrarna fått sina bilder av innerstadsskolor? Hur kommer 

det sig att de valt just de skolor som de har gjort? Det visade sig att rykten och 

rekommendationer i föräldrarnas hemområden i de flesta fall hade legat bakom deras 

uppfattningar om vilka fördelar ett skolbyte skulle medföra för deras barn samt om vilken skola 

de skulle söka sig till. I många fall visade det sig att en personlig kontakt med föräldrar som 

redan hade sina barn på den tilltänkta skolan var av avgörande betydelse. En förälder beskriver 

familjens väg från en grundskola i en av Stockholms södra förorter till en innerstadsskola på 

följande vis: 
Vi sökte till flera andra skolor. Först till en kommunal skola nära oss [i en 
närliggande stadsdel], men där fick vi inte plats. Sedan sökte vi till en friskola, som 
också låg nära, och där fick vi plats. Men då Sepide [en nuvarande klasskamrat till 
den skolbytande flickan] gick på den här skolan i stan och hennes föräldrar tyckte 
det var så bra, så valde vi det här.  
   - Förälder till en skolbytande elev 

 

Även släktband är viktiga i valet av skola samt att det i flera fall är såväl kusiner som mostrar 

och farbröder som går, eller tidigare gått, på den tillvalda skolan i fråga. Det framgår vidare av 

föräldrarnas redogörelser för hur de resonerade inför skolbytet att mycket stor vikt läggs vid vad 

andra skolbytande föräldrar har för erfarenheter av den tilltänkta skolan, och att beslutet mer 

sällan baseras på exempelvis skolans genomsnittliga meritvärde, eventuell profil och liknande 

fakta. Något som lyfts fram av föräldrarna utöver att valet till stor del grundas på rykten och 

rekommendationer är att ”känslan” är viktig för valet av skola. ”Det kändes rätt”, berättar flera 

av de intervjuade föräldrarna som förklaring till sitt val av skola. En förälder berättar hur han åkt 

till den tilltänkta skolan i fråga, betraktat skolgården och ”känt in” atmosfären. Utifrån denna 

känsla har han valt den skola där den nu tioårige sonen går. Han har dessutom utifrån samma 

känsla valt att sonen inför skolår 6 ska byta till en friskola i en annan del av innerstaden då han 

anser att det är för många ”invandrarelever” i de övre klasserna och att stämningen bland de 
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äldre eleverna ser ut att vara sämre på den nuvarande skolan. Det framstår som att den ”känsla” 

som föräldrarna utgår från i sitt val av skola har en tydlig koppling till den etniska och 

socioekonomiska sammansättningen på skolorna i den bemärkelsen att en hög andel elever med 

annan etnisk bakgrund än svensk och/eller elever bosatta i de socialt utsatta förortsområdena 

påverkar den ”känsla” föräldrarna får för skolan på ett negativt sätt. 

 

Frågan om hur en skolas rykte uppstår är komplicerad. Det som tydligt framgår av 

intervjumaterialet är att en skolas rykte är mycket viktigt för föräldrar som står inför valet av 

grundskola. En förälder som är bosatt i ett förortsområde norr om Stockholm berättar hur ”det 

snackas på gårdarna” och att många föräldrar i bostadsområdet söker sig bort från de lokala 

kommunala skolorna och istället söker sig till friskolor i närliggande områden, eller som i deras 

fall till en grundskola belägen i innerstaden. Föräldern berättar: 
Jag vet ju bara hur det var för oss, men man hör ju vad folk säger, och så ser man 
vad de gör. 

 

Detta ”snack” kan således handla både om de lokala skolornas upplevda brister och 

tillkortakommanden och de tillvalda skolornas fördelar och kan såväl avgöra valet att söka sig 

till en skola som beslutet att lämna en annan skola. 

 

Upplevelser av den nya skolan 
Av intervjumaterialet framkommer att föräldrar som fattat beslut om att låta sina barn börja i en 

innerstadsskola i en majoritet av fallen har tydliga förväntningar på vad bytet ska innebära för 

deras barns skolgång. Det handlar huvudsakligen om förväntningar på en – ur ett socialt och 

lärandeperspektiv – bättre miljö, om fler ”svenska” elever samt om en ökad närhet till svensk 

kultur. Frågan är om dessa förväntningar infrias genom skolbytet. Mycket av det som i 

intervjumaterialet framkommer som positiva aspekter av bytet till en innerstadsskola har en 

tydlig koppling till dessa förväntningar: 

Vår förhoppning var att allt skulle bli bättre. Språket, lärarna, lokalerna, det sociala 
klimatet. Och det har det blivit! 
                                                                                   - Förälder till en skolbytande elev 

 

Föräldrarna upplever över lag att den tillvalda skolan är lugnare och erbjuder en högre grad av 

arbetsro, vilket innebär att såväl den sociala miljön på skolan som själva inlärningsklimatet 

upplevs som bättre. Förhoppningen om att deras barn genom skolbytet skulle få möjlighet att 
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”umgås med mer svenska barn” tycker de också har infriats samt att deras barn i den nya 

sociala miljön fått ökade möjligheter att utveckla bättre färdigheter i svenska språket. 

 

I intervjuerna framkommer dock att föräldrarna inte bara har positiva erfarenheter av det 

genomförda skolbytet, utan att bytet även har medfört olika praktiska och känslomässiga 

svårigheter. När det gäller de mer praktiska svårigheterna tycker många föräldrar att den längre 

resvägen till skolan har ökat stressen på morgonen. Följande utdrag ur mina fältanteckningar 

kan illustrera detta: 
Jag frågar kvinnan om hon upplever några svårigheter som en följd av att de lät sin 
son börja i en innerstadsskola. Hon tittar på mig med trötta ögon och svarar: ”Det är 
mycket stressigt på morgonen för att få ihop allt. Men det är det värt, för barnens 
skull!” (Utdrag ur fältanteckningar) 

 

Stressen handlar om att barnen måste gå upp tidigare på morgonen, hinna äta frukost men inte 

minst hinna till skolan i tid. Denna känsla förmedlas främst av de yngre barnens föräldrar som i 

de allra flesta fall reser med sina barn till skolan på morgonen och hämtar dem efter skolans slut 

eller på fritids. De praktiska svårigheter som lyfts fram av de äldre barnens föräldrar har att göra 

med problem att hinna åka till skolan på kvällstid när det anordnas föräldramöten på grund av 

sena arbetstider, att familjen driver restaurang och inte kommer ifrån, att det finns många yngre 

syskon som inte kan lämnas ensamma på kvällstid. De upplever också en avsaknad av kontakt 

med de övriga föräldrarna i barnens klasser. De föräldrar som de umgås med, träffar och utbyter 

information och tankar med är så gott som uteslutande bosatta i samma förortsområde som de 

själva. De svårigheter av mer känslomässig karaktär som tas upp av föräldrarna handlar främst 

om att både barnen och de själva som en följd av bytet till en innerstadsskola konfronteras med 

fördomar gentemot såväl dem själva som ”invandrare” som mot det förortsområde där de bor. 

Detta kan till exempel handla om att barnen får höra negativa kommentarer kring sitt etniska 

ursprung och sin religiösa tillhörighet, främst islam, från andra barn på skolan och att barnen 

kommer hem ledsna och förvirrade. Det kan handla om att de i matsalen blir ifrågasatta då de av 

religiösa skäl inte äter samma mat, att en del ”svenska” barn uttalat inte vill umgås med 

”invandrarbarn”. Även evenemang som fotbolls VM kan ge upphov till diskussioner, bland 

elever i alla åldrar, där lojaliteten hos ”invandrareleverna” sätts på prov. Är de ”svenskar” så 

måste de enligt elevernas logik heja på Sverige, och vad händer då om Sverige ska möta det land 

som de själva, eller deras föräldrar, ursprungligen kommer från? 
Jag sitter och äter lunch med en ”blandad” grupp elever i skolår tre. I morgon är 
det fotbollsmatch mellan Sverige och Chile på Råsundastadion (tror jag!?) och flera 
av pojkarna har fått biljetter till matchen och är väldigt entusiastiska. En ”svensk” 
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pojke frågar en pojke med sydamerikanskt ursprung vilket lag han ska heja på. 
Sverige eller Chile? Vilken läktare ska han sitta på? Kommer han att jubla om 
Sverige förlorar? Pojken ser mer och mer förvirrad, och förtvivlad ut. Han säger att 
han inte vet, att han hejar på båda lagen. Då frågar en annan ”svensk” pojke om 
han inte älskar sitt hemland, och menar i det inte Sverige (där pojken är född) utan 
syftar på pojkens sydamerikanska familjebakgrund. Jo visst, svarar han. Då säger 
den förste ”svenske” pojken med upprörd röst: ”Vad då, tycker du inte om Sverige? 
Varför bor du här då?” (Utdrag ur fältanteckningar) 

 

Det handlar också om att barnen konfronteras med negativa bilder, och uppfattningar om deras 

bostadsområden. De får frågor som ”hur kan du bo där?” och många av barnens klasskamrater 

som bor i innerstaden, eller förortsområden med bättre rykte, får eller vågar inte komma hem till 

dem på fritiden. En förälder berättar hur han upprepade gånger försökt ta upp detta med den 

ansvariga läraren men upplever att inget görs från skolans sida för att motverka denna interna 

segregation på skolan (jfr. Bunar 2001). Denna svårighet att kommunicera med skolpersonalen 

och utveckla en dialog illustreras med ett resonemang kring känslan av att inte bli tagen på 

allvar som förälder, om hur skolan och dess personal, oavsett diskussioner och möten, ”gör som 

de vill”.  

Den pappa med utländsk härkomst som jag sitter och pratar med upplever hur 
skolans personal inte tar honom och hans uppfattning på allvar och hur de ofta 
missförstår honom och vad han menar. Han frågar sig om det kan ha med deras 
olika kulturella bakgrunder att göra. ”Om det är något som de inte förstår, varför 
jag gör som jag gör eller något, då de måste fråga mig och jag förklarar!” (Utdrag 
ur fältanteckningar) 

 

Det finns således en upplevelse av att skolan som institution, och lärarna, inte kan hantera det 

möte som uppstår mellan elever och föräldrar med olika kulturella, etniska, religiösa och 

socioekonomiska bakgrunder som uppstår som en följd av det fria skolvalets nyttjande. Det 

finns även en upplevelse av att det råder diskrepans, det vill säga bristande överensstämmelse, 

mellan skolans offentliga diskurs och rådande praktiker. En förälder uttrycker det på följande 

sätt: 
Skolan som helhet har en bra filosofi när det gäller att bemöta och ta tillvara barnens 
olika kulturella bakgrunder, erfarenheter och så vidare. Men sen kan det vara olika 
mellan olika lärare hur de faktiskt gör, i praktiken! 

 

”Jag går här för det är typ en svensk skola” 
Det visar sig att de skolbytande elevernas erfarenheter och berättelser, liksom i fallet med deras 

föräldrar, präglas av en kombination av att eleverna har sökt sig från en situation de är 

missnöjda med och att de söker sig till en skolsituation som de förväntar sig (och hoppas på) 

ska vara mer gynnsam för deras utbildning och framtida arbetskarriärer. Vad är det som de 
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skolbytande eleverna söker sig från? Vad är det som de tror sig kunna få i en innerstadsskola, 

som inte de lokala skolorna i deras bostadsområden kan erbjuda? Infrias deras förväntningar på 

vad skolbytet kan komma att innebära för deras skolgång och studieresultat? Har det uppstått 

några svårigheter i och med skolbytet? Precis som de intervjuade föräldrarna uppgav så säger 

de intervjuade eleverna att det i många fall var just deras föräldrar som fattade beslutet om 

skolbytet. När jag under intervjuerna frågar eleverna om varför de bytte skola visar det sig att 

de orsaker som eleverna själva anger till sitt skolbyte följer samma linje som föräldrarnas 

uttalanden, fast med tillägget av personliga erfarenheter. 

 

Ett flertal av eleverna beskriver att beslutet att söka sig till en skola utanför det egna 

bostadsområdet fattades då utvecklingen i de lokala skolorna upplevdes som negativ avseende 

sammansättning av elever på skolan, att en allt mindre andel av eleverna hade svenska som 

modersmål samt att skolmiljön präglades av bråk och stök. En elev berättar:  

Det var väl typ, alltså i den skola som jag gick i sexårs [förskoleklass], då var det typ 
bara svenskar. Sen när jag skulle börja sexan då var det mer invandrare än svenskar… 
Alla bara typ flyttade därifrån. Så man började prata, hade inte riktigt bra svenska. Då 
ville jag inte gå där. 

 

Utströmningen av ”svenskar” från dessa områden har gått relativt snabbt. Den intervjuade 

flickans beskrivning skildrar en förändring från ”typ bara svenskar” till att ”alla [svenskar] bara 

typ flyttade därifrån”, en utveckling som skedde från det att hon började i förskoleklass till dess 

att hon skulle börja skolår 6. Citatet visar för det andra på en upplevelse av att när andelen 

elever med annat modersmål än svenska ökar på en skola så påverkas den allmänna nivån på 

svenska språket på ett negativt sätt. Ungdomarna beskriver hur denna utveckling kom att 

påverka deras språkliga utveckling negativt vilket var en avgörande orsak till att deras 

föräldrar, och i vissa fall även de själva såsom föregående citat illustrerar, fattade ett beslut om 

skolbyte. En elev berättar: 
Min mamma tyckte liksom att jag borde träffa fler… Alltså jag kunde inte prata så bra 
svenska så tyckte hon att det skulle vara bättre för mig om jag gick i en svensk skola. 

 

En annan aspekt rörande utvecklingen på de lokala skolorna som de intervjuade eleverna har 

sökt sig från handlar om det sociala klimatet. Elevernas erfarenheter vittnar om ett upplevt hårt 

klimat med frekventa inslag av bråk, mobbing och vandalisering, om upprepade lärarbyten och 

en stor omsättning av elever, samt att undervisningens innehåll och lärarnas kompetens i många 

fall upplevs som bristfällig och otillräcklig. Bytet av skola handlade således för dessa elever å 

ena sidan om en förhoppning om en möjlighet att få tillgång till, vad som upplevs vara, ett 
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”bättre” svenskt språk, å andra sidan om ett miljöombyte till en omgivning som uppfattas vara 

mer gynnsam för elevers inlärning och utveckling. Att byta till en skolmiljö med fler 

”svenskar”, bestående av både vuxen skolpersonal och skolkamrater, lyfts fram av elever på 

samtliga nivåer som den viktigaste orsaken bakom skolbytet.  

 

Vad söker de sig till? 
Det är således främst två orsaker som kan förklara elevernas skolbyte. Den första är att allt 

färre elever på de lokala skolorna hade svenska som modersmål, något som upplevdes skulle 

leda till en negativ språkutveckling. Den andra orsaken är en upplevd försämring av de lokala 

skolornas sociala klimat med mer bråk och stök. Vad är det då som de skolbytande eleverna 

hoppades, och förväntade sig, finna i de nya miljöerna? Något som flera av de intervjuade 

eleverna tar upp är att de förväntade sig att en skolgång i en innerstadsskola skulle leda till 

högre krav på deras prestationer vilket upplevdes som positivt då de antog att detta skulle 

innebära att de fick bättre kunskaper och fick ”lära sig mer”. En elev i skolår 7 som 

genomförde sitt skolbyte inför sitt sjätte skolår berättar: 
Alltså, jag gjorde det [bytte till en innerstadsskola] för att här, de ställer liksom högre 
krav än i min förra skola, och jag visste det.  

 

Varifrån kommer denna bild? Hur vet en trettonårig flicka att hon får ”lära sig mer” i en skola 

belägen i innerstaden i jämförelse med de skolor som ligger i hennes bostadsområde? Det visar 

sig att denna vetskap, även i detta fall precis som i fallet med de skolbytande elevernas 

föräldrar, främst grundar sig på rekommendationer från släkt och vänner eller rykten som 

florerar i de bostadsområden där de bor. En elev uttrycker det så här: 

Jag har hört av andra [i hemområdet], och av sådana som går här, att det är bra här! 
 

Eleverna grundar sina uppfattningar om vilken skola som är ”bra”, och varför den är bra, främst 

på den generella uppfattningen i deras närmaste sociala omgivning. Det handlar om grannar, 

släktingar och vänner till familjen, men främst om andra barn och ungdomar som tidigare bytt 

till en innerstadsskola. Vad är det då som ses som eftersträvansvärt och som grundskolorna i 

innerstaden, till skillnad från de skolbytande elevernas lokala skolor, antas kunna erbjuda? En 

flicka i skolår 7 beskriver det så här: 

Min kusin går här och sa att det typ är högre status här, bra betyg och bra läxor och 
sånt. Så jag tänkte att jag skulle gå här! 
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Det handlar således om möjligheten att få bra betyg och de förutsättningar, exempelvis i form 

av läxor och en högre grad av arbetsro, som krävs för att kunna uppnå goda resultat. Eleverna 

pratar om att det är ”bättre ordning” och att det ”är lugnare” vilket enligt dem själva innebär 

bättre möjligheter att koncentrera sig och lyckas genomföra sitt skolarbete på ett bra sätt. Det 

handlar även om en förväntan på att det ger högre status att gå i en skola i innerstaden, vilket är 

ett resonemang som återkommer i intervjuer med skolbytande elever som nu lämnat 

grundskolan bakom sig och går det första året i gymnasiet. Ett stort antal av de intervjuade 

eleverna berättar om tidigare skolerfarenheter präglade av stökiga klassrum, oengagerade lärare 

och en upplevelse av att inte få lära sig någonting. Med detta som motpol växer bilden fram av 

vilka förhoppningar som fanns på den nya skolmiljön. Uttalandena färgas av en önskan efter 

”lugn och ro” och ”ordning och reda”. Men även, som tidigare nämnts, efter kunskap. En 

fjortonårig pojke uttrycker sig så här: 
Det är viktigt att få lära sig någonting i skolan, att lärarna kan lära ut. Inte att det typ 
ska vara vi som lär dom. Då är det ingen skola! 

 

Infriades deras förväntningar? 
De förväntningar som eleverna hade på vad bytet till en innerstadsskola skulle innebära 

handlade således om högre krav på deras prestationer, en mer positiv kunskaps- och 

språkutveckling samt inte minst bättre förutsättningar för att lyckas med sina studier i form av 

ett mer gynnsamt socialt klimat präglat av ökad arbetsro och mindre bråk. Infriades dessa 

förväntningar? Något som tydligt framkommer i de genomförda intervjuerna är att bytet av 

skola inneburit inte bara ett byte av geografisk belägenhet för själva skolbyggnaden, utan 

framförallt ett byte av social miljö. I barnens och ungdomarnas uttalanden framkommer att det 

råder en märkbart högre grad av arbetsro och en bättre social miljö på den skola de bytte till. 

En pojke i skolår 9 berättar:  

Det är inte lika mycket bråk, det är tystare på lektionerna, det är lugnare i korridorerna, 
mindre förstörelse, alltså vandalisering av skolan, mindre mobbing. Alltså det är 
mindre av allt det dåliga, i allmänhet. Så det är jätteskönt att komma hit.  

 

Samma situation uttrycks av en pojke i skolår 2, fast med andra ord: 
Här bråkar man inte lika mycket, man är mer snäll mot varandra. Här bestämmer 
fröken och de andra barnen gör som hon säger, och det tycker jag är bra. 

 

Barnens och ungdomarnas berättelser ger uttryck för en lättnad, gällande det sociala klimatet på 

skolgården och i korridorerna, samt arbetsron och ljudvolymen innanför klassrummets väggar. 

Som citaten ovan illustrerar är detta en upplevelse som delas av elever på samtliga nivåer. Att 
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skolmiljön upplevs som ”bättre” har inte enbart med färre bråk och tystare 

undervisningssituationer att göra. En annan aspekt av den sociala miljön på den tillvalda skolan 

som lyfts fram handlar om sammansättningen av elever på skolan. Flera av eleverna talar om 

den större andelen elever med etnisk svensk bakgrund och med svenska som modersmål som 

något mycket positivt. En flicka i skolår 8 berättar: 

Det är liksom en blandning av invandrare och svenskar. Då får man lära sig om båda 
kulturer. Inte som i min förra skola, där var det bara invandrare. 

 

Att elever med annan etnisk bakgrund än svensk är i majoritet i de lokala skolorna beskrivs 

som något som var ett problem, då den ”svenska kulturen” kom att bli påtagligt frånvarande. 

Bytet av skolmiljön resulterade i ett närmande till den svenska kulturen, menade de intervjuade 

eleverna. Ytterligare en aspekt av den ökade andelen elever med svenska som modersmål är att 

eleverna upplever att skolbytet resulterat i en möjlighet att lära sig en annan form av svenska i 

jämförelse med den svenska som i allmänhet talades på deras gamla skolor. Flera av eleverna 

talar om att de i sina tidigare skolor lärde sig en ”sämre svenska” eller en ”inte så bra svenska”, 

vilket förklaras just av det att andelen elever med svenska som modersmål var jämförelsevis 

liten. 

 

En annan aspekt av förväntningarna på vad skolbytet skulle innebära var att lärarna i 

innerstadsskolorna skulle ställa högre krav på elevernas arbetsinsats i skolan. Detta framgick 

dock främst i intervjuerna med de äldre eleverna, medan de yngre framhöll vikten av att ”lära 

sig något”. En pojke som lämnade skolan i sitt hemområde för en innerstadsskola inför skolår 8 

berättar så här: 
Om man ser i alla ämnen så tycker jag att kraven i skolan är högre. Till exempel i 
skolan där jag gick innan… Här får jag väl som bäst VG och sånt på proven. Där fick 
jag full pott varenda gång utan att plugga. Och då tycker jag att kraven här är mycket 
högre. Men man tjänar på det till gymnasiet. 

 

Det som citatet ovan visar på är att det å ena sidan handlar om att kraven i innerstadsskolan 

upplevs som högre i jämförelse med erfarenheter från den tidigare skolan, vilket i praktiken 

kan resultera i att eleverna får lägre betyg än vad de fick tidigare för samma prestationer. Å 

andra sidan finns en medvetenhet inför att de högre krav som ställs kan komma att resultera i 

en högre kunskapsnivå vilket upplevs vara gynnsamt inför framtida gymnasiestudier. En annan 

elev för fram ett annat perspektiv på frågan och menar att de i den tillvalda innerstadsskolan får 

en ärligare chans att visa vad de går för.  
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Det är lättare här, än där, för lärarna de håller ju samma krav i min förra skola som 
dom här, i princip, fast där har du stökiga lektioner, du har fler inställda lektioner och 
det är stökigare i allmänhet och då är det ju svårare att koncentrera sig på lektionerna 
och så. 

 

Utöver att kraven kan upplevas som högre i innerstadsskolorna så lyfter det här citatet upp en 

annan viktig aspekt, nämligen förutsättningarna att nå upp till målen och möta upp de krav som 

ställs. Det som eleven för fram är vikten av de grundläggande förutsättningar som måste finnas 

för att det ska vara rimligt att lyckas med sina studier och det handlar än en gång om den högre 

grad av arbetsro som eleverna anser prägla de skolor i innerstaden som de sökt sig till i 

jämförelse med deras gamla skolor. 

 

Svårigheter i mötet med den nya skolan 
Av genomförda elevintervjuer framgår att eleverna upplever sitt skolbyte som något 

övervägande positivt och att de förväntningar de hade på vad skolbytet skulle medföra i stor 

utsträckning infriats. Det visar sig dock att bytet till en innerstadsskola inte upplevts som lätt i 

vissa situationer och att flera av de intervjuade eleverna har liknande erfarenheter kring 

svårigheter som skolbytet medfört. En majoritet av de intervjuade eleverna berättar hur de i 

mötet med den nya skolmiljön kom att se på sig själva på ett delvis annat sätt, de upplevde sig 

som annorlunda i jämförelse med de övriga eleverna på skolan. En flicka som lämnade skolår 9 

vårterminen 2005 gör en återblick och berättar om hur hon upplevde sitt byte av skola inför 

skolår 5:  
Jag tyckte att det var helt annorlunda! Det låter kanske konstigt… men det var som att 
komma till en helt ny värld! Det var verkligen som ”Va! Vad gör jag här?”. Det var så 
här helt annorlunda människor, allting fungerade nästan så här på ett helt annorlunda 
sätt än vad det gjorde i min förra skola. Jag säger inte att det var dåligt för det var det 
inte, jag lärde mig där också... Men där var det så att jag var van vid att få bra resultat, 
men sen då där jag kom hit så skulle jag börja i svenska 2. och jag bara ”Va!? Nej det 
går inte! Det fungerar inte!” Jag var annorlunda! 

 

De erfarenheter som flickan ger uttryck för delas av många skolbytande elever och handlar om 

en upplevelse av att i och med skolbytet hamna i en helt ny, för eleverna obekant social miljö 

där såväl människorna som hur allt ”fungerade” var annorlunda i jämförelse med vad de var 

vana vid sedan tidigare. För det andra innebar skolbytet, främst för de äldre eleverna, att de 

upplevde hur de från att vara vana vid att få mycket goda resultat, vara ”bäst i klassen”, helt 

plötsligt fick kämpa hårt för att över huvud taget klara sig medelmåttigt. Istället för att vara den 

som ansågs behärska svenska språket på ett bra sätt blev de i de nya skolorna kategoriserade 

som i behov av undervisning i svenska som andraspråk.  
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En viktig aspekt av det ”annorlundaskap” som eleverna ger uttryck för, är hur mötet med den 

nya skolmiljön i många fall gör, eller inledningsvis gjorde, dem på ett nytt sätt medvetna om 

det omgivande samhällets uppfattningar om och bilder av deras hemområden. Barnen och 

ungdomarna berättar om erfarenheter av att fördomar mot de områdena där de bor överförs på 

dem själva, vilket har fått såväl sociala (i umgänge och samspel med andra elever på skolan) 

som pedagogiska (i undervisningssituationer och i möten med lärare och övrig personal på 

skolan) konsekvenser. Det kan handla om kommentarer som att ”Ni som bor i det området har 

bara råd att käka kebab eftersom era föräldrar äger kebabstället…”, utrop i korridoren ”Järva 

suger!” såväl som mer indirekta, men kännbara, åsikter bland eleverna som bor i innerstaden: 

”Vårbygänget bara skriker och stör”, ”Allt skulle vara bra i klassen om det inte var så många 

från Husby/Tensta/Rinkeby”. Det kan även handla om uppfattningar hos lärare och 

skolpersonal som exempelvis gör gällande att eleverna är ”vana vid en annan skolkultur” och 

därför behöver ett delvis annat – i många fall hårdare – bemötande i olika situationer. Det som 

samtalen med ungdomarna lyfter fram är att de utöver denna upplevelse av stigmatiseringens 

effekter i mötet med fördomar och negativa bilder hos andra elever och personal på den 

innerstadsskola de sökte sig till, även upplever ett slags omvänd situation i relation till sina 

kompisar hemma i bostadsområdet och de som fortfarande går kvar i den skola de sökte sig 

från. Samtliga svarar jakande på frågan om de fått höra kommentarer angående valet att byta 

skola. Ungdomarna ger således uttryck för två skilda aspekter av stigmatiseringens effekter. Å 

ena sidan en upplevelse av fördomar baserade på negativa bilder och förväntningar utifrån var 

de bor och deras ursprung, å andra sidan en upplevelse av fördomar baserade på negativa bilder 

och förväntningar utifrån deras val att gå i en skola belägen i ett förhållandevis välbärgat 

innerstadsområde. ”Annorlundaskapet” handlar inte enbart om den dagliga konfrontationen 

med stigmatiseringens effekter utan även om den förändrade självuppfattningen om den egna 

förmågan som avsnittets inledande citat illustrerar. Att i den tidigare skolan vara en av de 

”duktigaste” eleverna för att sedan i mötet med den nya skolan klassificeras som en av de 

”svagare” är en erfarenhet som flera av de lite äldre eleverna delar. Detta gäller både i fråga om 

den uppskattade förmågan i svenska språket och i fråga om omdömen respektive betyg i olika 

skolämnen. Denna upplevelse kan å ena sidan verka sporrande, ”nu ska jag kämpa ännu 

hårdare för jag vill klara mig bra”, å andra sidan kan den verka nedtryckande, ”det spelar ändå 

ingen roll vad jag gör, jag hamnar på IV18

 
 i vilket fall…”.   

                                                 
18 Det ”individuella programmet” är ett gymnasieprogram särskilt utformat för elever som inte klarat nivån 
godkänd i kärnämnena svenska, matematik och engelska i grundskolan.  
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Innerstadsskolor – en ”mellanhand” inför framtiden 
De intervjuade eleverna upplever att bytet av skola kommit att innebära att de får tillgång till en 

skolmiljö som ger bättre förutsättningar för förvärvandet av bra kunskaper och en ”bättre” 

svenska. En aspekt av detta som vid första anblick kan te sig motsägelsefull är att de tycker att 

den tillvalda skolan ger dem betydligt bättre förutsättningar för framtiden, trots att de i många 

fall får lägre betyg än vad de fick i den gamla skolan. När det gäller just det sammanlagda 

meritvärdet i skolår 9 uppger en majoritet av de intervjuade niondeklassarna att de tror att de 

skulle ha fått högre betyg om de gått kvar i den tidigare skolan, men de påpekar också att dessa 

högre meritvärden inte skulle avspegla motsvarande kunskapsnivå. Tvärtom menar de att de 

idag har lägre betyg, men att deras kunskapsnivå verkligen motsvarar de betyg de får vilket 

enligt de själva innebär att bättre förutsättningar att lyckas med sina gymnasiestudier i 

jämförelse med sina kamrater som går kvar i den tidigare skolan. Jag frågar vad de tror skulle 

ha hänt om de inte hade bytt skola. En pojke berättar så här: 
Jag kan säga hur jag tror att det skulle vara. Det har hänt med några av mina 
kompisar på riktigt som är ett år äldre. De fick toppbetyg i nian, sen får de typ G på 
allt i gymnasiet när de valde skolor mitt i stan. Så från MVG till G i typ alla ämnen. 
Det är svårt. 

 
Utöver elevernas upplever att de genom skolbytet har fått bättre förutsättningar att lyckas med 

sitt skolarbete framkommer det även ytterligare ett viktigt skäl till att de menar att det var rätt 

beslut att byta skola. Det handlar om framtida utbildningskarriärer, i första hand de i tiden 

närliggande gymnasiestudierna. Flera av de äldre eleverna menar att deras val att gå i en 

grundskola belägen i innerstaden hjälpt dem att komma över sin osäkerhet inför att söka sig till 

en ”bra” gymnasieskola. En femtonårig flicka berättar: 
Om jag hade stannat kvar i Vårberg och gått kvar där så hade det varit en större chock 
för mig tror jag att börja gymnasiet med en massa andra. Speciellt om de är 
jättesnobbiga, det kanske skulle vara jobbigare att smälta in. Att börja här, det är 
ungefär som en mellanhand, man förbereder sig lite mer. Då är det lite lättare. 

 

Den period av ”anpassning” som eleverna upplevde i samband med skolbytet under 

grundskolan upplevs och beskrivs av flera informanter som något av en förberedelse inför de 

kommande gymnasiestudierna på så vis att de vänjer sig vid den nya miljön. En annan jämnårig 

flicka uttrycker det så här:  
Och sen ska man ju gå på gymnasium och då går man ju inte på ett gymnasium som 
ligger nära oftast, så då har man ju ändå vant sig att åka tunnelbana! 
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Det handlar således dels om att komma över tröskeln att resa till skolan, att sätta sig på 

tunnelbanan för att ta sig till skolan, dels om att komma över den sociala tröskeln, att vistas i en 

social miljö som är annorlunda än den miljö som eleverna är vana vid. 

 

Ytterligare en aspekt som tas upp handlar om skolans upplevda status och hur den så att säga 

smittar av sig på eleverna. Jag gjorde återkopplande intervjuer med elever som lämnade skolår 

9 vårterminen 2005 och som nu går första året på gymnasiet. En flicka berättar om en fördel 

med att byta till en innerstadsskola som hon först kommit att märka av när hon lämnat 

grundskolan bakom sig och inlett sina gymnasiestudier. Flickan reflekterar kring hur hon 

inledningsvis upplevde föräldrarnas beslut att sätta henne i en innerstadsskola som ”jobbigt”, 

men att hon nu så här kan se att det var bra eftersom skolbytet innebär att: 

…det blir lättare sen efteråt. För då när dom säger ”Ah vilken skola kommer du 
ifrån?”, då svarar man ”Ja, jag kommer från innerstan…”  

 

Just upplevelsen av att en bakgrund på en innerstadsskola ger en högre status är något som lyfts 

fram av flera elever, både som en orsak till skolbyte och som en konsekvens av skolbytet. De 

elever som jag träffade när de gått ett par månader i första ring på gymnasiet berättar om deras 

upplevelser av att i högre grad blir accepterade av andra om de säger att de gick ut skolår 9 i en 

skola belägen i innerstaden, i jämförelse med om det varit fråga om en skola lokaliserad 

exempelvis i Husby eller Skärholmen. 

 

Slutsatser 
Valet att göra ett byte till en grundskola i innerstaden kan således förstås både som att elever 

och föräldrar söker sig bort från den upplevda negativa utvecklingen på de lokala skolorna 

avseende sammansättningen av elever, språkanvändningen och det sociala klimatet och att de 

söker sig till vad som upplevs vara bättre förutsättningar inför framtiden. De intervjuade 

föräldrarna lyfter fram möjligheterna för deras barn att lära sig prata ”bättre” svenska, vistas i 

en miljö där fler ”svenskar” ingår och som är präglad av ”svensk” kultur samt få ”svenska” 

kamrater. För att uttrycka det annorlunda, bytet av skola sker utifrån en förhoppning om att det 

i själva verket ska innebära ett byte av social miljö, där barnen får möjlighet att utveckla ett 

språkbruk och en social kompetens som är mer anpassad till, och med accepterad i, samhället 

som helhet som ett alternativ till den situationsbundna kompetens (Herman & Hermansson 

2003) de utvecklar inom de socialt utsatta invandrartäta förortsområdena. Elever pekar på 

liknande förklaringar till varför de bytt till en innerstadsskola. De uppger sig lämna en 
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skolmiljö präglad av en frånvaro av elever med etniskt svensk bakgrund, bråk och dålig 

arbetsro för att söka sig till en skolmiljö med en ökad närvaro av elever med svenska som 

modersmål. Det är en miljö som förväntas leda till bättre språk- och kunskapsutveckling. 

 

Av studien framgår att det oftast är föräldrar som beslutar om skolbytet, samt om vilken skola 

som är aktuell att söka till. Valet baseras inte i första hand på information om skolornas 

genomsnittliga meritvärde och lärarnas kompetens, utan det som framkommer av genomförda 

intervjuer är att skolvalet i stor utsträckning baseras på skolans etniska sammansättning. Därvid 

åsyftas vanligen inte andelen elever med utländsk bakgrund i allmänhet utan just andelen 

elever på skolan med ett annat modersmål än svenska som är bosatta i Stockholms socialt 

utsatta förortsområden. De intervjuade föräldrarna uppger att de först och främst har fått sin 

information om existerande skolalternativs för- och nackdelar från rykten som florerar i det 

egna bostadsområdet och från släktingars och vänners rekommendationer. Detta innebär att 

även om de själva saknar tillräcklig kunskap för att på egen hand navigera bland 

förekommande skolalternativ, så kan de med hjälp av sina sociala nätverk erhålla den 

information som krävs för att kunna välja en som de själva upplever det ”bättre” skola åt sina 

barn. 

 

Det visar sig att föräldrarna och eleverna upplever att deras förväntningar på vad skolbytet 

skulle kunna komma att innebära i mycket stor utsträckning har infriats. Skolbytet har dock 

även kommit att innebära att eleverna, som en följd av mötet med den nya sociala miljön, har 

utvecklat en ökad medvetenhet kring de negativa bilder och fördomar som finns i den nya 

omgivningen gentemot deras bostadsområden. Utöver konfrontationen med den stigmatiserade 

bilden av den ”segregerade förorten” innebär skolbytet dessutom att eleverna i många fall 

tvingas omvärdera bilden av sig själva då de i den nya sociala kontexten å ena sidan framstår 

som annorlunda i jämförelse med ”innerstadseleverna”. Å andra sidan blir de omkategoriserade 

till att i många fall tillhöra de ”svagare” eleverna och att vara i behov av undervisning i svenska 

som andra språk. Denna ”annorlundahet” som eleverna ger uttryck för kan förklaras utifrån 

deras resa mellan olika social kontexter samt att deras positioner upplevs på ett annat sätt och 

erkänns olika värden i den lokala kontexten i deras bostadsområden respektive i innerstaden. 

De utmanar den gängse uppfattningen om att tillhörigheten sammanfaller med ett 

socialt/geografiskt rum, vilka betraktas som synonymer (jfr Skawonius 2005). De praktiska och 

känslomässiga svårigheter som föräldrarna vittnar om har uppstått i mötet med den nya 

skolmiljön. Svårigheterna kan direkt kopplas till det som Skawonius betecknar som bristande 
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ekonomiska och tidsmässiga resurser (vilket i praktiken kan handla om att betala skolkort, köpa 

nya kläder, ha möjlighet att resa med sina barn till skolan samt kunna delta på exempelvis 

föräldramöten och andra aktiviteter som anordnas i skolan på kvällstid) samt den egna 

positionen i det sociala rummet (vilket i praktiken kan handla om en känsla av att inte ”passa 

in”, en konfrontation med i samhället förekommande fördomar gentemot det egna 

boendeområdet samt den egna etniska tillhörigheten, en osäkerhet inför mötet med den svenska 

skolan som institution och inte minst en upplevelse av språkförbistring).  

 

De ”skolbytande eleverna”, eller ”eleverna utifrån” som de vanligen kallas, utgör i praktiken en 

heterogen grupp avseende etniskt ursprung, modersmål, kulturell och religiös tillhörighet, 

föräldrarnas utbildning och yrkestillhörighet samt bostadsområde. Det som ”eleverna utifrån” 

har gemensamt är just att de kategoriseras som ”utifrån”, att de inte bor i skolans närområde 

samt att de i många fall har en annan etnisk, språklig, kulturell, religiös och socioekonomisk 

bakgrund än den dominerande på skolan (jfr Runfors 2003). Även om denna bild inte stämmer 

i praktiken (det finns elever med etniskt svensk bakgrund och svenska som modersmål som bor 

i de socialt utsatta förortsområden, det finns muslimska elever med annan språklig och etnisk 

bakgrund än svensk som bor i innerstaden och så vidare) så är det denna stereotypa 

kategorisering (Hylland Eriksen 1993) som dominerar såväl skolornas som elevernas diskurser. 

En av orsakerna till de skolbytande elevernas beslut att söka sig till en innerstadsskola var 

också att komma närmre den svenska kulturen och utveckla sociala nätverk där etniskt svenska 

barn och ungdomar ingår. En av de faktiska konsekvenserna av bytet av skolmiljö var att även 

om skolbytet gav upphov till ökade kontakter med ”det svenska” så kom eleverna att i 

betydande omfattning kategoriseras som motsatsen, det ”icke-svenska” (jfr Runfors 2003). 
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Kapitel 6. En mångkulturell skola, till vilket pris?  
Den genomförda kartläggningen av grundskoleelevers skolval och rörelsemönster visar att 

innerstadens kommunala grundskolor i många fall präglas av såväl ett inflöde som ett utflöde 

av elever (Kallstenius 2005, se även delrapport I). Andelen elever med annat modersmål än 

svenska respektive elever som bor i Stockholms socialt utsatta förortsområden ökar på dessa 

skolor, samtidigt som andelen elever som tillhör skolornas upptagningsområden och som söker 

sig till friskolor eller till skolor belägna i andra stadsdelar också ökar. I föregående kapitel 

presenterades och diskuterades hur de skolbytande eleverna och deras föräldrar resonerade 

inför beslutet att byta skola samt vilka förväntningar de hade på och hur de upplevde den 

tillvalda skolan. Syftet med detta kapitel är att lyfta fram ett annat perspektiv, nämligen det från 

de elever som tillhör de tillvalda innerstadsskolornas upptagningsområden och deras föräldrar. 

En granskning av Stockholms stadsdelar visar, såsom det diskuterades i kapitel två, att 

befolkningen i innerstaden har en i jämförelse med ytterområdena högre socioekonomisk status 

(avseende utbildningsbakgrund, arbetsmarknadsanknytning, genomsnittlig inkomstnivå) och en 

lägre andel av dess befolkning har utländsk bakgrund respektive utländskt medborgarskap. 

Inflödet av elever från Stockholms ytterområden har för många kommunala innerstadsskolor 

inneburit en påtaglig förändring av elevunderlagets socio-etniska bild. Som tidigare diskuterats 

i kapitel fyra har denna förändring i skolornas elevsammansättning påverkat verksamheten och 

lärarnas arbetssituation, något som ofrånkomligen i sin tur även har påverkat skolornas elever. 

Hur resonerar ”innerstadseleverna” och deras föräldrar kring det fria skolvalet och dess 

konsekvenser? Har de märkt av någon förändring över huvud taget, om så av vilken karaktär? 

Hur upplever föräldrar att skolans verksamhet, klimat och deras barn påverkas av inflödet av 

elever från andra stadsdelar? Har de själva funderat kring ett eventuellt skolbyte och vad det 

skulle kunna medföra? 

 

En förändrad skola 

De intervjuade föräldrarna vars barn går i de studerade skolorna vittnar om att skolorna 

genomgått påtagliga förändringar de senaste åren. Under intervjuerna märks det att dessa 

förändringar engagerar innerstadens föräldrar. Det framgår dessutom att det främst är de 

förändringar som upplevs vara av negativ karaktär som färgar föräldrarnas upplevelser av den 

pågående förändringsprocessen. Den förändring som föräldrarna upplever att deras barns 

skolor genomgår beskrivs i termer av ”ett förändrat socialt klimat”, ”ett hårdare klimat”, 
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”ökade grupperingar” och ”mer bråk och stök”. Nedan följer ett utdrag ur mina 

fältanteckningar i samband med en föräldraintervju: 
Jag genomför en intervju med en förälder vars dotter går i klass åtta. Mamman är 
bekymrad över utvecklingen på skolan och den ökade andelen elever ”som saknar 
lokal anknytning till skolan” som hon uttrycker det. Det var väldigt tydligt att hon inte 
ville säga att det var den ökade andelen på skolan av elever med annan etnisk 
bakgrund än svensk respektive som bodde i de socialt utsatta förortsområdena som 
hon avsåg, men det framgick tydligt av sammanhanget. Hon talade om förändringen 
med hjälp av olika omskrivningar, som just ”elever som saknar lokal anknytning till 
skolan”, ”sådana som inte vet hur de ska bete sig” och ”de som inte bor här”. Att 
inflödet av elever ökat hade förändrat stämningen på skolan, menade hon, och hade 
resulterat i olika gängbildningar och motsättningar. (Utdrag ur fältanteckningar) 

 

Citatet illustrerar att den pågående förändringen inom innerstadens kommunala grundskolor är 

en känslig fråga att prata om. De intervjuade föräldrarna väger noggrant sina ord, de är osäkra 

på hur de skulle framstå om de uttryckte sig negativt om pågående utveckling på deras barns 

skolor. De tvekar att öppet uttrycka sin osäkerhet inför vad den ökande andelen elever med 

annat modersmål än svenska respektive elever som bor i socialt utsatta områden kommer att ha 

för konsekvenser för deras egna barns skolgång. I stället uttrycker de en allmänt negativ 

inställning till den pågående förändringen: ”Det känns lite osäkert…”, ”Man blir ju lite 

orolig…”. Ett flertal föräldrar tar dock fasta vid syn- och hörbara tecken på denna förändring 

såsom ett förändrat språkbruk, klädsel och beteendet på skolgården samt i matsal och 

korridorer. Föräldrarna upplever hur deras barn tagit med sig ett språkbruk hem som de inte är 

vana vid att höra. Det handlar både om användandet av slanguttryck, om uttryckssätt och 

språklig melodi. Som en förälder uttrycker det: ”Det blir lite som den där Rinkebysvenskan…”, 

vilket inte uppfattas som positivt.  

Föräldrarna menar dock att det är möjligt för deras barn att själva välja i vilken utsträckning 

och i vilka sammanhang de vill prata ”på det viset”. De hävdar vidare att barnen har utvecklat 

ett slags alternativ situationsbunden språkanvändning som de använder när de vill. En annan 

aspekt av hur inflödet av elever har kommit att förändra skolsituationen som lyfts fram av de 

intervjuade föräldrarna är att det ”kommit allt fler barn utifrån som inte kan spelreglerna” vilket 

leder till mer bråk och konflikter mellan barnen. Det kan handla om olika uppfattningar bland 

barn från olika delar av staden om regler gällande exempelvis fotboll, kula och kull, men det är 

än mer en fråga om hur de olika uppfattningarna hanteras. Föräldrarna upplever att det uppstår 

bråk och tjafs kring meningsskiljaktigheter i större utsträckning nu än tidigare och de gör i flera 

fall kopplingen att detta kan förklaras utifrån den ökade andelen elever som inte är bosatta 

inom skolans närområde, i innerstaden. Kärnproblemet är, som en förälder uttrycker det, att det 
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”i allmänhet kommit många barn till skolan som inte bor här och som inte vet hur man ska bete 

sig”.  

 

En annan förändring som återkommande betonas har att göra med de allt mer synbara 

elevgrupperingarna på skolorna. Detta är något som oroar många föräldrar. Dels oroar 

grupperingarna i sig genom att det blir en uppdelning av eleverna vilket antas leda till en lägre 

grad av samhörighet både i de enskilda klasserna och på skolan som helhet. Dels genom att 

framväxten av de olika grupperingarna upplevs utvecklas till olika ”gängbildningar” och att det 

uppstår en ökad ”rörighet” på skolan med ökade motsättningar och bråk. De beskrivna 

grupperingarna är av både socioekonomisk och etnisk karaktär. Elever med utländsk bakgrund 

och de som bor i Stockholms socialt utsatta förortsområden söker sig till varandra, medan 

elever med svensk bakgrund och de som bor i Stockholms innerstad söker sig till varandra. En 

annan aspekt som föräldrarna upplever som oroande är den ökande förekomsten av grupper 

utifrån som kommer till skolan ”för att göra upp”. Föräldrarnas bild är att det just är fråga om 

uppgörelser mellan ungdomar från ”förorterna”, fast nu råkar en del av dem gå i deras barns 

skola.  

 

En oro som blir tydlig i intervjumaterialet handlar om risken för att de ökande grupperingarna, 

och förekommande motsättningar, kan resultera i utvecklandet av rasistiska tendenser. Följande 

utdrag ur mina fältanteckningar är hämtat från en situation där jag blir uppsökt av en förälder 

som vill delge mig oron för sin son.  

Jag satt i korridoren utanför det klassrum där klassens mentorer höll 
utvecklingssamtal. En mamma kom fram och satta sig bredvid mig för att prata 
medan hon väntade på att det skulle bli hennes tur att ha samtal. Hon uttryckte en 
stor oro för utvecklingen på skolan med en ökad andel elever med utländsk 
härkomst, fler elever från förorten och de problem som varit på skolan den senaste 
tiden med bråk och även med ditresande elever från andra skolor som vill bråka. 
Hon är väldigt orolig för sin son och berättar att både hon och han, separat och 
tillsammans, funderat mycket på ett eventuellt skolbyte. Bakgrunden till det är att 
han inte trivs, han känner sig utsatt från ”invandrareleverna”. Mamman berättar att 
hennes son det senaste året utvecklat rasistiska tendenser och ger uttryck för 
rasistiska åsikter, just med bakgrund av att han blivit utsatt av inresande elever med 
utländsk bakgrund. Och det skrämmer henne, för som hon beskriver det så ”var han 
aldrig sådan tidigare, det har kommit nu på grund av vad som händer i skolan”. 
(Utdrag ur fältanteckningar) 

 

Föräldrar till elever som tillhör de studerade skolornas upptagningsområden upplever således 

att deras barns skolor har förändrats till följd av den förändrade elevsammansättningen. Den 

ökande andelen elever med en annan etnisk bakgrund än svensk, respektive elever bosatta i 
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Stockholms socialt utsatta förortsområden, upplevs ha resulterat i att skolans sociala klimat 

förändrats vilket föräldrarna exempelvis tycker sig märka av genom att deras barn har utvecklat 

en situationsbunden jargong färgad av det språkbruk som flera av de skolbytande eleverna bär 

med sig från de invandrartäta förortsområdena. Skolmiljön uppfattas från föräldrarnas 

perspektiv inte bara ha förändrats, utan dessutom blivit hårdare med tydligare grupperingar och 

med olika former av motsättningar bland eleverna som följd. Den förändrade skolmiljön 

upplevs således, för det första, ha sin grund i den ökade andelen elever med ett annat 

modersmål än svenska, vilket påverkar språkbruket hos eleverna med svenska som modersmål. 

Enligt de intervjuade föräldrarna kan det även påverka undervisningskvaliteten överlag då 

lärarna måste anpassa sin undervisningsnivå så att även elever med bristfälliga kunskaper i 

svenska har möjlighet att följa undervisningen. För det andra upplevs förändringen vara av 

social karaktär då inflödet av elever med bakgrund i de socialt utsatta bostadsområdena har 

förändrat det sociala klimatet på skolan, vilka upplevs föra med sig andra normer och 

värderingar och en i allmänhet ”hårdare attityd”. För det tredje upplever en del föräldrar att 

deras barn har svårigheter att hantera denna sociala förändring och saknar möjlighet att prata 

om det. Som en följd av detta utvecklar vissa elever en negativ inställning till såväl personer 

med en annan etnisk bakgrund än svensk som personer som bor i ”förorten”. 

  

”Det är så här det ser ut idag, och det måste våra barn lära sig!” 
Enligt merparten av de intervjuade innerstadsföräldrarna upplevs inte de förändringar som 

deras barns skolor genomgår som positiva, utan tvärtom, de upplevs i många fall som ett 

problem. Men är det verkligen så att föräldrarna genomgående upplever samtliga förändringar 

som något negativt? Ett svar är nej! I intervjuerna framgår det också att utvecklingen mot en 

mer mångkulturell skola upplevs av flera intervjuade föräldrar som något positivt och 

nödvändigt. Föräldrar tar upp vikten av att deras barn får vad som skulle kunna betecknas som 

en ”mångkulturell kompetens”. Denna mångkulturella kompetens lyfts fram som något 

eftersträvansvärt och anses mycket viktig med tanke på att dagens svenska samhälle är 

mångkulturellt. En pappa till en pojke i skolår 8 uttrycker sig så här: 

Jag ser det som mycket positivt att min son får gå i skolan ihop med elever som har olika 
ursprung och som även bor i förorten. Går man i en homogen skolmiljö blir mötet med 
omvärlden sedan chockartat! Det mångkulturella är ett viktigt inslag i hans utbildning, 
eftersom samhället är mångkulturellt. Det är inte självklart att alla föräldrar vill eller kan 
ge det. Men det är ju så att det kan bli jobbigare, att det kostar mer, till exempel på grund 
av olika värdegrunder och normer.  
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Citatet ovan illustrerar en upplevelse av att det är positivt att skolmiljön utvecklas till att bli 

mer heterogen avseende elevunderlagets socioekonomiska bakgrund och etniska tillhörigheter. 

Att få möta elever med en annan bakgrund än ens själv kan enligt de intervjuade föräldrarna 

vidga innerstadselevernas perspektiv och leda till en ökad förståelse för hur dagens samhälle 

ser ut. Föräldrarna menar att det är mycket viktigt att få intryck från andra grupper i samhället, 

att få höra hur de tänker och resonerar kring olika saker samt inte minst få en direkt erfarenhet 

av hur ens beteenden och uttalanden uppfattas och bemöts av personer med olika bakgrunder. 

Att få ta del av dessa intryck är utifrån detta perspektiv en förutsättning för att utveckla en 

förståelse för varandra. Flera av de intervjuade föräldrarna ger uttryck för en medvetenhet kring 

de förekommande skillnader som finns mellan Stockholms mer välbärgade innerstadsstadsdelar 

och de utsatta förortsområdena. De uttrycker att de själva skulle fatta samma beslut som de 

skolbytande elevernas föräldrar, om de befann sig i deras situation.  
 

Det uppfattas således som positivt att skolan utvecklas mot att bli i högre grad mångkulturell 

och mer etniskt och socioekonomiskt heterogen, då denna heterogenitet anses bättre motsvara 

hur dagens svenska samhälle ser ut. Att gå i en homogen skolmiljö förbereder inte barnen och 

ungdomarna inför ett vuxenliv i ett samhälle präglat av mångfald och differentiering, enligt 

detta resonemang. Dock menar en del föräldrar att det ”kan bli jobbigare” för deras barn att gå i 

en mångkulturell skolmiljö då det i ett mångkulturellt möte kan uppstå ”kulturkrockar” på 

grund av olika normer och värdegrunder. Den mångkulturella skolan har således ett pris. I en 

intervju med ett föräldrapar sammanfattar den ena föräldern sina tankar kring situationen på 

följande vis: 
Utvecklingen mot en mångkulturell skola i sig är positiv eftersom det är så samhället 
ser ut idag. Problemet är att skolan inte var förberedd, utan agerar alldeles för sent, 
när det redan finns ett problem!  

 

Skolan som institution, dess personal och inte minst samhället i stort, har enligt de intervjuade 

föräldrarnas uppfattning väntat alldeles för länge innan de agerade för att bemöta det förändrade 

elevunderlaget och de förändringar som inflödet av elever medfört för skolornas verksamhet. 

Inflödet av elever hade inte behövt bli ett problem, resonerar de, men nu har det blivit det och 

det kommer att ta lång tid att åtgärda de svårigheter som skolan, och hela grundskolesystemet, 

nu brottas med. En aspekt av detta icke-agerande eller snarare fördröjda agerande, är att 

föräldrarna upplever hur ansvaret för integrationsarbetet i allt för stor utsträckning lagts över på 

eleverna själva, och på dem som föräldrar. En förälder frågar sig:  
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… och hur ska våra barn klara av en situation som skolans personal, och vi vuxna 
över huvud taget, inte klarar av på ett särskilt bra sätt? 

 

Det framstår således som att det inte är den ökade mångfalden i sig som upplevs som 

problematisk, sett utifrån föräldrarnas perspektiv, utan dess konsekvenser och skolans 

hanterande av den förändrade situationen.  

 

Tankar kring att byta skola 
Som presentationen av de studerande skolorna i kapitel fyra visade präglas de båda 

skolenheterna, utöver av ett inflöde av elever, även av ett utflöde av elever som tillhör deras 

upptagningsområden. Hur resonerar de intervjuade föräldrarna kring möjligheterna att välja 

skola? Funderingar kring friskolor, och skolbyten överhuvudtaget, är inte främmande för de 

intervjuade föräldrarna. Flertalet berättar att de varit och besökt både kommunala skolor i andra 

delar av staden och friskolor. Det visar sig att det i många fall är föräldrarna, och inte i första 

hand eleverna, som är intresserade av alternativa skolor. Många av de intervjuade föräldrarna 

tycker att idén med friskolor är ”spännande”, att det är ”något nytt” samt att de skulle få ”större 

möjligheter att påverka” på en friskola i jämförelse med hur det är på den kommunala skola där 

barnen nu går.   

Föräldrarna resonerar mycket kring vad som är en ”bra” skola och hur de själva förhåller sig till 

det egna skolvalet utifrån detta. Nedan följer ett utdrag ur mina fältanteckningar från en 

intervju med ett föräldrapar med en åttaårig dotter: 

Jag träffar två föräldrar till en flicka i de lägre skolåren. Vi diskuterar frågan om hur 
det kommer sig att de valt just den skola som de har och om de någon gång haft 
funderingar kring att byta skola. De berättar att själva känner sig nöjda, än så länge. 
De berättar sedan att många föräldrar i familjens umgängeskrets som också bor i stan 
som inte fattat samma beslut som de har gjort, och låtit barnen gå i den närmast 
liggande skolan, utan som vill till en ”bättre” skola och därför söker sig till friskolor 
och skolor i andra delar av stan. (Utdrag ur fältanteckningar) 

 

Vad är då en ”bra” skola och vad är det som utmärker en ”bättre” skola? Något som tydligt 

framkommer i intervjumaterialet är att det finns en upplevelse av att friskolor erbjuder en 

kvalitetsmässigt bättre utbildning än de kommunala grundskolorna. Så här svarar en förälder 

till en elev i åttonde klass på frågan om hon är nöjd med den utbildning som hennes dotter får: 
Det är väl OK, men hon får ju inte en lika bra utbildning här som hon skulle få på 
friskolor eller på internat, om du förstår vad jag menar!? 
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I intervjuer med föräldrar till elever i de lägre skolåren framkommer funderingar kring 

eventuella skolbyten när barnen blir äldre. Föräldrarna berättar att de ”än så länge är nöjda” 

men att de upplever att det är alldeles för oroligt i de högre klasserna.  

Jag träffar en pappa till en pojke i de lägre skolåren. Pappan berättar att familjen 
tänker sig att pojken får byta skola i samband med att klasserna ska splittras och 
göras om lite längre fram. Han har varit och tittat på en friskola i stan som han tycker 
ger ett bra intryck. Pappan upplever de äldre eleverna på skolan som stökiga och 
bråkiga. Han har träffat på dem vid flera tillfällen och han tycker att de över lag känns 
otrevliga, stämningen har inte känts bra och han har också hört att skolan har börjat 
få ett dåligt rykte. Han har fått ett betydligt bättre intryck av den friskola de har tänkt 
sig låta pojken börja i. Han har varit där flera gånger och tittat och har då observerat 
hur de äldre barnen på skolan uppför sig, mot varandra och mot vuxna, och tycker att 
stämningen känns positiv och harmonisk. (Utdrag ur fältanteckningar) 

 
Av samtalet framgick att en aspekt av den ”stökighet” som föräldern upplever präglar de äldre 

klasserna till stor del kan förklaras av det ökade inflödet av elever ”som gått i andra skolor 

tidigare” och som söker sig till innerstadens skolor när de börjar i de högre klasserna. Det som 

föräldern tagit fasta på, och upplever som negativt, är såväl den språkliga jargongen eleverna 

emellan och det sociala klimatet som att skolan till följd av detta börjat få ett dåligt rykte.  

 

Den ökade mångfalden och dess konsekvenser  
Det ökade inflödet av elever till de studerade skolorna har, som jag har redogjort för i tidigare 

kapitel, resulterat i förändrade undervisningssituationer i klassrummet och i omformningen av 

skolornas sociala miljö. Liksom deras föräldrar upplever även de intervjuade eleverna – boende 

i innerstadsskolornas upptagningsområden – att deras skolmiljö förändrats på ett påtagligt sätt 

genom det ökade elevinflödet. Elevernas svar visar på en upplevelse av att det sociala klimatet i 

de enskilda klasserna och i skolan som helhet har förändrats allra mest, något som även berör 

deras sociala position och det egna språkanvändandet. Av intervjumaterialet framgår det att 

detta främst är frågor och funderingar som tas upp av de äldre eleverna. De yngre eleverna 

menar att det visserligen kan vara skrikigt och bråkigt men de gör inte distinktionen mellan 

eleverna med utgångspunkt i deras bakgrund på samma sätt som deras äldre kollegor.  

 

Elever från de högre klasserna berättar hur inflödet av elever från andra delar av staden i många 

fall blev märkbart i och med övergången till det som tidigare kallades för högstadiet, vilket i 

studerade skolornas fall innebär skolår 6 respektive 7. I samband med denna övergång upplöses 

tidigare klassammansättningar för att ”blanda” eleverna och då många omkringliggande skolor 

sträcker sig upp till skolår 5 respektive 6 sker ett naturligt inflöde av elever i samband med 

utformandet av dessa nya klasser. Så idén om en ny klassammansättning är i sig inte ny för 
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eleverna utan det som anges vara kärnan i förändringen är inflödet av elever som tidigare gått i 

skolor belägna i de socialt utsatta förortsområdena. 

 En trettonårig flicka berättar: 
Det blev liksom en lite större grupp från förorten, liksom jättemånga. Hela klassen 
känns som en klass med invandrare! 

 

I samband med att klasserna skulle göras om var det en stor grupp elever som tidigare gått i 

samma skola i en förort till Stockholm som sökte sig till en av de studerade skolorna. De 

skolbytande eleverna kände redan sedan tidigare ett flertal elever på skolan och önskade att bli 

placerade i den klass där flera av deras kamrater gick, och skolan gick dem till mötes. Det som 

hände i den klassen var att, då en betydande andel av eleverna kom att ha en annan etnisk 

bakgrund än svensk, bodde i samma bostadsområde och i många fall hade gått i samma klass 

tidigare så kom denna grupp av elevers jargong och beteende att bli dominerande och så att 

säga ange tonen i klassen och även i stor utsträckning forma den uppfattning som andra klasser 

och skolans lärare kom att få om den aktuella klassen. Denna upplevelse, att en stor andel 

skolbytande elever i en klass så att säga kom att forma klassens ”(sub)kultur” och gemenskap, 

visar sig även kunna påverka det sociala umgänget på så vis att det uppstår en skiljelinje mellan 

elever med olika bakgrunder. I en intervju med två elever diskuteras detta och deras upplevelse 

är att deras klass blev splittrad i och med den ökade mångfalden. 
De är rätt stora i klassen, det blev så för att de är så många. Och vi är ju inte som 
dem. Vi bor inte där. Vi har ingen utländsk, vad heter det?, bakgrund…  

 

Eleverna menar att tidigare, då andelen pendlande elever var lägre i klassen, umgicks alla med 

varandra utan att det spelade lika så stor roll var de bodde eller vilket modersmål de hade. När 

andelen pendlande elever ökade så ökade också dessa bakgrundsfaktorers betydelse och blev 

tydliga i form av ”vi och dem” grupperingar. De intervjuade eleverna, själva av etniskt svensk 

bakgrund och boende i innerstaden, upplever att de inte blir accepterade av de skolbytande 

eleverna på lika villkor. Ytterligare en aspekt av skolmiljöns förändring som de intervjuade 

eleverna tar upp har med den egna språkanvändningen att göra. Flera av eleverna berättar hur 

de själva, eller inledningsvis deras föräldrar, lagt märke till att deras sätt att använda svenska 

förändrats. Det handlar, enligt eleverna, dels om ordval och ordförråd och dels om själva sättet 

att prata, den språkliga jargongen. En flicka uttrycker det så här: 

Till och med jag, som är helsvensk, börjar låta som dom. Det där slanget och så där. 
Man låter som en ”wanna be blatte”! 
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Den språkliga jargong som flera av de skolbytande eleverna för med sig från förorternas skolor 

färgar av sig på eleverna med svenska som modersmål, något som av vissa elever upplevs som 

”coolt” medan andra finner det mer besvärligt och lite pinsamt. Den ovan citerade flickan 

berättar att hon själv blev medveten om sitt förändrade språkbruk i samband med att familjen 

var bortbjudna på middag och hennes pappa med bestämdhet uppmanade henne att inte under 

några omständigheter prata ”på det viset” under middagen. ”På det viset” avsåg användandet av 

slanguttryck som de skolbytande eleverna fört med sig och som flickan tagit efter.  

 

Ett förändrat socialt klimat 
Elever från skolornas upptagningsområden upplever således att det ökade inflödet av elever 

och den därpå följande ändrade elevsammansättningen förändrat deras skolmiljö i olika 

avseenden. Dels att det sociala klimatet i klasserna, och i skolan i allmänhet, påverkats genom 

att det uppstått tydligare skiljelinjer mellan olika grupperingar baserade på etnisk tillhörighet 

och var eleverna bor, dels att de själva påverkats av detta genom att i alla fall inte accepteras av 

de skolbytande eleverna men även genom att deras eget språkbruk färgats av de skolbytande 

elevernas språkliga jargong. Det som i intervjumaterialet framstår som den mest centrala 

förändringen handlar dock inte om en eventuell språklig påverkan utan just om de upplevda 

förändringarna i det sociala klimatet. Följande citat är hämtat från en intervju med två pojkar i 

skolår 7: 
Jenny: Trivs ni i er klass? 
Elev 1: Så där. 
Elev 2: Inte så. 
Jenny: Varför då? 
Elev 1: Bråkigt och stökigt och så.  
Jenny: Vad är det som är jobbigt? 
Elev 2: Folk håller på och skriker, rakt ut. 
Elev 1: Den här klassen är mycket stökigare! 

 

Så långt är diskussionen allmän och visar på hur de intervjuade eleverna upplever sin klass som 

varandes bråkig, stökig och skrikig, samt att detta är något som de inte upplevde i den klass där 

de gick tidigare innan klasserna blandades upp. När jag frågar pojkarna vad det är som har 

förändrats framgår det av deras svar att det, enligt deras upplevelse, ökade inflödet av elever 

som tidigare gått i ”skolor i förorten” resulterat i att det sociala klimatet i klassrummet och i 

skolan som helhet förändrats.  

Jenny: Tycker ni att det är jobbigt? 
Elev 1: Ja verkligen. Det är nästan bara de som skriker. 
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Precis som citatet ovan illustrerar upplever en majoritet av de intervjuade eleverna att det ökade 

inflödet av elever har inneburit att skolmiljön i högre utsträckning präglas av att det är 

”bråkigt”, ”stökigt” och ”skrikigt”. Detta visar sig både handla om situationen i klassrummet 

där undervisningen, enligt eleverna, drabbas negativt av att elever skriker rakt ut, inte sitter ner, 

inte läser sina läxor. Det är dock inte bara i klassrummet som eleverna upplever negativa 

förändringar i den sociala miljön, utan detta gäller även i korridorer och på skolgården. En 

femtonårig pojke berättar: 

Det blir ju så att man känner sig hotad av de där invandrarkillarna som går och 
spänner sig, och utmanar. Det är många som tycker det är jättejobbigt men inga 
vågar säga ifrån! 

 

Enligt eleverna bildar skolbytande pojkar med annan etnisk bakgrund än svensk grupperingar 

på skolan som upplevs utmanande och hotande, främst av pojkar med etniskt svensk bakgrund. 

De känner sig osäkra då de inte i samma utsträckning bildar ”gäng” utan snarare umgås i 

mindre grupper om två eller tre och de känner sig utmanade utan att veta hur de ska hantera 

det.19

Eleverna menar dock att dessa kraftmätningar mycket sällan övergår i en fysisk konflikt. Det är 

dock inte så att fysiska slagsmål, eller ”tjafs” som eleverna uttrycker det, lyser med sin 

frånvaro. Flera av de intervjuade eleverna berättar om att det kommer gäng från andra skolor 

för att söka upp en elev för att ”göra upp”, något som eleverna menar företrädesvis händer de 

skolbytande eleverna. Eleverna, även i detta fall särskilt pojkarna, uttrycker dock att de ändå 

 De genomförda intervjuerna och observationerna visar dock på att det först och främst är 

fråga om en verbal och kroppsspråklig kraftmätning där den sociala hierarkin etableras 

respektive utmanas. Jag frågade elever som bor i innerstaden och tillhör skolornas 

upptagningsområden om de fått höra kommentarer angående var de bor och vilken etnicitet de 

har. Citatet nedan är hämtat från en intervju med en grupp pojkar i skolår 7. 

Jenny: Får ni höra kommentarer kring att ni är svenskar och bor i stan? 
Elev 1: Ja. 
Elev 2: Det kommer ofta upp typ ”jävla svenne”… 
Elev 3: … och så blir dom jättesura om man själv säger ”jävla invandrare” eller 
något. Det är bara ett exempel! 
Elev 1: Då kallar dom en för rasist. 
Elev 2: Så håller dom på och snackar med en massa andra i andra klasser att vi är 
rasister. 
Elev 3: Och så säger dom att dom typ ska hämta gäng från typ deras förorter. 
Elev 2: Det är mycket så de säger… 
Elev 1: Att de ska hämta folk, att det ska hända saker efter skolan. 

 

                                                 
19 Det är dock i detta sammanhang viktigt att poängtera att det självfallet inte är alla skolbytande pojkar med 
utländskt påbrå som söker sig till dessa grupperingar (”gäng”), eller att alla pojkar med etnisk svensk bakgrund 
som bor i innerstaden som känner sig hotade och/eller utmanade av dessa.  
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blir påverkade av detta. Citatet nedan illustrerar detta och är hämtat från en intervju med två 

fjortonåriga pojkar: 
Elev 1: Det kommer folk från olika skolor i förorten och väntar vid trappan, och sen 
när dom kommer så… (tystnar) 
Jenny: Händer det ofta? 
Elev 1: Ja. 
Elev 2: Den här terminen har det varit flera gånger, att det varit folk här från förorten 
och… (tystnar). 
Jenny: Är det jobbigt? 
Elev 1: Ja. 
Elev 2: Ja för de säger ju… 
Elev 1: Inte kanske direkt skrämmande, men irriterande. 
Elev 2: …de säger ju när man typ går förbi att vi ska gå och hämta någon kille… 
(tystnar) 
Jenny: Gjorde ni det? 
Elev 1: Ja, annars skulle de ju slagit oss! 

 

Att elever från andra skolor kommer till den egna skolan under skoltid för att slåss upplevs som 

skrämmande i sig. Dessutom handlar det om en upplevelse av att under hot om våld bli 

indragen i konflikter som inte har med dem själva att göra.  

 

Det finns således ett flertal olika aspekter av den förändrade skolsituationen som upplevs som 

problematiska. För en del elever är de negativa erfarenheterna övervägande och de har svårt att 

över huvud taget se någon fördel med att gå i en skola präglad av ökad mångfald. 

Jenny: Kan ni se något positivt med att gå i en klass med elever med så olika 
bakgrunder? 
Elev 1: Nej, ingenting 
Elev 2: Kanske skulle det kunna vara det, men det är inte det. 
Elev 3: Inte i det här fallet. 
Elev 4: När det blir fler folk med andra bakgrunder så blir det lite… (tystnar) 
Elev 2: Lite som ”vi” och ”dom”. 
Jenny: Vad skulle krävas för att det skulle kunna bli bra? 
Elev 4: Inte så många… 
Jenny: Så det handlar om att det är för många? 
Elev 2: Ja, det blir som att vi är den andra kulturen, fast vi är i Sverige, typ. 

 

Citatet ovan visar på en upplevelse av att den ökade andelen elever ”med andra bakgrunder” 

resulterat i ett ”vi” och ett ”de andra” och en känsla av att den svenska kulturen får stå tillbaka 

till förmån för den ”invandrarkultur” som elevinflödet, enligt dessa elevers resonemang, 

medfört. De intervjuade eleverna medger dock att de kan se att den ökade mångfalden skulle 

kunna vara positiv, men att den på deras skola inte är det.  
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”De hörs men de gör inte någonting” 
Förändringarna på skolorna upplevs således av eleverna ha medfört en rad nya problem. Den 

strakaste känslan eleverna uttrycker dock är att situationen ”på något sätt har blivit 

annorlunda”. Följande utdrag från mina fältanteckningar visar hur två trettonåriga flickor 

resonerar. 

Flickorna berättar att det kom många elever från andra skolor i samband med att 
klasserna gjordes om. Jag frågade hur de upplevde inflödet av elever och de 
berättade att det för deras del inte kändes något särskilt att deras nya klasskompisar 
bodde så långt bort. Jag frågade då om det fått någon betydelse för hur de umgås 
med varandra. De menade att utifrån den synvinkeln så har det förstås betydelse. 
”Jag umgås sällan med de tjejerna på fritiden. De bor så långt bort! Det är en fördel 
om man bor nära varandra!” (Utdrag ur fältanteckningar) 

 

Citatet illustrerar en mer neutral inställning till de upplevda förändringarna som också 

förekommer i intervjumaterialet. Det handlar om elever som i högre utsträckning tar fasta på 

den geografiska aspekten, snarare än att betona den etniska eller socioekonomiska. Det är det 

faktiska geografiska avståndet till de nya klasskompisarna som upplevs som problematiskt och 

som enligt detta perspektiv även förklarar uppkomsten av olika grupperingar på skolan och inte 

den etniska tillhörigheten. Det finns även elever som är mycket väl medvetna om de etniska 

och sociogeografiska dimensionerna av den förändrade skolmiljön men som inte upplever 

förändringen som hotande eller problematisk i samma utsträckning. Flera av de intervjuade 

eleverna berättar att de själva skulle bytt skola om de bott i de områden där de skolbytande 

eleverna bor, ”man vill ju ha en bra utbildning och gå i en bra skola!”. Det finns således i 

många fall en förståelse för dels de skolbytande elevernas, och deras föräldrars, beslut att byta 

till en innerstadsskola utifrån en medvetenhet om förekommande skillnader inom staden och 

mellan olika grundskolor. Denna förståelse uttrycks även av elever som vid första anblick kan 

uppfattas som negativa till hur inflödet av elever förändrat deras egen skolsituation.  

 

Vad gör skolan och lärarna? 
Jag frågar de intervjuade eleverna om de upplever att deras lärare försöker skapa ett bättre 

arbetsklimat med mer lugn och ro samt att arbeta integrationsfrämjande i klasserna. Det visar 

sig att många av de intervjuade eleverna upplever att det inte arbetas mycket med de här 

frågorna från skolans och lärarnas sida. Dels är eleverna kritiska till vad skolan och lärarna 

anser vara lämpliga aktiviteter för att skapa en bättre gemenskapskänsla i klasserna, något som 

kan illustreras av citatet nedan: 
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Jag tycker inte att de försöker göra något för att få ihop klassen! De säger att ”få ihop 
klassen” är att gå på något museum eller något.  

 

Dels är eleverna kritiska till de försök som görs till att bryta förekommande grupperingar 

genom exempelvis vad som skulle kunna betecknas som en strategiskt alternativ 

gruppindelning i samband med arbetsprojekt och temaveckor. 
De försöker göra så här… Om vi ska göra något projekt så delar de in i grupper för 
att man ska lära känna varann men då blir alla bara sura på varandra. Det funkar ju 
inte bara att sätta folk… Det blir ändå inte bra! 

 

Av intervjumaterialet framgår att många elever upplever att det finns ett behov av att arbeta 

med att skapa en ökad känsla av gemenskap i klasserna och att även integrera föräldrarna i 

detta arbete, men att de inte vet riktigt hur det skulle kunna gå till. 
Jag sitter och pratar tillsammans med två fjortonåriga flickor kring hur de upplever 
situationen i sin klass. De upplever att det göra väldigt lite för att skapa en 
gemenskapskänsla i klassen i form av olika klassaktiviteter. De menar att det vore 
bra om lärarna mer aktivt försökte arbeta med att locka föräldrarna till skolan. Jag 
frågar hur de tänker kring de tydliga grupperingar som finns i klassen, om de tycker 
att det är något som skolan borde försöka göra något åt och om lärarna försöker 
bryta de tydliga skiljelinjer som finns mellan olika elevgrupper. Flickorna tycker inte 
att skolan, eller deras lärare, gjort särskilt mycket för att bryta förekommande 
grupperingsmönster men menar att det kan vara svårt att lösa problemet inom 
klassrummets väggar. 
”För på rasten är man ju ändå med de man brukar vara med. Det blir så 
automatiskt!” 
Är det ett problem då? frågar jag. Flickorna menar att det vore bra om något 
gjordes och att det absolut inte är bra att inget görs. 
”För då blir det så att de är med varandra för att de bor där, och det är ju inte så 
bra!” (Utdrag ur fältanteckningar) 

 

Slutsatser 
Att den ökande andelen elever som bor i Stockholms socialt utsatta förortsområden på de 

studerade innerstadsskolorna lett till en förändrad skola på olika sätt framgår tydligt i 

intervjuerna med elever och föräldrar boende i skolornas närområden. Två huvudsakliga bilder 

framkommer i elevernas utsagor. Den ena är att den pågående skolutvecklingen upplevs som 

problematisk av såväl utbildningsmässiga som sociala skäl. De intervjuade eleverna upplever 

att deras skolmiljö blivit mer ”stökig”, ”bråkig” och ”skrikig” och kopplar i många fall samman 

detta med skolornas förändrade elevunderlag. Utifrån detta perspektiv upplevs den ökade 

etniska, kulturella och socioekonomiska heterogeniteten avseende elevsammansättningen på 

skolan ligga till grund för förekommande grupperingar och motsättningar. För flera elever är de 

upplevt negativa erfarenheterna övervägande och de har svårt att över huvud taget se någon 
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fördel med att gå i en skola präglad av ökad mångfald. Den andra bild som framkommer är att 

inflödet av elever enkelt uttryckt resulterat i att skolmiljön blivit ”annorlunda” utan att detta 

behöver vara negativt. Utifrån detta perspektiv är det de sociogeografiska skillnaderna, snarare 

än den etniska och socioekonomiska bakgrunden hos de skolbytande eleverna, som ger upphov 

till grupperingar och skiljelinjer. Flera elever är väl medvetna om förekommande skillnader 

inom staden och mellan olika grundskolor, och anger att de själva skulle ha lämnat 

grundskolorna i de förortsområden där de skolbytande eleverna bor, om de varit i deras 

position.  

 

De intervjuade föräldrarnas berättelser påvisar en dubbelhet inför det pågående inflödet av 

elever med ett annat modersmål än svenska respektive elever bosatta i de socialt utsatta 

förortsområdena. Å ena sidan upplevs de allt mer påtagliga elevströmmarna från dessa 

bostadsområden till innerstaden som en naturlig följd av den sociala och etniska segregationen 

i samhället och de ökade klyftorna inom den svenska grundskolan. Föräldrarna menar att de 

själva skulle ha tagit samma beslut om de befunnit sig i de skolbytande elevernas föräldrars 

position. Den ökade heterogeniteten, ur ett socioekonomiskt och ett etniskt perspektiv, som 

präglar deras barns skolor till följd av elevinflödet upplevs som viktig då den nu upplevda 

mångfalden anses bättre avspegla verkligheten. Å andra sidan upplevs de faktiskt erfarna 

konsekvenserna av den ökade mångfalden i många fall som problematiska. Eller mer bestämt, 

skolornas hanterande av konsekvenserna upplevs som för passive och/eller för sent insatta 

vilket innebär att en situation som inte hade behövt bli problematisk vid det här laget har hunnit 

utvecklas till ett dilemma som det kan vara svårt att hitta en bra och en inte för tidskrävande 

lösning på. Såväl elever som föräldrar uttrycker kritik gentemot skolans och lärarnas 

integrationsarbete och efterfrågar ett mer aktivt arbete kring skapandet av en gemenskap på 

klass- och skolnivå samt att motverka en cementering av förekommande grupperingar och 

skillnader. Det upplevs att ansvaret för att skapa en gemenskap och överbrygga skillnader 

mellan elever i stor utsträckning läggs över på elever och föräldrar. Det ökade utflödet av 

elever från de studerade innerstadsskolorna kan utifrån de genomförda intervjuerna förstås som 

ett uttryck för främst två ståndpunkter från de intervjuade föräldrarnas sida. För det första 

finner en betydande andel av de intervjuade föräldrarna att möjligheten att välja skola är 

mycket positiv och har antingen själva funderat över vilka fördelar ett eventuellt skolbyte 

skulle kunna innebära för deras barn, eller anser åtminstone att det fria skolvalet är en viktig 

rättighet. Att föräldrar med högre socioekonomisk status, bosatta i mer välbärgade områden, 

nyttjar det fria skolvalets möjligheter i hög utsträckning är något som tydligt framgår av 
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tidigare svensk och internationell forskning (se exempelvis Gewirtz et al 1995, Skolverket 

1996, Kjellman 2001, Skawonius 2005, Bunar & Kallstenius 2006). Å andra sidan upplevs de 

förändringar som inflödet av elever medfört som något problematiskt, av såväl föräldrar med 

etniskt svensk bakgrund som föräldrar med annan etnisk bakgrund än svensk gällande 

skolornas sociala klimat, språkutveckling och utbildningskvalitet vilket får föräldrarna att i 

vissa fall fundera på andra skolalternativ för deras barn. Den mångkulturella utvecklingen 

upplevs således som positiv på ett teoretiskt, samhälleligt plan men dess konsekvenser (och 

skolornas hanterande av dessa) får föräldrarna att känna sig tveksamma till om de är beredda att 

låta sina barn betala priset för den ökade sociala och etniska mångfalden, som för det mesta 

verkar ha kommit att förknippas med en skolmiljö präglad av bråk, stök, gängbildningar och en 

försämrad språklig och kunskapsmässig utveckling.  
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Kapitel 7. Identitetsskapande, gränsdragningar och bilder av ”de 

andra” 
Som föregående redogörelse för lärarnas, föräldrarnas och elevernas erfarenheter, tankar och 

känslor kring de nuvarande utvecklingsprocesserna på de studerade kommunala 

innerstadsskolorna visar, har den ökade sociala och etniska mångfalden kommit att ge upphov 

till en på flera sätt förändrad skolmiljö. Den sociala dynamiken präglas av ett möte mellan 

människor med olika socioekonomiska, etniska, kulturella och religiösa bakgrund. 

Sociologerna Zygmunt Bauman och Stephen May diskuterar i sin bok Att tänka sociologiskt 

(2001) uppkomsten av grupperingar och upplevelsen av ”vi” och ”de andra”. De fastslår att en 

individs handlingar och självuppfattning i stor utsträckning präglas av vilka förväntningar som 

omgivningen ställer på den grupp som individen tillhör. För det första gällande de mål som en 

individ upplever som eftersträvansvärda och möjliga att uppnå. För det andra gällande 

beteendemönster och ageranden som upplevs som godtagbara i arbetet med att uppnå dessa 

mål. För det tredje genom att grupper försöker definiera sig i relation till dem som inte ingår i 

de egna formella och informella sociala nätverken. Författarna menar att dessa mål, medel och 

relationer varierar beroende på faktorer som klass, etnicitet och genus. Detta betyder att en 

individs socioekonomiska, etniska och könstillhörighet i stor utsträckning kan antas påverka 

upplevelsen av ett ”vi”, samt vilka individer som uppfattas ingå i detta ”vi” och vilka individer 

som utifrån denna kategorisering är exkluderade och utgör ”de andra”. Uppkomsten av ett ”vi 

och de” med en etnisk dimension som en process av ömsesidig kategorisering diskuteras även 

av antropologerna Thomas H. Eriksen (1993) och K. Yelvington (1991). De menar att etniska 

grupperingar bottnar i sociala identiteter som definieras i kontrast till ”de andra” samt att dessa 

kategoriseringar i stor utsträckning är att betrakta som flytande då den relativa betydelsen av 

den etniska tillhörigheten förändras beroende på kontext. Hylland Eriksen (1993) menar att i 

mötet mellan individer med olika etniska tillhörighet är skillnaden i etnicitet en av de 

avgörande faktorerna för hur den andra parten uppfattas och vilka förväntningar som ställs på 

den. Dessa bilder är oftast hämtade från stereotypa uppfattningar vilka hjälper individen att å 

ena sidan hålla ordning i den komplexa sociala verkligheten med hjälp av kategoriseringar och 

å andra sidan är de viktiga för att individen ska kunna definiera gränserna för den egna 

gruppen.  

Vilken betydelse har då etniska identiteter ur ett socialt perspektiv? Hylland Eriksen menar att 

den etniska identiteten i många fall blir viktig för individer då den upplevs som hotad och då 

tidigare självklara gränsdragningar blir utmanade. Att uttrycka sin etniska identitet kan utifrån 
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detta förstås som inslag i en symbolisk maktkamp mellan olika grupper i samhället. Den 

övergripande ambitionen med det genomförda fältarbetet var att undersöka huruvida mötet 

mellan dessa olika bakgrunder som valfrihetsinstrumentet öppnat upp för inom ramarna för 

grundskolan kan antas leda till en ökad integration, eller om det tvärtom är så att 

förekommande skillnader tydliggörs och förstärks i och med mötet och konfrontationen med 

”de andra”. Uppkommer ett ”vi” och ett ”dem”? Om så, enligt vilka kriterier och hur tar det sig 

uttryck? Är förekommande kategoriseringar statiska eller är de situationsbundna och 

förhandlingsbara? 

 

Grupperingar och kategoriseringar bland eleverna 
Såväl skolpersonal, elever som elevernas föräldrar återkommer ofta till elevernas grupperingar 

i huvudsak baserade på etnisk tillhörighet och boendestadsdel, något som även märktes tydligt i 

samband med mina observationer på skolorna.20

 

 Etnicitet och urban geografi sammanfaller i 

många fall och resultatet blir en uppdelning mellan elever med utländsk bakgrund som bor i 

något av Stockholms mer socialt utsatta förortsområden å ena sidan och elever med svensk 

bakgrund som bor i innerstaden å den andra. Grupperingarna är således av både etnisk och 

socioekonomisk karaktär. Vilken av aspekterna som väger tyngst beror på situationen vilket 

bland annat framgår av att skolbytande elever med svensk härkomst i de flesta fall blir 

accepterade av de svenska eleverna från innerstaden. Därmed ingår de i den grupperingen och 

även kategoriseras av andra elever, skolpersonal och föräldrar som tillhörandes den gruppen. 

Det är följaktligen inte de som i första hand avses när det talas om ”elever utifrån”, även om de 

rent geografiskt skulle kunna antas tillhöra den kategorin elever. Det samma gäller elever med 

utländsk bakgrund som bor i innerstaden som i de flesta fall blir accepterade av skolbytande 

elever med en annan etnisk bakgrund än svensk, och som kategoriserar sig själva och 

kategoriseras av andra som tillhörande den gruppen av elever, även om de rent geografiskt 

tillhör skolans eget upptagningsområde. I dessa fall är således den etniska dimensionen tyngre 

än den socioekonomiska och den geografiska. Det finns dock exempel på att elever med 

utländsk bakgrund som bor i innerstaden bildar en egen gruppering liksom att elever med 

svensk bakgrund från förorten gör det samma. I dessa fall kan de två dimensionerna sägas 

sammanfalla och det blir en kombination av den etniska och socioekonomiska identiteten som 

avgör hur eleverna grupperar sig och kategoriserar sig själva och andra.  

                                                 
20 I viss mån förekommer även grupperingar baserade på kön men då frågan om genus inte är i fokus för denna 
delrapport kommer den aspekten inte att närmare diskuteras. 
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För många av de skolbytande eleverna är den etniska/nationella tillhörigheten, den religiösa 

tillhörigheten samt förortsområdet där de bor viktiga beståndsdelar i den egna 

identitetsuppfattningen, en identitet som inte sällan utvecklas i relation till andra elever 

(exempelvis ”svenskar”, ”de som bor i stan”), andra etniska grupperingar (exempelvis 

”chilenare”, ”serber”, ”kurder”) men även i relation till andra religiösa tillhörigheter 

(exempelvis katoliker och muslimer) samt andra förortsområden. Det visar sig emellertid att 

vikten av den egna identitetens olika beståndsdelar är situationsbundna och att dessa olika 

beståndsdelar lyfts fram och betonas i olika sammanhang av både de yngre och de äldre 

eleverna. Ibland för att skapa ett ”vi”, och ibland för att avgränsa sig från ett ”de andra”, dock i 

båda fallen för att skapa en gemenskap, en grupptillhörighet. Följande utdrag ur mina 

fältanteckningar skildrar en situation där jag äter lunch i skolmatsalen tillsammans med en 

grupp elever i skolår 2.  
Barnen med turkisk/kurdisk bakgrund framstår som väldigt medvetna om sin etniska 
identitet och den politiska laddning som finns. En turkisk flicka tog diskussionen med 
två kurdiska pojkar, som även fick stöd av en rysk pojke. En av pojkarna var mycket 
insatt i konflikten men framstod som mer beredd att kompromissa genom att säga ”Jag 
kommer från den kurdiska delen av Turkiet”, medan flickan betonade att även 
pojkarna var turkar för Kurdistan inte var att betraktas som ett eget land. Barnen är 
även mycket religiöst medvetna och medvetna om problematiken med det. En av de 
kurdiska pojkarna berättar för mig att han är muslim men skyndar sig att tillägga: 
”Jag är muslim, men en snäll muslim”, medan den turkiska flickan högt skriker i 
matsalen ”Jag är muslim!!!”. De två kurdiska pojkarna och den turkiska flickan 
fastslår att de inte äter skinka då det är gris. Den ryske pojken säger: ”Men jag äter 
gris, för jag är kristen!”. Den ryske pojken blir väldigt sårad när den turkiska flickan 
säger att hans mamma kommer från Spanien, istället för Ryssland som är fallet. Då får 
han stöd från en av de kurdiska pojkarna som tydligt markerar och säger: ”Det är 
inget roligt skoj det där!” Något senare blir det väldigt tydligt att den turkiska flickan 
försöker skapa ett ”vi” där hon kan ingå. Hon försöker skapa ett muslimskt ”vi” 
tillsammans med den kurdiske pojke som också är muslim, gentemot de övriga: ”Hur 
kan de äta gris? Blä, vad äckligt! Hur kan dom?” samtidigt gör hon tydlig åtskillnad 
mellan henne som turk och honom som kallandes sig kurd. ”Det är helt ok att du är 
kurd. Men de har dödat vår största pappa. Det har dom. Men inte du, jag har inget 
emot dig. Det är inget fel på kurder. Men de dödade honom.!” Flickan vänder sig 
sedan till den svenska flicka som satt bredvid henne och frågande: ”Hur kan du äta 
gris?”. Den svenska flickan svarar: ”Jag tycker att det är gott!”. (Utdrag ur 
fältanteckningar) 

 

Utdraget visar ett exempel på en situation där eleverna växelvis använder olika beståndsdelar 

av sin identitet för att forma ett ”vi” respektive särskilja sig från ”de andra”. Det är växelvis en 

etnisk, religiös och en kulturell identitet som lyfts fram och gruppskapandet kan som i detta fall 

innefatta olika personer. När det skapas ett etniskt ”vi” upprättas en tydlig gränsdragning 

mellan de olika etniska tillhörigheterna inom gruppen elever med annan etnisk bakgrund än 

svensk, i detta fall exempelvis mellan elever med turkisk respektive kurdisk bakgrund. När det 
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skapas ett religiöst baserat ”vi” då dras skiljelinjen tvärsöver den etniska gränsdragningen och 

eleverna med turkisk och kurdisk etnisk bakgrund särskiljer sig från de elever som inte är 

muslimer oavsett om dessa är av kurdiskt eller svenskt ursprung. Den genomgående 

skiljelinjen, som även är den mest synbara i det sociala rummet, är dock mellan elever med 

etniskt svensk bakgrund och elever som har en annan etnisk bakgrund än svensk – som själva 

ofta är födda i Sverige men har föräldrar eller far- eller morföräldrar som invandrat till Sverige 

– (jfr Runfors 2003). De sistnämnda kan utifrån det perspektiv som förs fram av Hylland 

Eriksen (1993) komma att utgöra en egen kategori som utvecklas i relation till just den 

dominerande etniska tillhörigheten, i detta fall den svenska (jfr Runfors 2003).  

 
Det förekommer även att elever identifierar sig med grupperar utifrån var de bor. I detta fall är 

det fråga om att den sociala, eller socioekonomiska, aspekten av deras identitet som lyfts fram. 

Under lektionen skriver några av eleverna som bor i Vårby ”Vårby 143” på tavlan 
och på sina pärmar och bänkar. 143 visar sig vara början på Vårby gårds 
postnummer. En av flickorna från Vårby utbrister till en de andra eleverna i klassen: 
”117, jag hatar jävla 117, ni tror att ni är så jävla balla!” (Utdrag ur fältanteckningar) 

 

Det som utspelade sig i denna klassrumssituation handlade om att markera sin sociala 

tillhörighet, förortsområdet Vårby gård, och skapa en gemenskapskänsla genom att samtliga 

elever i klassen som hade postadressen Vårby gård genast skrev ”143” på sina bänkar, 

skolböcker och händer. Den sociala tillhörigheten och gemenskapen kontrasterades gentemot 

”de andra”, de elever som är bosatta på Södermalm, inom skolans upptagningsområde vars 

postnummer inleddes med 117. I många situationer sammanfaller den etniska och den sociala 

tillhörigheten. Elever boende i områden med lägre socioekonomisk status har även en annan 

etnisk bakgrund än svensk (jfr Hylland Eriksen 1993). Detta kan, som i detta fall, innebära att 

eleverna som grupperade sig i ett ”vi 143” verkligen var elever bosatta i Vårby gård som 

definierade sig själva som ”icke-svenskar”. Och tvärtom kan det mycket väl ha varit elever 

bosatta på det välbärgade Södermalm och av etnisk svensk härkomst som kategoriserades 

tillhörande ”dom 117”. Men det behöver dock inte alltid vara fallet. Eleverna har en förmåga 

att röra sig över de olika artificiella gränserna på ett sätt som utmanar såväl teorier som de 

vuxnas förväntningar. Följande utdrag illustrerar hur elever i vissa situationer väljer att 

identifiera sig med dem som ur ett socioekonomiskt perspektiv skulle kunna antas utgöra ”de 

andra”. 

Eleverna diskuterar högljutt och engagerat ett bråk mellan två förortsområden, Vårby 
och Bredäng, som ska äga rum på lördag. Flera av klassens elever som har sitt 
ursprung i Vårby identifierar sig högt och ljudligt med Vårby-sidan. En flicka med 
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utländsk bakgrund som bor i innerstaden identifierar sig också med Vårby, fast hon 
inte bor där. ”Jag älskar Vårby!” skriker hon. (Utdrag ur fältanteckningar) 

 

I detta fall var det istället den upplevda känslan av att inte tillhöra den gemenskap som 

innerstadseleverna utgjorde, oavsett det faktum att flickan i fråga är bosatt i innerstaden och har 

gått i den studerade skolan under hela sin skoltid. Bristande identifiering med den egna miljön 

fick henne att identifiera sig med de skolbytande eleverna. Det visar att etniciteten (icke-svensk 

bakgrund) räcker för att eleverna ska kunna identifiera sig med ett förortsområde, även om de 

inte är bosatta där.  

 

Förhållandet till ”svenskheten” 
Den mest synbara skiljelinjen går således mellan de två kategorier som av eleverna själva 

betecknas som ”svenskar” och ”invandrare”. Vad är det då som avgör huruvida en person är att 

beteckna som ”svensk” eller inte? Detta är en fråga som i stor utsträckning engagerar de äldre 

eleverna i jämförelse med de yngre. Följande utdrag ur mina fältanteckningar ger ett exempel 

på hur de resonerar med varandra kring detta: 

Det är dubbellektion i bild. Vid ett bord sitter tre tjejer och diskuterar hur, när och vad 
som avgör om man är svensk. Bakgrunden var att en flicka uttryckte att hon inte såg 
sig som svensk och hon tillsammans med en flicka från Libanon räknade ut att det 
finns åtta svenska i klassen. En svensk flicka ifrågasatte detta. 
– Varför kallar du dig inte för svensk? Du har ju bott här hela ditt liv!, säger hon 
– Jag har inte en droppe svenskt blod i mina ådror! Hur kan jag vara svensk?, svarar 
den andra flickan 
– Men du är ju svensk…, försöker den första flickan igen 
– Men vi har sådana här föräldrar som har invandrat, och det är så vi räknar…, 
svarar en tredje flicka. (Utdrag ur fältanteckningar) 

 

Enligt dessa elevers resonemang avgörs en persons nationella tillhörighet inte i första hand av 

var personen i fråga är född och var han/hon har levt den största delen av sitt liv. Det är en 

fråga om ”blodsband”. Har en person ”svenskt” blod i ådrorna ska han/hon att betraktas som 

svensk, annars inte, hävdar eleverna. Detta visar sig dock inte vara helt okomplicerat. Flera av 

eleverna, födda i Sverige men med invandrade föräldrar, har berättar att de känner sig 

”mittemellan”, varken det ena eller det andra. De känner sig inte helt hemma i sina föräldrars 

etniska tillhörighet, men upplever sig inte heller vara ”svenska”. Andra elever lyfter fram att 

det inte främst är fråga om blodsband och familjens etniska tillhörighet, utan att det mer är 

fråga om en känsla som avgör huruvida en person är ”svensk” eller inte. Följande citat är ett 

utdrag ur en intervju med tre flickor i klass 7 kring deras etniska identitet och förhållande till 

det ”svenska”.  
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Jenny: Skulle ni beteckna er som svenskar? 
Elev 1: Nej. 
Elev 2: Nej. 
Elev 3: Nej, inte jag kallar mig inte svensk.  
Jenny: Varför det? Är ni inte födda i Sverige? 
Elev 2: Jo, men vi känner oss inte som svenskar! 
Jenny: Vad är ni då? 
Elev 3: Något mittemellan! Blandat! 

 

De intervjuade flickorna menar att kärnan i den etniska identiteten är var en individ känner att 

han/hon hör hemma. Det är således fråga om upplevd tillhörighet snarare än var någonstans 

individen är född. Det som gör upplevelsen komplicerad är även i detta fall 

”mittemellanskapet” (Stonequist 1937), det vill säga situationen där eleverna varken anses ha 

samma tillhörighet som sina föräldrar då de själva är födda i Sverige, eller vara ”svenskar” då 

deras föräldrar har invandrat till Sverige (jfr Hylland Eriksen 1993).  

 

Utifrån dessa resonemang växer det fram en bild, som tydligt bekräftas av gjorda 

observationer, att det finns en skiljelinje mellan elever som identifierar sig som ”svenskar” och 

elever som i relation till detta identifierar sig som ”icke-svenskar”. Detta blir bland annat 

tydligt i hur eleverna placerar sig i skolans lokaler. Vanligen finns stora gäng bestående av 

elever med utländsk bakgrund på centrala platser exempelvis framför ingången till skolan eller 

i entréhallen. Mindre grupper om två eller tre elever med svensk bakgrund finns utspridda i 

skolans lokaler. Vanligen förekommer inga uttalade motsättningar mellan dessa grupperingar 

men ibland kommer det fram uttryck för en polarisering i form av kommentarer och fördomar. 

Skiljelinjen kan i vissa situationer tydligt manifesteras i form av konflikter mellan 

elevgrupperingar, både mellan ”svenne-gäng” och ”blatte-gäng” men även i form av de 

”svenska” elevernas förhållningssätt när det uppstår konflikter mellan olika elevgrupper med 

utländsk bakgrund.  
När jag kom ut från skolan på eftermiddagen var det väldigt många ungdomar som 
stod på gatan utanför tunnelbanan. En grupp med ungdomar med svenskt utseende 
på ena sidan vägen som stod och tittade mot andra sidan vägen, såg roade ut, 
pekade och skrattade. På andra sidan vägen stod ett tjugotal ungdomar med 
utländsk utseende, bland annat en grupp från den klass som jag för närvarande 
följer. Jag gick fram och frågade två svenska pojkar vad som var på gång. De 
svarar: ”Det var några som skulle börja bråka, men det verkar inte som att det ska 
bli något”. Jag svarar: ”Det var visst något på gång i går också…”. Den andre 
pojken svarar: ”Ja, och i onsdags. Men det är det alltid med dem!”. En flicka med 
utländsk bakgrund springer in i skolan för att hämta hjälp. Det är tydligen tre killar 
som kommit någon annan stans ifrån för att göra upp om något. En ur 
skolpersonalen kommer skyndandes ut. Bråket ebbar ut. Gruppen med svenska 
ungdomar går iväg, en del ser besvikna ut. (Utdrag ur mina fältanteckningar) 
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Det som detta utdrag ur mina fältanteckningar illustrerar är för det första hur tydlig skiljelinjen 

mellan dessa två kategorier är i det sociala rummet samt hur stort avståndet är i det symboliska 

rummet. I detta fall var det en gata som skiljde ”invandrarna” från ”svenskarna” och det 

framkom tydligt att när det kom ett ”yttre hot” i form av ett gäng från en annan skola så 

förenades inte skolans elever gentemot detta utifrån kommande hot utan ”svenskarna” ställde 

sig på andra sidan gatan för att titta på. Det var inte bara fråga om ett fysiskt avstånd, 

manifesterat i de tjugo meter som fanns mellan elevgrupperingarna, utan även ett symboliskt 

avstånd som blev synbart genom det att vare sig de ”svenska” eleverna eller 

”invandrareleverna” upplevde det som naturligt att så att säga ställa upp för respektive söka 

hjälp hos varandra. Tvärtom så föreföll de ”svenska” eleverna vara roade över det annalkande 

slagsmålet och blev sedermera även besvikna när det hela rann ut i sanden, och för 

”invandrareleverna” tedde sig eleverna på andra sidan gatan som främlingar i större 

utsträckning än de dit resta slagskämparna från en annan skola.  

 

Slutsatser 
De många mötena på skolan har bland annat kommit att resultera i uppkomsten av såväl 

kategoriseringar av ”de andra” som identifieringar med ”de egna” utifrån ett etniskt, religiöst 

och ett socialt perspektiv. Dessa grupperingar definierar sig i relation till och med ”de andra” 

som motpol. Vilka ”de andra” är beror i stor utsträckning på situationen. Ibland utgörs ”vi” av 

dem som definierar sig som exempelvis kurder i relation till ”de andra” som definierar sig som 

turkar. I en annan situation kan det vara ”vi” muslimer i relation till icke-muslimer. I ytterligare 

andra sammanhang kan det vara fråga om ett ”vi” från innerstaden i relation till ”de” från 

förorterna. I en del lägen kan dessa olika grupperingar sammanfalla i uppdelningen mellan 

”svenskar” och ”invandrare” där de sociala, etniska och religiösa dimensionerna ofta förenas 

och eleverna i vissa fall identifierar sig med en annan gruppering för att markera sin känsla av 

tillhörighet. Det är således fråga om vad som skulle kunna betecknas som situationsbundna 

identitetsgrupperingar (Foley 1990).  

Mina intervjuer och observationer visar på betydelsen av dessa kategoriseringar, identifieringar 

och positioneringar för elevernas förhållningssätt, beteenden, upplevelser och självuppfattning. 

Frågan om en elev bor i innerstaden eller i ”förorten” (vilket i elevernas utsagor företrädesvis 

avser de socialt utsatta förortsområdena och inte mer välbärgade förortsområden som Bromma 

och Älvsjö) och om en elev är ”svensk” eller inte visar sig ha betydelse dels på en 

socioekonomisk/sociokulturell nivå, dels på vad som kan betecknas som en symbolisk nivå. 
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Olika bakgrundsfaktorer (exempelvis bostadsområde, familjens socioekonomiska status och 

sociala nätverk, kulturell respektive religiös tillhörighet) ger upphov till gränser i det sociala 

rummet i förhållande till vilka elever grupperar sig efter exempelvis fritidssysselsättningar, 

klädstil och språkbruk. Men dessa grupperingar baseras även på mer symboliska grunder såsom 

upplevelsen av och önskan efter tillhörighet. 
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Kapitel 8. ”Blir det någon integration, då?” 

Den ökade skolvalfrihetens förespråkare argumenterar vanligen för att den motverkar den 

socioekonomiska och etniska segregationens återspegling i klassrummet (se exempelvis 

Skolverket 1996). Detta då valfrihetsinstrumentet möjliggör för alla elever, oavsett 

socioekonomisk bakgrund och etnisk tillhörighet, att söka sig till skolor som uppfyller 

önskemål avseende geografiskt läge, inriktning, elevsammansättning. Genomgående utryckte 

de intervjuade personerna förhoppningen om att bytet till en skola i innerstaden skulle resultera 

i mer än att barnen och ungdomarna fick bättre skolkunskaper. Det finns en stark önskan om att 

eleverna, genom att utveckla en ”bättre” svenska, bygga upp nätverk där barn med etniskt 

svensk bakgrund ingår samt utveckla en annan social kompetens än den de numera besitter, 

lättare ska kunna ”komma in” i det svenska samhället, att de lättare ska bli integrerade. 

Resultatet av denna studie visar på att de skolbytande eleverna i många fall får bättre 

skolkunskaper, utvecklar ett ”bättre” språk, umgås med fler etniskt svenska barn och ungdomar 

under skoltid samt utvecklar en alternativ social kompetens. Men resultatet visar också att det 

på de studerade skolorna uppstår skiljelinjer och grupperingar av såväl etnisk som 

socioekonomisk karaktär där den mest betydande skiljelinjen går mellan de elever som 

definierar sig som ”svenskar” och de som definierar sig som ”icke-svenskar”. Är det utifrån 

denna bild möjligt att fastslå huruvida den ökade skolvalfriheten kan antas motverka 

segregation och istället främja en utveckling mot en ökad integration? 

 

Om begreppet integration 
En diskussion kring integration kräver en något mer ingående definition av själva begreppet än 

den som inledningsvis gavs. Begreppet integration har sitt ursprung i latinets integra´tio vilket 

kan översättas till helhetliggöra. Det handlar enligt Nationalencyklopedin om ”en process som 

leder till att skilda enheter förenas, även resultatet av en sådan process” (citat från Stigendal, 

2004:37). Inom den sociologiska traditionen har det utvecklats ett flertal begreppsdikotomier 

för att betona och tydliggöra integrationsbegreppets olika dimensioner. Det talas för det första 

om social integration och systemintegration (Lockwood 1964). Med social integration avses 

olika aktörers relationer till varandra, med aktörer menas i detta fall såväl enskilda individer 

som grupper, samt dessas deltagande i gemensamma angelägenheter (Bunar 2001). De enheter 

som ska förenas till en funktionell enhet handlar, enligt Stigendals (2004) resonemang om 

normer, opinioner och attityder. Social integration betecknar såväl processen att nå fram till 

denna helhet, som helheten i sig. Med systemintegration avses att institutioner och strukturer i 
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ett samhälle överensstämmer med varandra (Bunar 2001). De enheter som i detta fall ska 

förenas handlar om lagar, regler, bestämmelser och stadgar (Stigendal 2004). Det handlar 

således om att olika samhälleliga system ska utgöra en helhet, och att de inte ska motverka 

varandra. Ytterligare en åtskillnad har gjorts mellan strukturell och kulturell integration 

gällande den invandrade befolkningens relationer med den infödda delen av befolkningen 

(Ålund 1985). Den strukturella integrationen beskriver huruvida den invandrade befolkningen 

är en del av de sociala nätverk inom, och genom, vilka det sker förmedling av ekonomiska, 

politiska och sociala värden. Det handlar således om att vara en del av i samhället 

förekommande ekonomiska, politiska och sociala sammanhang. Kulturell integration avser 

huruvida för majoritetssamhället grundläggande normer och värderingar har anammats av den 

invandrade delen av befolkningen men även majoritetssamhällets öppenhet gentemot, och 

anammande av, den invandrade befolkningens olika kulturella uttryck (Bunar 2001). 

 

Hur mäter vi graden av integration? 
Hur kan vi avgöra om det fria skolvalet kan sägas leda till en ökad integration? Hur kan graden 

av integration mätas? Handlar det om andelen elever i klassen bosatta i en socialt utsatt förort i 

relation till de bosatta i innerstaden? Handlar det om blandningen av olika etniska och religiösa 

grupper på en skola? Handlar det med andra ord om kvantitet, om att räkna, om andelar av 

olika grupperingar som blandas och därmed utgör en integrerad grupp? En sådan ansats, ”hur 

många…”, besvarar och tydliggör hur blandningen ser ut exempelvis på en skola eller i en 

klass. Men vad blandningen sedan har för betydelse är svårt att besvara genom att räkna 

andelen elever med olika bakgrund, där krävs istället en kvalitativ ansats som utgår från 

elevernas upplevelser och faktiska beteenden. I diskussionen kring huruvida det fria skolvalet 

leder till en ökad integration kommer två aspekter att lyftas fram: 

1) Elevernas relationsmönster: Vilka umgås eleverna med? Umgås de inom de i det 

tidigare kapitlet diskuterade grupperingarna? Var träffas de? Är det någon skillnad 

under skoltid och på fritiden? Förekommer det skillnader beroende på kön? 

2) Elevernas fortsatta utbildningskarriärer: Vad händer efter grundskolan? Söker sig de 

skolbytande eleverna till gymnasieskolorna i hemförorterna, eller söker de sig hellre till 

gymnasieskolor i innerstaden? Vilka umgås de med? Vad händer efter studenten?  

 

Den första aspekten, elevernas relationsmönster, behandlar främst det som David Lockwood 

(1964) betecknade som social integration, det vill säga olika individers och gruppers relationer 
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till varandra. Denna diskussion tydliggör skolans roll i integrationsprocessen genom att den 

särskiljer mellan den blandning som sker inom institutionens ramar och den som sker på 

frivillig basis. Den andra aspekten, elevernas fortsatta utbildningskarriärer, syftar till att sätta in 

diskussionen i ett längre tidsperspektiv genom att spekulera vad som kommer att hända med de 

skolbytande eleverna på längre sikt. Därmed kan vi föra en diskussion kring integrationens 

strukturella och kulturella aspekter. Frågan är: Underlättar det fysiska mötet på längre sikt att 

de skolbytande eleverna blir ”en del av det svenska samhället” (språket, nätverk, värderingar, 

normer) vilket var den uttalade strävan som en gång fick deras föräldrar, eller dem själva, att 

söka sig till en innerstadsskola? 

 

Elevernas relationsmönster  
En av de främsta anledningarna till att de skolbytande eleverna och deras föräldrar ansåg att 

byte till en innerstadsskola skulle vara positivt var de ökade möjligheterna till dagligt umgänge 

och kontaktskapande med ”svenska” elever. Även ett flertal av de elever och föräldrar som bor 

i innerstaden lyfte upp möjligheten att få lära känna elever med ”annan bakgrund” som något 

positivt. Utifrån detta framstod frågan om eventuellt förändrade relationsmönster för eleverna 

som väldigt central. Frågan är om det genomförda skolbytet leder till förändrade 

relationsmönster för de skolbytande eleverna och för de elever som bor inom skolornas 

upptagningsområden, och i så fall på vilket sätt? En utgångspunkt i diskussionen kring 

huruvida de skolbytande eleverna och de elever som bor inom skolornas upptagningsområden 

utvecklar kamratrelationer över etniska, sociala och geografiska gränser är att titta på deras 

umgängesmönster.  

 

Resultaten av fältarbetet visar på att en majoritet av eleverna företrädesvis umgås med de 

skolkamrater som bor i närheten av där de själva bor, vilket innebär att de etniska och 

socioekonomiska skiljelinjerna tenderar att prägla elevernas relationsmönster. Av de 

intervjuade eleverna som bor i innerstaden uppger drygt sju av tio att de främst umgås med 

elever bosatta i innerstaden under skoltid och omkring 20 % uppger att de umgås ”blandat”. 

När det gäller de skolbytande eleverna uppger något färre, fem av tio, att de främst umgås med 

elever som liksom de själva är bosatta i förorten och drygt en tredjedel att de har ett ”blandat 

umgänge”. De skolbytande eleverna framstår utifrån detta som mer benägna att umgås med 

elever boende i både innerstad och förort. Det framkommer vidare att närmare 80 % av elever 

med svenska som modersmål (oavsett var de bor) främst umgås med elever boende i 
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innerstaden. De som talar ett annat modersmål än svenska (oavsett var de bor) umgås i 

jämförelsevis större utsträckning med elever boende i förortsområden och omkring fyra av tio 

uppger att de umgås ”blandat”. De elever som talar ett annat modersmål än svenska framstår 

som mer benägna att umgås med elever boende i såväl förort som innerstad på skoltid. 

Omkring 80 % av de intervjuade eleverna med svenska som modersmål är bosatta i innerstaden 

och närmare 70 % av eleverna med ett annat modersmål är bosatta i ett förortsområde. Utifrån 

detta framstår det som att elever med en annan etnisk bakgrund än svensk och som talar ett 

annat modersmål än svenska samt elever som är bosatta i ett av Stockholms förortsområden är 

mer benägna att ha och eftersträva ett ”blandat umgänge” i skolan, i jämförelse med sina i 

innerstaden bosatta kamrater med svenska som modersmål.  

Det finnas också skillnader mellan de studerade klasserna som kan förklaras av de studerade 

elevernas ålder. I de lägre skolåren umgås eleverna i förhållandevis stor utsträckning över 

etniska/nationella, socioekonomiska och geografiska gränser i skolan. De spelar ofta fotboll 

eller leker lekar där så gott som samtliga elever i klassen deltar, exempelvis olika varianter av 

kull. Det är även vanligare att lärare som är ute på skolgården under rasterna, så kallade 

rastvakter, aktivt sätter igång och uppmuntrar den sortens lekar för de yngre barnen. Ibland 

används till och med ett slags organiserade ”lek-scheman” där det framgår i vilka 

konstellationer som barnen förväntas umgås i för att främja umgänge mellan olika elevgrupper. 

”Det är viktigt att alla barn får vara med, och prova att vara med alla!”, berättar en lärare. I de 

högre skolåren framstår det som att eleverna under skoltid i större utsträckning umgås i mer 

homogena grupperingar avseende etnisk/nationell tillhörighet, socioekonomisk bakgrund och 

geografisk hemvist. 

En jämförelse mellan elevernas relationsmönster på skoltid och under fritiden visar att eleverna 

umgås ”mindre blandat” på fritiden. Detta gäller elever boende i innerstaden i större 

utsträckning än de skolbytande eleverna. Närmare 85 % av innerstadseleverna umgås på 

fritiden främst med andra elever från innerstaden. De uppger att de ofta har gemensamma 

fritidsaktiviteter, spelar tennis eller dansar tillsammans och att de tar gemensamma 

instrumentlektioner. Även eleverna bosatta i förorten uppger att de företrädesvis umgås med 

elever från samma bostadsområde på fritiden, dock uppger drygt en tredjedel att de utanför 

skolan även umgås med innerstadseleverna. Idrott är den oftast förekommande 

fritidsaktiviteten för eleverna i förorten. Elever boende i förorten är också mer benägna att söka 

upp och umgås med elever från innerstaden på sin fritid än vice versa. Ett exempel är att ett 

flertal skolbytande elever bosatta i förorterna spelar med i det fotbollslag som även majoriteten 

av deras klasskamrater bosatta i innerstaden är med i. 



 87 

Ett problem som många av de skolbytande eleverna ställs inför är att de dels hamnar utanför 

gemenskapen hemma i bostadsområdet, då de inte går i de lokala skolorna, och dels utanför 

gemenskapen bland klasskamraterna, då de inte bor i skolans närområde. Detta leder till att 

barnen i en del fall kan bli ensamma och isolerade. I andra fall bildar de en ny gemenskap, 

tillsammans med andra skolbytande elever från samma bostadsområde. En ur personalen på en 

av skolorna beskriver det så här: 
De här barnen åker ju tunnelbana till skolan. Sen så ser man efter ett tag att de börjar 
upptäcka varandra på tunnelbanan. De åker ju samma sträcka på morgonen, till skolan, 
och på eftermiddagen, hem till förorten. Då kan de börja hälsa på varandra, snacka lite. 
Sen börjar de hälsa på varandra i skolan, börjar hänga tillsammans.  

 

De äldre eleverna kan på ett annat sätt än de yngre själva åka till varandra om de vill träffas. De 

yngre eleverna behöver föräldrarnas hjälp, vilket i flera fall innebär svårigheter om och när 

barnen skall träffas på fritiden. Det kan exempelvis handla om att föräldrarna inte har tid att 

skjutsa eller att familjen inte har någon bil. Följande utdrag ur mina fältanteckningar skildrar 

just en sådan situation: 

Lektionen är avslutad och barnen och jag går ut på rast. Klassens fyra pojkar med 
utländsk bakgrund går tillsammans ned för trappan. En av pojkarna berättar att han 
snart fyller år, om en månad har han födelsedag. Han frågar om de övriga vill komma 
på hans kalas. En av pojkarna, som själv bor i skolans närområde, utbrister: ”Men du 
bor ju i Vårby gård!”. Pojken som ska fylla år svarar snabbt med en övertygande röst: 
”Ja, men det är rätt så nära, jag lovar…” Han vänder sig snabbt till en av de andra 
pojkarna och säger: ”Men du vet ju, du har ju varit hos mig, att det inte är långt. Visst 
är det nära tunnelbanan? Den andre pojken svarar tveksamt: ”Ganska”. Den första 
pojken säger: ”Vi får se om det går”. Ingen av de övriga pojkarna säger något. 
Pojken som ska fylla år går med sänkt huvud och ser ledsen ut. (Utdrag ur 
fältanteckningar) 

 

Elevernas fortsatta utbildningskarriärer 
Samtal med eleverna visar på att de upplever att de genom skolbytet har fått bättre kunskaper, 

att de talar en bättre svenska och genom miljöbytet blivit ”anpassade” till andra miljöer än de är 

vana vid från sina bostadsområden. Av elevernas relationsmönster att döma har de även i viss 

utsträckning börjat umgås mer med ”svenska” elever, åtminstone under skoltid. Men vad 

händer när de lämnar skolår 9 och lämnar grundskolan bakom sig, vart tar de vägen då? En 

studie- och yrkesvägledare som arbetar på en av de studerade skolorna vittnar om att väldigt 

många av de skolbytande eleverna är ambitiösa vilket tydligt märks i deras val till gymnasiet 

där en stor andel söker sig till teoretiska program. Det framgår dock av såväl studie- och 

yrkesvägledarnas erfarenheter som genomförda elevintervjuer att det är föräldrarna som i 
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många fall är drivande när det gäller vilken gymnasieskola och vilket program som eleverna 

väljer.  
Studie- och yrkesvägledaren berättar en historia från ett tidigare läsår där en pojke 
var inne på att läsa en praktiskt inriktad gymnasieutbildning. Han ville bli 
hantverkare. Men det valet uppskattades inte av föräldrarna. ”Den här familjen kom 
från Kurdistan och såg väl något annat framför sig än att bli hantverkare. När det nu 
finns alla möjligheter kanske man ska pröva något annat, något teoretiskt!” (Utdrag ur 
fältanteckningar) 

 

I ett samtal med en flicka i skolår 9, som bytte till en innerstadsskola inför sitt åttonde skolår, 

om hur hon tänker sig sin framtid berättar hon att hennes mamma redan har bestämt vilka 

gymnasieskolor som är aktuella att välja mellan. Flickan berättar: 

Och det är bara sådana här finare skolor, med hög status, som ligger i stan. Aldrig hon 
skulle låta mig gå i en skola i förorten! 

 

Precis som den intervjuade studie- och yrkesvägledaren berättar får många av de skolbytande 

eleverna höga meritvärden och därmed får de goda chanser att bli antagna till de populära 

gymnasieskolorna. Det är dock inte alla elever som lämnar grundskolan med gott självförtroende 

och bra betyg. De skolbytande pojkarna, som jag träffat under fältarbetet, har i högre 

utsträckning än flickorna svårigheter att uppfylla målen och bli behöriga till nationella 

gymnasieprogram. Under skolår 9 upplever flera av dem en stor oro inför framtiden, något som 

inte minst märks av i förhållande till de stundande gymnasiestudierna. 
I samband med att de ska göra sitt gymnasieval i nian så har studie- och 
yrkesvägledaren ”frivilligt obligatoriska” samtal med alla elever. De pratar om vilka 
intressen eleverna har, vad de kan tänka sig att arbeta med i framtiden, om de vill 
studera vidare etc. Vi pratar lite extra om de mer ”stökiga” pojkarna i nian med 
utländsk bakgrund. Studie- och yrkesvägledaren berättar: ”Jag tycker att det låter lite 
ledsamt ibland. Att ’det spelar inte så stor roll…’ och ’ jag söker direkt till IV för jag 
klarar ändå inte av något’. ”De har på något vis gett upp. Stukat självförtroende. 
(Utdrag ur fältanteckningar) 

 

Ett sätt att få en uppfattning om hur de skolbytande elevernas vidare utbildningskarriärer 

utvecklar sig efter grundskolans slut är att genomföra uppföljande intervjuer. Som en del av 

denna studie gjordes en sådan uppföljning av de klasser som hade lämnat skolår 9 läsåret 

2002/2003 på Stadshagsskolan och som vårterminen 2006 tog studenten. Samtliga skolbytande 

elever i avgångsklasserna kontaktades först via brev. Det visade sig dock att ett flertal adresser 

och telefonnummer var inaktuella vilket innebär att alla skolbytande elever från den årskullen 

inte ingår i materialet utan telefonintervjuer genomfördes med tio elever varav fyra vad pojkar 

och sex flickor. Samtliga intervjuade ungdomar berättar att de bytt till en innerstadsskola under 

grundskolans senare del och att det i många fall var deras föräldrar som fattade beslutet. Orsaker 
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till skolbytet som togs upp var att det var för mycket bråk och stök i den tidigare skolan, att 

lärarna var dåliga, att de lokala skolorna hade dåligt rykte, att flera kompisar skulle byta eller att 

de kände många som hade bytt dit och ville prova något nytt. Av de ungdomar som intervjuades 

hade en övervägande majoritet gått i en gymnasieskola i innerstaden. De som inte hade sökt till 

ett innerstadsgymnasium hade istället sökt sig till specialinriktade fristående gymnasieskolor. 

För de flesta, både flickor och pojkar, baserades valet av gymnasieskola på att ett 

gymnasieprogram som de var intresserade av gavs på just den skolan, men även på det faktum 

att skolan var belägen i innerstaden lyftes fram som något positivt. En pojke uttrycker sig så här: 
Jag ville in mot stan, bort från förorten. Det finns mest en massa problembarn i förorten! 

 

Samtliga av de pojkar som intervjuades hade valt ett program med teknisk inriktning medan en 

majoritet av flickorna hade valt ett program med internationell eller samhällsinriktning. Flera av 

flickorna som valt ett så kallat EU-program berättar att en viktig del av deras utbildning bestod 

av utlandspraktik, något som de upplevt som väldigt positivt. De intervjuade pojkarna uppgav 

att de hade fått ”hyfsade” avgångsbetyg från gymnasiet medan en övervägande majoritet av 

flickorna uppgav att de fått ”mycket bra” betyg. De flesta ungdomarna berättade att de ville 

studera vidare på universitet eller högskola. Ett par av flickorna ville studera ekonomi på ett 

utländskt universitet, en annan ville studera biomedicin och ytterligare en hade siktet inställt på 

att bli civilekonom. Det var i första hand pojkarna som inte uttryckte intresse för vidare studier, 

utan var mer inriktade på att arbeta. En pojke ville först arbeta ett år för ”att få en paus” för att 

sedan söka in till Polishögskolan. För många av de intervjuade ungdomarna hade skolbytet i 

grundskolan inneburit en förändring gällande vilka de umgicks med såväl i skolan som på 

fritiden, en förändring som hade hållit i sig även under gymnasietiden. I samtalen med pojkarna 

och flickorna framkom en skillnad avseende omfattningen på de förändrade relationsmönstren. 

Pojkarna uppger i högre utsträckning än flickorna att de efter skolbytet främst umgicks med 

elever i den tillvalda skolan, även på fritiden då de uppehöll sig i innerstaden. Flickorna umgicks 

mer ”blandat” inom skolan, men på fritiden umgicks de främst med kamrater från det egna 

bostadsområdet.  

 

Slutsatser 
Begreppet integration används i många fall i den allmänna diskussionen som en odefinierad 

motpol till segregation, vilket förstås kan skapa problem med att veta vilket fenomen vi 

egentligen pratar om i olika sammanhang. En annan problematik är hur vi kan mäta graden av 
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integration. I kapitel har jag diskuterat huruvida valfrihetsinstrumentets nyttjande kan motverka 

segregation och leda till en ökad grad av integration utifrån två perspektiv: elevernas 

relationsmönster samt de skolbytande elevernas fortsatta utbildningskarriärer och tankar inför 

framtida yrkeskarriärer. 

 

Av genomförda observationer, enkäter och intervjuer framgår att eleverna i allmänhet umgås 

mer ”blandat” avseende var de bor och vilken etnisk bakgrund de har under skoltid än på 

fritiden. Så, om med integration avses ”att blanda” (jfr Olsson Hort 1992) kan skolvalfriheten i 

detta fall sägas leda till en högre grad av integration. De skolbytande eleverna kommer genom 

sitt byte till en innerstadsskola i kontakt med fler ”svenskar” samt med personer bosatta i andra 

delar av Stockholm. Dessutom kommer de att under skoltid vistas i en annan social miljö som 

de själva och deras föräldrar upplever som mer gynnsam för framtida utbildnings- och 

arbetskarriärer. Som respondenter upprepade gånger har uttryckt det, blir de genom skolbytet 

”mer integrerade”. De elever som bor inom de tillvalda skolornas upptagningsområden får 

genom inflödet av elever en mer heterogen skolmiljö ur ett etniskt, kulturellt, religiöst och 

socioekonomiskt perspektiv. Studien påvisar dock att såväl socioekonomiska som etniska 

skiljelinjer präglar elevers umgänge. Skolbytande elever och elever med ett annat modersmål 

än svenska framstår som mer angelägna att umgås ”över gränserna” än elever boende i 

innerstaden och elever med etniskt svensk bakgrund. En förklaring är att incitamentet för att 

korsa gränserna är starkare för elever som kommer utifrån, därför att nya sociala nätverk var en 

av de främsta anledningarna till skolbytet. 

 

Frågan är då om denna ökade ”blandning” under skoltid, och den upplevda ”anpassning” till 

nya sociala miljöer som de skolbytande eleverna ger uttryck för, har någon påverkan på de 

skolbytande elevernas fortsatta relationsmönster och utbildningskarriärer efter det att de lämnat 

grundskolan. För det första framkommer det att de förändrade relationsmönster som många 

skolbytande elever vittnar om fortsätter under gymnasietiden. Ett ”blandat” umgänge 

upprätthålls, dock främst under skoltid. För det andra får många skolbytande elever höga 

meritvärden i åk 9 och blir antagna till sina förstahandsval-gymnasieskolor. Det visar sig å 

andra sidan att det även finns skolbytande elever (främst pojkar) som upplever svårigheter med 

att uppnå goda studieresultat i grundskolan och som uttrycker oro inför de kommande 

gymnasiestudierna och sin framtid. För många skolbytande elever innebär bytet till en 

innerstadsskola dels ett mer socialt och etniskt ”blandat” umgänge under skoltid, något som 

även gäller elever bosatta inom de tillvalda skolornas upptagningsområden, dels att bytet till en 
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innerstadsskola resulterar i en upplevd anpassning till alternativa sociala miljöer vilket ger ökat 

självförtroende att söka till mer attraktiva gymnasieskolor i innerstaden.  

 

I en diskussion kring skolvalfrihet och integration/segregation är det av största vikt att ta 

ytterligare två aspekter i beaktande. Å ena sidan innerstadselevernas (och deras föräldrars) 

ökade rörlighet mellan innerstadens kommunala och fristående skolor samt, å andra sidan, de 

elever (och deras föräldrar) som bor i Stockholms socialt utsatta förortsområden och som 

stannar kvar i de lokala skolorna där. Vad händer med dessa två elevkategorier? Det som 

materialet indikerar är att för de elever som söker sig från de utsatta förortsområdenas 

grundskolor innebär bytet av skolmiljö att de utifrån begreppsdefinitionen ”blandning” kan 

sägas bli mer integrerade, och att den tillvalda skolan utifrån samma definition genom sin 

ökade heterogenitet kan antas i högre grad bli integrerad. Om hela situationen i Stockholm tas i 

beaktande ser dock bilden annorlunda ut. Vad händer med de socialt utsatta förorternas 

grundskolor när en betydande andel av elever med etniskt svensk bakgrund respektive med 

resursstarka föräldrar söker sig därifrån? Hur påverkas eleverna i dessa skolor, och hur 

påverkas deras utbildning? Vad händer med de skolor i Stockholms innerstad dit näst intill 

uteslutande elever från socioekonomiskt resursstarka familjer bosatta i innerstaden söker sig? 

Hur påverkas dessa elever, och hur påverkas deras utbildning? Utvecklingen i dessa två fall är 

inte att betrakta som präglad av en ökad integration, varken från en etnisk eller från en 

socioekonomisk utgångspunkt. Tvärtom, pekar såväl tidigare forskning (se exempelvis 

Skolverket 1993, Skolverket 1996, Skolverket 1997, Kjellman 2001, SOU 2001:39, Skolverket 

2003) som de delstudier som genomförts inom ramen för detta projekt (se delrapporter III och 

IV) på att valfrihetens nyttjande i många fall leder till en ökad homogenisering av skolmiljöer, 

avseende elevernas socioekonomiska status, etniska bakgrund och prestationer. Detta innebär 

att valfriheten kan antas resultera i en högre grad av integration för enskilda individer som 

använder sig av valfrihetsinstrumentet som en strategi för att ta sig runt/över de hinder som 

boendesegregationen innebär för dem i deras vardag, men att det på en samhällelig nivå 

riskerar öka segregeringen mellan elever med olika etniska och socioekonomiska bakgrund. 
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Kapitel 9. Avslutning  
Syftet med denna delstudie har varit att beskriva, diskutera och analysera det fria skolvalets 

konsekvenser utifrån fallstudier utförda på två kommunala grundskolor i Stockholms innerstad. 

Ambitionen har varit att diskutera och analysera dels hur vi kan förstå och förklara den 

strömning av elever med olika etniska bakgrund, som lämnar grundskolorna i de socialt utsatta 

förortsområdena och söker sig till innerstaden. Dels ville jag ta reda på vad inflödet av elever 

får för konsekvenser för de tillvalda skolorna. De problemområden som har stått i fokus för 

delstudien är av relationell (skolornas interna och externa relationsarenor), och av 

organisatorisk (hur hanteras elevomflyttningen i termer av undervisning, projekt, fortbildning 

etc.) karaktär. Studien tar sin utgångspunkt i bilden av Stockholm som ett socioekonomiskt, 

etniskt och symboliskt polariserat urbant rum (Bunar 2005), inom vilket valfrihetsinstrumentet 

gett upphov till elevströmmar mellan olika stadsdelar samt mellan kommunala och fristående 

grundskolor (Kallstenius 2005, Bunar & Kallstenius 2006). De ökade klyftor som blivit allt 

mer märkbara inom den svenska grundskolan under 2000-talet (se exempelvis PISA 2003), och 

den ökande konkurrensen om platser på de mest attraktiva gymnasieskolorna (Skawonius 

2005) har gett upphov till en situation där valet av grundskola upplevs få en allt större 

betydelse för elevers framtida utbildnings- och yrkeskarriärer.  

Familjer med olika socioekonomisk status och etnisk tillhörighet nyttjar enligt tidigare svensk 

och internationell forskning skolvalfrihetens möjligheter på olika sätt (se exempelvis SOU 

2001:39, Kjellman 2001, Skolverket 1997, Gewirtz m.fl. 1995, Reay & Ball 1997, Ambler 

1997, Hatcher 1998, Skawonius 2005). En grupp i samhället som i stor utsträckning väljer att 

nyttja denna valmöjlighet är föräldrar och elever, med både svensk och utländsk bakgrund, som 

bor i Stockholms socialt utsatta ofta invandrartäta förortsområden. Studiens resultat pekar på 

att det främst är föräldrarna som fattar beslutet om skolbytet, samt till vilken skola barnet ska 

gå. De huvudsakliga orsakerna till beslutet kan sammanfattas som: 

• En förhoppning om en bättre språk- och kunskapsutveckling i den tillvalda skolan. 

• Att eleverna genom bytet av skolmiljön ska utveckla en alternativ social kompetens. 

• Att eleverna ska få bättre möjligheter att bli integrerade i det svenska samhället.  

 

Genomförda kartläggningar av grundskoleelevers skolval i förhållande till bostadsort påvisar 

att innerstadseleverna i allmänhet är bland de främsta skolbytarna (Bunar & Kallstenius 2006, 

Kallstenius 2005). Intervjuer med skolpersonal och med föräldrar på de studerade skolorna 

vittnar i linje med detta om en stor rörlighet samt att möjligheten att byta skola av många 
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upplevs som något mycket positivt. De föräldrar vars barn tillhör de studerade skolornas 

upptagningsområden och som valt att inte nyttja valfrihetsinstrumentet och söka sig till andra 

skolalternativ uttrycker i många fall funderingar kring huruvida den nuvarande skolan 

verkligen är ”den bästa” för deras barn. Deras oro kan sammanfattas som: 

• Att skolornas förändrade elevsammansättning ska leda till en försämrad språk- och 

kunskapsutveckling. 

• Att inflödet av elever resulterar i en försämrad social miljö på skolan. 

• Att den ökade mångfalden leder till en högre grad av konflikter mellan olika sociala, 

etniska, kulturella och språkliga grupperingar. 

 

Hur kommer det sig då att de trots detta missnöje valt att inte byta skola? Det handlar i många 

fall om främst tre saker:  

• För det första om att barnen själva inte vill byta skola och att föräldrarna upplever detta 

som ett tungt vägande argument. Att tvinga fram skolbytet skulle enligt föräldrarnas 

resonemang bara förvärra skolsituationen för deras barn.  

• För det andra handlar det om ett slags passiviserande diskurs att ”det ser ju likadant ut 

överallt i samhället” och ”att byta skola löser ingenting”.  

• För det tredje resonerar flera föräldrar till de yngre barnen att de tänker genomföra ett 

skolbyte först när barnen kommit upp i de högre skolåren, då det i högre utsträckning är 

då som de ovan listade orosmomenten får större betydelse. 

 

Samtliga intervjuade föräldrar uttrycker en önskan om att genom skolvalet ge sina barn bästa 

tänkbara förutsättningar för att lyckas med studierna. Att välja ”en bra skola” upplevs som 

mycket viktigt. Vad som betraktas som en ”bra” skola visar sig dock inte enbart ha att göra 

med det genomsnittliga meritvärdet, som är den faktor som antagningen till gymnasieskolan 

sker utifrån, och andelen behöriga lärare. Det ”bra” visar sig i stor utsträckning handla om 

skolexterna faktorer, som till exempel skolans geografiska lokalisering, och skolinterna 

faktorer, som till exempel elevunderlagets socioekonomiska och etniska sammansättning. Men 

det handlar mindre om skolans faktiska adress respektive det faktiska antalet elever som har ett 

annat modersmål än svenska och/eller som är bosatta i de socialt utsatta förorterna, och i högre 

utsträckning om symboliska och mer svårgripbara faktorer som status och rykten.  
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Kapitel 1. Inledning 
En av grundvalarna i den svenska skolpolitiken har under lång tid varit vikten av att 

eftersträva en sammanhållen grundskola där elever med olika bakgrund möts och integreras, 

och att ett segregerat skolväsende där elever från olika samhällsgrupper är åtskiljda i största 

möjliga utsträckning bör motverkas (Skolverket 1996). Påståendet att den svenska 

grundskolans utveckling under det senaste decenniet i friskole- och valfrihetsreformens 

kölvatten kommit att präglas av en flerdimensionell segregeringsprocess är det dock få som 

idag säger emot, och det talas om en socioekonomisk, etnisk och prestationsmässig 

segregation där elever med olika bakgrund i en allt större omfattning går i olika skolor 

(Skolverket 1993, Skolverket 1996, Skolverket 1997, SOU 2000:39, Kjellman 2001, Bunar 

2001, SOU 2001:57, Skolverket 2003). Samtidigt finns det en uppfattning att den ökade 

valfriheten inom grundskolan motverkar boendesegregationens direkta avspegling i skolornas 

elevsammansättning då föräldrar och elever har ökade möjligheter att söka sig till skolor som 

ligger i andra delar av staden än där de själva är bosatta (Skolverket 1996). Detta innebär att, å 

ena sidan, den socioekonomiska, etniska och prestationsmässiga segregeringen i 

grundskoleväsendet har ökat som följd av införandet av det fria skolvalet vilket exempelvis 

innebär att vi i Stockholm idag har vad som kan betecknas som ”invandrarskolor” respektive 

”svenska skolor” (SOU 1996: 55b)1

En konsekvens av denna utveckling är att det till exempel i Stockholm dagligen färdas 

tusentals grundskoleelever till en annan skola än den som ligger närmst hemmet (Kallstenius 

2005, Kallstenius 2006a, samt delrapport I). Två av dessa elevflöden har flitigt figurerat i 

svensk dagspress de senaste åren. Det handlar dels om den ökande andelen elever som söker 

sig till friskolor och dels om elever som söker sig från skolor i Stockholms socialt utsatta 

förortsområden

 samt ökande klyftor mellan skolor i olika delar av staden 

avseende elevernas genomsnittliga meritvärden i skolår 9 (PISA 2003). Samtidigt har den 

ökande valfriheten, å andra sidan, kommit att innebära att elever aktivt kan söka sig till skolor 

med särskilda profiler och inriktningar, friskolor av olika karaktär eller skolor som helt enkelt 

är belägna i en annan del av Stockholm (se delrapport I).  

 

2

                                                 
1 I SOU 1996:55b, Vägar in i Sverige, delas skolor in i fyra kategorier: ”svenska skolor” där andelen elever med 
utländsk härkomst är 0–20 %, ”svenskdominerade skolor” där andelen elever med utländsk härkomst är 20–50 
%, ”invandrardominerade skolor” där andelen elever med utländsk härkomst är 50–80 %, samt 
”invandrarskolor” där andelen elever med utländsk härkomst är 80–99%. 

 till innerstaden (se exempelvis DN 2005-11-15, DN 2005-11-16, DN 2005-

2 Kring slutet av 1990-talet initierades en ny storstadspolitik för att komma tillrätta med ”den sociala, etniska och 
diskriminerande segregationen” (Prop.1997/98:165). Detta innebar i praktiken att särskilda insatser genomfördes 
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11-25). En tidigare kartläggning av elevströmmar i Stockholm visar att dessa elevflöden är 

betydande samt att de har ökat markant under den senaste femårsperioden, vilket även 

bekräftas av intervjuer med rektorer och lärare på grundskolor i Stockholms innerstad (se 

delrapport II). Det finns dock ytterligare en omflyttningsprocess som är minst lika 

omfattande, men som det har varit relativt tyst om i medierna. Allt fler innerstadselever, 

inklusive elever som tillhör de i de två föregående delrapporterna studerade kommunala 

innerstadsskolorna (Högalidsskolan på Södermalm och Fridhemsskolan/Stadshagsskolan på 

Kungsholmen) söker sig nämligen till friskolor eller till kommunala grundskolor i andra delar 

av innerstaden än där de bor (Kallstenius 2005, Kallstenius 2006a, Kallstenius 2006b).  

 

Syftet med denna delrapport är att utifrån empiriska nedslag på en kommunal och två 

fristående grundskolor belägna i Stockholms innerstad diskutera hur de i innerstaden bosatta 

eleverna och deras föräldrar förhåller sig till och använder sig av skolvalfriheten. Vad är det 

som dessa elever och deras föräldrar, i och med sitt skolval, söker sig till som de upplever att 

de inte kan få inom ramen för den kommunala grundskolan vars upptagningsområde de 

tillhör? Upplevs den pågående utvecklingen i boendestadsdelens kommunala grundskolor som 

så pass negativ att detta blir ett incitament till att söka sig till något annat?  

 

Metod och material 
I arbetet med denna delrapport har, i likhet med de två föregående delrapporterna, en 

multistrategisk forskningsstrategi använts (Hammersley 1996). Det innebär i grova drag att 

urvalet av skolor hade gjorts utifrån en statistisk kartläggning av elevströmmar i Stockholms 

innerstad, varefter intressanta studieobjekt identifierades. Själva undersökningsmetoden är 

kvalitativ bestående av intervjuer där respondenternas uppfattningar, erfarenheter och 

perspektiv står i fokus (Bryman 2002, Kvale 1997). Den kvalitativa intervjun möjliggör för 

forskaren att vara flexibel i sitt arbetssätt genom att följa upp spår som framkommer i 

respondentens resonemang med hjälp av följdfrågor och därefter anpassa, alternativt vidga 

eller snäva in, undersökningens fokus efter teman som framkommer i intervjumaterialet 

(Bryman 2002). 

 

                                                                                                                                                         
i ett antal områden som betecknades som socialt utsatta. I Stockholm handlade det om följande områden: Husby, 
Tensta, Rinkeby, Rågsved och Skärholmen. I denna rapport avses med detta begrepp även andra förortsområden 
som uppvisar likartade karaktäristika avseende befolkningens etniska och socioekonomiska sammansättning, 
samt geografiska och sociala belägenhet. 
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Efter den statistiska kartläggningen, grundat i statistiska uppgifter från Utrednings- och 

statistikkontoret och Stadsledningskontoret, valde jag ut tre skolor dit datainsamlingen skulle 

förläggas. Det handlar om den kommunala grundskolan Vasa Real (Norrmalms 

stadsdelsområde) och de fristående grundskolorna Maria Elementarskola (Södermalms 

stadsdelsområde, tidigare Maria-Gamla stans stadsdelsområde) respektive L’Estradska 

(Södermalms stadsdelsområde, tidigare Katarina-Sofia stadsdelsområde). Dessa skolor valdes 

ut då de har ett stort inflöde av elever från övriga innerstaden, inklusive från elever boende i 

de tidigare studerade Högalidsskolan och Fridhemsskolan/Stadshagsskolan (se de två 

föregående delrapporterna). 

 

På varje skola har ett urval av informanter gjorts. För det första har intervjuer genomförts med 

12 föräldrar som har gjort ett aktivt val till de aktuella skolorna. Urvalet har gjorts i samråd 

med skolledningarna på de tre berörda skolorna utifrån två kriterier: dels att föräldern har 

gjort ett aktivt val av skola och dels att familjen är bosatt inom en annan stadsdel respektive 

en annan skolas upptagningsområde. För det andra har fyra gruppintervjuer med 

niondeklassare (sammanlagt 18 elever) genomförts. Elevurvalet har skett i samråd med 

skolledningarna utifrån två kriterier: dels att de och/eller deras föräldrar har gjort ett aktivt val 

av skola och dels att familjen är bosatt inom en annan stadsdel respektive en annan skolas 

upptagningsområde. För det tredje genomfördes avslutningsvis intervjuer med rektorerna på 

Vasa Real och Maria Elementarskola respektive skolchefen på L’Estradska. På Vasa Real 

genomfördes även en kompletterande intervju med den skolkanslist som ansvarar för 

inskrivningen av elever på skolan. 

 

Datainsamlingen inleddes med att rektorer respektive skolchef för de tre utvalda skolorna 

kontaktades via brev och informerades om studiens syfte och upplägg, samt tillfrågades om 

det var möjligt att skolan ingick i studien. Efter att de gett sitt medgivande diskuterades 

urvalet av respondenter, det vill säga de föräldrar och elever som skulle intervjuas. 

Föräldrarna kontaktades inledningsvis av respektive skolledning och informerades om 

studiens syfte och upplägg och gavs möjlighet att ta ställning till om de ville delta eller inte. 

Därefter etablerades en direkt kontakt och vi kom överens om tid och plats för intervjun. 

Varje intervju pågick i omkring 45 minuter och spelades in på band, med undantag av två 

intervjuer på grund av problem med den tekniska utrustningen och i dessa fall fördes 

anteckningar under intervjutillfället. De inspelade intervjuerna transkriberades, och 

anteckningarna utvecklades till flytande text. I två av fallen kontaktades inledningsvis 
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elevernas målsmän via brev för att ge sin tillåtelse till att eleverna deltog i studien, därefter 

kontaktades eleverna. I det tredje fallet upplevde skolledningen inte detta tillvägagångssätt 

som nödvändigt utan elevernas kontaktades inledningsvis av sin 

klassföreståndare/ansvarspedagog, och därefter av mig. Intervjuerna med eleverna 

genomfördes i grupp och omfattade 3-5 elever i skolår 9. Gruppintervjuerna pågick omkring 

45 minuter och spelades in på band för att sedan transkriberas.  

 

I arbetet med delrapporten har jag utgått från av Vetenskapsrådet fastställda forskningsetiska 

principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (se www.vr.se). Beslutet att 

publicera skolornas namn är fattat i samråd med de medverkande skolornas 

rektorer/skolchefer som samtliga upplevde det som viktigt att skolorna presenterades under 

sitt rätta namn. Däremot har de medverkande föräldrarna och eleverna avidentifieras och delar 

av deras uttalanden som skulle kunna innebära att de identifieras har tagits bort eller ändrats. 

 

Disposition 
Delrapporten är indelad i fyra kapitel där det första utgörs av detta inledande kapitel. I 

nästkommande kapitel kommer jag att ge en översiktlig redogörelse för tidigare forskning 

avseende boendesegregation, skolsegregation och valfrihetens nyttjande; friskolornas 

framväxt samt slutligen orsaker bakom valfrihetens nyttjande. Det tredje kapitlet utgörs av tre 

avsnitt där varje skola som ingår i studien presenteras varefter följer en beskrivning och 

diskussion om valfriheten, dess drivkrafter och effekter såsom det upplevs av mina 

intervjupersoner: skolledningar, föräldrar och elever. Deras berättelser och erfarenheter står i 

fokus för denna delstudie. Det fjärde och avslutande kapitlet sammanfattar och analyserar 

några av studiens huvudsakliga slutsatser. 

 

 

 

 

http://www.vr.se/�
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Kapitel 2. Bakgrund och tidigare forskning 

Den förändring inom den svenska skolpolitiken som präglat utvecklingen i grundskolan de 

senaste decennierna har mycket kretsat kring valfrihet och individualism (Kallós & Lindblad 

1994, Englund 2003). I högre utsträckning än tidigare betonas individens rätt att välja 

utbildningsväg, vilket på ett annat sätt än tidigare lägger ett stort ansvar på föräldrarna och 

eleverna själva att aktivt informera sig om alternativa utbildningsvägar och agera därefter 

(Nilsson 2002). När det gäller forskning om friskolor har inte så många studier genomförts 

tidigare i Sverige (Bunar 2004). Det finns däremot förhållandevis mycket forskning kring den 

ökade skolvalfrihetens och friskolornas påverkan på skolsystemet genomförd i andra länder 

(för sammanställning se Nilsson 2002, Bunar 2007). Slutsatserna från dessa internationella 

studier kan inte direkt översättas till svenska förhållanden då det är nödvändigt att ta hänsyn 

till studiernas specifika kontext. Det finns dock en enighet bland skolforskare att skolpolitiska 

strömningar sprids allt snabbare över nationsgränserna, vilket gör att de internationella 

studiernas slutsatser är av intresse även för svenska förhållanden (Nilsson 2002). 

 

Skolvalfrihet 
Den valfrihet på grundskolenivå vi har i Sverige idag är ett resultat av den valfrihets- och 

friskolereform som genomfördes i början av 1990-talet (Prop.1991/92:95). Bakgrunden till 

denna reform diskuteras i delrapport I. Det som reformen i praktiken kommit att innebära är i 

korthet, för det första, att föräldrar och elever har rätt att välja en annan grundskola än den 

inom vars upptagningsområde de är bosatta. För det andra har de rätt att välja en grundskola 

driven av fristående huvudman, en så kallad friskola. Genom reformen gavs dessa skolor i 

stort sett samma ekonomiska förutsättningar som kommunala grundskolor. Som den första 

delrapport som gavs ut inom projektet De mångkulturella innerstadsskolor redovisar har 

omfattande elevströmmar uppkommit till följd av den ökade skolvalfriheten. I en bilaga till 

Rapport Integration 2005, ”I min gamla skola lärde jag mig fel svenska” – en studie om 

skolvalfriheten i det polariserade urbana rummet (Bunar & Kallstenius 2006) fastslår 

författarna till denna rapport att de mest aktiva skolbytarna är bosatta i de mer välbärgade 

delarna av Stockholm vilket inkluderar innerstadens stadsdelsområden samt att eleverna i stor 

utsträckning också söker sig till skolor belägna i innerstaden. Hur ser dessa elevflöden ut? 

Följande tabell redovisar i vilket stadsdelsområde grundskoleelever boende i Stockholms 

innerstad går i skolan: 
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Tabell 1: Antal skolbytande elever i innerstaden och i vilken del av staden dessa går i skolan (per 30 
sep 2006) 

Boende-
stadsdel 

Kungsholmen Norrmalm Östermalm Maria- 
Gaml
a stan 

Katarina- 
Sofia 

Stadsdel 
utanför 

innerstaden 

Totalt 

Kungsholmen 1920 287 93 49 37 107 2493 
Norrmalm 101 2846 470 112 53 310 3892 
Östermalm 38 468 3057 47 23 66 3699 

Maria-Gamla 
stan 

40 189 84 3417 411 166 4307 

Katarina-
Sofia 

12 168 44 428 1939 413 3004 

Totalt      1062 17395 
(Källa: Utrednings- och statistikkontoret 2007-02-01) 

 

Av tabellen framgår att en majoritet av eleverna bosatta i innerstaden är inskrivna i en 

grundskola i den egna boendestadsdelen. Eleverna inom Östermalms stadsdelsområde är de 

som i minst omfattning lämnar sin hemstadsdel, 18 %, i jämförelse med elever från Katarina-

Sofia där 35 % väljer att söka sig till en skola i en annan stadsdel. Vidare bekräftas en 

utveckling som även tidigare kartläggningar påvisat (t.ex. Bunar & Kallstenius 2006), 

nämligen att elever bosatta i innerstaden i mycket hög utsträckning väljer en skola belägen i 

innerstaden. Mindre än 10 % söker sig till en skola i ett förortsområde. I rapporten från 

Integrationsverket (ibid.) fastslås även att det är innerstadseleverna som i störst utsträckning, i 

jämförelse med övriga delar av Stockholm, går i friskolor. I vilken omfattning 

innerstadseleverna söker sig till friskolor och i vilken del av staden dessa ligger illustreras i 

tabellen nedan. 

 
Tabell 2: Antal elever i innerstaden som går i friskolor och i vilken del av staden dessa skolor ligger 
(per 30 sep 2006) 

 

Boende-
stadsdel 

Kungsholmen Norrmalm Östermalm Maria- 
Gamla 
stan 

Katarina- 
Sofia 

Stadsdel 
utanför 

innerstad
en 

Totalt 

Kungsholmen 168 94 55 9 28 57 411 
Norrmalm 41 426 157 27 26 79 756 
Östermalm 30 250 998 22 19 47 1396 

Maria-Gamla 
Stan 

27 78 47 472 234 81 939 

Katarina-
Sofia 

5 75 15 191 31 44 361 

Totalt      308 3863 
(Källa: Utrednings- och statistikkontoret 2007-02-01) 

 

Drygt en femtedel av innerstadens elever har lämnat den kommunala grundskolan och går 

istället i en friskola. Av dessa närmare 4000 elever är det drygt 90 % som går i en friskola i 

innerstaden. Elever bosatta på Östermalm är de som i störst omfattning söker sig till friskolor, 
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där har drygt 30 % av eleverna lämnat den kommunala skolan, och endast 3 % av dessa har 

sökt sig till friskolor utanför innerstaden. Föräldrar och elever bosatta i Stockholms innerstad 

är således frekventa nyttjare av de möjligheter som skolvalfriheten innebär både när det gäller 

att aktivt söka sig till fristående skolalternativ och när det gäller att söka sig till kommunala 

grundskolor i andra delen av innerstaden.  

 

Hur kan vi förstå dessa elevströmmar? Tidigare svensk och internationell forskning visar att 

föräldrar med olika bakgrund har olika utgångspunkter för sitt val av skola avseende vad som 

upplevs som viktigt, vilken skola som väljs samt inte minst i vilken utsträckning som 

föräldrarna nyttjar möjligheten att göra ett aktivt skolval. Skolverket gjorde i samband med 

rapporten Att välja skola – effekter av valmöjligheter i grundskolan (1996) en 

sammanställning av internationella studier inom området. I sammanställningen framkommer 

att föräldrar med hög utbildnings- och inkomstnivå nyttjar möjligheten att göra ett aktivt 

skolval i högre utsträckning i jämförelse med andra föräldrakategorier (Maddaus 1986). Det 

skulle även kunna uttryckas i termer av att det främst är föräldrar med god tillgång på 

ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital som gör aktiva skolval, med särskild betoning på det 

kulturella kapitalet i form av föräldrars utbildningsnivå (Gewirtz m fl. 1995).  

Liknande resultat framkommer även i svenska undersökningar på området (se exempelvis 

Kjellman 2001). En viktig skiljelinje avseende nyttjandet av valfrihetens möjligheter är frågan 

om föräldrarnas tillgång på information om förekommande skolalternativ (Skawonius 2005). 

Den tidigare forskningen pekar således på att det främst är högutbildade föräldrar med 

tillgång till information om olika skolor, och om vilka skolor som anses vara ”bra” respektive 

”dåliga”, som nyttjar skolvalfrihetens möjligheter. Vad är det som de skolväljande föräldrarna 

söker sig till när de gör sitt val av skola? I Skolverkets sammanställning (1996) framgår att 

föräldrar utgår från ett flertal kriterier: skolans akademiska kvalitet, atmosfär och storlek, 

påverkansmöjligheter, föräldramedverkan, fritidsaktiviteter, konfessionell inriktning, andra 

familjemedlemmars skolgång, kamraters skolval samt barnets egna önskemål (Edwards & 

Whitty 1992). En annan studie lyfter fram att den främsta orsaken bakom såväl val till som 

val från skolor är social status och disciplin (Echols 1993). En granskning som Skolverket 

gjorde 1997 avseende föräldrar som väljer konfessionella, etniska och språkligt inriktade 

friskolor påvisar att de i många fall söker sig till den alternativa sociala och kulturella miljö 

som skolan upplevs erbjuda, då skolan upplevs förmedla mer än skolkunskaper (Skolverket 

1997).  
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Friskolor 
Det som idag vanligen betecknas som friskolor, det vill säga skolor som drivs av enskild 

huvudman, är ingen ny företeelse utan har länge existerat vid sidan av de skolor som drivs i 

offentlig regi (Bunar 2004). En avgörande förändring för friskoleverksamheten i Sverige var 

den proposition ”om valfrihet och fristående skolor” som framlades i början av 1990-talet 

(Prop.1991/92:95). Som jag har diskuterat i tidigare delrapporter fastslog propositionen rätten 

för föräldrar och elever att välja grundskola, belägen inom boende- eller en annan kommun, i 

offentlig eller privat regi. Propositionen fastslog även att fristående skolor ska tillförsäkras i 

allt väsentligt samma ekonomiska förutsättningar som skolor med kommunal huvudman. Allt 

eftersom de ekonomiska och juridiska möjligheterna att driva friskolor utvidgades kom även 

antalet ansökningar om att få starta upp friskoleverksamhet att öka (Bunar 2004, Nilsson 

2002). Detta innebar även att andelen elever som var inskrivna i friskolor ökade. En statlig 

offentlig utredning från 1981, Fristående skolor för skolpliktiga elever, redovisar att mindre 

än en procent av Sveriges skolpliktiga elever var inskrivna i friskolor vid 1980-talets början, 

en andel som tjugo år senare hade stigit till 5 % (Nilsson 2002). År 2005 fanns det 77 

registrerade fristående grundskolor i Stockholm vilket utgjorde omkring 35 % av det totala 

antalet grundskolor i staden. Andelen grundskoleelever som var inskrivna i fristående 

grundskolor uppgick år 2005 till cirka 15 %, vilket innebär en fördubbling sedan slutet av 

1990-talet (Kallstenius 2005).  

 

Vad har denna utveckling kommit att betyda för det kommunala skolväsendet? I rapporten 

Komplement eller konkurrent – fristående skolor i ett integrationsperspektiv diskuterar Bunar 

(2004) hur friskolornas utveckling och framväxt kommit att påverka den kommunala skolan. 

Från det offentliga skolväsendets håll upplevdes inledningsvis att de fristående 

skolalternativen kunde vara ett bra komplement och det uttrycktes exempelvis i en statlig 

offentlig utredning från mitten av 1980-talet att erfarenheter från friskolornas verksamhet, 

avseende pedagogisk förnyelse, även skulle kunna komma det allmänna skolväsendet till gagn 

(SOU 1983:1). Denna tanke fortsatte att prägla skolpolitiken och i samband med friskole- och 

valfrihetsreformens genomförande i början av 1990-talet menade förespråkarna att reformen 

utöver att resultera i en pedagogisk förnyelse även skulle leda till i en kvalitetshöjning av 

skolväsendet som helhet på grund av den ökade konkurrensen (Skolverket 1996). Hur har det 

blivit i praktiken? Har friskolornas framväxt resulterat i en allmän kvalitetshöjning och en 

pedagogisk förnyelse i grundskoleväsendet som helhet? En sammanställning av svensk 
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forskning (Bunar 2007) presenterar flera argument som visar på några problematiska aspekter 

av relationen mellan kommunala och fristående skolor samt de föreställda fördelarna med den 

ökade konkurrensen. För det första har kostnaderna för kommunerna ökat som ett resultat av 

det ökade antalet friskolor dels i form av ett ekonomiskt understöd, dels då de kommunala 

skolorna fortfarande har ett ansvar för de elever som bor inom deras geografiska 

upptagningsområden och måste upprätthålla lokaler och personal motsvarande detta elevantal 

även i del fall då det faktiska elevunderlaget minskar till följd av att elever söker sig till andra 

skolor (se Skolverket 1998). För det andra finns det enligt forskningsöversikten inget entydigt 

svar på huruvida det genom friskolornas framväxt och den därpå följande 

konkurrenssituationen skett en pedagogisk utveckling inom den kommunala skolan. Det 

presenteras argument som gör gällande att friskolor främst attraherar högpresterande elever 

från familjer med hög socioekonomisk status vilket antas leda till en utarmning av den 

kommunala skolan, men å andra sidan redovisas argument som gör gällande att ett sviktande 

elevunderlag för de kommunala skolorna som en följd av den ökande konkurrensen från 

friskolorna kan fungera som en sporre för de kommunala skolorna till att utveckla sina 

verksamheter (se Bergström & Sandström 2001). 

 

Den fråga som främst diskuteras gällande friskolor är dock frågan om huruvida deras existens 

förstärker och fördjupar segregationen inom skolväsendet. Som tidigare delrapporter redovisat 

finns det mycket tidigare forskning som pekar på att den ökade valfriheten och friskolornas 

expansion lett till en tredimensionell segregeringsprocess där barn med olika bakgrunder och 

förutsättningar går i olika skolor. Det talas om en ökad etnisk, socioekonomisk och 

prestationsmässig segregation. Flera forskare understryker dock vikten av att inte överdriva 

friskolornas inverkan på segregeringen inom skolväsendet (Bunar 2007, Björkman 2003, 

SOU 2001:12). Utvecklingen inom den kommunala skolan beskrivs som mer oroande 

gällande segregationsprocesserna inom grundskoleväsendet, både avseende differentieringen 

mellan olika elevgrupper och mellan skolor i olika delar av staden (Broady 2001, Bunar, 

Kallstenius 2006).  

 

”Den nya utbildningspolitiska retoriken” 
Den svenska skolpolitiska utvecklingen har enligt flera forskare kommit att präglas av 

nyliberala strömningar vilket främst tar sig uttryck genom en ökad valfrihet för föräldrar och 

elever och en tydligare inriktning mot ett marknadstänkande som kännetecknas av konkurrens 
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mellan kommunala och fristående aktörer (se exempelvis Nilsson 2002, Bunar 2007). En 

viktig del av denna, som den betecknas av Nilsson (2002; s.20) ”nya utbildningspolitiska 

retorik”, är bilden av föräldrar och elever som medvetna aktörer på en skolmarknad. 

Aktörernas valmöjligheter ger upphov till en konkurrens mellan olika skolalternativ som 

enkelt uttryckt kommer att leda till att skolor som inte är bra kommer att förlora sina elever, 

och att skolor som tvärtom är bra kommer att locka till sig elever. En aspekt av detta som 

Bunar (2007) lyfter fram i sin forskningsöversikt är att denna utveckling kommit att ge 

föräldrar och elever ett större individuellt ansvar för att göra ”rätt” val av skola vilket även 

innefattar ett ansvar att informera sig om olika valmöjligheters för- och nackdelar. Detta blir 

problematiskt då denna tillgång på information inte är jämt spridd utan i många fall 

koncentrerad till de resursstarka familjerna (Skawonius 2005). Bunar refererar till en studie av 

Apple (2006) som påvisar att detta ökade individuella ansvar i praktiken resulterat i att de 

resurssvaga föräldrar som inte valt en ”bra” skola åt sina barn utan låter barnen gå i ”dåliga” 

skolor, i många fall anses ha just gjort ett dåligt val. En annan internationell studie (Ball 2003) 

fastslår i linje med detta att frågan om valfrihet i realiteten kommit att bli en fråga om en 

valfrihet för de resursstarka, redan privilegierade, grupperna i samhället. 

 

Slutsatser 
Det svenska grundskoleväsendet har genomgått en omfattande förändringsprocess den senaste 

tjugoårsperioden. En viktig aspekt av denna omvandling utgörs av valfrihets- och 

friskolereformen som genomfördes vid 1990-talets början och som öppnade upp möjligheten 

för föräldrar och elever att välja en annan grundskola än den närmast liggande. Denna 

förändringsprocess har en påtaglig nyliberal inriktning där föräldrar och elever i stor 

utsträckning kommit att betraktas som individuella aktörer på en skolmarknad (Bunar 2007, 

Nilsson 2002). En aspekt av det individuella aktörskapet är ansvaret att informera sig om 

förekommande valmöjligheter och sedan utifrån denna kunskap göra ett val. Flera forskare 

pekar dock på det problematiska i detta antagande då denna tillgång på information är ojämnt 

fördelad (Skawonius 2005) och i praktiken så att säga gynnar de redan gynnade grupperna i 

samhället (Ball 2003, Bunar 2007). Det har i flera tidigare svenska och internationella studier 

visat sig att denna valmöjlighet nyttjas i olika hög utsträckning av olika grupper i samhället. 

Det är främst välutbildade, resursstarka, föräldrar som har tillgång på information om 

förekommande skolalternativ och utifrån detta gör ett aktivt val av grundskola (se exempelvis 

Gewirtz m fl. 1995, Kjellman 2001, Maddaus 1986, Skawonius 2005, Skolverket 1996). Det 
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är även i första rummet välutbildade föräldrar som väljer friskolor åt sina barn (se exempelvis 

Kjellman 2001, SOU 2001:39). Detta målar upp en bild där resursstarka familjer utifrån sin 

kännedom om skolsystemet samt information om vilka skolor som anses vara ”bra” i 

betydande omfattning använder sig av skolvalfriheten för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för sina barn avseende grundskoleutbildning men även framtida utbildnings- 

och yrkeskarriärer (se även diskussion i delrapport 2 kring valet av grundskolas betydelse).  

 

Den genomförda reformen innebär dock inte bara en möjlighet för föräldrar och elever att 

välja mellan en uppsjö av olika skolalternativ utan införandet av skolvalfrihet innebär i 

praktiken även att elever, och föräldrar, kan välja i vilken del av staden som skolan ska vara 

belägen. Tidigare delrapporter visar på att innerstadens grundskolor attraherar många elever 

från Stockholms förortsområden. Att denna utveckling inte enbart påverkar de i de socialt 

utsatta förorterna frånvalda skolorna framgår dock tydligt. Även innerstadens kommunala 

skolor har i hög grad påverkats av den ökade konkurrensen från friskolor och från kommunala 

skolor i andra delar av innerstaden i form av sviktande elevunderlag. Som framgår av tabeller 

1 och 2 förekommer betydande flöden av elever mellan innerstadens olika stadsdelsområden 

samt mellan de kommunala och de fristående innerstadsskolorna. Dessa flödesprocesser 

skildrades även i de två första delrapporterna som fokuserade på Högalidsskolan respektive 

Fridhemsskolan/Stadshagsskolan som två exempel på kommunala innerstadsskolor vars 

verksamheter påverkades av både ett inflöde och ett utflöde av elever. I det kommande 

kapitlet kommer en av de kommunala skolor i Stockholm som lockar elever från innerstadens 

övriga stadsdelar respektive två av de friskolor som lockar elever från innerstaden som helhet 

att närmare presenteras. Hur resonerar de föräldrar och elever som söker sig dit? Vad är det 

som de söker sig till? Vad är det som gör dessa skolor till tillvalsskolor?  
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Kapitel 3. Bilder från tre tillvalsskolor 
I detta avsnitt gör jag empiriska nedslag på tre grundskolor i Stockholms innerstad: Vasa Real 

(Norrmalms stadsdelsområde), Maria Elementarskola samt L’Estradska (Södermalms 

stadsdelsområde). Dessa skolor uppvisar ett betydande inflöde av elever från andra skolors 

upptagningsområden respektive från andra stadsdelar. Frågor som belyses i kapitlet är, för det 

första, vad det är som gör dessa skolor till tillvalsskolor och vad det är för attraktiv produkt de 

erbjuder. För att ta reda på det har intervjuer genomförts med skolornas rektorer respektive 

skolchef (samt i fallet med Vasa Real den skolkanslist som ansvarar för inskrivningen av 

elever på skolan). Hur ser de på skolornas verksamheter, rykte och resultat? Hur förklarar de 

själva sin status? För det andra, har jag intervjuat aktivt skolväljande föräldrar. Vad det är som 

föräldrarna sökt sig till och hoppas uppnå till följd av sitt skolval? Kan valet förstås som att de 

därigenom söker sig bort från något? De som i sitt dagliga liv hanterar de faktiska följderna av 

skolvalet är eleverna. I detta kapitel låter jag, för det tredje, några skolbytande niondeklassare 

komma till tals. De intervjuade eleverna har samtliga sökt sig till de studerade skolorna under 

sin grundskoletid och står inför att ta nästa steg på utbildningsstegen, gymnasieskolan. Hur 

upplever eleverna själva sin tillvalda skola? Har valet av skola fått några konsekvenser för 

dem avseende utbildningen och relationer till omvärlden? Hur tänker eleverna kring 

skolvalfriheten? Hur tänker de inför framtiden? 

 

Innan de tre skolorna beskrivs närmare och de genomförda intervjuerna redovisas kommer 

jag, i syfte att ge en bild av skolornas elevsammansättningar ur ett sociogeografiskt 

perspektiv, först att redogöra för var elever är bosatta. I tabell 3 redovisas uppgifter från 

Stadsledningskontoret om i vilka stadsdelsområden som skolornas elever är bosatta. Att det 

sammanslagna elevantalet på respektive skola inte överensstämmer med de uppgifter som 

redovisas längre fram i avsnittet kan förklaras av att skolornas informationsmaterial anger 

avrundade uppgifter medan Stadsledningskontorets register även omfattar elever där 

boendestadsdelen är okänd av någon anledning (dessa elever redovisas inte i tabellen vilket 

gör totalsiffran lägre). Skolorna har också elever bosatta i andra kommuner. Skillnaderna kan 

dessutom uppstå av att uppgifterna är från höstterminen 2005 vilket innebär att elevantalet 

kan ha förändrats på skolorna.  
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Tabell 3: De studerade skolornas elevunderlags sociogeografiska  
spridning  (HT 2005). 

 Vasa Real Maria 
Elementarskola 

L’Estradska 

Boendestadsdel    
Bromma 16 0 2 

Enskede - Årsta 6 11 28 
Farsta 2 9 25 

Hägersten 3 2 28 
Hässelby - Vällingby 7 3 1 

Katarina-Sofia 5 14 106 
Kista 7 3 0 

Kungsholmen 39 5 13 
Liljeholmen 0 10 22 

Maria - Gamla stan 9 79 125 
Norrmalm 544 6 11 
Rinkeby 0 0 2 

Skarpnäck 2 11 34 
Skärholmen 3 17 12 

Spånga - Tensta 2 0 1 
Vantör 2 15 18 
Älvsjö 4 11 1 

Östermalm 35 0 3 
Totalt 686 196 431 

(Källa: Stadsledningskontoret) 

 

De studerade skolorna uppvisar samtliga en stor geografisk spridning avseende antalet 

stadsdelsområden där deras elever är bosatta. Över hälften är dock bosatta i innerstaden. På 

Vasa Real bor drygt 92 % av skolans elever i innerstaden och av dessa bor 86 % inom 

Norrmalms stadsdelsområde och omkring 6 % på Kungsholmen respektive Östermalm. 

Andelen elever bosatta i innerstaden är lägre på Maria Elementarskola och L’Estradska och 

hamnar på 53 % respektive 60 %. I jämförelse med detta är det intressant att notera att endast 

2 % av eleverna på Vasa Real kommer från de socialt utsatta förortsområdena, en procentuell 

andel som är betydligt högre på Maria Elementarskola och L’Estradska som har 34 % 

respektive 13 % elever inskrivna bosatta i Kista, Rinkeby, Skärholmen, Spånga - Tensta och 

Vantör.  

 

Vasa Real – en ”pluggskola” 
Vasa Real är belägen inom Norrmalms stadsdelsområde som har cirka 62 000 invånare. 

Områdets befolkning är i betydande utsträckning av etniskt svensk bakgrund och 

befolkningen har en i jämförelse med stadens om helhet hög socioekonomisk status avseende 

utbildningsnivå, inkomst samt förankring på arbetsmarknaden (www.usk.stockholm.se). Vasa 

Real är en av Norrmalms största skolor med omkring 800 elever i skolår 4-9 indelade i 30 

klasser och två så kallade särskilda undervisningsgrupper med inriktning på elever med behov 

http://www.usk.stockholm.se/�
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av långsam inlärning. Skolbyggnaden byggdes år 1926 och renoverades år 1995 till sitt 

nuvarande utseende. Skolan profilerar sig som ”en skola i rörelse”, vilket innebär en 

inriktning på rörelse och hälsa med utökad undervisning i ämnet Idrott och hälsa samt att 

elevernas valbara timmar har en tydlig inriktning på just rörelse och hälsa. Vasa Real har 

judiska profilklasser integrerade i skolan. De flesta av de judiska eleverna har gått sina första 

sex skolår på Hillelskolan och fortsätter därefter sin skolgång i ”högstadiet” på Vasa Real, 

men klasserna har ett upptagningsområde från hela det så kallade Storstockholmsområdet. De 

judiska eleverna följer ordinarie kursplaner med tillägg av studier i hebreiska och judiska 

studier (Arbetsplan för Vasa Real läsåret 2005/2006). Sedan hösten 2004 bildar Vasa Real en 

sammanslagen enhet med Gustav Vasa som omfattar F-4 elever. Sammanslaget har enheten 

ca 1200 elever (www.stockholm.se).  

 

I granskningen av vilka av Stockholms kommunala grundskolor som attraherar elever från 

andra skolors upptagningsområden respektive andra stadsdelar så är Vasa Real en av de 

skolor som framstår som attraktiva tillvalsskolor. Det är många elever som vill gå i Vasa Real 

och personalen på skolans expedition beskriver hur många föräldrar ringer och visar intresse 

och vill anmäla sina barn samt att det även är många som kommer på besök i samband med 

allmänna informationskvällar men även på eget initiativ. Skolans rektor beskriver hur de har 

ett stort tryck från närområdet och att majoriteten av eleverna har sin bostadsadress inom 

Norrmalm, men att de även de senare åren fått ta emot allt fler elever från det närliggande 

stadsdelsområdet Kungsholmen.  

Varför tror du att det är så många som söker sig till er? 
Rektor: Jag tror att det är flera skäl. Om det är elever som sökt till oss och trivs, så 
berättar de det för sina kamrater och så berättar de vidare… Jag tror att det finns en 
hel del att säga som är bra. Det är ju så att man får upp ett rykte efter ett tag. Det 
tror jag i första hand. /…/ Jag tror att en stor del faktiskt är att de pratar med någon, 
eller känner någon. Det är oftast så det går till. 

 

Rektor upplever att skolan är såväl en tillvalsskola som ett skolalternativ dit elever och 

föräldrar flyr på grund av missnöje med den tidigare skolan. 

  Tillval är inte ovanligt, det kan jag säga. Men det finns ju flykt också, det gör det. 
Där är vi ganska noga, för det måste ju vara så att man kommer till något som 
motsvarar det man tänkt sig. För det är bättre att gå till något som man vill än att gå 
från någonting man inte vill. Men jag tror att till stor del så är det så att man vill, 
man väljer. 

 

Vasa Real upplevs således som en grundskola dit många elever inom Norrmalm såväl som det 

angränsande stadsdelsområdet Kungsholmen söker sig till, mycket på grund av att skolan 

http://www.stockholm.se/�
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arbetat upp ett gott rykte som sprider sig bland elever och föräldrar. Att frågan om ett gott 

respektive ett dåligt rykte är viktigt för elever och föräldrar i valet av skola bekräftas av 

skolans kanslist som är den person som träffar de som är intresserade av att börja på skolan.  

Om vi inte har plats till de föräldrar som ringer hit så frågar jag ofta om de har 
provat på en närliggande kommunal grundskola och ger dem telefonnumret dit. 
Men där kan man se hur ett rykte sprids, för då kan de säga att där har de hört att 
det är så stökigt. /…/ För den närmast liggande kommunala grundskolan fick, det 
här är bara rykten och jag vet inte om det är så här, inte fullt i sina klasser och då 
öppnade de upp och tog emot barn från ”förorten”, som man då säger lite 
nedlåtande. Något som sen gjorde då tyckte man att det blev stökigt. Medan vi har 
ju fyllt hela tiden med våra egna. Alltså Norrmalms och Vasa Reals, och framför 
allt Vasa Reals, barn. Om det där är sant eller inte det har jag ingen aning om, men 
det pratas ju väldigt mycket om skolorna. 

 

Det cirkulerar med andra ord ett rykte bland föräldrar och elever om att Vasa Real är en ”bra” 

skola. Denna uppfattning visar sig i många fall bottna i en jämförelse med andra skolor som 

uppfattas som ”dåliga”. Vad är det som avgör huruvida en skola får rykte om sig att vara 

”bra” respektive ”dålig” och som en följd av detta lockar till sig respektive ”stöter ifrån sig” 

elever? Av tidigare svenska studier (se exempelvis Skolverket 1996) framgår att det i stor 

utsträckning handlar om upplevelsen av skolans sociala klimat vilket även framkommer i 

delrapport II. Föräldrar vill att deras barn ska gå i en skola där det råder lugn och ro, ordning 

och reda. Det som dock betonas, i såväl intervjuer med föräldrar och elever inom ramarna för 

den andra delrapporten som i intervjuer genomförda i samband med arbetet med denna tredje 

delrapport, är att skolornas elevsammansättning har en viktig betydelse för en skolas rykte. En 

stor andel elever med en annan etnisk bakgrund än svensk och/eller elever bosatta i socialt 

utsatta områden, som i detta fall främst är Järvafältet, visar sig i intervjumaterialet medföra ett 

försämrat rykte för skolan.  

 

Tidigare forskning visar att antalet friskolor har ökat markant de senaste åren (Bunar 2003) 

och den statistiska kartläggning av friskolor i Stockholm som redovisas i delrapport I visar att 

en betydande del av de grundskolor som idag bedriver verksamhet i Stockholms innerstad 

drivs av fristående huvudman. Uppfattas den ökade konkurrensen från friskolor, men även 

från andra kommunala grundskolor, som ett hot mot Vasa Reals verksamhet avseende antalet 

elever som söker sig dit? Skolans rektor upplever inte vare sig den ökade etableringen av 

friskolor i innerstaden eller förekommande konkurrens mellan existerande kommunala 

grundskolor som ett hot av större betydelse mot den egna verksamheten. Det utflöde som 

skolan märker av handlar i första rummet om elever som söker sig till friskolor med specifika 

inriktningar. Skolan uppfattas ha, som rektor uttrycker det, ”flera konkurrensfördelar” som 
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kan förklara varför den inte påverkas av den rådande konkurrensen på ett negativt sätt. Det 

handlar, för det första, om att Vasa Real uppvisar goda resultat avseende elevernas 

prestationer och att verksamheten präglas av en relativt hög studietakt vilket av många 

föräldrar och elever uppfattas som positivt. Rektor beskriver hur skolans höga andel elever 

som uppnår godkänt (cirka 98 %) dock inte enbart ska förstås utifrån skolans verksamhet utan 

att det höga procenttalet till viss del kan förklaras av många att många av skolans elever 

kommer från studiemotiverande hemförhållanden. 

Hur kan man förstå att ni säger att ni har ”bra” elever? Varför är de bra? Vad är 
det för förutsättningar de har med sig? 
Rektor: De har trygga hemförhållanden, uppbackning hemifrån, de har föräldrar till 
stor del som kan hjälpa dem med deras studier så att de förstår, att motivera dem, 
att det är viktigt. De är studiemotiverade! Vi har bra elever, det går att prata med 
dem, resonera med dem. De har fokus på att studier är något som är viktigt att ha 
med sig!  

 

Det handlar, för det andra, om den ”traditionella förmedlingspedagogik” som präglar 

verksamheten där ordning och reda framhävs som mycket viktiga. För det tredje, har Vasa 

Real enligt rektor en fördel av att vara en förhållandevis stor skolenhet med sina drygt 1000 

elever då detta ekonomiskt sett möjliggör att erbjuda daglig tillgång till kurator, psykolog och 

skolsköterska samt en anställd SYO-konsulent och ett flertal speciallärare. Det finns en fjärde 

konkurrensfördel som skolan har och som inte uttrycks explicit, men som framgår av 

diskussionen kring varför Vasa Real upplevs som en ”bra skola” i förhållande till andra 

närliggande skolor. Det handlar om skolans elevsammansättning. Enligt rektors uppgifter är 

en betydande majoritet av Vasa Reals elever bosatta på Norrmalm och Kungsholmen. 

Elevunderlagets etniska sammansättning beskriver rektor som övervägande etniskt svenskt. 
Rektor: På Gustav Vasa finns det noll elever som har svenska 2 och hos oss [Vasa 
Real] kanske ett 20-tal. 

 

Skolans kanslist berättar att Vasa Real har en aktiv, medveten och krävande föräldrakår som 

”vet sin rätt och är väldigt verbala”. Föräldrarna ställer krav på skolan och gör sina röster 

hörda om det upplever något som negativt eller felaktigt. Det finns även en upplevelse av att 

många föräldrar har höga förväntningar på att deras barn ska nå bra resultat. Den främsta 

pressen upplever dock såväl rektor som skolkanslist att eleverna sätter på sig själva. 

Kanslist: Jag tycker inte att det är våra lärare som hetsar dem, jag tycker inte det. 
Utan de har det här i sig själva, ungarna. Många får det säkert hemifrån, men det 
står ju också i dagspressen hela tiden om att man måste vara duktig. Och det finns 
ju vissa gymnasier… /…/ Det är ju bara Norra Real, Östra real, Kungsholmen, 
Victor Rydberg… De ligger ju i topp. Det är dit alla ska. Något annat räknas ju 
knappt. /…/ Det är B-laget som hamnar någon annanstans, och dit vill man inte. Ja, 
det är jättetufft! 
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”En bra svensk innerstadsskola…” 

Många av de elever som söker sig till Vasa Real från andra delar av Stockholms innerstad är 

bosatta på det direkt angränsande Kungsholmen. Hur kommer det sig att elevernas föräldrar 

har valt bort den ”egna” kommunala grundskolan och istället aktivt valt att låta sina barn gå 

på Vasa Real? I föräldrarnas berättelser framkommer flera faktorer som kan förklara deras 

beslut. Det handlar om att Vasa Reals geografiska läge upplevs som attraktivare och mer 

centralt, att lärarkåren och skolledningen vid jämförelse upplevs som mer stabil och enad 

samt att den frånvalda skolan uppfattas ha betydande disciplinära problem. Men som det 

framgår av föregående avsnitt finns det även andra orsaker till varför Vasa Real har rykte om 

sig att vara en ”bra” och attraktiv skola, orsaker som dock inte uttrycks lika explicit. Flera av 

de intervjuade föräldrarna menar att de ovan listade faktorerna är sekundära för deras beslut 

att söka sig dit. Valet av Vasa Real handlar för dessa föräldrar om ett frånval av ett ökat 

elevinflöde från Järvafältet.  
Vad det egentligen handlar om är att det kommer så många barn från Järva, och då 
vill ingen ha sina barn där längre! 

 

Flera av föräldrarna uttrycker sig ogärna om egna erfarenheter och åsikter kring detta utan 

refererar i stor utsträckning till diskussioner med andra föräldrar som liksom de själva är 

bosatta på Kungsholmen och aktivt har sökt sig till Vasa Real. Föräldrarna uttrycker att de 

varit nöjda med klasstorlek, lärarna och skolledning men att de trots detta valt att byta till en 

skola i en annan stadsdel. 
De säger: ”Aldrig ska mitt barn få gå i den miljön!”. Det sägs utifrån att det är bråk 
och konflikter med de här grupperna [de inresande eleverna från Järvafältet]. 

 

Frågan om skolans elevsammansättning upplevs således vara av större betydelse än rent 

skolmässiga aspekter. Det framgår tydligt att situationen med den frånvalda skolans 

elevsammansättning och det ökade inflödet från Järvafältets skolor är en känslig fråga som de 

intervjuade föräldrarna tycker det är jobbigt att prata om och att de i viss mån inte alltid känner 

sig bekväma med familjens beslut. 

Jag har dåligt samvete för att säga att vi valde bort skolan därför jag tror att den är 
sämre för att den har ett upptagningsområde där man inte har samma möjligheter 
att fixa bra studieresultat. Att det är för stökigt runt omkring. Att ungarna inte har 
det med sig hemifrån att de är studiemotiverade. Så därför känner jag att jag kan 
inte låta mitt barn gå i den skolan. Det hade säkert gått alldeles utmärkt men det var 
min rädsla som gjorde att jag valde bort den! 
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Även i de fall som föräldrarna kan se fördelar med det ”blandade elevunderlaget vad gäller 

sociala klasser och etnisk tillhörighet” så valde de att byta till Vasa Real, då främst beroende 

på att deras barn ville byta tillsammans med sina kompisar.  

 

Hur kommer det sig då att det blev just Vasa Real? Inför bytet av skola beskriver föräldrarna 

hur de sökte information om flera närliggande grundskolor och i många fall även vilka skolor 

de besökte innan de fattade sitt beslut. Det framgår även att många föräldrar ställde sina barn i 

kö till flera olika alternativ: 
Man vill inte bara ha ett alternativ så vårt barn blir tvunget att börja på den skola 
vi väljer bort i alla fall!  

 

Av föräldraintervjuerna framgår att det i många fall är en skolas rykte som avgör vilken skola 

som väljs bort såväl som vilken skola som söks till.  

Det är ju på hörsägen som man får höra en hel del om hur det funkar på skolor! 
 

Eller: 

Snacket går ju att Vasa Real är, inom citationstecken, en ”pluggskola”. Det är 
ett lite högre tempo än i andra skolor, de satsar mycket på läxor etc. 

 

Valet till Vasa Real handlade således från föräldrarnas sida i många fall om en skola som 

antogs erbjuda en studiemotiverad miljö som skulle leda till bra betyg och därmed bra 

förutsättningar inför fortsatta studier. Andra faktorer som lyfts fram är att skolans geografiska 

läge upplevs som attraktivt och att Vasa Real helt enkelt uppfattas som, som en intervjuad 

förälder uttrycker det, ”en bra svensk innerstadsskola”. 

 

En ”bra” skola med hårda krav 
Jag träffar en grupp skolbytande elever i skolår 9 som samtliga är bosatta i närliggande 

stadsdelar respektive tillhör övriga Norrmalmsskolors upptagningsområden. Hur kommer det 

sig att de går just på Vasa Real? I elevernas berättelser framkommer det tre huvudsakliga 

orsaker. Den första orsaken är att det var deras föräldrar som bestämde att de skulle börja på 

Vasa Real. En elev uttrycker det så här: ”Det var min mamma som bestämde, jag hade väl inte 

så mycket att bestämma…”. För det andra beskriver eleverna att bytet av skola kan förklaras av 

deras sociala relationer. De ville gå på Vasa Real eftersom flera av deras kompisar skulle byta 

dit och då deras föräldrar uppfattade skolan som bra bytte de dit. Det som lyftes fram som det 

främsta argumentet handlar dock om att Vasa Real, i jämförelse med andra närliggande skolor, 
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har ett rykte om sig att vara en bra och lugn skola som ger en bra grund inför gymnasiet. Vad 

innebär denna beskrivning egentligen sett ur elevernas perspektiv? Jag ber eleverna att 

beskriva sin skola: 

 Hur skulle ni välja att beskriva Vasa Real?  
 Elev 1: En pluggskola. 
 Elev 2: Ja verkligen. 
 Betyder det att de som går här får höga betyg eller vad? 
 Elev 3: Nej. 
 Elev 4: Lägre. Lägre betyg eftersom det är mycket hårdare krav i den här skolan 

än i alla andra skolor. 
 Elev 1: Mycket mer prov och mycket mer läxor. 
 Är det bra att det ställs hårda krav? 
 Elev 3: Det är väl både bra och dåligt. Alltså visst är det bra att det är så här 

mycket att göra, man lär sig mycket mer saker. Men det är ju jättehöga krav och 
det är ju jättesvårt att få bra betyg. 

 

Eleverna berättar att de i jämförelse med kompisar som går på andra skolor har mycket mer 

läxor och prov och att skolans lärare har höga förväntningar på dem och deras prestationer. Det 

som upplevs som positivt med detta är, som eleverna själva uttrycker det, att de lär sig mer och 

får bättre kunskaper. Baksidan av de höga kraven är dock att det beskrivs som mycket svårt att 

få höga betyg, eleverna beskriver upplevelsen att behöva kämpa mycket hårdare än jämnåriga 

kamrater på andra skolor för att få högsta betyg vilket de menar kan vara negativt för dem på 

längre sikt när det gäller att bli antagna till de gymnasieutbildningar de söker till. För som en 

av eleverna uttrycker det, ”där är det ju betygen som räknas, och inte nödvändigtvis vad man 

kan!”.  

 

Förutom att Vasa Real enligt eleverna är att beteckna som en ”pluggskola” så menar de att den 

även har ett rykte om sig att vara en ”snobbskola”. Eleverna beskriver hur de i möten med 

elever från andra delar av staden märker av fördomar som bottnar i föreställningar om deras 

sociala bakgrund. Eleverna berättar om situationer när de har träffat elever från ”förorten” som 

uppträtt avvisande och flera fall även hotfullt. 

 Vad tror ni att de har för fördomar mot er? 
 Elev 1: Äckliga rikemansbarn! 
 Ok… 
 Elev 2: Överklass! 
 Är det sådant ni får höra? 
 Elev 3: Ja! 
 Elev 1: Från folk man träffar. 
 Elev 4: Jag känner sådana som bor i Kista och Akalla och de tycker ju att jag är 

jättesnobbig och så där bara för att jag bor i stan. 
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Valet av skola har således inte uteslutande rent utbildningsmässiga konsekvenser för eleverna, 

utan även i vissa fall sociala i bemärkelsen att skolans rykte, det att vara en ”snobbig 

pluggskola”, färgar av sig på dem. Att de dessutom är bosatta i innerstaden förstärker i många 

fall den bilden.  

 

Under intervjuerna framkommer det att eleverna är mycket medvetna om vikten av att göra 

”rätt” val inför gymnasiet och om att deras prestationer i grundskolan spelar en avgörande roll 

för deras möjligheter att bli antagna till den gymnasieskola och det gymnasieprogram som de 

vill söka sig till i första hand. De känner sig stressade och är oroliga inför att inte få tillräckligt 

bra betyg. Eleverna beskriver även att deras föräldrar är väldigt engagerade i såväl deras betyg 

som deras gymnasieval.  

Elev 1: Jag är jätteorolig för att jag inte kommer att få tillräckligt bra betyg för att 
få något bra här inne i Stockholm. Min morsa hotar mig med att om jag inte 
pluggar tillräckligt mycket så får jag gå ute i förorterna eller något! 
Är det så? 
Elev 1: Ja, hon tycker att jag måste plugga mer! 
Elev 2: Mamma är jätteengagerad i att jag ska få bra betyg, och pappa har typ 
bestämt att jag ska gå Natur.  

 

Citatet illustrerar på ett träffande sätt den differentiering som råder inom skolväsendet 

avseende skolor i innerstaden och skolor i förorten. Som framkom av delrapport II finns det 

en tydlig bild bland många föräldrar och elever bosatta i Stockholms förortsområden att 

skolor i innerstaden håller en högre kvalitet och erbjuder den bästa utbildningen. Det som 

detta citat bokstavligen visar är att den bilden delas av många föräldrar och elever bosatta i 

innerstaden, så pass uttalat att förorternas gymnasieskolor framhävs som avskräckande 

exempel på vad som kan hända om eleverna inte anstränger sig tillräckligt för att få bra betyg. 

 

Maria Elementarskola – tradition, svensk kultur och hög kvalité på 

utbildningen 
Maria Elementarskola är en fristående grundskola som ligger inom Södermalms 

stadsdelsområde i den del som tidigare betecknades som Maria-Gamla stan.3 Omkring 15 % 

av områdets befolkning har enligt Utrednings- och statistikkontorets definition utländsk 

bakgrund4

                                                 
3 Från och med årsskiftet 2006/2007 har de två stadsdelsområdena Maria-Gamla stan och Katarina-Sofia slagits 
samman till ett nytt stadsdelsområde, Södermalm. De två förvaltningarna kommer successivt att sammanfogas 
till den nya enheten under tidsperioden fram till 1 juli 2007 (

 och befolkningen har i genomsnitt en jämförelsevis hög socioekonomisk status 

www.stockholm.se).  
4 Personer som utrikes födda respektive inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.  

http://www.stockholm.se/�
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(www.usk.stockholm.se). Skolan har drygt 300 elever från primärklass (förskoleklass) till 

skolår 9. Skolan grundades år 1885 och blev år 1960, i samband med att realskolan upphörde i 

Sverige, omorganiserad till en nioårig grundskola. Skolan har sedan grundandet eftersträvat 

ett oberoende från stat och kommun och har utifrån denna strävan varken tagit emot 

kommunala eller statliga bidrag, utan förblivit privat finansierad fram till och med läsåret 

1991-1992 då skolpengssystemet infördes. Skolans syfte beskrivs i dess informationsmaterial 

vara att förbereda eleverna för fortsatta studier samt att ”med den kristna etiken som grund slå 

vakt om sådana begrepp som ansvar, hänsyn, stil, estetik, lojalitet och respekt för andra 

människor, oberoende av ras, nationalitet, religion och social ställning” (citat hämtat från 

skolans hemsida: www.mariaelementarskola.se).  

 

Maria Elementarskola är en grundskola som vilar på en drygt 100-årig tradition av att erbjuda 

en grundläggande utbildning vid sidan av det offentliga skolväsendet. Maria Elementarskolas 

rektor beskriver skolan som en liten småskalig skola med en historisk förankring och en 

personlig familjär atmosfär. Rektor beskriver hur skolans verksamhet har utvecklats och 

formats av ”starka personligheter, eldsjälar, som drivit fram skolan”. Dessa personer har satt 

sin tydliga prägel på hur skolan drivs och vilka pedagogiska tankar som är dominerande och 

som även idag utgör grundvalen för skolans arbete.  
Kan du sammanfatta dem? Vad är det för tankar? 
Rektor: Skolan ska vara kunskapsförmedlande. Kunskap kan ju vara många olika saker, man 
talar idag om färdighet, förtrogenhet och faktakunskap… /…/ Men på den här nivån som är 
grundnivån så är det väldigt mycket man måste öva och träna, så det räcker inte med tiden i 
skolan. Man måste även jobba hemma och man måste ha stöd från lärarna i detta. Kunskap är 
oerhört viktigt både för framtida yrke och utveckling, men också för att leva som medborgare i 
samhället, att kunna klara sig. Sen är det kultur, att vi har en kultur. Vårt uppdrag är att förmedla 
svensk tradition och svensk kultur, och i den svenska kulturen ligger mycket den kristna 
kulturen.  

 

Skolans uppgift är således inte enbart att vara en förmedlare av skolkunskaper, utan rektor ser 

skolans verksamhet som en del av elevernas utveckling till samhällsmedborgare. Detta 

uppdrag innefattar även att föra vidare svensk kultur, tradition och de kristna värderingarna. 

Rektor sammanfattar sitt resonemang med att beskriva hur Maria Elementarskolas verksamhet 

vilar på tre ben: kunskap, kultur och fostran. Av detta är det begreppet fostran som enligt 

rektor många utomstående upplever särskiljer denna från andra skolor, särskilt då det ligger 

schemalagt som ett återkommande inslag under elevernas skolveckor. 
När det gäller fostran så har vi ett särskilt ämne i skolan som heter Etisk och 
estetisk fostran /…/. I fostran så ingår det att vi vill lära eleverna hur de ska 

http://www.usk.stockholm.se/�
http://www.mariaelementarskola.se/�
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uppträda i olika situationer, att anpassa både sin klädsel och sitt uppträdande efter 
vad de ska göra. 

 

Det är således inte enbart kunskaper om de klassiska skolämnena och om det svenska 

kulturarvet som utgör kärnan i Maria Elementarskolas verksamhet. Det är även ett 

kontinuerligt arbete av fostrande karaktär som beskrivs som en grundläggande beståndsdel i 

skolans arbete. Det pedagogiska arbete som bedrivs är enligt rektor av traditionell karaktär: 

Det är sammanhållna klasser, åldershomogena klasser, men en lärare som leder 
klassen. Varje lärare har sitt eget klassrum och det är typiskt, inte alltid med ofta, 
traditionell sittning där man sitter med näsan mot tavlan och det är en vuxen i 
klassrummet /…/. Läraren föreläser och eleverna läser och antecknar. Men det 
finns inslag av annat också där man arbetar med laborativt /…/. Jag tycker inte 
att man kan säga att det gamla sättet att undervisa är dåligt, utan jag tycker att 
man ska behålla det av den äldre pedagogiken som är bra och så ska man prova 
lite nya grepp ibland och se om det passar för oss. 

 

Vilka familjer är det som väljer att ställa sina barn i kö till Maria Elementarskola? Hur ser 

skolans elevunderlag ut? Enligt rektors uppgifter har skolan elever från hela 

Stockholmsområdet samt från 15 övriga kommuner i landet. Elevunderlaget har alltså en stor 

geografisk spridning och de flesta av skolans elever har en förhållandevis lång resväg för att 

ta sig dit varje dag. Denna geografiska spridning av elevunderlaget har dock inte upplevts av 

rektorn som problematisk, det enda som upplevs ha någon egentlig betydelse är att eleverna i 

flera fall har svårt att umgås på fritiden utanför den ordinarie skolverksamheten. Avseende 

elevgruppens etniska sammansättning så uppskattar rektor att omkring 30 % av skolans elever 

har en annan etnisk bakgrund än svensk. 

Vi har många barn med polskt ursprung och många kinesiska barn, men sen 
kommer övriga från hela världen, och vi har representanter från alla religioner, i 
alla fall de stora. Det smälter ihop här på skolan kan man säga.  
  

Rektor beskriver att det är en heterogen föräldragrupp som väljer att ställa sina barn i kö till 

skolan och att skolan präglas inte bara av en etnisk och religiös mångfald, utan även av en 

socioekonomisk. 

Det är klart att det finns välutbildade föräldrar som sätter sina barn här, men det 
är inte bara så, det är inte ens övervägande delen tror jag. Vi har barn med 
utländsk härkomst och då är det fråga om föräldrar som är ytterst måna om att 
barnen ska få en god utbildning och komma in i det svenska samhället. 
Integration! De tycker att här finns det ordning och reda och det är uppskattat. 
Det här är då det bästa man kan hitta på det området. Och så har föräldrar med 
alla möjliga bakgrunder och som faktiskt är lågutbildade men som önskar något 
bättre för sina barn. 
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I delrapport II diskuteras hur en ökad mångfald och geografisk spridning bland eleverna kan 

upplevas som problematisk av föräldrar, elever och skolans personal och att den kan resultera 

i grupperingar och skiljelinjer mellan elever med olika etniska och socioekonomiska 

bakgrunder. Hur ser situationen ut på Maria Elementarskola? Rektor berättar att hennes bild 

av skolan är att den trots den geografiska spridningen och den etniska mångfalden präglas av 

en stark sammanhållning och en utpräglad vi-känsla. Denna situation menar rektor kan 

förklaras utifrån det aktiva valet som föräldrarna hade gjort. 
Föräldrarna har valt den här skolan aktivt för sina barn, och det vet ju barnen om. 
Sen vet man också att när man går ut härifrån så har man oftast ett bra resultat. 
Visserligen har man fått jobba ordentligt på vägen men eleverna vet att de 
kunskaper de har, de sitter, de håller för att möta verkligheten. 

 

Maria Elementarskolas ”vi” utgörs således av det aktiva valet att komma dit samt vetskapen 

om att valet med stor säkerhet kommer att leda till en hög kunskapsnivå. Rektor berättar att de 

flesta föräldrar som ställer sina barn i kö till skolan gör detta när barnen är mycket små och att 

de har en lång kö av intresserade föräldrar. Detta trots att skolan är mycket restriktiv med 

marknadsföring och inte heller annonserar i dagspress eller anordnar allmänna 

informationsmöten för intresserade. Nyrekryteringen till skolan sker enligt rektor främst med 

hjälp av skolans goda rykte. 

Man har någon i sin bekantskapskrets som har ett eget barn som har gått här, eller 
går här, eller känner någon vars barn går här /…/. Det talas mycket om det här 
med vilken skola man ska välja för sina barn, det är ju en väldigt central fråga!  

 

”Vi har alla samma mål!” 
De föräldrar som intervjuades om sitt val av Maria Elementarskola hade en gemensam 

förklaring till varför de valt just denna skola. De sökte, och tyckte sig finna, en bra skolmiljö 

med fokus på inlärning samt lugn och ro. Antagandet att skolan erbjöd detta visar sig, vilket 

framgår av intervjuerna, först och främst baseras på rykten och rekommendationer från 

personer med erfarenhet av Maria Elementarskola. Vad var det då som föräldrarna fick höra 

som de upplevde som positivt? 
De hade goda erfarenheter och menade att de var en skola där eleverna lärde sig 
mycket, där det prioriterades att man hade respekt för varandra, att det var ordning 
och reda, att studierna var prioriterade. Dessutom att det var en ganska liten skola 
jämfört med de kommunala som hade varit alternativet för oss.  

 

Det är dock inte uteslutande fråga om ryktes- och rekommendationsbaserade val utan flera 

föräldrar lyfter även fram den positiva bild av skolan som de fått via media. Majoriteten av de 
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intervjuade föräldrarna berättar att de ställde sina barn i kö till skolan när de var små för att 

”vara på den säkra sidan” men att de inför själva skolstarten var och besökte flera skolor för 

att forma sig en uppfattning om vad det fanns för alternativ, innan de slutligen beslutade sig 

för att låta barnen börja på Maria Elementarskola.  
Vi var naturligtvis runt och tittade på andra skolor också. Men nu hade vi skrivit in 
barnen redan när de föddes på den här skolan. 

 

Hur förklarar föräldrarna själva beslutet att välja en friskola? I stor utsträckning handlar det, 

något som har diskuterats ovan, om att skolan beskrivs ha ett mycket gott rykte och att 

föräldrarna fått den rekommenderad av vänner och bekanta. Det visar sig dock även finnas en 

annan viktig förklaring. Föräldrarna väljer aktivt bort den kommunala skolan. För det första 

på grund av att de kommunala skolor som föräldrarna besökt i allt för stor utsträckning 

upplevdes ha disciplinära problem, var stökiga och högljudda. För det andra att den betoning 

av elevinflytande som många kommunala skolor idag arbetar med upplevdes som negativ då 

det antogs öka stressen för barnen. För det tredje att undervisningsnivån i den kommunala 

skolan upplevdes som låg och studietakten för långsam. Följande citat är hämtat från intervjun 

med en förälder som hade flyttat sitt barn till Maria Elementarskola efter ett år på en 

kommunal skola. 
De fick ju knappt lära sig någonting i första klass! Det var väldigt slappt. Det här är 
ju hårdare. De har mycket mer läxor och en helt annan disciplin! 

 

Det är således ett aktivt val, ett aktivt ställningstagande och en mycket god framförhållning 

som i många fall ligger bakom föräldrarnas val av Maria Elementarskola. Vad är det för 

kunskaper och erfarenheter som föräldrarna antar att barnen får med sig på den skolan som 

skulle kunna förklara deras engagemang? Av intervjumaterialet framkommer ett flertal 

aspekter. Föräldrarna upplever att en tydlig lärarauktoritet och att verksamheten är mer som 

den ”gamla skolan”, som det var när de själva gick i skolan, är något positivt och tryggt. 
Vi valde skolan för att den var känd för sina skolresultat, sina krav på eleverna, sin 
lite gammaldags prägel, idén om att man inte accepterar att man är hur som helst 
utan att man får hålla sig inom vissa ramar. Lite som jag upplevde skolan själv! 

 

Det upplevs som positivt och mycket viktigt att skolan i den dagliga verksamheten på ett 

tydligt sätt framhåller vikten av hur eleverna ska uppföra sig i klassrummet, mot de vuxna och 

mot varandra, det vill säga den fostrande aspekt som rektor lyfte ram. Att skolans 

småskalighet möjliggör att alla barn blir sedda och att den präglas av en mycket stark 
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skolanda är en annan förklaring som lyfts fram av de intervjuade föräldrarna. Maria 

Elementarskola upplevs ge eleverna en tydlig och väldefinierad skolidentitet.  
De får en skoldisciplin, en läsdisciplin. De begriper vad studier är till för. /…/ De 
får lära sig känna en stolthet för utbildning, och de får kunskap, de lär sig för livet. 
Och man är helt rustad för högre studier. Det är den stora styrkan tycker jag. Man 
tar skolan på allvar! 

 

En annan av skolans styrkor som föräldrarna framhåller är att alla föräldrar gjort ett aktivt val 

till just Maria Elementarskola. Verksamheten vilar således också på ett gemensamt intresse 

hos föräldrakåren och detta beskrivs utgöra grunden i den starka skolgemenskap som de anser 

prägla skolan. 
Vi är väldigt tacksamma för att vi får barn just under den här perioden när man kan 
göra ett aktivt val. I annat fall var det ju många som flyttade mellan stadsdelarna 
för att hamna vid de skolorna där de ville att barnen skulle gå. Anledningen till att 
vi valde skola var att vi ville ha en bra skolmiljö för våra barn med inställning på 
att de skulle lära sig och att de hamnade i en lugn miljö. Där är de andra 
föräldrarnas aktiva val också viktiga. För alla som hamnar på en sådan skola som vi 
har valt, alla föräldrar har gjort ett aktivt val, alla föräldrar är intresserade av att 
barnen ska lära sig något. Vi har alla samma mål! 

 

Som skolans rektor beskrev är skolans elever bosatta inom ett stort geografiskt område, något 

som av de intervjuade föräldrarna genomgående uppfattas som positivt.  
Jag tror att tre fyra stycken, av 30, bor nära skolan. De flesta bor långt bort. De bor 
över hela Stockholm. Och det visar ju att det är något speciellt. 

 

Det samma gäller skolans etniska mångfald. Föräldrarna beskriver inslaget av elever med en 

annan etnisk bakgrund än svensk som något positivt. 
Det är inte bara svenska barn heller… Det är en hel del asiater. Det är många som 
väljer, och de är väldigt ambitiösa. De är också mycket inne på det här med 
kunskapen och att de ska få integreras… 

 

Eller: 

Jag skulle tro att det är ungefär hälften. Det är många utländska barn med aktivt 
väljande föräldrar. Det är väldigt många invandrarbarn, det har jag tänkt på. Men 
jag har fått för mig att deras föräldrar är här av arbetsskäl, och själva är 
högutbildade. Man verkar ha gjort allt för att få en plats här på skolan! 

 

Den bild som föräldrarna förmedlar är således att skolans elevunderlag präglas av såväl en 

etnisk mångfald som geografisk spridning vilket upplevs som en bekräftelse på att den 

utbildning som skolan erbjuder är av hög klass och att det är något som berikar deras egna 

barns skolgång. 
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Jag kan tycka att det är lite roligt också… Att det finns dem som orkar åka från 
Bredäng också. Att det liksom är en indisk familj som kommer från Bredäng. Ja, 
det är väl för att vi bor i stan och de flesta är vita i stan. Så det känns som att det är 
roligt att det kommit in lite olika kulturer i skolan, på något sätt har den blivit 
integrerad fast den är, ja.. Jag vet inte vad jag ska kalla det, det kanske blir någon 
slags överklass också eftersom de föräldrarna till de indiska barnen också är så 
engagerade! 

 

Dock upplever föräldrarna att det främst är högutbildade, och som de uttrycker det ambitiösa, 

föräldrar som väljer att låta sina barn gå på Maria Elementarskola. En upplevelse som delas 

av samtliga intervjuade föräldrar är att skolan är sammanhållen och att det inte förekommer 

några grupperingar baserade på var eleverna bor samt deras etniska tillhörighet. Detta är 

mycket intressant i jämförelse med de resultat som presenteras i delrapport II där den ökade 

etniska mångfalden och geografiska spridningen bland eleverna på de studerade skolorna 

upplevs ha resulterat i skiljelinjer och grupperingar baserade på just dessa faktorer. 

 

Det faktum att Maria Elementarskola inte består av en sammanhållen skolbyggnad med en 

tillhörande skolgård upplevs inte av de intervjuade föräldrarna som ett problem. Flera medger 

att de faktiskt aldrig var och besökte skolan innan de valde att låta sina barn börja där. De 

visste inte ens om att skolan ligger i ett vanligt bostadshus och att eleverna får dela skolgård 

med närliggande Södra Latin. Hur skolan ser ut är inte det viktiga utan det är innehållet. 
Det är en bra utbildning. Barnen som går ut nian klarar sig fruktansvärt bra på gymnasiet! 

 

Lön i form av kunskap 
Maria Elementarskola framstår som en traditionellt uppbyggd grundskola och verksamheten 

beskrivs av rektor och föräldrar som genomsyrad av konservativa, ”gammaldags”, 

värderingar. Hur upplevs detta av eleverna själva? Det som inledningsvis framgår tydligt när 

jag träffar en grupp niondeklassare från skolan är att de är väldigt stolta över sin skola och att 

de dessutom är vana vid att både få förklara varför de går där och försvara de värderingar och 

det arbetssätt som skolan står för. Eleverna är väldigt medvetna om sin skolas rykte och vad 

de ”får” genom att gå där, i jämförelse med vad de skulle ha fått med sig om de hade gått i 

andra skolor. Under intervjun framkommer två tydliga teman i elevernas berättelser. För det 

första är eleverna väl medvetna om att Maria Elementarskola har ett rykte om sig att vara en 

skola präglad av hård disciplin och höga krav. 
Vad har er skola för rykte? 
Elev 1: Gammaldags! 
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Elev 2: Ja, verkligen! Vi har en speciell arbetsmoral. Det här ska vara som en arbetsplats. Det 
ska inte vara liksom att man springer runt och stojar. Det är som en arbetsplats… Eller, ja… vi 
får ju ingen lön… 
Elev 3: Vi får den i kunskap! 
Elev 2: Precis! 

 

Eleverna berättar att de upplever sin skola som hård och att lärarna har höga förväntningar på 

dem och deras prestationer, men att de också lägger ner mycket tid och engagemang för att 

hjälpa eleverna att uppnå sina mål. Utöver att de arbetar mycket med rena skolkunskaper 

beskriver eleverna att det inom skolverksamheten även läggs stor vikt vid att utveckla så 

kallade sociala färdigheter som att ”vara trevliga, prata ordentligt och respektera varandra”. 

Detta beskrivs som periodvis hårt men trots allt värt mödan då de upplever att de får en 

mycket bra utbildning. Det tredje tema som framkommer är att skolans rykte många gånger 

resulterar i att eleverna får förklara och försvara sin skola då många människor, både barn och 

vuxna, har mycket åsikter kring Maria Elementarskola utan att i många fall ens ha varit och 

besökt skolan. Det kan dels handla om skriverier i media kring skolans klädkoder, dels om 

ryktet kring skolan att vara en ”rikemansskola” och dels kring skolans upplevt hårda disciplin. 
Elev 1: Det är många som anser saker som inte vet nånting om det! 
Elev 2: Man får alltid försvara sin skola… Först så kanske man säger att ”Ja, det kanske är lite 
konstigt!” Men sen måste man typ försvara att det är bra… 

 

Det andra tema som tydligt framkommer under intervjun är frågan om det kommande valet av 

gymnasieutbildning. Eleverna har många funderingar kring de framtida gymnasiestudierna, 

vilken utbildning och vilken skola de vill söka till. Det följande längre citatet illustrerar hur de 

intervjuade niondeklassarna tänker kring valet av gymnasieskola och hur de förhåller sig till 

värdet av sin egen grundskoleutbildning. 
Elev 1: Det är värsta kul för det finns så otroligt många att välja mellan! 
Elev 2: Sjukt! 
Elev 1: Och man kan satsa på det man vill göra och välja bort det som inte är riktigt lika roligt. 
Och det känns skönt att kunna göra det! 
Elev 3: Fast jag tycker det är lite så här, nu går man lite mer efter vad andra vill och så där.  
Elev 2: Typ mycket Östra Real! 
Elev 3: Ja så här gymnasier som har ganska höga intagningspoäng. Det är så stor skillnad från 
den här skolan. Här snackar alla om Östra Real och Enskilda, såna som har höga 
intagningspoäng. Och folk satsar på maxpoäng. Och det var helt omöjligt när jag gick på en 
annan skola. Då var det så när folk sa att man var tvungen att ha MVG, då trodde jag inte att det 
fanns någon i hela Sverige som hade det, det var otroligt omöjligt! Och nu tror jag att det är det 
som de flesta satsar på. Att kunna få alla MVG! 
Elev 1: Jag försöker inte tänka på vad alla andra ska välja. Jag försöker liksom tänka på vad som 
är bra för mig! 
Vad är det för skolor som är bra då? 
Elev 1: Kungsholmen 
Elev 2: Södra latin 
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Elev 3: Kungsholmen, Viktor Rydberg och liksom… 
Är det de skolor som de flesta är intresserade av? 
Elev 1: Ja 
Elev 3: De har höga intagningspoäng… 
Elev 2: Ja 
Vad betyder det att de har höga intagningspoäng? Är det något slags kvalitetsmärkning för att 
de är bra? 
Elev 3: Ja det känns så. 
Elev 1: Eller att det är folk som har pluggat mycket under grundskolan, så de vet mycket och då 
borde det fortsätta vara liksom samma utbildningsnivå om det är sådana människor. Att man inte 
går ett steg tillbaka. 
Elev 2: Man börjar liksom på, på sin nivå. Det är därför man vill börja på en sån skola. 
Elev 1: Då känner man att man får mer gemenskap. 
Är det något som era föräldrar har pratat med er om? 
Alla: Ja! 

 

Eleverna upplever att de genom att gå på Maria Elementarskola har fått en bra 

konkurrenskraftig utbildning som ger dem goda möjligheter att bli antagna till de 

gymnasieskolor de i första hand tänker söka till. När eleverna funderar kring de kommande 

gymnasieskolorna framstår det som att det i första hand är ett val av skola och i andra hand en 

fråga om utbildningsinriktning. Vad är det då som gör att en gymnasieskola upplevs som 

”bra” och attraktiv? Eleverna menar att de skolor som har höga intagningspoäng är de mest 

intressanta då detta ses som ett tecken på att skolan har en hög utbildningsnivå och 

studiemotiverade elever. Den skall förstås ligga i innerstaden. Ingen av de gymnasieskolor 

som eleverna själva räknar upp som intressanta möjliga alternativ ligger utanför Stockholms 

innerstad. 
 

L’Estradska – nyskapande och individen i fokus 
L’Estradska är en fristående grund- och gymnasieskola som ligger inom Södermalms 

stadsdelsområde i den del som tidigare betecknades som Katarina-Sofia. Skolan startades år 

2000 och är belägen på ”Söders höjder” i en anrik byggnad från 1940-talet. Grundskolan 

omfattar omkring 500 elever i förskoleklass till och med skolår 9 och gymnasieskolan 

omfattar cirka 450 elever och erbjuder ett natur- respektive ett samhällsvetenskapligt 

program. L’Estradska är en del av skolkoncernen Vittra som etablerades år 1993 och idag 

omfattar omkring 7300 elever vid 26 skolor spridda i landet. Vittra är organiserad som ett 

aktiebolag och Bure Equity äger sedan 1998 aktiemajoriteten i företaget. Verksamhetens 

drivkrafter beskrivs som att ”bedriva en skolverksamhet som har ett individualpedagogiskt 

perspektiv samtidigt som vi [Vittra] bidrar till ett gemensamt starkt civilt samhälle och att 

göra det på ett företagsekonomiskt sunt sätt” (citat hämtat från skolans hemsida: 
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www.vittra.se). Verksamheten vilar på en framarbetad pedagogisk modell som sätter 

elevernas individuella utvecklingsplaner och tydliga kunskapsmål i centrum och begreppen 

”tid-klass-rum-ämne” beskrivs ha ersatts med ”mål-individ-resultat-integrering” (ibid.). 

 
När jag ber L’Estradskas skolchef att beskriva skolan och dess verksamhet berättar hon att 

skolan, som en del av Vittra, på många sätt är att betrakta som otraditionell, i hög grad 

individbaserad och att det är elevernas individuella förutsättningar som i mycket stor 

utsträckning styr och formar verksamheten.  

L’Estradska är en skola som ser till varje individ. Det tror jag att många säger men 
vi försöker verkligen leva efter det. Jag tror att vi i väldigt stor utsträckning jobbar 
mer enligt LPO än vad man gör traditionellt. Det är verkligen eleven i fokus och 
varje elev utgår från sig själv, jämför med sig själv och går framåt, oavsett vad den 
nivån är.  

 

I praktiken handlar detta om att det utformas en handlingsplan för varje elev som sedan styr 

elevernas arbete utifrån deras egna förutsättningar. 
Vi tittar väldigt mycket på lärstilar. Är det så att jag är en väldigt praktisk person så 
är det kanske så att jag behöver pröva praktiskt för att lära mig. Och då måste jag 
också förstå vilket sätt jag lär mig bäst på /…/. Sen försöker vi bejaka den lärstilen 
men också träna på andra sidor/…/. Sen handlar det mycket om att presentera 
material, att det är inbjudande, och där är lärmiljön extremt viktig. 

 

L’Estradska är således en friskola med en tydlig alternativ pedagogisk modell som på många 

sätt skiljer sig från det offentliga skolväsendet. Detta resulterar enligt skolchefen i att skolan 

lockar till sig elever från hela Storstockholmsområdet (16 kommuner). Liksom i fallet med 

Maria Elementarskola upplever skolchefen detta inflöde av elever som en bekräftelse på 

skolans attraktionskraft och verksamhetens kvalitet. 
Det är häftigt, man väljer verkligen L’Estradska! Det innebär att jag gärna åker en 
bit för att jag vill gå just på den här skolan. Normalt sett så går man ju till den 
närmsta skolan, så hit har man valt och det tror jag är den stora skillnaden. Det 
handlar väldigt mycket om vad man hört från kompisar eller föräldrar som har sina 
barn här. Det sprids mycket på det sättet att välja det här.  

 

Utöver att skolans elever bor inom ett stort geografiskt område så beskriver skolchefen skolans 

elevsammansättning som både socioekonomiskt och etniskt heterogen. En stor andel av 

föräldrakåren är högutbildade, men skolchefen är mån om att betona att det inte uteslutande är 

alla elever på skolan som har välutbildade föräldrar. Skolchefen berättar vidare att många av 

eleverna på skolan har en annan etnisk bakgrund än svensk. Det finns dock enligt henne en 

gemensam nämnare för en betydande andel av de föräldrar som söker sig till L’Estradska och 

det är att de kan beskrivas som ”välinformerade” och engagerade i sina barns skolgång. 

http://www.vittra.se/�
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Föräldrarna är precis som barnen. De är krävande, de har letat upp det här och valt 
det här. De är aktiva, det måste jag säga. Det kan vara jobbigt men är också väldigt 
bra. Föräldrarna är krävande föräldrar! 

 

Till skillnad mot Maria Elementarskola så har L’Estradska ingen 100-årig historisk tradition att 

vila på. Skolan är förhållandevis nystartad och har på några år vuxit till att idag ha närmare 

1000 elever inskrivna på grund- och gymnasieskolenivå. Hur kommer det sig att skolan är så 

eftertraktad? Skolchefen förklarar skolans popularitet i hög grad med deras arbetssätt och fokus 

på individen samt att skolans goda resultat skapat ett gott rykte. 

Det har tagit några år att arbeta in sig och det kräver att man håller en väldigt hög 
kvalitet. Vi behöver underlaget helt enkelt. Och ja, vi har en väldigt lång kö 
tillskolan och ha haft det de senaste tre åren /…/. Men det ställer väldiga krav på 
oss. Vi kan aldrig slappna av och tro att vi har nått något guldläge, vi måste hela 
tiden hålla på vår kvalitet. Det är svårt att få ett gott rykte och det är väldigt lätt att 
tappa det. Vi måste hela tiden se till så att vi är bra helt enkelt! 

 

Vad är det som skolan eftersträvar med sin pedagogiska modell? I skolans 

informationsmaterial så skrivs det om en strävan att öka elevernas ”livschanser”, något som 

beskrivs handla om personlig utveckling, att uppnå en hög och bred kunskapsnivå samt öva 

eleverna i att på längre sikt bli aktiva samhällsmedborgare. 
Vad vi försöker skapa bland våra elever är ju ganska krävande personer, de ska inte 
bara acceptera saker utan ifrågasätta! Sen ska de ju dessutom få så goda betyg att 
de kan välja. Vi har ju ganska höga resultat på våra skolor och det innebär ju att vi 
vill att de ska välja det som de allra helst vill ha! /…/ Det är det som vi är ute efter. 
”Vad är mitt mål med livet!?” 

 

Självständighet och ett eget ansvarstagande 
L’Estradska är en nyöppnad skola. Flera av de intervjuade föräldrarna berättar att deras barn 

sökt sig till skolan efter att inledningsvis ha gått i en annan, oftast, kommunal grundskola. I 

samband med att skolan öppnade skickades det ut information till föräldrarna om vad 

L’Estradska och Vittra innebar. 
Vi fick massor med hemskickad information om att ’Nu öppnar vi en ny skola!’, 
och så stod det vad det var och vad de gjorde. ’Vi vill ge dina barn ökade 
livschanser!’ var en sådan sak som de skrev!  

 

Föräldrarna beskriver hur de fick information hemskickad och hur de därefter gick på skolans 

informationsmöten. I många fall besökte de även andra skolor, både kommunala och 

fristående, för att jämföra och därigenom försöka komma fram till vad de tyckte kändes mest 

”rätt”. Det förekom även att de intervjuade föräldrarna sökte upp föräldrar vars barn gick på 
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andra skolor inom Vittrakoncernen för att fråga hur de upplevde pedagogiken och 

verksamheten. 
Vi hade väldigt mycket tankar, man vill ju att de ska ha det bästa… Man vill ju så 
mycket! Så vi gick runt och tittade på alla skolor här på söder, det finns ju rätt 
många. Men sen så fick vi information från L’Estradska hemskickad. 
Färgbroschyrer. ’Vill du att ditt barn ska få de bästa livschanserna?’ Det kändes lite 
reklamit… Så jag ringde runt och pratade med alla föräldrar jag kände till och de 
var väldigt nöjda! /…/ Det lät ju bra och de föräldrar som var där var ju nöjda… 
Plus att de kommunala grundskolorna inte kändes…  

 

Vad är det som föräldrarna framhåller som viktigt i valet av L’Estradska? För det första 

upplever föräldrarna skolans arbetssätt som positivt, både avseende den individuella 

planeringen av elevernas arbete och själva organiseringen av verksamheten. 
Jag lockades av att varje barn får en individuell handlingsplan. Man testar varje 
barn både kunskapsmässigt och hur de lär sig, vilken lärstil de har. Och så 
grupperar man. Ibland homogent och ibland heterogent. Men framför allt det där att 
man inte klumpar ihop 30 barn och säger att nu ska ni göra detta!” 

 

Det finns en flexibilitet och ett nytänkande i skolans organisation och pedagogiska idé som 

tilltalar föräldrarna. 
Det är en samhällsskola! Man har inte matte, svenska och engelska utan man läser 
alla ämnen ihop och man ser hur sakerna flyter in i varandra vilket jag tycker är 
positivt. Det är ju inte så att livet består av en enda sak i taget utan allt flyter ihop. 
Och det gör det också mer intressant! 

 

Föräldrarna belyser i flera fall detta genom att göra jämförelser med sin egen skolgång som de 

inte sällan upplevde som väldigt styrd och kvävande för deras egen kreativitet.  
Alltså jag har väldigt svårt att tänka mig mina barn sitta i en skolklass så som jag 
gjorde när jag växte upp, med en lärare längst fram. Jag tror att mina barn skulle slå 
bakut i en sådan skolmiljö! 

 

För det andra upplever föräldrarna att L’Estradskas arbetssätt stimulerar deras barns och 

ungdomars personliga utveckling genom att de utbildas i att planera, ta egna initiativ och 

organisera sitt arbete och sina liv. 

Barnen får en helt annan självständighet! De får lära sig att ta ansvar för deras egen 
planering och för sitt eget lärande. De inser att man får själv liksom söka upp 
kunskapen, den kommer inte bara. De lär sig arbeta, att planera sin tid och att 
arbeta koncentrerat. ’Nu har vi en vecka här… nu har vi inga lektioner utan efter 
den veckan så ska det här vara klart och jag ska själv fixa det med hjälp av 
handledningssamtal och sånt där.’ Men det är inte så att någon säger att nu ska ni 
läsa till sidan 20 tills i morgon och räkna de här tio talen… Utan man får själv 
ansvara för det! 
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Då utbildningen så att säga utformas och genomförs i stor omfattning på barnens och 

ungdomarnas egna villkor så upplevs konkurrensen eleverna emellan minska. Istället för att 

jämföra sig med andra uppmanas eleverna att jämföra sig med sig själva och de mål de satt 

upp för sitt arbete. En förälder uttrycker det så här: ”De lär sig relatera till sin egen kunskap 

istället för till konkurrens!”  

 

Flera av föräldrarna kan beskrivas som tillvalsföräldrar. De sökte sig till det som de 

uppfattade att L’Estradska kunde erbjuda deras barn. Men valet av L’Estradska kan även 

förstås som ett val från den kommunala skolan. 

Det var nog mer så att vi valde bort den kommunala skolan än att vi valde den här 
pedagogiken! 

 

Eller: 

Den kommunala skolan var aldrig ett alternativ! 

 

Vad ligger bakom dessa ställningstaganden? Föräldrarna beskriver hur de aktivt valde bort 

den kommunala skolan då de upplevde att det fanns disciplinära problem, att skolorna var för 

stora och att de hade dåligt rykte. Det uttrycktes även ett bristande förtroende för den 

kommunala pedagogiska verksamheten. 

 

Vilka föräldrar, och elever, är det då som söker sig till en skola som L’Estradska? Hur ser 

skolans elevsammansättning ut? L’Estradska beskrivs av såväl skolchefen som de intervjuade 

föräldrarna som en heterogen skolmiljö avseende var eleverna bor och vilken etnisk bakgrund 

de har. Detta upplevs uteslutande som något positivt. 

En sak som jag tror att barnen får med sig på L’Estradska som de inte får i den 
vanliga skolan är att om man tittar på klasslistan så finns det inte ett enda barn som 
heter ’son’ i efternamn. Däremot har halva klassen efternamn som man inte kan 
uttala. De kommer liksom överallt ifrån från början och det tycker jag känns 
positivt! De har föräldrar som har gjort ett aktivt val. Det finns de som bor i Sätra 
eller något sånt där och tycker att det här, det är liksom bra. Och det finns sådana 
från Chile… De tänker ’Nu väljer vi något annat!’ Våra svenska barn får se en helt 
annan kultur, en annan bakgrund som de inte annars skulle ha fått… I den 
kommunala skolan där vi bor var ju inte alla, men 90 % av eleverna svenska. Så det 
tycker jag var väldigt positivt!” 

 

Det faktum att skolans elevsammansättning präglas av en etnisk och kulturell mångfald 

beskrivs som något som berikar de etniskt svenska barnens skolgång och att många elever 

reser långväga för att ta sig till skolan framstår inte heller som något problematiskt. Den 
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gemensamma nämnare som förenar samtliga elever på skolan, oavsett bakgrund och 

bostadsområde, är att de gjort ett aktivt val att komma dit. Ännu en likhet med Maria 

Elementarskola är att föräldrarna upplever att detta faktum, att de alla gjort ett aktivt val, 

skapar en gemenskap som så att säga färgar av sig på eleverna vilket motverkar uppkomsten 

av skiljelinjer och grupperingar baserade på var eleverna bor och vilken etnisk tillhörighet de 

har. En annan viktig orsak till att det inte uppstår statiska elevgrupperingar står enligt 

föräldrarna att finna i skolans pedagogiska modell. 

Skolan präglas av färre grupperingar än den kommunala skolan då de arbetar i 
olika grupper hela tiden. Så eleverna lär sig arbeta med olika människor hela tiden i 
olika sammanhang.  

 

”Man förbereder sig för ett större liv…” 
L’Estradska framstår som en skola där eleverna tillåts ett stort handlingsutrymme men 

samtidigt förväntas ta ett stort personligt ansvar för eget arbete och för den egna utbildningen. 

Detta bekräftas av de niondeklassare jag intervjuar på skolan. 
Grejen är att i den här skolan så har man mycket val. Man kan planera sitt eget 
schema, man planerar liksom sin vardag och då har man mer koll. Istället för om 
man går i en vanlig skola… ’Nu ska vi ha matte!’ Att man har liksom en hel dag 
som är uppspäckad, att man ska sitta i ett klassrum. 

 
Detta innebär att eleverna själva får planera sitt arbete och att skolans personal i större 

utsträckning snarare fungerar som handledare än som traditionella lärare. Det innebär även att 

deras läromiljö inte uteslutande utgörs av skolbyggnaden utan att de uppmanas och 

uppmuntras att ge sig ut i samhället. En elev säger: 

Han som startade den här skolan, han ville inte att vi skulle sitta i ett klassrum och 
lära oss och så. Utan han ville att vi skulle gå ut i samhället och se och lära oss. 

 

Det individuella arbetssättet och organiseringen av skolverksamheten innebar för många av 

eleverna att de fick anamma ett nytt förhållningssätt till kunskapsinhämtningen jämfört med 

den de hade förvärvat i en som de själva säger ”vanlig” skola. 

I vanliga skolor arbetar med efter en viss linje. Men de som kanske behöver mer 
hjälp eller de som redan kan, de måste också vara med och jobba. Med det som de 
redan kan och de som behöver mer hjälp kanske inte får det. Utan alla måste ligga 
på samma nivå som de andra. Här är det mer så att man får jobba med det man 
behöver! 

 

Eleverna är väl medvetna om vad som utmärker deras skola, de berättar gärna, exemplifierar, 

jämför. Jag frågar om de i mötet med elever, eller vuxna för den delen, märker av att skolan 

har ett särskilt rykte. Eleverna berättar att de möter många fördomar angående skolan. Ett 
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rykte som de fått bemöta gör gällande att man måste betala en särskild skolavgift för att gå på 

L’Estradska vilket antogs leda till att det bara går ”rikemansbarn” på skolan. Eleverna 

dementerar dessa och liknande rykten. Dock menar de att skolans rykte som en ”snobbskola” 

till viss del stämmer. 
Den här skolan är väldigt snobbig, det kan man säga att den är. Det är otroligt 
mycket märkeskläder. 

 

Att eleverna är vana att diskutera sin skolgång ur ett större perspektiv framgår tydligt när jag 

ber dem fundera kring vad de tror att de får med sig ut i vuxenlivet genom att gå på 

L’Estradska som de annars inte skulle ha fått på en ”vanlig” skola. 
Vad tycker ni är det viktigaste som ni får med er? 
Elev 1: Man får jobba på eget ansvar utan att en lärare säger ’gör det och det’… Det är många 
som inte orkar sitta med en lärare. 
Elev 2: Fast jag tror det är jätte viktigt när man kommer ut i arbetslivet. Man kanske hamnar på 
en arbetsplats där man inte har ett schema… Och det börjar man ju med här! 
Elev 1: Man liksom förbereder sig! 
Elev 3: Man förbereder sig för ett större liv, eller ett större ansvar som man får sen.  

 

Precis som de intervjuade ungdomarna på Vasa Real och Maria Elementarskola uttrycker 

eleverna många funderingar kring det förestående gymnasievalet.  
Vad är viktigt för er när ni ska välja gymnasium? 
Elev 1: Folket som går där, var den ligger, om den ligger i stan… 
Elev 2: Man vill ju inte åka liksom, och sitta i tunnelbana. Så tänker man på hur arbetssättet är. 
Att pendla mellan att ha fria tider och att sätta sig i ett vanligt klassrum… 

 
För niondeklassarna på L’Estradska, liksom för de intervjuade ungdomarna på Vasa Real 

respektive Maria Elementarskola, är valet av gymnasieskola till stor baserat på var skolan 

ligger samt vilka elever den attraherar.  

 

Slutsatser 
Det som utmärker de tre skolorna kan sammanfattas som att de är tillvalsskolor. Vad är det då 

som karaktäriserar dem och som kan tänkas förklara inflödet av elever? Vasa Real är en stor 

kommunal skola med förhållandevis goda ekonomiska resurser. Skolan uppvisar goda resultat 

i form av elevernas genomsnittliga meritvärden. Rektorn beskriver att Vasa Real har ett rykte 

om sig att vara en ”pluggskola” med ordning och reda, vilket till stor del kan förklara varför 

så många elever inom det egna upptagningsområdet, och andra skolors upptagningsområden, 

söker sig dit. Skolans elevunderlag beskrivs som först och främst elever bosatta i innerstaden 
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(vilket även bekräftas av de statistiska uppgifterna från Stadsledningskontoret som 

sammanfattas i tabell 3), av etnisk svensk härkomst och från studievana hem.  

Maria Elementarskola är en jämförelsevis liten fristående skola med en drygt 100-årig 

historisk bakgrund som en privatskola med rykte om sig att ge en utbildning av hög kvalitet. 

Skolan betonar vikten av kunskap, fostran samt bekantskap med svensk kultur och tradition. 

Elevunderlaget beskrivs som heterogent avseende geografisk hemvist, etnisk och religiös 

tillhörighet samt föräldrars utbildningsnivå. Detta styrks av tabell 3 som visar på att drygt en 

tredjedel av skolans elever är bosatta i Stockholms socialt utsatta förortsområden. Det 

gemensamma för de föräldrar som söker sig till skolan är den ordning och reda som gäller 

samt den höga utbildningskvalitén, och det är också detta som utgör grunden till den vi-känsla 

som präglar skolan.  

L’Estradska är en förhållandevis stor fristående grund- och gymnasieskola som grundades år 

2000. Skolans verksamhet vilar på en tydlig utarbetad pedagogisk modell som i hög 

utsträckning utgår från den enskilda elevens individuella handlingsplan som utarbetats utifrån 

elevens egna förutsättningar och lärstil. Även i L’Estradskas fall beskrivs elevunderlaget som 

heterogent, både avseende elevernas etniska bakgrund och var de bor. De föräldrar som sätter 

sina barn på L’Estradska värderar just det individanpassade arbetssättet samt det pedagogiska 

nytänkande och den organisatoriska flexibilitet som präglar skolans verksamhet. 

 

Gemensamt för dessa tre tillvalsskolor är att de har rykte om sig att erbjuda en gynnsam 

skolmiljö som ger bra förutsättningar för eleverna att uppnå goda resultat. Det framkommer 

dock en viktig skillnad mellan de tre skolorna avseende varför det är så många föräldrar och 

elever som väljer att söka sig dit. Det framstår som att en av de viktigaste orsakerna till att 

många föräldrar söker sig till Vasa Real är dess socioekonomiska och etniska homogenitet 

samt att elevunderlaget främst utgörs av elever bosatta inom Norrmalms respektive 

Kungsholmens stadsdelsområden. Föräldrarna beskriver hur inflödet av elever med en annan 

etnisk bakgrund till skolor på Kungsholmen upplevs som problematisk och att de är oroliga 

för att det kan komma att försämra deras barns utbildningskvalitet. När det gäller Maria 

Elementarskola och L’Estradska upplevs varken elevunderlagets etniska mångfald eller 

geografiska spridning som problematisk utan ses tvärtom som en bekräftelse på skolans höga 

kvalitet och goda rykte. Mångfalden beskrivs som något berikande för de egna barnens 

skolgång. Hur kan vi förklara denna skillnad? En viktig förklaring har att göra med var 

någonstans eleverna som reser till skolan från Stockholms ytterområden är bosatta, och utifrån 

detta ett antagande om vilken socioekonomisk status elevernas föräldrar har. I fråga om de 
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föräldrar som söker sig till Vasa Real från skolor på Kungsholmen handlar det om att en 

betydande andel av de inresande eleverna kommer från socialt utsatta förortsområden på 

Järvafältet som med tunnelbanans blå linje åker till Kungsholmens skolor. Det finns hos de 

frånväljande föräldrarna en föreställning att dessa elevers föräldrar i många fall är 

lågutbildade och inte har samma möjligheter att aktivt engagera sig i sina barns skolgång 

vilket antas påverka den allmänna studiemotivationen på skolan. Dessa föräldrars val av en 

innerstadsskola uppfattas i många fall grunda sig i att de söker sig från den negativa 

utvecklingen i deras bostadsområden, snarare än att de gör ett aktivt val baserat på 

information om olika möjligheter. Den geografiska spridningen av elever på Maria 

Elementarskola och L’Estradska är inte i samma utsträckning koncentrerade till områden som 

betecknas som socialt utsatta, även om båda skolor uppvisar ett märkbart inflöde av elever 

från dessa områden. Det finns i detta fall en föreställning om att de föräldrar som är bosatta i 

socialt utsatta förortsområden och/eller är av en annan etnisk bakgrund har gjort aktiva 

medvetna val utifrån en önskan om att deras barn ska få en så bra utbildning som möjligt och 

bli integrerade i det svenska samhället. 
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Kapitel 4. Avslutande diskussion 
Denna tredje delrapport har syftat till att utifrån empiriska nedslag på den kommunala 

grundskolan Vasa Real och friskolorna Maria Elementarskola respektive L’Estradska 

diskutera hur elever och föräldrar bosatta i Stockholms innerstad förhåller sig till och nyttjar 

sina möjligheter att välja grundskola.  

Samtliga intervjuade föräldrar och elever har aktivt använt sig av valfrihetsinstrumentet. De 

döljer sig bakom de statistiska uppgifter som visar att allt fler elever i innerstaden söker sig 

till skolor i andra delar av innerstaden respektive till friskolor (se delrapport I). De motiv till 

aktiva val som föräldrarna hänvisar till bekräftar slutsatserna av tidigare forskning som 

redovisats i kapitel två i denna delrapport. Det handlar om undervisningens kvalitet, om 

skolans storlek och atmosfär, om möjligheter till föräldrapåverkan, barnets egna önskemål 

samt om disciplin och social status. Det som denna delstudie påvisar är att även skolans 

geografiska lokalisering, rykte samt socioekonomiska och etniska elevsammansättning har 

betydelse för föräldrars och elevers skolval (vilket även framgår av resultatet av delrapporter I 

och II). Som det framgår av tidigare undersökningar kommer de skolbytande eleverna i 

många fall från resursstarka familjer i fråga om föräldrars utbildning och kännedom om det 

svenska skolsystemet. Det är föräldrar som kan navigera i det hav av möjligheter som 

skolvalfriheten erbjuder. Det är föräldrar som har god tillgång på information om 

förekommande skolalternativ. Det framgår även att föräldrar som väljer friskolor väljer inte 

bara utifrån resultat och inriktning, utan de väljer även fostran, värderingar, normer, status och 

ideal. 

 

Föräldrarna är genomgående väldigt positiva till möjligheten att välja skola och för flera 

framstår det aktiva skolvalet som lika självklart som att välja elleverantör eller 

telefonoperatör. Dels för att de genom denna möjlighet kan välja det som de anser vara det 

bästa för deras barn, dels för att de anser att denna konkurrens leder till en betydande 

förbättring i skolsystemet som helhet. En nackdel som flera för fram är dock att det skapar en 

stress hos såväl dem som föräldrar som hos deras barn att välja ”rätt”. Både föräldrar och 

elever upplever att valet av grundskola har kommit att få en mycket stor betydelse, och valet 

handlar inte enbart om ett val av skola utan även om ett val av framtid. Det finns en betydande 

stress att genom att göra det rätta valet av grundskola maximera möjligheterna för barnen att 

få goda kunskaper och höga betyg och därmed få bättre förutsättningar att bli antagna till de 

gymnasieskolor och gymnasieutbildningar med hög status. Detta avspeglas inte minst i 
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elevernas stress och oro inför att inte få tillräckligt bra meritvärden för att komma in på de 

skolor som har höga antagningspoäng, och en rädsla för att hamna på en ”B-skola” utanför 

innerstaden. 

 

Under intervjuerna med skolväljande innerstadsföräldrar hör jag ekot av den nya 

utbildningspolitiska retoriken i bakgrunden. Möjligheten att välja skola upplevs vara en 

rättighet och föräldrarna är väl medvetna om sin privilegierade ställning på skolmarknaden. 

De äger information om det svenska skolsystemet, om dess alternativ och valmöjligheter. 

Intervjumaterialet präglas av en tydlig konflikt mellan det som Englund (2003) betecknar som 

”public good” och ”private good”. Föräldrarnas val av skola baseras på principen om att 

maximera ”private good”, det vill säga att tillvarata barnens och familjens intressen. Trots 

denna uttalade positiva inställning till valfrihetens möjligheter finns även en farhåga att 

skolvalfriheten och förekomsten av friskolor ska leda till att de sociala skillnaderna ökar. Det 

finns således en oro för att valfriheten kan komma att påverka samhället som helhet, ”public 

good”, på ett negativt sätt genom en ökad differentiering och en ökad segregering mellan 

skolor och mellan elever med olika bakgrunder. Det finns en gryende oro även hos 

innerstadsföräldrarna om att, å ena sidan, klyftorna mellan innerstadens och förortens skolor 

samt mellan de kommunala och fristående grundskolorna ska öka. Å andra sidan gäller oron 

segregeringen mellan elever med ”informerade” föräldrar och de med föräldrar som saknar 

tillgång på information om förekommande skolalternativ och dess för- och nackdelar. Som en 

pappa uttrycker det: 

Det kan ju finnas ett problem om inte alla vet om att man kan välja! Att alla inte 
kan ta till sig informationen om vad det innebär med de här olika valen man gör. 
Då är det ju ett problem! Då blir det ju en segregation genom att de som vet hur det 
fungerar ser till att deras barn hamnar på vissa ställen. Det är klart att det kan bli 
konsekvenser om man inte sprider informationen! 
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Kapitel 1. Inledning 
Forskningsprojektet ”De mångkulturella innerstadsskolorna” som föreliggande rapport som 

helhet hittills har avhandlat har framförallt fokuserat på de elever som lämnar sina, sett till 

sammansättningen, mångkulturella bostadsområden och söker sig till skolor i socialt välbärgade 

och mer ”svenska”, men också till sammansättningen mer monokulturella bostadsområden. Det 

som har framkommit i de föregående delstudierna är att merparten av de skolbytande eleverna 

gör så kallade negativa val. De väljer aktivt bort skolor i sina upptagningsområden på grund av 

dessas reella eller uppfattade brister: minoritetselevernas dominans, svenska språkets kvalitet, 

svaga sociala nätverk, dåligt rykte och låg status. Väldigt få byter på grund av pedagogiska 

överväganden i meningen att de är missnöjda med lärarnas skicklighet, med skolornas 

utvecklingsarbete eller med skolornas faciliteter. Bytet görs således främst på grund av faktorer 

som har med skolornas sociala och ännu mer etniska sammansättning att göra. Ur de skolbytande 

elevernas perspektiv uppfattas valet vara en investering för framtiden nödvändig för att skapa sig 

en bra utgångspunkt för vidare resan genom utbildningssystemet och ut på arbetsmarknaden. 

Uttryckt med den engelska skolforskarens Diane Reays (2004) ord gör dessa elever ”right 

choices”, riktiga val bakom vilka ligger föräldrarnas uppfattningar om att ”verklighetens 

homogenitetskrav” (umgås med svenskar, tala ”riktig” svenska, vistas i ”svenska” miljöer) 

snarare än det ideologiska talet om den berikande kulturella mångfalden eller ens lärarnas 

pedagogiska skicklighet att arbeta med tvåspråkiga barn, bör vara vägledande för skolvalet. 

Anledningen är att homogeniteten dominerad av majoritetsbefolkningen på sikt förväntas ge 

större mängd utbildningskapital än mångkulturalismens dagspolitiska agenda. Det handlar 

således inte bara om vilket slags utbildning en elev har fått, med vilken kvalitet, betyg eller 

lärare. Dessa är förstås viktiga beståndsdelar av det samlade utbildningskapitalet en elev 

tillskansar sig genom resan i utbildningslandskapets labyrinter. Men det handlar i mångt och 

mycket om var någonstans utbildningen har ägt rum, i vilken miljö samt hur pass mycket den 

miljöns sammansättning speglar de i samhället dominerande värderingarna om det positiva, det 

önskvärda, det eftersträvansvärda. De slutsatser som vi kan dra av de föregående delstudierna i 

denna rapport tyder på att mångkulturella miljöer inte står särskilt högt i kurs enligt de 

dominerande värderingarna och därmed förmår de inte erbjuda ett fullvärdigt utbildningskapital 

till de elever som förknippas med miljöernas sammansättning, rykte och status, återigen – och 

detta är själva poängen – oavsett vilken kvalitet utbildningen har. Därför skulle vi kunna tala om 

att eleverna, när de byter från sina mångkulturella förortsskolor till monokulturella 

innerstadsskolor, strävar efter att förvärva en särskild form av utbildningskapital vars värde är 
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både pedagogiskt och rumsbestämt, dvs. det bestäms i relation till skolornas pedagogiska kvalitet 

och i relation till vilken position skolornas rumsliga lokalisering intar i den socialt, symboliskt, 

ekonomiskt och kulturellt polariserade staden (se Bunar 2005). Ju mer homogenisering med 

majoritetsbefolkningens dominans desto större värde i den rumsliga positioneringen och vice 

versa, dvs. ju mer mångkultur desto mindre är den rumsliga positioneringens värde. I vissa av de 

socialt utsatta områdena agerar upp till 40 procent av föräldrarna och eleverna efter denna 

teoretiska princip och på jakt efter ett rumsbestämt starkare utbildningskapital byter de till skolor 

med svenskarna i majoritet som ligger utanför det egna bostadsområdet.  

Men, många är kvar! Vad händer med dem, med deras integration, likvärdighet och 

inlärningsvillkor? Vilket slags utbildningskapital förvärvar de? Hur påverkas de av det 

rumsbestämda utbildningskapitalets värde? Innebär det då att de elever som stannar kvar på 

skolor i mångkulturella områden gör ”felaktiga val”? Innebär det att de är de stora förlorarna i 

valfrihetsspelet? Men varför väljer de att stanna kvar? Vad är de nöjda respektive missnöjda 

med? Finns det kanske några vinster med att vara elev på en skola som tappar många elever? Är 

det ett aktivt val i sig? Är de informerade om möjligheten att kunna byta överhuvudtaget?    

 

För att besvara dessa och liknade frågor samt för att inkludera röster från dem som väljer att vara 

kvar på mångkulturella skolor – och därmed göra bilden av valfriheten och det polariserade 

urbana rummet mer komplett – har jag genomfört en intervjustudie med 55 elever i två skolor i 

Stockholms förortsområden. Syftet med studien är att belysa och diskutera hur elever i 

mångkulturella skolor resonerar kring situationen i sitt bostadsområde, sin skola och valfriheten 

samt vad de anser om sin framtid. Den nedanstående presentationen är också ordnad efter dessa 

fyra kategorier. Det intressanta med att göra empiriska nedslag i två skolor är att de också skiljer 

sig sinsemellan på några avgörande punkter, vilket ger studien en komparativ dimension. Mer 

om dessa skillnader och likheter längre fram i delrapporten, men först skall jag redogöra för 

studiens metod och material.  

 

Metod och material 
Studien bygger på intervjuer som under perioden oktober-november 2006 genomfördes med 

sammanlagt 55 elever i år 7, 8 och 9 på två skolor i två bostadsområden i Stockholmsregionen.1

                                                 
1 Jag har parallellt med datainsamlingen i Stockholm genomfört en liknande studie i Malmö med 55 elever och fyra 
rektorer på två skolor belägna i ett mångkulturellt område. Det materialet kommer dock inte att redovisas här, men 
det är klart att analysen av Stockholmsempirin har påverkats av funderingar kring likheter och skillnader mellan de 
två städerna.   
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Områdena har sinsemellan både stora strukturella likheter och skillnader. Maltaby2

Medan Maltaby betraktas som ett helhetsområde, geografiskt och administrativt, ligger Sikaby 

inklämt som ett litet delområde mellan två större och mer beryktade grannområdena Cosaby och 

Hariby. Tillsammans med dessa och ytterligare ett delområde bildas stadsdelen Hariby som en 

självförvaltande del av Stockholm. Sikaby är i dag ett etniskt, socialt och boendemässigt blandat 

område med ca 9000 invånare. Höga hus med nyanlända flyktingar i de centrala delarna finns 

med liksom medelklassvillor i mångmiljonklassen med många etniskt svenska familjer. Men 

enligt biträdande rektorn på Sikabyskolan håller den etniska sammansättningen sakteligen på att 

ändras tillsammans med generationsskiftet som äger rum i området. Många äldre svenska 

familjer, enligt biträdande rektorn med en 20-årig erfarenhet av att arbeta i områdets skolor, 

håller på att flytta ut medan de nyinflyttade, inklusive i villorna, är barnrika invandrarfamiljer. 

Området håller, enligt biträdande rektorn, på att förvandlats till att bli ”ett invandrarområde”, 

 är ett 

massmedialt och populär-kulturellt välkänt område i hela Sverige. Beröm och priser för arbete 

med ungdomar, med lokala skolor och med att bekämpa arbetslösheten genom okonventionella 

metoder blandas friskt i offentliga sammanhang med representationer som vittnar om tung social 

situation, med marginalisering och utanförskap, om ungdomskriminalitet, narkotikaförsäljning 

och missbruk. Området har ca 19 000 invånare, varav 85 procent med invandrarbakgrund 

(utrikesfödda eller barn till utrikesfödda) vilket har förlänat Maltaby den föga avundsvärda 

statusen som ”invandrartät förort”. Maltaby har under de senaste 10 åren varit föremål för en rad 

statliga och kommunala integrationspolitiska åtgärder, vilket bland annat har inbringat en hel del 

extra resurser till de lokala institutionerna (däribland skolorna) och föreningslivet. Omflyttningen 

har varit ett problem för de två lokala f-9 skolorna. Maltabyskolan har idag ca 350 elever. Skolan 

har dock upplevt en stadig minskning av antalet elever, i synnerhet under hela 2000-talet. Under 

ett samtal med skolans ställföreträdande rektor anges de minskade barnkullarna som den främsta 

orsaken, men också rädslan som vissa föräldrar hyser för vad en mångkulturell skola, utan 

majoritetsbefolkningens barn, kan komma att innebära för deras barns framtida möjligheter i 

termer av språkutveckling, sociala nätverk, ämneskunskaper, värderingar och normer. 

Valfriheten har således varit ett tungt ekonomiskt slag mot Maltabyskolan, men de 

integrationspolitiska satsningarna har någorlunda lyckats bromsa det förväntade ekonomiska 

fallet. Skolan har en hög lärartäthet och jobbar, enligt egna uppgifter, aktivt med olika 

utvecklingsprojekt för elever och lärare.  

 

                                                 
2 Såväl områdes- som elevernas namn liksom namn på skolorna är fingerade av anonymitetsskäl. 
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med allt vad det innebär i form av rykte, status och konsekvenser för skolan. Sikabyskolan är en 

f-9 skola med ca 580 elever, ett antal som säkert med stadigt har krympt de senaste åren från 700 

i början på 2000-talet. Under läsåret 2007/08 räknar skolan med ytterligare bortfall på ca 30 

elever. Ca 70 procent av skolans elever är av utländsk härkomst, vilket allra mest syns i de lägre 

skolåren. Detta innebär att om nuvarande trenden upprätthålls kommer Sikabyskolan om några år 

att bara ha elever med ett annat modersmål än svenska bland sina elever. 

 

De områden och deras skolor dit jag valde att förlägga mina empiriska studier skiljer sig 

följaktligen med avseende på den historiska utvecklingen, boendets upplåtelseformer, 

befolkningens sociala och etniska sammansättning samt områdenas representationer i medierna 

och andra offentliga sammanhang. Det senaste är inte minst viktigt för hur eleverna på de lokala 

skolorna förhåller sig till och hanterar bilder av deras områden och skolor. Men under de senaste 

åren har många av dessa faktorer börjar konvergera och en farhåga som många från Sikaby lyfter 

fram är att ”vi håller på att bli som Maltaby eller som Cosaby3

Hur det går för dem som är kvar har jag försökt ta reda på genom att genomföra 

semistrukturerade intervjuer med 55 elever. Jag hade valt vilka teman vi skulle ta upp under 

intervjuerna, men samtalet utvecklades beroende på vilken aspekt av det aktuella temat eleverna 

valde att belysa eller särskilt trycka på. Intervjuerna varade i genomsnitt ca 45 minuter och 

gjordes i grupper om tre (samt vid ett tillfälle i gruppen om fyra) elever. Eleverna valdes ut i 

samråd med rektorer. Bandspelare användes i samtliga fall och samtliga intervjuer har 

transkriberats ordagrant. Att genomföra grupp- i stället för enskilda intervjuer hade med både 

metodologiska och praktiska skäl att göra. Jag ville framkalla elevernas funderingar om deras 

område, skola, valfriheten och framtiden genom att samtala med dem och inte minst låta dem 

samtala med varandra. Det handlar också om att skapa känsla av trygghet så att eleverna vågar 

uttrycka spontana tankar, tankar som de kanske aldrig hade bearbetat och närmare begrundat. 

”. En utflyttning från Sikaby har 

medfört sociala och etniska förändringar i området och i de lokala skolorna förstås. I skolorna 

har elevomsättningsprocessen dessutom accelererats av valfrihetens utnyttjande. Men merparten 

av de elever som lämnar skolan går kanske inte direkt över till kommunala innerstadsskolor utan 

i stället söker sig till närliggande stadsdelar med liknande sociala och etniska befolkningsstruktur 

som innerstaden. Poängen är att båda områdena och skolorna tappar elever och då framförallt till 

kommunala skolor i socialt starkare områden.  

 

                                                 
3 Cosaby är ett geografiskt närmare beläget men lika stigmatiserat område som Maltaby. 
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Men de flesta hade mycket att berätta om till exempel områdenas och skolornas stigmatisering, 

om lärarnas arbetssätt, om framtiden. De praktiska skälen bakom valet av gruppintervjuer 

handlade om att jag ville samtala med så många elever som möjligt och med olika bakgrund för 

att på det viset få tydliga analytiska mönster att framträda ur berättelserna. Jag anser mig ha 

funnit dessa mönster, vilket kommer att illustreras under resten av denna delrapport. 

Presentationen av materialet har eftersträvat ”tjocka beskrivningar” (Willis 1981), dvs. en fyllig 

återgivning av intervjupersonernas resonemang för att på det viset sätta dem i direkt relation med 

läsaren. Jag anser att texten blir mer trovärdig, läsvärd och livlig om jag som författare inte 

lägger mig för mycket i ungdomarnas formuleringar genom att sammanfatta och förmedla det de 

vill ha sagt till läsaren. De gör det så bra och förträffligt själva. Tjocka beskrivningar handlar 

också om att ordentligt underbygga mina analyser, så att läsarna kan bilda sig egen uppfattning 

om deras rimlighet när det gäller att förstå och förklara hur och varför ungdomarna agerar som 

de gör i relation till bostadsområdet, skolan, valfriheten och framtiden. 

Det fanns förstås också bekymmer med detta metodologiska arbetssätt. Ibland kunde en person i 

gruppen visa sig vara verbalt skicklig eller minst blyg och ta över fullständigt på bekostnad av 

sina två kamrater. Då gällde det att helt enkelt rikta frågan direkt till en annan person och försöka 

få i gång samtalet med de andra också. Inte alldeles lätt och det fungerade i varierande grad i de 

grupper där det fanns en sådan konstellation. Det optimala hade också varit att tillbringa en 

längre tid på de aktuella skolorna, göra deltagande observationer, följa eleverna i deras dagliga 

skolarbete och samtala om stora och små ämnen som engagerar och utmanar. Som en reflektion 

över den använda metoden kan jag säga att här var det syftet med studien som bestämde att jag 

skulle begränsa mig till intervjuer. Jag ville ta reda på elevernas funderingar om fyra aspekter av 

deras liv (bostadsområde, skola, valfrihet och framtid) och inte så mycket om vilka vardagliga 

interaktioner eleverna ingick i med varandra, hur lärarna undervisade och hur samspelet mellan 

olika aktörer inom och omkring skolan (föräldrar, det lokala samhället) gick till.  

Vilka var de elever jag intervjuade i Maltaskolan och Sikabyskolan? 

 
Tabell 1: Könsfördelningen bland de intervjuade eleverna efter skolår och skola. 

År Maltabyskolan Sikabyskolan 
Killar Tjejer Killar Tjejer 

7 6 3 5 4 
8 6 4 4 5 
9 4 5 4 5 

Summa 16 12 13 14 
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29 av de intervjuade eleverna var killar och 26 tjejer. Fördelningen över skolåren var någorlunda 

jämn. Elevernas sociala bakgrund var till övervägande delen likartad med föräldrar anställda 

inom olika arbetarklassyrken. Några exempel på föräldrarnas yrken är brevbärare, frisör, kock, 

busschaufför, dagisfröken, undersköterska. En del är arbetslösa och i några fall vet eleverna inte 

riktigt vad deras föräldrar jobbar med. Den sociala kartan är någorlunda starkare på 

Sikabyskolan med föräldrar som jobbar på dataföretag, äger blomsteraffärer och en 

tandhygienist. Men även här dominerar arbetarklassyrkena. Samtliga elever i Maltabyskolan bor 

i hyresrätter i Maltaby medan 5 av de 27 intervjuade eleverna i Sikabyskolan bor i Sikabys 

radhusområde.  

Samtliga av de 28 intervjuade eleverna i Maltabyskolan är själva invandrare eller barn till 

invandrare. 20 är födda i Sverige och 8 i ett annat land. De flesta har sitt ursprung i Kurdistan 

(den irakiska och den turkiska delen), Irak, Turkiet och Somalia. Även i Sikabyskolan är 

majoriteten invandrare eller barn till invandrare (12 var födda utomlands) med ursprung i Irak, 

Kurdistan, Libanon, Grekland, Ryssland mm. Fyra av de intervjuade var födda i Sverige av 

svenskfödda föräldrar. 

 

Sammanfattningsvis bygger den föreliggande studien på ett omfattande empiriskt underlag där 

elevernas berättelser om sina upplevelser och erfarenheter av det egna området, skolan, 

valfriheten och framtiden står i centrum.   

 

Avgränsningar och disposition 
Delrapporten gör inga anspråk på generaliseringar utifrån det tillgängliga materialet även om jag 

anser att det relativt stora antalet elever som har deltagit i studien öppnar möjligheter för mindre 

spekulativa och mer empiriskt förankrade analyser. Studien behandlar explicit hur 55 elever på 

två grundskolor i två Stockholmsområden resonerar bland annat kring sitt bostadsområde och 

valfrihetens konsekvenser för deras skola, klass och dem själva. Som jag nämnde i inledningen 

till denna delrapport har jag genomfört intervjuer med ytterligare 55 elever på två skolor i ett av 

Malmös mångkulturella områden med samma frågeställningar och upplägg. Utifrån detta 

material, annan forskningslitteratur och utifrån mina erfarenheter av utvecklingsprocesser på 

mångkulturella skolor i hela landet4

                                                 
4 Jag har de senaste åren haft förmånen att föreläsa för, hålla seminarier och samtal med lärare, rektorer och 
skolchefer för ett stort antal skolor med mångkulturell elevsammansättning. Dessutom har jag haft samverkan med 
Myndigheten för skolutveckling, Integrationsverket och Utbildningsdepartementet om utvecklingen på 
”mångfaldsskolor” som Myndigheten för skolutveckling kallar dem i en stor satsning på dessa skolor.   

 anser jag att analyser presenterade i denna delrapport har 

stor giltighet för hur eleverna resonerar. Men jag vill ändå understryka att jag bara gör anspråk 
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på att förklara och analysera hur de intervjuade eleverna resonerar och vilka de möjliga 

effekterna för deras utbildningsvillkor detta resonemang kan medföra.  

En annan avgränsning gäller de intervjuade rektorerna, lärarna, skolcheferna och föräldrarna. Jag 

kommer inte att analysera dessa i denna delrapport, detta har gjorts i andra sammanhang (se till 

exempel Bunar, Kallstenius 2006) och kommer att göras i några kommande publikationer (se till 

exempel Bunar 2008), men jag använder dem ibland som källa när det gäller mer exakta 

förhållanden på de skolor dit undersökningen hade förlagts. Det kan till exempel gälla 

förändringar i antalet elever på skolan eller valfrihetens ekonomiska och pedagogiska 

konsekvenser.  

Denna rapport som helhet är skriven på uppdrag av Kompetensfonden och den riktar sig i första 

hand till praktikerna och ”den intresserade allmänheten”. Därmed inte sagt vi har tummat på 

kvaliteten eller de sedvanliga forskningsprinciperna, men vi har eftersträvat överskådligheten 

och läsbarheten, utan onödigt tunga teoretiska resonemang som är ett ”måste” i uppsatser som 

riktar sig till den akademiska publiken (även om ibland inte ens författarna själva vet varför de 

har citerat en auktoritet på området!). Det innebär att jag förutom ett kortare nedslag i hur 

boendesegregationen och valfrihets- och friskolereformen har påverkat mångkulturella skolors 

arbetsvillkor inte kommer att ingående presentera och djupare diskutera den tidigare 

forskningslitteraturen eller några övergripande teoretiska perspektiv på detta tema. Mycket av 

litteraturen finns sammanfattad i rapportens övriga tre delstudier och vissa teoretiska perspektiv 

vävs samman med presentationen och analysen av det empiriska materialet. Jag skall dock 

avslutningsvis komma tillbaka till den teoretiska tankefigur om rumsbestämt utbildningskapital 

som kortfattat introducerades i början på delrapporten. 

 

Förutom denna inledning omfattar delrapporten ytterligare 5 kapitel. I kapitel 2 gör jag ett kort 

nedslag i boendesegregationens och olika utbildningspolitiska reformers effekter för 

mångkulturella skolor. I kapitel 3 till 5 analyseras elevernas utsagor om delrapportens fyra 

centrala teman: hur de ser på sitt bostadsområdes möjligheter och svårigheter; dito om skolan 

samt vad de anser om rätten att välja skola och hur de ser på sin framtid. I det avslutande kapitel 

6 sammanfattas delrapportens huvudsakliga slutsatser med en teoretisk utvikning kring 

begreppet rumsbestämt utbildningskapital. 
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Kapitel 2. Boendesegregation och skolans marknadifiering  
I detta kapitel tar jag upp några av de sociala och utbildningspolitiska förändringar som det 

svenska samhället och skolan har varit med om de senaste 15 åren, vilka i sin tur på ett 

genomgripande sätt har påverkat utbildningsvillkoren för elever i mångkulturella skolor. Det 

handlar i första hand om den tilltagande boendesegregationen med koncentration av utrikesfödda 

och elever från socialt mindre bemedlade familjer i ett antal skolor som konsekvens samt om 

valfrihets- och friskolereformer vilka har öppnat upp skolmarknaden för nya aktörer, nya 

pedagogiska grepp, nya möjligheter och nya svårigheter. Syftet är inte att erbjuda en fullständig 

forskningsgenomgång, utan främst en inblick i de omständigheter som de intervjuade eleverna 

dagligen hanterar och måste förhålla sig till.   

 

Boendesegregation och skola 
De skolor som de intervjuade eleverna går i ligger båda i bostadsområden som i varierande 

utsträckning – Maltaby mer än Sikaby – definieras i politiska, stämplas i massmediala och i 

vardagliga sammanhang kallas för segregerade områden. Det innebär att koncentrationen av 

utrikesfödda och barn till utrikesfödda samt den ekonomiskt mindre bemedlade befolkningen är 

mycket större än i stadens genomsnitt. Även andra viktiga indikatorer som hälsa, omflyttning, 

utbildningsnivå och deltagande i politiska val uppvisar negativt avvikande värden i relation till 

staden som helhet (Bunar 2005). Dessutom har områdena genom åren fått en stämpel på sig att 

ha låg status och dåligt rykte. Återigen finns det skillnader mellan de två områdena, främst med 

tanke på det historiska perspektivet (Sikaby är ett relativt nytillkommet i 

”segregationssammanhang”) och intensiteten i de negativa representationerna men de 

strukturella dragen är likadana.  

Denna sociala, etniska och symboliska struktur i det lokala samhället speglar sig ofrånkomligen i 

de lokala skolornas elevsammansättning med avseende på klass, etnicitet och till följd av 

valfriheten även kön, samt skolans status och rykte. Jag har i andra sammanhang (se till exempel 

Bunar 2001) kallat detta för yttre skolsegregation. I den utsträckning vi kan tala om att skolan är 

segregerad med avseende på de ovan nämnda parametrarna (klass, etnicitet, status) härrör denna 

segregation från bostadsområdets segregation. Skolan speglar blott, som en effekt av den starkt 

rådande närhetsprincipen, sitt upptagningsområdes struktur. Därmed inte sagt att skolorna är 

fullständigt determinerade i sin utveckling av de objektiva förhållandena, det finns exempel på 

skolor som har lyckats uppnå goda resultat, men jag anser att situationen på och omkring dessa 

skolor inte kan förstås fullt ut om inte hänsyn tas till närområdenas förhållanden.  
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Detta gäller i synnerhet stigmatiseringen, ett fenomen som många jag har samtalat med i denna 

och i samband med andra studier (Bunar 2001, Bunar 2003, Bunar, Kallstenius 2006) har 

framhållit som ett av skolornas största problem (se även de tidigare delstudierna i denna rapport). 

Stigmatisering innebär en tillskrivning av negativa egenskaper genom media, forskning, 

konstnärliga uttryck och vardagliga attityder till ett bostadsområde, dess befolkning och 

institutioner. Kort sagt allt som på något sätt och i något sammanhang kan sättas i relation till det 

stigmatiserade området kan också komma att drabbas av konsekvenserna. Och dessa kan vara 

förödande för till exempel skolor som ser sitt utbildningskapital urholkat till följd av negativa 

representationer, färre elever, mindre pengar i budgeten, tuffare arbetsvillkor och i slutändan 

kanske nedläggning. Eftersom det kan vara svårt att sätta fingret på problemets ursprung – det 

går faktiskt att hitta en mängd positiva artiklar om mångkulturella skolor i medierna – eller ens 

problemet självt (vad är dåligt rykte egentligen?) kan det också vara svårt att avsätta resurser för 

att bekämpa stigmatiseringen eller ens veta vad och hur man skulle kunna göra för att vända den 

negativa bilden. Enligt många rektorer och lärare med långvariga erfarenheter av arbete i 

mångkulturella miljöer är det just denna bild som är deras största problem. Inte resurser, inte 

pedagogiken, inte de frånvarande föräldrarna, utan den dominerande bilden av att deras skola är 

dålig.     

 
Forskningen och den offentliga uppmärksamheten av skolor med mångkulturell 

elevsammansättning har under lång tid fokuserat på språkfrågor (Bunar 2001, Broman-Tallberg 

m.fl. 2002) eller rättare sagt på förutsättningar och pedagogiska metoder för inlärning av det 

svenska språket. Modersmålet hade under lång tid hamnat i skymundan eller så hade det för det 

mesta uppmärksammats och diskuterats i termer av huruvida det underlättar eller försvårar 

inlärningen av svenska. Kön, sociala omständigheter, etnicitet, integration, diskriminering och 

rasism har på allvar börjat uppmärksammas i den svenska skolans organisation och pedagogik 

först i början på 2000-talet (ibid.). Även frågan om mångkulturalism börjar allt oftare dyka upp 

på skolkonferenser, tidningarnas ledarsidor, i avhandlingarnas titlar, forskningsansökningarnas 

rubriker och bland lärarna. Men den mångkulturalism som avses har starka inslag av det som i 

inledningen till denna delrapport benämndes som rumbestämt utbildningskapital. Med 

mångkulturella skolor i dagens svenska utbildningslandskap avses oftast skolor som ligger i 

”socialt utsatta, segregerade, invandrartäta, svenskglesa, underprivilegierade, utanförskaps, 

socialt mindre gynnade och marginaliserade bostadsområden”. Visserligen kallas de ibland också 

för mångfalds och multikulturella områden, men symboliken i de negativt laddade begreppen är 

inte att ta miste på när det handlar om vilka områden det gäller. Flera slutsatser framgår av detta 
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resonemang. De första är att inte alla svenska skolor är mångkulturella. Det finns således 

mångkulturella och icke-mångkulturella skolor. Merparten av elever som har deltagit i min 

studie hade en alldeles egen, enkel, rak och slagkraftig terminologi. Egna skolor kallar de för 

”invandrarskolor” eller ”blatteskolor”, medan de icke-mångkulturella kallas rätt och slätt för 

”svenska” skolor. 

En annan slutsats är att den mångkulturella utmaningen visserligen är en gemensam nämnare för 

merparten av svenska skolor, oavsett i vilket upptagningsområde de ligger. I inte minst denna 

rapport har det framgått att bostadsadressen i kombination med valfriheten och de målmedvetna 

föräldrarnas jakt på det ”rätta” rumsbestämda utbildningskapitalet snabbt kan omvandla de 

socialt och etniskt mest homogena miljöerna till miljöer präglade av etnisk och social mångfald. 

Men medan den mångkulturella utmaningen i skolor med en relativt liten etnisk mångfald oftast 

reduceras till individuellt lingvistiska, individuellt psykologiska eller familjehistoriska orsaker 

och hanteras som individuella utmaningar, uppfattas den i mångfaldsmiljöer vara ett problem 

djupt förankrat i den lokala befolkningens kultur, traditioner och värderingar. Den 

mångkulturella utmaningen, något som jag hoppas denna delrapport kommer att belysa, handlar 

dock inte så mycket om kultur i den antropologiska bemärkelsen, utan om konkreta sociala, 

ekonomiska och symboliska förhållanden.  

 

Valfrihet och skolans marknadifiering 
The international evidence indicates that the theory of markets has not translated easily into the 
real world of schools and classrooms anywhere. (Ladd 2003, s.22) 
 

Genomgripande förändringar i ekonomi, politik, kultur och kommunikation som många av 

världens länder har genomgått de senaste femton åren har i varierande utsträckning påverkat mer 

eller mindre samtliga aspekter av invånarnas vardagsliv. Från relationer och resor till arbete och 

konsumtion. Förändringar i de olika sociala fältens interna konfigurationer har också inträffat, 

främst genom en omprövning av deras struktur, formella regler, praktisk verksamhet och interna 

relationer mellan fältens positioner (Bourdieu 1977) och deras hållare: institutioner, skilda 

organisationer, särintressen och individer. Utbildning utgör, för att fortsätta i Bourdieus 

terminologi, ett av de viktigaste sociala fälten i moderna samhällen (Bourdieu, Passeron 1977) 

givet dess på en och samma gång socialt förändrande och socialt konserverande kapacitet. Olika 

typer av kapital kan både förvärvas och slösas bort genom utbildning (Bourdieu 1999). 

Genomgripande förändringar inom utbildningsväsendet inträffade i början på 1990-talet. 

Dessutom blåste starka nyliberala vindar genom europeiska huvudstäder med krav på mer 
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konkurrens, privatisering och decentralisering av det offentliga utbildningsväsendet (Plank, 

Sykes 2003, Apple 2006). Ett behov av omformulering av – som Whitty m.fl. (1998) uttryckte 

det – relationer mellan de regerande strukturerna, skolor och föräldrar blev uppenbart. Flera 

reformer genomfördes för att möta dessa krav. I en komparativ studie av utbildningsreformer i 

England och Wales, USA, Nya Zeeland, Australien och Sverige identifierade Whitty m.fl. (ibid. 

s.30) tre gemensamma teman i de genomförda reformerna: spridning av finansiella och 

styrningsresurser, förespråkandet av föräldrarnas rätt att välja skola (något som resulterade i 

skapandet av en utbildningens ofullständiga marknad) och förespråkandet av idén om mångfald 

bland de erbjudna tjänsternas producenter oavsett om det handlar om privat eller offentlig sektor. 

Även om utbildningssystemen i de olika länderna historiskt sett har varit organiserade på olika 

grunder verkar det som att dessa teman var gemensamma i samtliga Västeuropeiska länder, 

USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland (se även Kallos, Linblad 1994, Brighouse 2000, 

Peters 2001, Vergari 2002, Beach m.fl. 2003, Benveniste m.fl. 2003, Plank, Sykes 2003, Ball 

2003).  

Den nyliberala doktrinens främsta postulat är, enligt Vergari (2002), att decentralisering och 

konkurrens på en öppen och så lite reglerad marknad som möjligt är den mest optimala vägen för 

en förbättring av utbildningskvaliteten och elevernas betyg samt större tillfredsställelse hos 

föräldrarna och lägre kostnader för skattebetalarna. Med andra ord handlar det om en situation 

där alla inblandade partner bara kan vinna. Den ekonomiska terminologins och den behärskande 

ideologins intrång i utbildningens värld har lett till skapandet av en ny diskurs oscillerande runt 

principer som ekonomisk rationalitet och effektivitet (slimmade och ytterst ”produktiva” 

organisatoriska strukturer), konsumenternas val (det individuella ansvaret för att göra ”bra” val), 

marknadsföring (skolorna är tvungna att göra reklam för att attrahera presumtiva konsumenter 

och konsumenter är ansvariga för att skaffa sig relevant information), konkurrens (det bästa 

sättet för att stimulera utveckling och förbättring är en ”swim or sink” attityd) och profit (inte 

nödvändigtvis i strikt ekonomiska termer, utan mer i termer av studenternas prestationer, 

skolornas status och rykte). 

I deras klassiska arbete om offentlig och privat utbildning i USA Politics, Markets and American 

Schools tog John Chubb and Terry Moe (1990) det analytiska avstampet i Milton Friedmans 

marknadsmodell om det offentliga monopolets inbyggda tillkortakommanden (Benveniste m.fl. 

2003) när de undersökte hur det sätt på vilket privata och offentliga skolor arbetade och deras 

effekter påverkades av skolornas institutionella omgivningar. De privata skolornas institutionella 

omgivning var, enligt Chubb och Moe, drivna av marknadskrafter, vilket ledde till mer 

flexibilitet vid accepterandet av nya strategier för att uppnå målen, mindre byråkrati och mindre 
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konflikter än i de offentliga skolorna. Byråkrati och politik är fenomen som genomsyrar de 

offentliga skolornas institutionella omgivning varvid de pedagogiska praktikerna ofrånkomligen 

påverkas i negativ riktning. Skilda regler för mer eller mindre varje segment av skolornas 

vardagsliv införs, observeras och upprätthålls. Författarnas policyrekommendationer baserade på 

detta dualistiska (privat vs. offentligt) tillvägagångssätt är ett faktum som enligt Viteritti (1999), 

utmärker denna bok och gör den till en av decenniets viktigaste (s.87).   

Chubb och Moes förslag innehöll en mer eller mindre öppen tävlan mellan privata och offentliga 

skolor för studenter och därigenom även för de ekonomiska resurserna (de kallar det för 

scholarship program). Även om deras studie har föranlett en rad kritiska svar – för dess 

metodologi, en för smal analys, för att de har underlåtit att jämföra vanliga privata med religiösa 

privata skolor, för att de har buntat ihop ett brett spektrum av skolor med olika sociala och 

rasmässiga elevsammansättningar samt från olika geografiska områden i två enkla kategorier, 

antingen privata eller offentliga – har de ändå lyckats introducera medvetenheten om betydelsen 

av institutionsanalyser på utbildningsarenan. Dessutom har de lyckats betona den roll som 

organiserade grupper (lärarnas fackförbund och administratörer på olika nivåer) kan spela inom 

skolan genom att bromsa prolicyreformer i syfte att försvara särskilda professionella och 

individuella intressen. I hennes kritiska genomgång av internationella studier om 

valfrihetsreformen kallar Helene Ladd (2003) detta nyliberala argument för provider capture och 

transactions costs. Hon förklarar dem som följande: 

Provider capture occurs, according to this perspective, when well-organized public-interest 
groups such as teachers’ unions “capture” agencies and twist public policy in their favor at the 
expense of the broader public interest. Transaction, or agency, costs arise in ensuring that the 
incentives of employees who deliver public services are aligned with legislated policy objectives. 
To avoid provider capture and to minimize transaction costs in the context of education, such 
thinking calls for minimizing the role of the central government…encouraging competition 
among schools, giving parents and students maximum choice in determining which school to 
attend…weakening the power of unions… (p.8)  

 

I den internationella litteraturen har det nyliberala oreserverade hyllandet av valfriheten fått en 

hel del kritik. Det individuella ansvaret har kallats för ”blaming the poor”, konsumenternas val 

för ”consuming the image” och valfriheten har i praktiken visats sig vara valfriheten för vissa 

socialt privilegierade grupper i samhället (Ball 2003). Den amerikanske forskaren Michael Apple 

(2006) hävdar att: 

Market rationality, based on “consumer choice”, will ensure that supposedly good schools will 
gain students and the bad schools will disappear… I focus on the effects of this and similar kinds 
of policies on real schools. But let me say here that one of these effects is that when the poor 
“choose” to keep their children in underfunded and decaying schools in the inner cities or in rural 
areas (given the decline and expense on public mass transportation, poor information, the absence 
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of time, and their decaying economic conditions, to name but a few realities) they (the poor) will 
be blamed individually and collectively for making bad “consumer choice”. (p.50) 
 

Eller som Vergari (2002, p.4) hävdar med hänvisning till Henig (1999, p.74): “Market theory 

assumes well-informed consumers, yet in practice, consumer information can be scarce, costly 

and unevenly distributed.” Ett enkelt tillhandahållande av valmöjligheter är otillräckligt för att 

garantera likvärdiga möjligheter eftersom föreställningar, identifiering och den faktiska 

handlingen att göra ett val är villkorat av individernas tillgång till makt eller kapitalresurser: bra 

ekonomi, social status, kulturella intressen, nätverk, kompisgrupper. 

 

Denna internationella utveckling ekar bekant i den svenska kontexten. Ekonomins försämring, 

utbildningens ökade kostnader och de alltmer högljudda kraven på ökad användardemokrati har 

bidragit till en fortgående process av decentralisering, främjande av valfriheten och en fortsatt 

stimulering av friskolor (Daun 2003, Beach m.fl. 2003, Richardson 2004). Tomas Englund 

(2003, s.57) menar rentav att ett perspektivskifte ägde rum i den svenska utbildningspolitiken 

och den offentliga uppfattningen om vad utbildningen är till för: från att betrakta den som 

”public good” till ”private good”, vilket innebär att utbildningen nästan uteslutande kom att 

betraktas som ett instrument för individuellt kapitalförvärvande. De svenska skolorna har således 

kommit att tvingas ut på marknaden för att bota den reella eller påstådda bristande flexibiliteten 

och effektiviteten samt fallande utbildningskvalitet (Gordon m.fl. 2003). Hur valfriheten har 

slagit ut i Sverige och i synnerhet i mångkulturella skolors upptagningsområden har vi tidigare 

redovisat i denna rapports delstudier. Vi har lärt oss vilka som söker sig bort till andra 

monokulturella områden, vi har lärt oss varför de gör det och hur det går för dem. Vi har också 

lärt oss hur det går för deras nya skolmiljöer i termer av relationer mellan olika aktörer och 

skolornas status och rykten. Nu vänder vi blickarna mot dem som inte utnyttjar valfriheten, mot 

dem som stannar kvar i mångkulturella skolor och de som drabbas av segregationens 

konsekvenser. 
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Kapitel 3. Bostadsområde 

I det föregående kapitlet redogjorde jag för vilken påverkan boendesegregationen – i meningen 

bostadsområdets sociala och etniska sammansättning samt status och rykte – kan ha för de lokala 

skolornas arbetsvillkor. Inte ens den ideologiskt hyllade mångkulturalismen och den kulturella 

mångfaldens fördelar kan mildra segregationens negativa effekter. Tydliga signaler talar 

dessutom om att den nuvarande uppfattningen om mångkulturalismen snarare förstärker de 

negativa effekterna. I detta kapitel tar jag upp hur eleverna i Maltabyskolan och Sikabyskolan 

resonerar om sitt bostadsområde, om deras positiva och mindre positiva sidor och om den 

mångkulturella blandningen.  

 

”Ja, man känner sig hemma här” 
Det första som eleverna i både Maltabyskolan och Sikabyskolan, oavsett vilket skolår de går i, 

lyfter fram när frågan om deras bostadsområde kommer upp är att de trivs. Så här resonerar 

några elever från Maltabyskolan: 
Vad tycker ni om området?  
Miriam: Jag gillar det, man trivs. Och man känner varandra och sånt. 
Tariq: Samma här, det är verkligen ett bra ställe, så här. 
Aidin: Man känner sig inte utanför, alla känner varandra. 
Jany: Jag trivs här. Man känner sig trygg här. Ibland när man går till andra platser är det tråkigt. 

Men när man kommer hit man känner sig hemma. 
Ale: Jag gillar stället. Men det finns ibland problem. Det brukar bli mycket brott. Så man är lite 

orolig så där ibland när man går ut. 
Jimmy: Men man känner sig fortfarande säker här. 
Ale: Ja, man känner sig hemma. 
Chano: Bra kompisar, bott här länge. 
Robin: Det är roligt. Alla känner varandra och så där. Alla är kompisar när vi går ut. Du behöver 

inte vara rädd du känner alla och så där. 
Assur: Man känner sig inte utanför typ, alla känner varandra 
 

Tongångarna i Sikabyskolan är likadana. Ungdomarna trivs i sitt område och ord som ”mysigt, 

tryggt, lugnt, schysst, kompisar, bekant” dominerar deras berättelser, även om det kan vara svårt 

med konkretiseringar när jag frågar vad det är de trivs med. En skillnad dock är att 

Sikabyungdomarna upplever sitt område som tråkigt och lite för lugnt eller som många av dem 

uttrycker det ”det är dött här”. De hänvisar till de närliggande Cosaby och Hariby där det är 

stökigare och farligare, men också ”lite mer drag”.  
Tina: Det är rätt lugnt ibland. Det är så här typ mitt emellan. Cosaby är så här rörigt med mycket 

invandrare. Det här är så där mellan ungefär. Så här en lagom blandning av alla. Ja, det är 
rätt säkert för man känner många här och så. 

Hur skulle ni vilja beskriva området? 
Dima: Det ser väl bra ut. Inte så att det är…. ja, inte så mycket bråk och sånt som på andra ställen 

där det är mycket.  
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Tina: Vissa säger att det är tråkigt men ändå så här rätt lugnt, tryggt.  
Vad tycker ni om området? Trivs ni här? 
Adis: Ja. 
Janos: Det är ett bra ställe 
Henok: Ja. 
Vad tycker ni är bra med området? 
Janos: Det är mysigt. 
Adis: Fint. 
Henok: Lugnt. 
Vad är det som är bäst? Ni säger mysigt och fint, är det något särskilt som ni vill lyfta fram? 
Janos: Jag vet inte, jag trivs bara här.  
 

Maltaby som område framstår som ”roligare” eller annorlunda uttryckt det finns fler aktiviteter 

för ungdomar. Detta i sig beror helt och hållet på att Maltaby under många år har varit ett 

föremål för olika integrationspolitiska projekt varav en del pengar har gått till att utveckla det 

lokala fritidslivet i och utanför skolan. Även om så gott som samtliga intervjuade ungdomar är 

positivt inställda till sitt område och kan tänka sig bo kvar, finns det delade åsikter bland deras 

föräldrar om familjen skall bo kvar eller inte. 

Karim: Jag tycker också det [att Maltaby är ett bra område, min.anm.], men mina föräldrar tycker 
att vi borde flytta härifrån. Mycket kriminalitet. 

Jany: Det tycker också mina föräldrar. De vill bo i ett område där det är mer tryggt. 
Rita: Mina också. 

 

Och medan en del familjer i Maltaby vill flytta för att komma bort från området, verkar 

merparten av dem som vill flytta i Sikaby vilja göra det inom området för att göra en 

boendekarriär, från hyresrätter till de villor och radhus som också finns i området. 
Vad tycker era föräldrar om att bo här? Trivs de? 
Tina: Ja. 
De funderar inte på att flytta? 
Tina: Jo, fast de vill inte flytta från Sikaby helst. 
Sergun: Inte mina heller. De vill flytta, fast inte flytta. 
Inom området?  
Tina och Sergun: Mmm… 

 

En tämligen säker slutsats vi kan dra om elevernas subjektiva upplevelser av sitt bostadsområde 

är att de är mycket positiva. Eleverna känner sig trygga, de trivs med sina kompisar och de 

tycker för det mesta att det finns saker att göra för ungdomar på fritiden (dock mer i Maltaby än i 

Sikaby). Detta är viktigt att komma ihåg då merparten av den offentliga debatten om 

mångkulturella områden har gjort gällande att de är kriminalitetens och ungdomsgängen 

förlovade land, att otryggheten i synnerhet bland ungdomarna på grund av rånrisken är stor och 

att de socialt torftiga miljöerna inte förmår erbjuda någon vettig sysselsättning åt ungdomar 

utanför skolan. Därför hänger de på torget, får felaktiga förebilder, bildar ungdomsgäng och då 
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är den onda cirkeln i gång. Just denna negativa bild sammankopplas mycket med områdenas 

etniska sammansättning, en sammansättning och en bild som eleverna själva har mycket åsikter 

kring.  

 

”Alla är typ invandrare” – invandrare, svenskar och rykten i Maltabyskolan 
Det finns få kategoriseringar som upptar de intervjuade ungdomarnas funderingar om sin miljö 

så mycket som den mellan svenskar och invandrare. Denna kategorisering må vara artificiell 

(Ålund, Schierup 1991) och en spegling av samhällets dominerande strukturer som reproducerar 

den institutionella diskrimineringen (SOU 2005:41), men den är likväl mycket påtaglig i 

ungdomarnas berättelser. Men, som jag kommer att visa nedan, handlar inte ungdomarnas 

efterlysning av fler svenskar i deras område eller skola om en outgrundlig längtan efter den 

svenska kulturens ”genuina” bärare, utan om något mycket pragmatiskt. Ungdomarna förknippar 

nämligen bilden, rykten och statusen av sitt område med områdets och skolans etniska 

sammansättning samtidigt som de gör kopplingar mellan områdets rykte och sin framtid samt 

mellan den etniska sammansättningen och de dominerande värderingarnas inställning gentemot 

mångkulturella miljöer. Sammantaget drar de slutsatser att fler svenskar helt enkelt skulle 

förändra områdets bild och därmed även betydelsen av att dagligen handskas med den och få sin 

framtid påverkad av de negativa representationerna. Även frågan om det svenska språket spelar 

in här. Eftersom det finns skillnader i Maltabys och Sikabys etniska sammansättning finns det 

även skillnader i hur eleverna uppfattar och förhåller sig till områdets rykte och status. Av den 

anledningen har jag valt att presentera elevernas uppfattningar i detta avseende separat. 

 

I föregående avsnitt konstaterade jag att Maltabyskolans elever trivs med sitt område, men de 

saknar något viktigt också: 

Rita: Jag tycker det är lite konstigt [här i Maltaby, min.anm.]. Fast ändå bra. Jag känner mig 
också trygg. 

Vad tycker du är konstigt? 
Rita: Förut bodde jag bara med svenskar och det var annorlunda än med bara invandrare. Så det 

är lite konstigt. 
Vad tycker ni inte är så bra här i området kanske?  
Robin: Det händer mycket saker. 
Vad händer? 
Robin: Branden. 
Är det något mer? 
Tariq: Att det inte finns så många svenska elever. Alltså alla är typ invandrare. Så man lär sig inte 

lika mycket. Visst att kompisarna har varit typ svenska så skulle man lära sig mer eftersom 
man pratar ren svenska. 

Är det något som ni tycker är problem med Maltaby? 
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Mehrdad: Det finns för lite svenskar… för att vi skall utveckla vårt språk. För allt vi snackar är 
bara slang. 

Amra: Mer typ svenskar. 
Håller du med? 
Amra: Ja, att det är för lite svenskar. 
Chana: Mmm… typ en på miljonen. Man går förbi, man tror att det är svenskar, men det är bara 

invandrare hela tiden… jämför med stan, mest så här vita, här är det mest så här mörka. 
 

Att lära sig ”ren svenska” framstår för de intervjuade eleverna som en svår uppgift att bemästra 

utan att svenskarna är närvarande. Eleverna nedvärderar oftast sina kunskaper i svenska och 

upprepar många gånger under intervjuer att ”vi talar slang”, ”vi talar dålig svenska”, ”vi talar 

blattesvenska” och liknande. För mig verkar det som att ungdomarnas efterlysning av fler 

svenskar helt enkelt handlar om att ha någon att mäta sina kunskaper i svenska språket mot. 

Eftersom diskursen om det svenska språkets torftighet i de ”invandrartäta” miljöerna är så pass 

dominerande, formligen överallt i samhället inklusive i de berörda ungdomarnas skolor, kan de 

inte undgå att ta till sig diskursen. Ungdomarna är således övertygade att de talar dålig svenska 

av, så att säga, bara farten genom att de är elever i en skola utan några med svenska som sitt 

modersmål. I sådana skolor talar eleverna enligt allmänna föreställningar, svåra att identifiera 

men allestädes närvarande vilket inte minst framgår av elevernas utsagor, ”dålig svenska”. De 

intervjuade eleverna verkar inte veta var gränsen för ”acceptabelt bra” svenska för ungdomar i 

deras ålder går och lärarna är inte till stor hjälp här. Det är här som efterlysningen av fler ”riktiga 

svenskar” kommer in i bilden. Det handlar inte så mycket om att lära sig bättre och mer svenska, 

utan helt enkelt om att vara förvissad om att den svenska man själv behärskar är tillräckligt bra. 

 

Den ovan nämnda frågan om ryktet och ”här bor bara invandrare” exemplifieras tydligt av 

följande utdrag ur intervjuer. 
Det sägs att varje område har ett visst rykte. Vilket rykte har detta område tror ni? 
Robin: Farligt! 
Är det något mer? 
Robin: Sen jag har hört från min kusin, hon bor i Viksjö när hon brukar komma hit. Hon brukar 

säga till sina kompisar jag ska åka till det där området eller nåt. Då bli dem så här chokade! 
”Blir man inte rädd?” Eller så där. Det har inte så jättebra rykte. Folk tror att det är värsta 
sakerna. Det är inte så. 

Varför tror ni att folk tror de här sakerna om området om det inte är på det sättet? 
Tariq: För att alla är invandrare. 
Robin: Det finns inga svenskar. Eller kolla nu i skolan det finns typ inga svenskar. Inga svenska 

elever förutom lärare. 
Är det så att om det är många invandrare så är det mindre bra? 
Robin: Alltså svenskarna säkert tycker det. Alltså att typ invandrare är den värsta sorten eller 

något… att det blir mer bråk för att det inte finns svenskar eller något. 
Jimmy: mmmm… 
Varför tycker de det tror ni? 
Robin: Vet inte, för dom är inte vana vid oss. 
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Påverkar det er på något sätt?  
Robin: För mig spelar det ingen roll. För jag vet hur det är egentligen. Det gör inte de som tycker 

det. 
Jimmy: För du vet, vi är själv invandrare!  
 

Även här speglar uppfattningen om fler svenskar ungdomarnas genomskådande av de 

dominerande diskursernas mekanismer i samhället. De efterlyser inte fler svenskar för att de har 

något mot sina klasskamraters och grannarnas etniska ursprung, tvärtom mångfalden lyfts ofta 

fram som något de trivs bra med. Svenskarna behövs, enkelt uttryckt för att dämpa den negativa 

uppfattningen om området som inte bygger på relevant information, utan på den fördomsfulla 

inställningen gentemot mångkulturella områden. Konsekvenserna av dessa fördomar och 

negativa representationer måste de berörda ungdomarna från Maltaby hantera i utbildningen nu 

och i framtiden. I delrapportens näst sista kapitel kommer detta att utvecklas ytterligare.  

 

Bilden är dock inte utan ambivalenser. Samtidigt som ungdomarna efterlyser mer blandade 

miljöer för att undvika stigmatisering och lära sig den svenska de uppfattar samhället förväntar 

sig av dem, är de också oroliga för att närheten till majoritetsbefolkningen skulle förstärka den 

känsla av främlingskap de verkar bära inom sig. En liknande mekanism har vi sett i denna 

rapports andra delstudie då ungdomarna från stigmatiserade mångkulturella skolor och områden 

söker sig till innerstadsområden med högre status där de bland annat genom vardagliga praktiker 

och till synes oskyldiga rutiner blir påminda om sitt annorludaskap. Följande utdrag ur ett samtal 

med elever på Maltabyskolan exemplifierar denna ambivalens.    
Okej, är det det som är det bästa med området, kompisar och människor? Är det något mer som 

ni tycker är bra som ni kan sätta fingret på och säga att det här trivs ni extra bra med? 
Tariq: Ja, att man känner varandra. Nästan alla känner varandra. Man har bra kontakter och ja, det 

är tryggt tycker jag.  
Assur: Det är nästan bara invandrare här, det är bra! 
Vad är det som är bra med det? 
Assur: Alltså då typ man känner sig mer hemma. Svenskar, de dissar en kanske. 
Miriam: De kanske säger något, det är därför man trivs bättre med invandrare. Det skulle också 

vara bra om man hade lite svenskar. 
Vad skulle det vara bra för? 
Miriam: Jag vet inte. Känna på hur det känns att ha en svensk kompis… kanske språket skulle 

utvecklas, man skulle lära sig något nytt. Men man kan också utveckla sitt språk om man går 
till invandrarkompisar. 

Vad tycker ni om Maltaby? 
Gani: Det är bra. 
Nizana: Man trivs. 
Gani: Det finns många folkgrupper. 
Serena: Ja, det är bra. 
Vad tycker ni är bra, det finns folkgrupper säger du? 
Nizana: Alltså man känner sig hemma typ ja. Alltså när man åker till ett svenskt område känner 

man sig som en främling. Fast här känner man sig som en medlem typ, så här. 
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Uppfattningen om den egna mångkulturella miljön och om mångkulturalismen i sig verkar hos 

dessa ungdomar delas in i två aspekter. Den ena hyllar miljöns etniska sammansättning och lyfter 

fram den tolerans, sammanhållning, känsla av tillhörighet, socialt igenkännande och stark 

identitetsbekräftelse som miljön tillhandahåller. Negativa representationer finns, men 

ungdomarna är också skickliga på att dissekera och förklara dem. Fördomar, diskriminering, 

strukturell rasism och mediernas ekonomiska drivkraft att sälja lösnummer uppfattas vara 

orsaker bakom den orättvisa stigmatiseringen. Eftersom ungdomarna genomskådar och skickligt 

analyserar de strukturella bakomliggande orsakerna vore det från deras sida motsägelsefullt att 

efterlysa mer blandning med majoritetsbefolkningen som ett medel för att rätta till eventuella 

missförhållanden i området eller skolan. Problemet ligger inte i området, utan som sagt i 

omgivningens fördomsfullhet. Här kommer den andra aspekten in i bilden. Eftersom 

omgivningen är som den är och har de attityder den har och inga kampanjer verkar kunna rubba 

detta (och attityderna skapar påtagliga problem för ungdomarna i nuet och befaras göra det i 

framtiden) ifrågasätter de intervjuade ungdomarna ”invandrarnas mångkulturalism” och 

efterlyser fler svenskar som ett medel att förändra omgivningens föreställningar om området och 

skolan. Missförhållandena och problemen finns i omgivningen och det är där de skall rättas till 

genom att någorlunda luckra upp den dominerande uppfattningen om mångkulturalismen. Det är 

i detta sammanhang vi kan förstå de till synes motsägelsefulla uttalanden som till exempel det 

ovan citerade när Miriam säger att hon ”bättre trivs med invandrare, men det skulle också vara 

bra om man hade lite svenskar”.  

 

”Det är ett fjantställe” – invandrare, svenskar och rykten i Sikabyskolan 
I Sikaby finns den etniska blandning som Maltabyskolans elever efterlyser för att därigenom 

påverka omgivningens attityder. Sikaby har enligt eleverna inget speciellt rykte och få känner till 

dess existens.  
Vad säger man om Sikaby? 
Ron: Förut när jag inte bodde här när jag var yngre så tänkte jag Sikaby det är så här. Alltså jag 

trodde att det var så här fint ställe. När man går förbi Sikaby en dag på sommaren, så du vet 
de här blå lägenheterna? Alla har typ så här blommor så jag trodde det var sånt här svenskt 
område. Så var det många som gick runt här så tänkte man så här svensk, typ rika bor här i 
radhus. Så jag trodde det var ett rikt område där bara rika bor typ att det var så här lugnt och 
fint. Okej, det är typ inte precis så här rika som bor här. Så det är fortfarande så här fint, det 
är inte så mycket klotter. Det är inte så här mycket utan att det är fint och så här.  

Vilket rykte har Sikaby? 
Adis: Det är dött här. 
Janos: Muppar. 
Muppar? Vad betyder det? 
Janos: Fjantar, det är ett fjantställe. 
Okej, det är för att de som bor här är… 



 22 

Janos: Är lugna. 
Och vem säger att det är muppar som bor här? 
Janos: De runt om. 
Okej. Är det positivt tycker ni att de säger det? 
Janos: För oss är det lugnt. 
Men när ni pratar med någon och ni säger vad ni bor. Säger ni Sikaby i första hand eller säger ni 

Hariby? 
Adis: Det beror på var den man pratar med bor. Typ om han bor så här långt härifrån så vet han 

inte vart Sikaby är, det är så här okänt. Så säger man det ligger vid Hariby då säger han jaha 
där. 

 

Denna avsaknad av ett speciellt och uttalat negativt rykte om Sikaby gör att de ungdomar som 

förknippas med området slipper dagligen hantera de negativa representationerna och slipper göra 

dem till en av sina egna självförståelseformer (Bunar, Trondman 2001) likt ungdomarna i 

Maltaby. Sikabys symboliska representation som ”muppställe” och ”dött” är relativt harmlöst i 

sammanhanget. Men ungdomarna kan också, om de vill och om de känner att det skulle gagna 

deras intressen på olika sätt, koppla upp den egna representationen på något av de närliggande 

områdena Cosaby och Hariby som inte bara är större och mer kända områden som ungdomarna 

från Sikaby kan använda sig av som en markör för att underlätta lokaliseringen av deras 

bostadsort för nyfunna kompisar från andra delar av Stockholm. De har också ryktet om sig att 

vara tuffa områden. Med andra ord, ungdomarna i Sikaby kan välja till skillnad från ungdomarna 

i Maltaby som mer eller mindre är helt låsta i det egna områdets representationer.  
Men känner ni att de reagerar mot er annorlunda om ni säger att ni är från Hariby?  
Jon: Det beror på vem som frågar. 
Hatib: Ja. 
Kan du ge några exempel? 
Jon: Så här östermalmare då är man direkt tjuv. 
Okej men påverkar det er på något sätt att det finns dessa uppfattningar om området? 
Terak: Jag tyckte det var kul. Bara ja, jag är jätte kriminell!!! (skratt) 
Är det det folk tror att man är? 
Fatime: Ja, de tror att man är väldigt kriminell typ. Om man säger till vissa på typ Östermalm så 

tar dem avstånd ”hey, back off”. 
Då blir de lite rädda eller så. De vill inte tjafsa… 
Fatime: Det är skönt faktiskt. 

 
När vi vidare försöker reda ut varför dessa stora skillnader i rykten mellan områden som ligger 

ett stenkast från varandra kommer ungdomarna hela tiden tillbaka till den grundläggande 

symboliska och sociala dikotomin, som har blivit till en social kraft att räkna med i dessa 

områden, den mellan ”svenskar och invandrare”. I Hariby och Cosaby, liksom i andra områden i 

Stockholm som ungdomarna hänvisar till i sina uttalanden (Alby, Vårby gård, Tensta, Husby) 

bor det fler invandrare och därför får dessa områden sämre rykten eller för den delen rykten om 

sig att vara farliga, tuffa och kriminella.  

Hur kommer det sig att Sikaby är lugnare än Hariby och Cosaby? 
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Janos: Folket. 
De som bor här. Vad är det för skillnad på dem som bor här och dem som bor i Cosaby till 

exempel? 
Janos: Det är typ bara gamlingar som bor här i Sikaby. 
Henok: Ja. 
Janos: Där är det mycket ungdomar och grejer. 
Adis: Här det är så här blandat och så. Där är det mest invandrare. 
Så det är det som gör att det blir stökigare? 
Adis: Ja typ bland annat. 
Varför är det så när det är bara invandrare att det blir stökigare tror ni? Tycker ni det? 
Janos: De ska så här leka tuffa. 
Adis: Måste visa sig och få uppmärksamhet. 
Och svenskar gör inte det? 
Henok: Nej. 

 

Men även här hamnar ungdomarna ganska snart i en reflekterande diskussion om att det är 

omgivningens förväntningar på vissa områden och vissa grupper som gör att det blir dåligt rykte 

och negativa konsekvenser för de som förknippas med områdena och grupperna. Diskriminering 

och rasism snarare än de ”bråkiga invandrarna” således. Det något längre utdraget ur mina 

intervjuer med ungdomarna från Sikabyskolan illustrerar med all kraft detta resonemang. 
Vad tycker era föräldrar om att bo här? 
Senad: Det är bra. 
Sadr: Inga problem. 
Emily: Mina föräldrar vill flytta till Sollentuna. Alltså de vill inte bo här för de är ganska rädda 

för att det händer mycket runt omkring. Kanske inte just här i Sikaby, men runt omkring. 
Och då tycker de att vi när vi blir äldre kanske kommer att hänga där när det händer saker. 
Och då är de rädda att det ska hända något med mig. Så dem flyttar in mer in mot stan eller 
längre bort från förorten så där. 

Senad: De säger så här det är mer bråk i förorten. Till exempel Stureplan där finns det många som 
inte gillar invandrare så dem bråkar med dem också. Så det är mycket bråk där också. Varför 
säger man att det är mer bråk i förorten än inne i stan? 

Emily: Det är klart att det händer grejer eftersom det är mer folk inne i stan. Alltså det är ju ändå 
så här. Mina föräldrar tycker i alla fall att det är säkrare än i förorten. 

Sadr: Det är mer våldtäkter och sånt där. Än här i förorten. 
Varför tror ni att man säger att det är farligare här än inne i innerstan? 
Senad: För att alltså… man säger så här förorten, invandrare och så. Förut i andra städer eller inne 

i stan i andra platser så är det inte som här. Där är det alltid förorten som är värst. Men här är 
det tvärtom kan man säga. 

Emily: Folk tror att eftersom det bor så många invandrare. Fittja har jättedåligt rykte för att det 
bor så mycket invandrare där så det är farligt där och så där. Fast det kanske inte är. Det 
händer ju grejer var man än kommer. Men de tänker för att det är så mycket invandrare här 
så blir det mer bråk och det händer grejer just här. 

Sadr: Det är kommunen som bestämmer vart man ska gå. Varför har de satt alla invandrare på ett 
ställe och alla svenskar på ett annat ställe? Och där invandrarna bor har fått dåligt rykte och 
där svenskarna bor har fått bra rykte? Varför är det så? 

Vad tror ni själva? Varför är det så? 
Senad: Alltså just nu som de har gjort nu. Men just nu så växer det ett hat du förstår. Man 

separerar två från varandra. Det är så här, det är inte så här rasistiskt. De som gjorde det var 
inte rasister. Men de som blev drabbade blir rasister eller mot svenskar. Det växer ett hat 
mellan dem förstår du. Men när de umgås så hittar man inte lika mycket fel som man trodde. 
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Den ”enkla” men slagkraftiga ekvationen om att invandrare per definition ger ett ställe dåligt 

rykte – till mindre del genom sitt beteende som några antyder, men framförallt på grund av 

fördomsfull och rasistisk inställning från omgivningen – bekräftas således av ungdomarna från 

ett bostadsområde med en etniskt blandad befolkning. Närheten till mer stigmatiserade miljöer 

förstärker dessa insikter därför att deras område till följd av de pågående 

omflyttningstendenserna på Stockholms bostadsmarknad håller på att sammansmälta med de 

närliggande Cosaby och Hariby till en enda stor, stigmatiserande kategori, Förorten. Emily i 

citatet ovan illustrerar denna farhåga pregnant när hon berättar om hennes föräldrars önskan om 

att komma bort från den stökiga förorten.  

 

Ungdomarna är dock inte passiva konsumenter av de negativa bilderna, utan förmågan att 

urskilja och genomskåda de bakomliggande mekanismerna som går ut på att avskilja, 

essentialisera, tillskriva egenskaper, beskriva och förklara (Said 1979) deras område och 

befolkningen där. Tvärtom deras analytiska förmåga är ibland häpnadsväckande och färdiga 

sociologiska analyser levereras ibland på löpande band. Förhållande mellan innerstaden och 

förorten, mellan svenskar och invandrare, mellan rika och fattiga, mellan de med makt och de 

maktlösa är grunden till de nuvarande representationerna och deras sociala konsekvenser. Men 

inte ens de själva kan undgå att drabbas av representationernas och dikotomiernas makt.     
Vad är det som är bra med Sikaby? 
Tea: De har respekt här. Det är inte som att man sitter och skriker ute på gatorna, rasistiskt här. 

Det är bara blandat allting. Man respekterar varandra för det man är. 
Upplever du att det är rasistiskt någon annanstans? 
Tea: Alltså det beror ju helt på. För om man åker mot vissa ställen i Norsborg finns det mer 

rasistiskt mot svenskar. Men om man åker mer in till stan så är det mer mot invandrare. 
Har du varit med om någonting i Alby eller? 
Tea: Ja. 
Kan du ge något exempel? 
Tea: Nej, men folk skriker ju jävla svenne och sånt där. Det är inte så kul men det är så det är. 
Bara så där på gatan? 
Tea: Ja. 

 

Att vara svensk kan alltså omvandlas till en stor nackdel i vissa sammanhang. Dimeo som själv 

hävdar att han inte är svensk kan ibland ”drabbas” på grund av sitt utseende när han befinner sig 

i Hariby. 
Dimeo: Liksom här känner man ju folk i Sikaby. Då är det ju inte, då spelar det ingen roll, det är 

nästan som att alla känner varandra kan man säga. Så det blir inte så här bråk precis. Men 
om jag skulle åka iväg till Hariby då känner inte jag lika många. Folk brukar se mig som 
svensk fast jag inte är det. Dem ser mig som svensk så kanske de säger ”vi hoppar på den 
där svennen” eller något sånt. Det är ofta så att de tjafsar med svenskar och inte invandrare. 

Har det hänt att de hoppat på dig för att de tror att du är svensk? 
Dimeo: Inte hoppat på, men de var på väg. 
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Säger du nej, jag är inte svenne?  
Dimeo: Nej, men jag vet inte, det är olika. Om de är värsta många kanske 10 stycken så bara 

kommer på 3 eller 2 av mina kompisar. Så kanske… då kanske man springer iväg. 
 

Liksom ungdomarna i Maltaby har en ambivalent inställning till majoritetsbefolkningen (vill ha 

fler för att skydda sig mot stigmatisering och för att mäta sina kunskaper i svenska mot, men är 

samtidigt rädda för att bli ”dissade” och utfrysta) uppvisar också ungdomarna från Sikaby, i 

synnerhet de med svensk bakgrund eller de som ”av misstag” tas för att vara svenskar, liknande 

ambivalens gentemot mångkulturella miljöer. Å ena sidan förespråkar de etnisk blandning och 

mer naturliga mötesplatser, vilket är helt i linje med den officiella ideologiska ståndpunkten i 

Sverige. Men samtidigt är de rädda att ge sig ut i närliggande mångkulturella områden där de 

skulle kunna identifieras som avvikande och kanske utsättas för trakasserier och våld. Därför är 

det tryggast att ideologiskt förespråka blandningen, men hålla sig kvar inom ramarna för den 

trygga och bekanta miljön.    

 

Slutsatser 
Det som med all tydlighet har framgått av detta kapitel är vilken oerhört stor betydelse 

bostadsområdets symboliska representationer har för ungdomarnas identitetsartikulation, för 

deras föreställningar om området, dess befolkning och om omgivningen samt för ungdomarnas 

konkreta handlingar. Ungdomarna i det beryktade Maltaby är tvungna att ständigt förhålla sig till 

den negativa bilden av området och utifrån detta förhållande har de också utvecklat en analys 

och har lösningar på det de upplever som ett problem. Problemet är att många invandrare bor i 

Maltaby, men det är ett mindre problem för de som bor där och ett större för det omgivande 

samhället som inte riktigt ännu är berett att acceptera mångkulturalitet, trots ideologiska 

försäkringar om motsatsen. För att dämpa de negativa representationerna och förväntningarna 

(främst gällande språket) efterlyser eleverna från Maltaby fler svenskar i sitt område och i sin 

skola. Sikaby är ett etniskt och socialt blandat område, vilket märks i hur ungdomarna uppfattar 

dess rykte och status samt hur de uppfattar omgivningens representationer av området. 

Ungdomarna här är inte tvungna att på samma sätt som i det föregående fallet förhålla sig till 

områdets rykte, men givet de närliggande områdenas status och de pågående 

omflyttningsprocesserna i det egna området har de även här blivit medvetna om de 

dikotomiseringar och kategoriseringar som sliter hela samhället och i synnerhet deras 

lokalsamhällen itu. Alla dessa processer är i allra högsta synliga i skolans värld och särskilt i 

relation till valfriheten. Nu vänder vi blickarna inåt, mot skolans värld. 
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Kapitel 4. Skola och valfrihet  
I detta kapitel redovisar jag för och diskuterar hur de intervjuade ungdomarna från Maltaby och 

Sikaby resonerar om sin skola och i synnerhet om hur de ser på valfriheten. I ett läge då många 

av deras klasskamrater väljer att gå till andra skolor, antingen fristående eller kommunala i andra 

stadsdelar, stannar de 55 ungdomar jag har samtalat med kvar. Och de flesta har aldrig gått 

någon annanstans, men många, i synnerhet i Maltaby, har funderat på att byta eller till och med 

försökt byta skola.   

 

”Men framför dig vi pratar ren svenska” – om Maltabyskolans möjligheter 

och bekymmer 
Under mina samtal med Maltabyungdomarna på temat skolan framgår det ganska snart att 

resonemanget återigen faller tillbaka i underteman som svenska språket, invandrare och 

svenskar, dåligt rykte, kompisar och tryggheten de finner i den bekanta och socialt igenkännande 

miljön. Men, och detta är ett viktigt men, eleverna ger intryck av att vara väldigt nöjda med sin 

skola. De berömmer många av sina lärare, men drar sig inte för att framföra kritik om de anser 

att en lärare är dålig på sitt ämne, allmänt ”slapp” eller ”inte schysst”. De anser generellt att 

deras skola är en bra skola, med lite eller ingen mobbning alls, men med ett klimat där ordvalet i 

umgänget kan vara onödigt hårt.  
Chano: Man brukar använda fula ord. Så här mammaknullare och så där… 
Roland: Ingen blir typ mobbad. När man kommer in, man hälsar på varandra och så där. Men 

kanske om du börjar en ny skola, en annan skola, så kanske det är vissa som typ mobbar och 
så där. Ingen hälsar på dig så det blir bråk. Men här är typ alla kompisar, alla känner 
varandra. 

 

Ungdomarna anser sig dock kunna hantera detta språkbruk och många menar att det egentligen 

är ganska oskyldigt och ”på skoj” trots vuxenvärldens förfasande över hur ungdomarna ibland 

verbalt kan behandla varandra. Trots att föräldrarna, enligt de intervjuade ungdomarna, inte 

heller har några stora anmärkningar på hur skolan bedriver den dagliga verksamheten vill en del 

av dem ändå flytta sina barn till andra skolor eller flytta hela familjen till ett annat område för att 

barnen skall få börja i en ny skola. Det finns en i de intervjuade personernas mening rimlig orsak 

till varför föräldrarna vill att barnen skall flytta, men också varför de elever som har lämnat 

skolan har gjort det. Det handlar om att komma närmare svenskar och på det sättet undvika att 

förknippas med områdets dåliga rykte och låga status, men också för att förbättra förutsättningar 

för inlärningen av svenska och skaffa sig en större tillit från omgivningen till de förvärvade 

kunskaperna. Och omgivningen kan enligt ungdomarna i fortsättningen på deras utbildningsbana 
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(gymnasieskola och universitet) vara ganska skeptiska till höga betyg och kunskaper 

överhuvudtaget när de får höra var ungdomarna är uppvuxna och i vilken skola de har fått 

betygen och förvärvat kunskaperna.  

Är det på något sätt till er nackdel att ni har vuxit upp här eller? 
Nizana: Kanske när man… Språket, det utvecklas inte likadant som om man går i en svensk 

skola. Då lär man sig prata deras dialekt. 
Gani: Mm, mycket slang och det. 
Nizana: Och vi använder slang och olika språk så där. 
Kan ni prata svenska utan slang? 
Gani: Ja, så pratar vi vanligt. 
Men känner ni er trygga i det svenska språket? 
Gani och Nizana: Ja. 
Varför vill dina föräldrar flytta? 
Amra: De vill vara bland svenskar antar jag. 
Vad menar de när de säger det? 
Amra: Alltså de vill. Det är okej om jag umgås med invandrare och så där. Men de vill att jag ska 

ta del av det svenska samhället och så. 
Är det något konkret i det svenska samhället som de vill att du ska ta del av? Vad tänker de på 

då? 
Amra: Alltså språket för det mesta. Men jag har så här ganska många svenska kompisar, bara att 

de inte bor här. 
Men det här med språket. Alltså jag lyssnar på er hur ni pratar och jag ser inga problem med hur 

ni pratar.  
Mehrdad: Men framför dig vi pratar ren svenska. 
Amra: Ren svenska. 
Chano: Ja, försöker. 
Så ni kan prata det om ni vill?  
Alla: Ja. 
Men ni kan prata slang också? 
Amra: Men vi väljer hellre slang. 
Chano: Med vänner, men hemma så pratar man ren svenska. Inga fula ord. 
Men ni behärskar två olika sätt att prata svenska? 
Chano och Mehrdad: Ja. 
Så ni känner inte att ni har några problem med det svenska språket i sig? 

Amra: Nej, alltså vi behöver bara dämpa ner slanget lite. 
 

De intervjuade ungdomarna anser sig behärska det formella svenska språket och upplever inte att 

de har några språksvårigheter. De behärskar också den lokala ungdomsvarianten av svenska av 

forskarna döpt till Rinkebysvenska (Kotsinas 1988) eller Hjällbosvenska (Nordenstam, Wallin 

2002). Men det handlar inte bara om språkkvaliteten i sig, utan om var det har förvärvats, i 

vilken miljö. Den svenska, eller rättare sagt de olika varianter av svenska som ungdomarna 

behärskar saknar kopplingen till det rumsbestämda utbildningskapitalet och därför förkastas den 

av omgivningen som ”dålig svenska”. Men det är inte bara språket som rankas på värdeskalan 

bättre/sämre, utan även deras bärare, nämligen ungdomarna själva. 

Men just det här att man vill bo bland svenskar och lära sig ännu bättre svenska vad innebär det 
när ni redan behärskar svenska till fullo? 
Amra: De kan tydligen bättre. 
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Chano: De lär sig mer. 
Amra: De kommer alltid vara bättre än invandrare på svenska. 
Vem säger det? 
Amra: Vi kommer aldrig vara lika bra som de. 
Vem säger det? 
Amra: Det är bara så. 
Chano: Man vet aldrig. 
Amra: Alltså en invandrare kan aldrig komma ikapp en svensk, det går inte. 
Mehrdad: Det går. 
Chano: Min kusin är typ lika bra på svenska. Hon är 7 år eller 9,10 år och bor i stan hela sitt liv. 

Hon kan lika bra som de. 
Amra: Alltså en svensk om man till exempel tar en svensk och en invandrare i en skola så. Jag vet 

inte, men jag har fått för mig att svensken kommer alltid att få det bättre. På grund av att 
man är invandrare. 

 

Etniciteten determinerar kunskapsnivån, menar eleverna och då inte bara för att föräldrarna är 

svenskspråkiga, utan också för att omgivningen är mer välvilligt inställd till svenskar än till 

invandrare. Och det är just denna inställning som oroar inför framtiden. Dessutom tenderar 

eleverna att inordna sig i värdeskalan och betrakta sig själva som sämre än ”dom svenskarna”. 

Denna hållning framgår ännu tydligare i citaten nedan: 
Vad tycker ni om skolan? 
Chano: Ganska bra. 
Mehrdad: Den är bra men vad jag har hört att när om du går ut nian. Så säger folk när man börjar 

gymnasiet, när man kommer upp i ettan, att vi har inte kunskaper som behövs. 
Amra: Ja, min kompis hon går i trean, tredje ring, hon sa att när hon slutade Maltabyskolan och 

hon blev jätte besviken när hon kom dit. Hon kunde typ ingenting som de andra kunde. 
Trots att hon hade höga betyg här i. 

 

Även Jorma kommer med liknande ”skräckexempel” om en tjej som var klassens ljushuvud, men 

när hon kom till en gymnasieskola, med många svenskar då var hon plötsligt inte bland de bästa 

längre.  
Jorma: Den här skolan var bra en gång i tiden. Men den börjar bli lite sämre. Det finns några 

elever som förstör. Plus att elever som har gått ut skolan med alla MVG de är inte lika bra i 
gymnasierna om man går ut i den här skolan. Man är lite rädd att man inte kommer vara lika 
bra i gymnasiet. För det kommer vara mycket svårare för oss. 

Varför då tror du? 
Jorma: Det är så. Jag vet inte. Det finns en tjej som gick ut vår skola hon hade 310 poäng. Hon 

var alltid på topp när hon gick i den här skolan. Sen när hon började gymnasiet var hon lite 
nere för att det var många som var mycket bättre än henne. Sen bytte hon till en skola där 
det var många invandrare så hon kunde vara lite bättre. För hon gillar inte att vara sist. Hon 
gillar att vara etta. Man lär sig så man kan komma upp lite. 

 

Vid sidan om språket och omgivningens inställning undrar eleverna också om den nuvarande 

nivå som deras skola håller i undervisningen verkligen kan förbereda dem för fortsatt utbildning. 

De misstänker starkt att lärarna på deras skola slår av på takten för att alla skall kunna hänga 

med. 
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Varför tror ni att det är på det sättet? Om hon hade höga betyg här och klarade sig inte så bra 
där? 

Chano: Här så kanske så att de har lite mindre svårighetsgrad än de andra, förstår du, skolorna. 
Och vissa nior har ganska hög svårighetsgrad men inte här. 

Amra: Antingen så pluggar de andra skolorna hårdare än oss. Mer läxor mer alltså. De anstränger 
sig mer än oss. 

Varför tror ni att man har sänkt ribban här då? 
Chano: Jag tror att det är inte så många som klarar sig. Så vi måste visa att lite fler får 
godkänt. 

Amra: Ja. 
Chano: Sen kommer man inse att det går dåligt. 
Mehrdad: Ingen fattar, så de kör lågt så att vi fattar ändå lite. 
Varför fattar inte ni om andra fattar? 
Chano: Det är de som, vi kanske fattar men svenskarna tror inte, lärarna tror inte att vi kan klara 

det. Det är det. 
Men vad säger era äldre kompisar som har gått till gymnasiet? Känner dem att lärarna där 

betraktar dem lite annorlunda?  
Amra: De känner press. De känner att de… 
Mehrdad: Så här helt borta. 
Amra: Ja precis. 

 

Huruvida kraven för att uppnå godkända betyg är lägre i de mångkulturella skolorna eller inte är 

en omtvistad fråga. I en annan rapport vi har skrivit (se Bunar, Kallstenius 2006) intervjuades 

rektorer och skolchefer från ett antal mångkulturella områden i Stockholm. Några av dem 

menade att det visst förekommer både lägre krav och snälla betyg på de lokala skolorna. 

Dessutom hävdar några av eleverna i denna rapports delstudie II som har bytt till 

innerstadsskolor att de känner en påtaglig skillnad i kravnivåer jämfört med sina gamla 

mångkulturella skolor. Här behövs tydligen mer kunskaper, för om det visar sig att det inte finns 

några skillnader samtidigt som många verkar vara övertygade om motsatsen (inklusive lärare på 

de gymnasieskolor dit eleverna från mångkulturella skolor söker sig) och även verkar handla i 

enlighet med denna moderna myt då är det ett allvarligt hot mot elevernas rätt till likvärdig 

behandling. Om det dock visar sig att skillnaderna verkligen förekommer då är även detta 

förhållande ett allvarligt hot mot elevernas rätt till en likvärdig skola. Ingen, varken elever eller 

deras skolor, tjänar på någon form av särbehandling, oavsett vilka nobla avsikter lärarna kan ha.  

 

Sammanfattningsvis anser de intervjuade eleverna att deras skola är en bra skola och de överlag 

verkar vara nöjda med lärarnas pedagogiska skicklighet. Miljön upplevs visserligen som stökig 

och det råder en relativ brist på disciplin i klassrummet, men de flesta (dock ej alla) elever menar 

att skolan är fri från mobbning och att det råder en stark kamratanda mellan eleverna. De känner 

sig trygga i skolan. Samtidigt ger eleverna uttryck för en rad bekymmer de upplever. För det 

första är de tveksamma till att den svenska de lär sig och dagligen brukar är godtagbar i 
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samhället utanför Maltaby. För det andra upplever de att områdets (vilket diskuterades i 

föregående kapitel) och skolans negativa rykte påverkar hur de ser på sig själva i relation till 

elever med svenska som modersmål och i synnerhet hur de kommer att bemötas i framtiden 

(något som närmare diskuteras i nästa kapitel). För det tredje anser de att det sätt på vilket deras 

lärare, i all välmening, förhåller sig till deras skolgång genom sänkta krav och snälla betyg är en 

björntjänst som de kommer att få betala ett pris för den dag de har börjat på gymnasiet. Inte bara 

genom att de kanske inte fullt ut är förberedda för gymnasiestudier, utan även genom det rykte 

som denna björntjänst skapar om vilka kunskaper elever från mångkulturella skolor egentligen 

förfogar över.  

 

Att byta från Maltabyskolan eller inte 
När frågan om valfriheten och rätten att välja skola kommer upp under mina intervjuer med 

elever på Maltabyskolan visar det sig att, för det första, samtliga elever känner till och är 

informerade om vad detta innebär. Denna insikt går stick i stäv med föreställningar om att de 

elever som stannar kvar i mångkulturella skolor är dåligt informerade om rätten att välja skola på 

grund av föräldrarnas dåliga anknytning till det svenska samhället, svårigheter med språket och 

sämre familjeekonomi (Skolverket 2003, Skawonius 2005, Apple 2006). För det andra visade sig 

att många har funderat på att byta skola, vissa har försökt och vissa hade gjort det men av olika 

anledningar inte trivts med den nya miljön och kommit tillbaka. Här har vi alltså en till synes 

paradoxal situation. Eleverna hävdar att deras skola huvudsakligen är en bra skola, med undantag 

av de bekymmer som ändå väsentligen kommer från förhållandena utanför skolan, men de vill 

ändå gå någon annanstans. Frågan är om de strukturella problemen med ”blattesvenska”, 

stigmatisering och bristande tillit till djupet på de kunskaper eleverna förvärvar är de enda 

förklaringarna till denna ”flyktbenägenhet” eller finns det något mer? 

Har ni någon gång funderat på att byta skola? 
Sara: Jag skulle börja i Villabyskolan, men jag orkade inte. 
Varför orkade du inte? 
Sara: Jag orkade inte skriva på papper och så. 
Var det föräldrarna som ville att du skulle börja där? 
Sara: Mmmm… 
Varför ville de att du skulle börja där? 
Sara: Jag fick höra att Villabyskolan hade bra lärare och sånt. Den var bökig också. 
Okej. Du då? 
Ale: Min syster började i Villabyskolan. De frågade om jag ville men jag ville inte. Jag kände 

mig hemma här. Det är inte världens bästa skola men man har sin bakgrund. 
Så du kommer att gå resten av tiden här. Du ska inte byta? 
Ale: Det är bara ett år kvar. 
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Villabyskolan är den andra 6-9 skolan i Maltaby. Den har seglat upp i medierna som en 

framgångsrik skola med engagerade lärare och föräldrar och framstående ledare. Detta positiva 

rykte har varit en konkurrensfördel gentemot den mindre och mycket mindre omskrivna 

Maltabyskolan. Följaktligen har en hel del elever som tillhör Maltabyskolans naturliga 

upptagningsområde gått över till den lokala konkurrenten Villabyskolan. Som en konsekvens 

därav har relationerna mellan båda skolorna varit ansträngda under en tid. Under intervjun med 

Maltabyskolans biträdande rektor framhöll hon att det bästa för hela Maltaby vore om enbart 

Villabyskolan fortsättningsvis skulle erbjuda 7-9 klasser och att Maltaby skulle gå tillbaka till f-6 

som de hade innan de utökade verksamheten i slutet av 90-talet. 

Du då? 
Jorma: Jag har inte tänkt på det. Mina föräldrar vill i alla fall inte att jag ska sluta. De vill att jag 

ska gå kvar här. Det är nära plus att de tycker att det är en bra skola. Oavsett vilket rykte 
skolan har. För det är jag som ska lära mig. 

Men det är ändå många som byter från den här skolan till andra. 
Jorma: Alltså för det mesta beror det på att man blir retad. Inte för att det är en dålig skola. Att 

man inte trivs i den här skolan så vill man sluta. Man har roligt här. 
Är det några andra orsaker de anger när de byter?  
Jorma: För de flesta är det att föräldrarna vill att de ska gå i en svensk skola. Dem vill att de ska 

bli bättre på svenska, få ett bättre språk, annars så beror det på mobbing och sånt där. 
Ale: Annars om någon flyttar så måste den byta skola för att det är för långt. 
Men just det här att gå i en svensk skola vad innebär det då? Är inte det här en svensk skola 

också? 
Jorma: Jo, men alltså jag vet inte vad de anser. Bara det finns svenska barn där så är det en svensk 

skola. Här så är det en invandrarskola och inget av det svenska folket. 
 

Även om Jorma antyder att en del elever kan ha bytt på grund av att de inte trivts på Maltabyskolan faller 

hon också snart i den huvudsakliga förklaringen, nämligen att det rör sig om flykten från en 

invandrarskola.  

När jag frågar Amad, Zejnil och Sedad om inte deras föräldrar ville att de också skulle gå i en 

”svensk” skola svarar de med ett unisont nej. När jag vidare undrar om det är många som 

försvinner från deras skola svarar de: 

Zejnil: Ja, många, många. 
Sedad: Det försvinner mer än kommer. 
Och hur påverkar det er som är kvar här?  
Zejnil: Dåligt. 
Hur då? 
Zejnil: Man tänker så här, den här skolan verkar vara dålig. Man tänker så varför kommer inga 

svenskar eller några andra människor hit och personer till den här skolan. 
 

Även om de intervjuade eleverna anser att elevflykten påverkar dem på ett negativt sätt har de 

svårt att artikulera eller komma på vad detta dåliga skulle kunna bestå av. Men det får dem ändå 

att fundera hur det kommer sig att så många vill bort från och så få till deras skola. Eftersom 

mångfalden ofta lyfts fram i den offentliga debatten som något positivt och skolor som präglas 
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av kulturell mångfald borde således betraktas som framtidens modellskolor undrar jag om inte de 

elever som strävar efter att ta sig till mer homogena, av majoritetsbefolkningen dominerade, 

miljöer förlorar någonting när de lämnar mångkulturella skolor. Till svar för jag ett rungande nej 

från många av de intervjuade ungdomarna. 
Så man har allt att vinna på att byta? 
Zejnil, Sedad, Ale: Ja. 
Och då är frågan varför byter inte ni? Jag säger inte att ni ska göra det, jag bara undrar hur ni 

tänker. 
Ale: Det är för att skolan är så nära och så… 
Zejnil: Det är inte bara för det, man har bra kompisar här, man känner sig trygg. Man vet att man 

kommer få en bra utbildning.  
Okej men tycker ni att det är tråkigt att det är så många som går härifrån? 
Alla: Ja. 
Det är kompisar som försvinner? 
Zejnil: Många kompisar. 
Blir det stökigare i klasserna eftersom så många försvinner? 
Zejnil: Nej, lugnare. 
Lugnare? 
Sedad: Mmm. 
Blir det mindre bråk i klasserna? 
Sedad: Nej, men alltså, det är mindre grupper. 

 

Elevernas uttalanden framstår oftast som paradoxala, när de i efterhand analyseras. Ömsöm kan 

de hävda att skolan är dålig, att det är rätt att byta och att effekterna av omflyttningen har 

negativa effekter för dem som blir kvar. Ömsöm menar de att de får en bra utbildning på sin 

skola och att de som är kvar egentligen profiterar, men inte på den svårfångade mångfalden, utan 

på att klasserna och grupperna har minskat mycket fortare än lärarkåren (som också har 

förstärkts genom statligt och kommunalt sponsrade integrationsprojekt) och att de egentligen kan 

få mer hjälp, bättre stöd och i förlängningen bättre kunskaper och betyg. Denna skenbara 

paradox bottnar i ungdomarnas vardagserfarenheter, utifrån vilka de talar och dessa erfarenheter 

skiftar förstås. Ibland saknar de sina kompisar och kan tycka att de har få tjejer kvar (i en klass 

var det bara 5 tjejer av de 25 eleverna) och ibland kan de tycka att det är rätt så skönt med 

mindre klasser och mer uppmärksamhet från lärarnas sida.  

 

Av intervjuerna framgår det att eleverna väljer att stanna kvar på grund av tre skäl. Kompisar, 

närhet och att det är för sent att byta nu (oavsett om de går i år 7, 8 eller 9). Kompisar och närhet 

ger känsla av trygghet och sammanhang, som för eleverna är viktigare än att komma med i en 

svensk miljö, även om de verkar vara övertygade om att en svensk miljö i övrigt har alla 

fördelar. 
Har ni och era föräldrar funderat nån gång på att byta skola?  
Roland: Ja. 
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Hur tänker de då? 
Roland: De vill att jag ska komma bort från den här miljön, Maltaby. De flesta som har gått ut här 

de har blivit så här kriminella… mamma, mina föräldrar vill inte att jag ska bli det.  
Har ni kollat på några skolor? 
Roland: En. 
Så du kanske byter snart? 
Roland: Mmm… 
Finns det något du skulle förlora genom att byta från den här skolan? 
Roland: Ja, mina kompisar. 
Tamas hur resonerar dina föräldrar? Har ni funderat någon gång på att byta? 
Tamas: Ja. Men jag ändrade mig och stannade kvar eftersom mina kompisar var här. 
Och Jaro du har bytt skola några gånger? Har du funderat på att du skulle börja någon 

annanstans? 
Jaro: Min mamma vill att jag ska gå någon annanstans. Jag vet inte. Och att om man börjar ny 

skola så kommer man inte ha tid för kompisar och så där.  
Om du jämför den skola som du gick i Dalarna och den här ser du några skillnader? 
Jaro: Stor skillnad. 
På vilket sätt? 
Jaro: Där var jag den enda i hela skolan som var invandrare. Alltid sa de svartskalle. Det var 

tråkigt. Men här är alla svartskallar.  
 

Att gå till en ”svensk” skola skulle enligt eleverna innebära att ”vinna en svenskare svenska”, att 

undvika den förlamande stigmatiseringen och komma åt värderingar och normer så som de 

föreställer sig gäller i det svenska samhället. Men de skulle alldeles säkert förlora tryggheten och 

det sociala och kulturella igenkännandet och från att ha varit en bland många, tryggt 

sammansmälta med en brokig samling kulturer och etniciteter, skulle de över en natt förvandlas 

till en synlig och avvikande minoritet. Ord som ”blatte”, ”svartskalle” och även ”invandrare” 

kommer då att få en helt ny konnotation än de har i dag, därför att de i den mångkulturella 

vardagens möte har tömts på förnedrande, politisk-historiska, diskriminerande och 

meningsbärande konnotationer. Många ungdomar, till skillnad som det verkar från deras 

föräldrar som till varje pris vill sätta sina barn i svenska miljöer, är väl medvetna om detta 

ohyggligt höga pris och är inte beredda att betala det. Att de stannar kvar har således ingenting 

med deras ekonomiska fattigdom eller bristande integration eller dålig information att göra. De 

vill inte förlora tryggheten och undergräva sin egen identitet.  

 

Skola och valfrihet i Sikaby 
I det föregående kapitlet framgick det av ungdomarnas berättelser att Sikaby är ett anonymt 

område, utan något särskilt rykte, inklämt mellan två större och mycket mer beryktade områden 

Cosaby och Hariby. Denna relativa anonymitet, och särskilt mot bakgrund av insikter från 

Maltaby om kopplingar mellan skolans och områdets rykte och dess konsekvenser, gör att elever 

i Sikabyskolan inte upplever att deras skola drabbas av den symboliska kraft som riktas mot 
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mångkulturella skolor. Och för att påminna Sikabyskolan är en skola där 70 procent av eleverna 

har invandrarbakgrund.  
Vad tycker ni om skolan? 
Tina: Den är faktiskt bra tycker jag. Så här lagom bra. Så här bra lärare. Eller vi har haft rätt 

mycket lärarbyten men ändå. Jag tycker den är bra. 
Vad tycker ni två? 
Sergun: Man känner många i den här skolan. 
Dima: Det är helt okej tycker jag. Det är inte världens bästa skola precis men det är helt okej.  
Vad är det som inte är så bra? 
Tina: Det är så här tråkigt ibland. Man har typ inget att göra på rasterna och så där. 
Vad skulle du vilja göra på rasterna? 
Tina: Jag vet inte. 
Dima: Det känns som att man bara sitter och väntar på nästa lektion typ. 

 

De flesta av de intervjuade eleverna uttrycker sig i liknande termer om Sikabyskolan. Den är bra, 

men inte överdrivet bra, den har i alla fall inte så dåligt rykte, men är inte så bra heller, lärarna är 

bra, men inga pedagogiska stjärnor precis (med undantag av en SO-lärare som samtliga elever 

beskriver i lyriska former). 
Vad tycker ni om skolan? Är den bra? 
Peter: Alltså bra och bra alltså men… Den är ändå duglig tycker jag i alla fall. 
Tea: Bättre än de flesta skolorna i alla fall. Liksom det är folk som har jämfört Sikabyskolan och 

Fittjaskolan. Då har vi mycket bättre så här standard. Vi får lite mer ansvar i den här skolan 
att göra våra läxor. Och så här… 

Frida: God mat. 
Tea: Jag tycker det är en jättebra skola. För våra lärare liksom de är bra på det de lär ut. Sen får 

man skylla sig själv om man inte går på lektionerna och lyssnar. För det är oftast de som 
klagar på skolan. 

Bra lärare, bra mat? 
Frida: Bra stämning, bra elever. Det är ganska mycket respekt här till skillnad från andra skolor. 
Senad: Det är frid också. 
Emily: Sikabyskolan har ganska bra rykte tror jag. Alltså det är många folk som tror att alla i 

förorten inte tänker på bra betyg och så. Och några skolor här kanske inte har så bra rykte 
men jag tycker ändå att, dem som känner till Sikabyskolan, det är ändå rätt bra lärare och så. 
Så liksom om eleverna inte får bra betyg är det inte lärarnas fel. Det är upp till dem själva. 
Så att jag tror att Sikabyskolan har ganska bra rykte faktiskt. 

Sadr: Jag tycker det är bra rykte faktiskt. 
 

Kan en mångkulturell skola ha bra rykte? Efter att under tio år ha gjort undersökningar i 

storstadsområden och skolor som präglas av etnisk blandning (se Bunar 2001, 2003, 2005) blev 

jag nästan övertygad om att det var, om inte omöjligt då mycket svårt. Skolorna hade helt enkelt 

så mycket emot sig som helt låg utanför personalens möjligheter att ändra eller ens nämnvärt 

påverka som den stora omflyttningen, omgivningens fördomar, föräldrarnas sociala ställning och 

mediernas arbetssätt. Men Sikabyskolans fall tyder på något annat och detta annat beror enligt 

min uppfattning på den relativa anonymitet som området åtnjuter och att fortfarande många 

verkar tro att Sikaby är ett lummigt medelklass ”svenskt” område. Dock kan denna uppfattning 
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svänga fort och nedan visar jag att det redan finns sådana tendenser bland elevernas föräldrar. 

Följaktligen behöver inte Sikabyskolans elever dagligen hantera en stor stigmatiseringskälla, 

negativa representationer om området och därmed slipper de också att göra omgivningens 

negativa föreställningar och förväntningar till en del av sin egen självförståelse. Men hur är det 

med de andra faktorerna som framkom i fallet med Maltabyskolan – och även i de andra 

delstudierna i denna rapport – nämligen det svenska språkets kvalitet, relationer mellan olika 

grupper (med avseende på mobbning och stök) och trygghetskänsla?  

Upplever ni att det finns etniska grupperingar på skolan?  
Peter: Nej. 
Frida: Nej. 
Peter: Klasserna är så pass blandade så det inte blir så. 
Tea: Alla kommer överens med alla liksom. Sen så om man säger något rasistiskt skämt som man 

skulle säga i andra skolor så förstår man att det är på skämt, det är ingenting allvarligt. Vi 
typ skämtar om allting, utseende, var man kommer ifrån, hårfärg, allt. 

Frida: Alltså svenskarna i Sikabyskolan blir inte klassificerade som svenskar utan 
invandrarsvenskar om du förstår vad jag menar. 

Vad menas med det? 
Tea: Att det är en svensk från förorten. Vi pratar ju slang allihopa här i skolan. 
Vad tycker era föräldrar om att ni pratar på det sättet? 
Frida: Man gör inte det med föräldrarna. Man gör det med kompisarna. Alltså jag vet inte, det 

kommer automatiskt när man pratar med kompisar att man lägger till ett konstigt ord som 
inte finns med i lexikonet. Sen med föräldrarna är det normal svenska. 

 

Även här upprepas mönstret från Maltabyskolan med avseende på det svenska språkets 

utveckling. ”Trots” att Sikabyskolan har 30 procent elever med svenska som modersmål lägger 

ungdomarna sig till med ”slang” som de själva uttrycker det, vilket de inte alls upplever som ett 

problem eller ett framtida bekymmer på arbetsmarknaden. För ungdomarna handlar slangen eller 

det som i den offentliga debatten nedsättande har kallats för ”blattesvenska” om en 

identitetsartikulation, om en signal av att de tillhör ett sammanhang, en kulturell sfär som 

utmanar vuxenvärldens och medelklassens koder om ”bra” och ”korrekt” svenska. Det handlar 

om tillhörighet, vilket ungdomarna så elegant uttrycker när de talar om ”invandrarsvenskar” för 

att beteckna svenskar från förorten. De är inte förlorade och deras livschanser är inte reducerade 

till ”bananstånd i Rosengård” som en känd litteraturprofessor har uttryckt det, bara för att de 

också behärskar den lokala ungdomsvarianten av svenska. Dessa insikter är ohyggligt viktiga för 

att rätta till de missförstånd och fördomar som florerar i medierna och vissa finkulturella kretsar 

som har gjort gällande att ungdomar från förorterna talar torftig svenska. Deras svenska är i 

själva verket mycket rikare när det gäller att beskriva det som är viktigt och det som händer i 

ungdomarnas vardagsliv och för deras inbördes kommunikation än den svenska som akademiker 

och litteraturvetare använder för att dissekera ”dom”, ”deras” problem, ”deras” framtid. 
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Skolans etniska komposition är ett tema som engagerar och ungdomarna återkommer till det 

upprepade gånger under våra intervjuer. 
Ron: När man går in här i Sikabyskolan första gången så ser man liksom bara wow shit, det är så 

här värsta invandrarskolan det är så här bråk hela tiden för så här bänkarna de är helt gamla 
och allting. Men alltså det är så här hemtrevligt det är inga som har klagat på att byta bänkar 
eller så. 

Tycker du det finns en uppfattning om att Sikabyskolan är en invandrarskola? 
Ron: Ja. 
Emma: Alltså det är ju sant. Det går ju flest invandrare här än svenskar. Men dem flesta kan ju 

alltså prata svenska, annars finns det ju FK5

                                                 
5 FK står för Förberedelseklass som nyanlända elever går innan de börjar i vanliga klasser.  

 klasser så. 
Men betyder det nånting för er att folk tycker det?  
Ron: För vissa personer. 
Vad betyder det för dig? 
Ron: Jag vet inte, de kanske bara tycker att folk som går i Sikabyskolan att de är så här mindre 

värda eller nåt. Typ de är dummare, de förstår ingenting. 
Emma: Kanske typ tror att de så här att de inte kan det svenska språket. Att de typ får sätta in hela 

klassen som ryms eller de kanske typ tror att de är så här bråkiga och jag vet inte. 
Men folk tror väldigt massa? 
Emma: De har väldigt mycket för… 
Ron: Fördomar. 
Emma: Fördomar.  

 

Så fort eleverna kommer in på temat ”många invandrare och vår skola” och hur omgivningen 

(här skall omgivningen dock uppfattas som en mycket mindre krets, oftast föräldrarna, än i fallet 

med Maltabyskolan) ser på deras skola utifrån, tenderar de att falla i en negativ diskurs. Skola 

har många elever med invandrarbakgrund vilket borde vara lika med bråk, dålig svenska och 

sämre kunskaper, enligt de gängse föreställningarna. Även om en tredje del av eleverna på 

skolan har inrikesfödda föräldrar och ännu fler av dem som räknas som ”invandrare” är själva 

födda i Sverige är den negativa uppfattningen om ”många invandrare” så stark att den etniska 

blandningen med majoritetsbefolkningens väsentliga inslag inte verkar betyda särskilt mycket. 

Men eleverna är snabba på att försvara sin skola och på att precist lokalisera vad de negativa 

uppfattningarna egentligen står för, nämligen fördomar. Skolans etniska sammansättning är 

således en potentiell stigmatiseringskälla, men det verkar som att denna stigmatisering än så 

länge är begränsad till skolans närmaste omgivning eller rättare sagt till elevernas föräldrar.  
Ron: Alltså när jag började min mamma frågade så här alltså hur många invandrare är det i så här 

procent. Det var typ kanske 83 eller något sånt, eller lite mindre kanske. Min mamma blev 
så här oh, hon trodde att det var liksom typ som hon sa FK barn, ingen kan svenska och då 
blir det så här hela klassen så här nedsackad av dem. Så hon blev så här orolig sen berättade 
de så. Om man kanske är typ vissa föräldrar vill ju att man ska gå i en svensk skola och så 
där… jag bryr mig inte om det är invandrare och så det finns vissa som gör det. Typ såna 
som bor på Östermalm eller Mälarhöjden. 
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Skolan tappar många elever och enligt biträdande rektorn, som jag har intervjuat till denna 

delstudie, beror det vid sidan om att eleverna söker sig till profilklasser i andra skolor också på 

att en del föräldrar anser att det finns många invandrare på skolan, som han uttrycker det. När jag 

frågar eleverna om de känner till rätten att välja skola, svarar samtliga jakande. De flesta anger 

tryggheten i skolan som orsak till varför de stannar kvar. 

Det faktum att ni är kvar här. Är det ett medvetet val eller även om ni har möjlighet att gå någon 
annanstans? 

Amad och Thomas: Ja. 
Varför? 
Thomas: Jag tror att man känner sig trygg. Man bor nära, då känner man sig lite tryggare. 
Är det det som är det främsta skälet till att ni är kvar? 
Thomas: Jag tror det. 
Amad: Ja. 
Thomas: Och man känner så många som man träffar ofta. 
Amad: Om man har gått eller bott här så länge så vet man hur det är. Man känner sig trygg här så 

man vill inte gå någon annanstans. 
 

Många har också funderat på att byta, men ingen av dem anger ”många invandrare” som orsak. 

De flesta vill till andra skolor på grund av profiler som lockar där eller att föräldrarna (påtagligt 

ofta mammor) är missnöjda med någon aspekt av skolans inre arbete.  
Janice: Om jag skulle byta skulle det inte bara vara för att jag inte trivdes här. Jag har funderat på 

att byta till en sån här bild och form klass. Jag skulle bytt för att det fanns det där så att jag 
skulle kunna satsa mer på bild. Inte för att jag inte trivs här.  

Thomas: Mmm, det var för att jag ville satsa lite mer på det jag tycker är kul. Göra film och spela 
film och rita. Det jag gillade att göra. Jag hade ju inte bytt till en vanlig skola som den här. 
Jag hade inte bytt på grund av det. Då hade det bara varit den anledningen. 

Har ni funderat på att byta skola någon gång? 
Tina: Nej. 
Dima: Jag har. 
Tina: Eller jag har också en gång fast det var i sexan. 
Vart ville du? 
Tina: Alltså jag ville börja i en engelsk skola, där man pratade engelska men sen ångrade jag mig. 

Det var bara så här en tanke, inte något jag tänkte så där. 
Dima: Ja, eftersom jag älskar fotboll. Så tänkte jag byta till en fotbollsklass. Men som tur är, eller 

jag ångrade mig, det var tur därför att vissa om man är för mycket. Så träffas man på dagen i 
skolan så träffas man efter också på fotbollsträningen. Så blev det ganska mycket tjafs och 
sånt så att det var tur att jag inte hamnade i det tjafset också. 

Mark: Jag tänkte byta till en fotbollsskola för två år sen. Men jag orkade inte. För jag orkade inte 
så här åka till skolan och så där. Så jag tänkte jag får gå klart grundskolan så får man sen om 
man väljer något gymnasium som jag kanske tycker är roligt.  

 
Men ibland kan föräldrarna också sätta stopp för bytet till det ”roliga” med hänvisning till 

elevernas framtid. 
Rami: Ja, jag vill byta till fotbollsskolan men min mamma vill inte det. 
Var ligger den skolan? 
Rami: Vet inte… 
Ida: I Aspudden. 
Rami: Ja, just det. 
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Ida: Ganska bra. 
Varför vill inte din mamma att du ska byta? 
Rami: Hon vill typ att jag ska bli doktor eller något. 
Kan inte du få det där borta också? 
Rami: Jag vet inte. 
Ida: De har mest gympa. 
Rami: De spelar fotboll där. 
Ida: En hel skoldag brukar de ha kupp. 

 
De intervjuade eleverna känner inte att de påverkas på något särskilt sätt, varken positivt eller 

negativt, av att så många elever försvinner från deras skola. De som ändå har märkt vissa 

förändringar har sagt att det känns ”tommare” och hänvisat till kompisar eller till vissa omtyckta 

personer som har lämnat skolan.  

 

Slutsatser 
Elever på båda skolorna ger uttryck för att för det mesta trivs med sin skola, de känner sig trygga 

och tycker att lärarna i det stora hela är bra. Kritiken finns visserligen och den kan vara hård mot 

skolornas utrustning (brist på datorer), gamla läromedel, vissa lärare och deras färdigheter i 

svenska språket, lärarnas sätt att undervisa och kommunicera med eleverna. Samtliga 55 

intervjuade elever uppgav att de känner till rätten att välja skola och att det finns fristående (som 

många kallar privata) och kommunala skolor. Det som allra mest håller dem kvar på skolan är 

kompisar och att skolan ligger nära hemmet. Många tycker att det är jobbigt att gå upp tidigt på 

morgonen och om de skulle byta till en skola som ligger längre bort då skulle de bli tvungna att 

gå upp ännu tidigare. Samtidigt är eleverna medvetna om hur omgivningen ser på deras skola 

och vilka föreställningar (eller snarare fördomar som elever i båda skolorna återkommer till) som 

finns om skolan och om dem själva. Vad som uppfattas som omgivning är också väsentligt i 

sammanhanget. I Maltabyskolans fall är omgivningen bredare än föräldrarna och omfattar 

medierna, gymnasieskolorna, universiteten, arbetsgivarna, alltså aktörer som har föreställningar 

om vad Maltaby, dess skolor och elever går för och som kan agera utifrån dessa föreställningar 

den dagen ungdomarna kommer till dem. I Sikabyskolans fall är omgivningen nästan uteslutande 

elevernas föräldrar. Det gör att omgivningens fördomar kan slå olika hårt mot ungdomarna från 

de båda skolorna. Av den anledningen anger Maltabyeleverna att de skulle kunna tänka sig byta 

skola (trots att den är bra, de trivs, har kompisar, känner sig trygga och den är nära hemmet) i 

första hand för att fly från ”dålig svenska” och stigmatisering. De vill således undvika att i 

framtiden sammankopplas med det som den ”breda” omgivningen anser är mindre bra. När 

Sikabyskolans elever pratar om att byta då är det främst ett byte till attraktiva profiler på andra 

skolor som lockar. Därmed inte sagt att Sikabyskolan är helt befriad från diskursen om ”många 
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invandrare”, tvärtom den finns, är högst påtaglig och har konsekvenser för skolans inre arbete 

och elevunderlag. Men i Sikabyskolans fall är diskursen än så länge begränsad till de närmast 

sörjande, dvs. elever och deras föräldrar. Inför den ”breda” omgivningen, som inte känner till 

eller har en uppfattning/fördom om vad Sikabyskolan står för, behöver inte Sikabyskolans elever 

känna oro att deras svenska, normer, värderingar, uppfostran och graden av integration gång på 

gång skall ifrågasättas. Återigen, något som förhoppningsvis tydligt har illustrerats i detta 

kapitel, beror inte skillnaderna mellan Maltaby- och Sikabyskolan eller någon annan skola där 

majoriteten av eleverna har inrikesfödda föräldrar, på pedagogik, didaktik eller elevernas 

språkkunskaper eller viljan att lära sig, utan på samhällets syn och förväntningar på vad 

mångkulturella miljöer kan åstadkomma. Och dessa förväntningar, att döma av det som hittills 

har framgått av denna delstudie verkar inte vara särskilt höga. 
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Kapitel 5. Framtid 

I detta sista empiriska kapitel kommer jag att lyfta fram de intervjuade ungdomarnas 

uppfattningar om deras egen framtid. Är de oroliga, är de förhoppningsfulla, vad anser de allra 

mest påverkar om deras drömmar skall förverkligas eller inte, hur mycket hänger deras farhågor 

och förhoppningar ihop med bostadsområdet och skolan och hur mycket med deras etnicitet? 

Bilden är mångfacetterad, men två tendenser går att urskilja. Den första tendensen är skillnaden 

mellan ungdomarna i de två områdena. Den andra tendensen är att ungdomar med 

invandrarbakgrund generellt sett är oroliga för diskriminering på den framtida arbetsmarknaden 

och i synnerhet ungdomarna från Maltaby ger uttryck för denna farhåga. Mot sig har de sin 

etnicitet samt bostadsområdets och skolans rykte och status.   

 

”Det är självklart att de tar en svensk” – Maltabyungdomarna om sin framtid  
De intervjuade Maltabyungdomarna har bestämda uppfattningar om vad de vill jobba med i 

framtiden, oavsett vilket skolår de befinner sig på. Yrken som civilingenjör, forskare, advokat, 

läkare och polis finns väl företrädda bland ungdomarnas val, men också bilmekaniker och frisör. 

Det finns givetvis även de som ännu inte har bestämt sig, inget ovanligt i sig. Ungdomarna har 

alltså ambitioner och en klar uppfattning om att det på framtida arbetsmarknaden kommer att 

finnas plats endast för de med hög utbildning. En utbildning som tydligt hänger ihop med det 

nuvarande skolarbetet.  

Hur ser ni på er framtid? Hur kommer det att gå för er?  
Sehad: Det kommer gå bra. 
Jaro: Samma sak. 
Roland: Det kommer gå bra. 
Tamas: Det kommer gå bra. 
Vad är det som avgör för om det ska gå bra för en i framtiden? 
Roland: Måste plugga. 
Sehad: Bra betyg. 
Är det bara upp till er? 
Alla: Ja. 
Roland: Om du vill så kan du bli kriminell eller en smart kille. Jag tror att det är du som 

bestämmer. 
 

Det finns ett starkt drag av individualism (på gränsen till ett slags nyliberal uppfattning) i 

ungdomarnas resonemang om framtiden, frikopplad från strukturella förhållanden som 

sociologer älskar att nämna: klass, kön, etnicitet. Men detta är bara en skenbar reduktionism. När 

vi tillsammans börjar gräva djupare om framtida förhoppningar och farhågor kommer även de 

strukturella förhållandena fram. Det bekymmersamma för de intervjuade ungdomarna i Maltaby 

är att ens framtida position inte bara bestäms av hur mycket någon har pluggat i skolan och 
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vilken utbildning någon har, utan också av ens etniska bakgrund eller snarare ens individuella 

position i relation till den grundläggande dikotomin invandrare – svensk. Och denna position 

försämras drastiskt när invandrare sammanfaller med ”invandrartätt område” och 

”invandrarskola”. När jag frågar ungdomarna om de känner till att det förekommer 

diskriminering i det svenska samhället och om de är rädda för att de själva kan råka ut för något 

liknande, svarar majoriteten jakande. 
Mehrdad: Ja det är alltid så alltså. Om två, en svensk och en invandrare har olika namn. Abdullah 

och Jonas, de går och söker jobb… 
Amra: … Det blir Jonas självklart! 
Mehrdad: Självklart bara för namnet! 
Chano: Om det är en kvar kommer de att välja Jonas. 
Mehrdad: Samma kunskaper, precis samma sak. 
Amra: Nej men… alltså om invandraren är bättre 30 gånger än svensken. De kommer alltid ta 

svensken. 
Mehrdad: De har svårare att komma in i samhället. 
Chano: De ser inte till intelligens eller nåt han är ju typ invandrare och inte svensk. 

Amra: Alltså det är inte viktigt hur man ser ut eller vad man kommer ifrån det är liksom 
kunskaper. 

Roland: Att man inte får lika bra jobb. Kanske att du söker ett jobb. Men bara att de hör att du är 
invandrare så kanske du inte får det men om du söker och är svensk så får du bättre jobb och 
mer chans att du får jobbet än en invandrare.  

Joseph: Jag blir faktiskt det [orolig]. Jag hoppas att det inte händer mig. Jag tror att det ordnar sig. 
Roya: Det här med invandrare, det är som två sidor. Svenskar och invandrare. Så det är inget bra. 

Jag tycker alla ska samarbeta ihop. Till exempel om ett företag ägs av en svensk så ska de 
anställa invandrare och svenskar. Så de kan jobba ihop. 

Joseph: Men alla till och med svenskar blir diskriminerade. Jag förstår inte varför invandrare 
skulle bli mer… 

Roy: Det är deras land. 
Joseph: Jag vet. 
 

Ungdomarna är alltså inte bara medvetna om och oroliga för diskrimineringen, de tenderar att 

även acceptera den som ett naturligt inslag i livet. Det framstår som ”självklart” att ge företräde 

till svenskar på arbetsmarknaden för att det är ”deras land”. Att majoriteten av dem själva är 

födda i Sverige verkar inte spela någon roll. De uppfattar sig själva fortfarande som invandrare, 

som måste finna sig i sakernas ordning, det vill säga att vänta sig att bli förfördelade på 

arbetsmarknaden. Ungdomarna anser rent moraliskt och demokratiskt att detta är fel och att 

ingen borde särbehandlas, men de kan inte bortse från verkligheten som finns omkring dem och 

som de dagligen blir påminda om. 

Nizana: Det brukar komma på TV typ, när de sålde fastigheter och så där. När det var en 
invandrare de bara det är fullt. Dem visade det på Kalla Fakta. 

Gani: Skickade in sitt vanliga och svensken fick jobbet. 
Nizana: Svensken han fick bättre hjälp sen fick han lägenhet efter kanske en månad. Men den 

andra killen han fick efter kanske tolv. 
Vad tycker ni om det då? 

Nizana: Det är inte bra. Alla borde vara jämlika typ. 
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Varför tror ni att det är på det sättet? 
Nizana: Man vill alltid ha sitt folk alltså man vill inte ha någon annan som kommer. 
Men jag tänker att du är född här och ni kom ju hit som små alltså i praktiken är det här det enda 

land ni i stort sett har. Så tillhör inte ni också det landet? 
Nizana: Ja. 
Serena: Det är bara på grund av att de fått en dålig bild av oss invandrare. På grund av media. 

 

”Den dåliga bilden” av invandrare som grupp och genom de ”invandrartäta” områdena drabbar 

ungdomar från Maltaby inte bara i nuet, något som har beskrivits i kapitel 3, utan även påverkar 

deras framtid på minst två sätt. Det första skulle kunna kallas för det direkta sättet och det 

sammanfattar ungdomarnas reaktion på den förväntade och i det närmaste accepterade 

diskrimineringen, något som Roland så pregnant illustrerar i citatet nedan: 

Men hur påverkar det lusten att plugga då? Att du vet att du kanske inte får jobba bara för att 
dina föräldrar kommer från någon annanstans? 

Roland: Jobbigt, för jag tänker att jag gjort allt det här och sen får jag inte ens ett bra jobb, det jag 
ville ha. Då är det onödigt att jag pluggar. Jag hoppar av skolan för att det är lika bra. 

 

I boken Varken ung eller vuxen (2001) redigerad av mig och Mats Trondman har vi beskrivit ett 

liknande fenomen och kallat det för framtidsperceptionens präglingseffekt. Ungdomarnas 

uppfattningar om hur framtiden kommer att gestalta sig präglar deras inställning gentemot 

skolarbetet i nuet till exempel, vilket gör att entusiasmen över utbildningens möjligheter att 

förändra ens liv minskar påtagligt. Följaktligen ägnas mindre uppmärksamhet åt skolarbetet, 

betygen sjunker, eleven riskerar att hamna på det individuella programmet, det blir svårt att läsa 

vidare på grund av bristande läsvanor etc. En ond cirkel sluts runt individen och han/hon riskerar 

att effektivt förpassas till kategorin lågutbildad arbetskraft. I slutändan pekar alla faktorer mot 

individuella brister och tillkortakommanden (i synnerhet i vissa ideologiska ståndpunkters 

tappning), men en viktig faktor riskerar dessa ståndpunkter att förbise och det är hur det kommer 

sig att ungdomarna i första hand förkastade skolarbetet som en möjlighetsstruktur (se C.W. Mills 

1971, Willis 1981, Wilson 1997).  

Det andra indirekta sätt på vilket ”den dåliga bilden” verkar och som påverkar ungdomarnas 

framtid är genom bilden av bostadsområdet. Ungdomarna befarar att de kommer att betraktas 

och bemötas genom omgivningens negativa och fördomsfulla uppfattningar om deras 

bostadsområde, Maltaby, och inte som individer. 

Vilket rykte har Maltaby? 
Jorma: Dåligt rykte. 
Ale: Håller med. 
Vad innebär att ha dåligt rykte? 
Ale: Känns dåligt. 
Jorma: Om någon kommer och frågar till exempel någon vuxen som frågar var kommer du ifrån. 

Jag säger Maltaby. Då säger de jaha är det sant. Till exempel om vi söker in till skolan eller 
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universitetet så säger man liksom ja, jag har bott i Maltaby hela mitt liv, sen är det 
invandrarställe. Så tänker de jaha, så säger de vi kan ringa dig senare eller något sånt där för 
de vill inte ge jobbet för de vill ha en som är den rätta de söker efter. Man ska inte kolla på 
bakgrund eller var man bor. Erfarenheter är det som gäller. 

Men känner ni att det påverkar er konkret nu att Maltaby har dåligt rykte? 
Ale: Det påverkar alla. 
På vilket sätt? 
Ale: Som Jorma sa det är svårare att få jobb eftersom man bor i Maltaby och det har dåligt rykte.  

 

Den sammanlagda verkan av de direkta och indirekta faktorerna utövar stor påverkan på de 

individuella ambitionsnivåerna och i förlängningen på hur ungdomarnas framtid kommer att 

gestaltas. Det handlar således inte bara om de individuella viljestrukturerna och det individuella 

ansvaret som förespråkare för vissa ideologier har betonat, utan i allra högsta grad också om 

objektiva samhälleliga strukturer där kategoriseringar och förmågan att tillskriva egenskaper 

alltid måste betraktas i ett övergripande maktperspektiv.   

 

”Alltså det är ju upp till en själv” – Sikabyungdomarna om sin framtid 
De intervjuade ungdomarna från Sikaby, med liknande social och etnisk bakgrund som 

ungdomarna från Maltaby, är också i viss mån oroliga inför sin framtid, men av helt andra skäl. 

Diskrimineringen oroar dem inte och de är inte heller på väg att drabbas av den subjektiva 

internaliseringen av objektiva förväntningar (Bourdieu m.fl. 2001).  
Hur tror ni att det kommer att gå för er i framtiden? 
Adis: Hoppas det går bra. 
Janos: Mmm… 
Vad är ni mest oroliga för? 
Adis: Vet inte. 
Henok: Att inte komma in på något gymnasium eller att inte bli det man vill bli. 
Är ni oroliga för att ni kan bli annorlunda behandlade för att ni har föräldrar från ett annat 

land? 
Adis: Det beror på vilken skola man går i. 
Henok: Vi tänker inte så mycket på det där. Inte just nu. För nu är det mer så här invandrare och 

svenskar. Men sen i framtiden så tror jag det inte kommer att spela roll.  
Tina: Nej, jag tror att jag bott här så länge så jag tror inget sånt skulle, eller jag vet inte. 

 

Det finns således en optimistisk syn gällande framtiden, den grundläggande uppdelningen 

invandrare-svenskar och dess effekter samt uppfattningen om den egna positionen i relation till 

den framtida socio-etniska konfigurationen i det svenska samhället. Det intressanta i sig och i ett 

jämförande perspektiv med tanke på vad Maltabyungdomarna hävdar är hur Sikabyungdomarna 

med invandrarbakgrund resonerar om bakgrundens betydelse i framtiden. De anser att den 

etniska betydelsen som en social kraft i samhället kommer att minska eller att de själva kommer 

att bli mer accepterade därför att de har bott länge i Sverige. Många Maltabyungdomar är också 
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födda i Sverige, men de resonerar inte på det sättet. Hur kan vi förstå denna skillnad? Jag anser, 

och ungdomarna själva snuddar vid det svaret i citatet ovan, att den främsta orsaken har att göra 

med avsaknad av påtagliga möjlighetsstrukturer i ungdomarnas omedelbara omgivning (skola 

och bostadsområde) i kombination med den internaliserade negativa perceptionen av sin framtid 

och omgivningens negativa förväntningar. Dessa tre faktorer sammantaget ger ett mycket mer 

positivt utslag i Sikaby än i Maltaby, vilket speglas på ungdomarnas resonemang om vilka 

farhågor de har inför framtiden.    

Vad är det som oroar er mest inför framtiden? 
Ron: Att jag ska välja fel yrke. 
Emma: Mm… 
Ron: Så här, jobbiga. Att jag har utbildat mig och alltihopa, fan vad tråkigt det här är. 
Ader: Jag oroar mig för gymnasiet eller universitetet så här att det kommer bli jobbigt att jobba 

självständigt och sånt inte få lika mycket hjälp. 
Känner ni liksom att er framtid vilar helt och hållet i era händer?  
Emma: Alltså det är ju upp till en själv. Men det är inte alltid som det är menat för en viss person 

att hålla på med ett visst yrke. Liksom jag tror att det finns ett visst öde för vad man ska göra 
liksom. 

Ron: Men alltså, till exempel, det beror ju också på föräldrar. Det beror ju på hur man har blivit 
uppfostrad för det finns ju vissa föräldrar som inte bryr sig så mycket om skolan och då 
kanske inte barnet bryr sig så mycket heller. Det kan vara så här svårare för barnet sen att få 
bättre jobb. Barnet kanske inte tänker på sin framtid utan bara lever livet. Men alltså, då 
kanske de inte får lika bra jobb och då blir liksom, det är svårt att liksom, man har ju 
framtiden i sina egna händer. Men det är svårt för ett litet barn att ha framtiden i sina egna 
händer. För att man förstår fortfarande inte allting. Så man måste få hjälp också. 

 

Även här hittar vi ett starkt inslag av individualistiskt tänkande, dock genomsyrat av strukturellt 

tänkande där andra samhällsinstitutioner (familjen) också görs ansvariga till hur det går för 

barnet. Ungdomarna är överlag optimistiska inför framtiden och väljer yrken som designer, 

ingenjör, läkare.  

 

Slutsatser 
Ett jämförande resonemang mellan ungdomarna i Maltaby och Sikaby om hur de ser på sin egen 

framtid avslöjar intressanta likheter och skillnader. För att påminna så har majoriteten av 

ungdomarna från båda skolorna liknande socio-ekonomisk och etnisk bakgrund (med något fler 

inrikesfödda och med inrikesfödda föräldrar i Sikaby). Båda grupperna är ambitiösa, väl 

medvetna om utbildningens betydelse och har stora drömmar om framtiden. Det finns inga 

påtagliga skillnader i skolornas pedagogiska arbeten, lärarnas förhållningssätt eller föräldrarnas 

stöd, vilket har framgått av det föregående kapitlet. Men det finns ändå påtagliga skillnader i 

vilka reella förväntningar ungdomarna från de båda miljöerna har på sin framtid, något som kan 

påverka deras praktiker i nuet och därigenom bidra till att den befarade framtidsbilden blir 
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verklighet. Ungdomarna från Maltaby är mer oroliga inför framtiden på grund av den befarade 

och förväntade diskrimineringen de kan bli utsatta för därför att de är ”invandrare”, kommer från 

ett stigmatiserat ”invandrartätt” område och har gått i en ”invandrarskola”, som de själva 

uttrycker det. Frånvaron av ett slags uppsättning positiva berättelser om området, skolan och 

bakgrunden förstärker denna oro och många ungdomar tenderar att ta till sig de negativa 

förväntningarna. Sådana positiva berättelser finns om Sikaby däremot, eller vi kan i alla fall 

hävda att här finns en frånvaro av negativa och för ungdomarnas livschanser förlamande 

berättelser. I detta perspektiv kan vi tala om att de ungdomar som stannar kvar i skolor som 

ligger i stigmatiserade mångkulturella områden och som till följd av valfriheten tappar många 

elever är de stora förlorarna. Anledningen är återigen inte så mycket den försämrade 

skolkvaliteten – denna har upprätthållits med hjälp av externa medel – utan det sätt på vilket 

elevernas bakgrund, bostadsort och skola representeras i offentliga sammanhang samt vilka 

reella konsekvenser dessa representationer har för ungdomarnas livschanser. Vad som krävs är 

inte nya pedagogiska metoder och ordningsbetyg i skolan utan en annan diskurs om det 

mångkulturella samhällets möjligheter och om omgivningens syn på den ”magiska” triangeln 

bakgrund – skola – bostadsort.  
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Kapitel 6. Avslutande diskussion 

Syftet med denna delrapport har varit att ta del av hur ungdomar i mångkulturella skolor – hårt 

utsatta för konkurrens på skolmarknaden och elevutflöde – resonerar om sitt bostadsområde, 

skola, rätten att välja skola och om sin framtid. Valfrihet och dess effekter är det centrala temat i 

hela rapporten och så är det även för denna delrapport, men jag vill hävda att vi inte kan förstå 

varför de ungdomar som inte byter skola resonerar och agerar som de gör om vi inte sätter deras 

skolval i en bredare kontext. ”Sanningen skall sägas av dem som erfar den”, hävdar den franske 

sociologen Pierre Bourdieu (1999) i boken The weight of the world om den moderna urbana 

fattigdomen i franska storstäder. Han och hans medarbetare beger sig följaktligen ut i 

”verkligheten”, till förorter, skolor och arbetsplatser för att låta medborgare, utlänningar, 

skolelever, lärare, rektorer, föräldrar, poliser, socialarbetare, lokala politiker mm. komma till tals 

och berätta hur de upplever segregationen, fattigdomen, framtiden, vardagslivet, relationerna. 

Vad vill de med sina liv? Vad är det som hindrar dem från att förverkliga sina drömmar? Vad är 

de rädda för? Vilka förhoppningar hyser de inför framtiden? Det finns många teorier om vad som 

händer i dessa områden, resonerar Bourdieu och hans medarbetare, men utan att utgå ifrån 

människornas berättelser om sina livserfarenheter kan vi inte förstå den komplexa sociala värld 

där dessa berättelser blir till, där erfarenheterna dagligen formas i skärningspunkten mellan 

individuella praktiker och strukturell verkan.  

Dessa idéer har väglett arbetet med denna delstudie också. Min ambition har varit att 

”sanningen” om valfriheten och dess effekter skall sägas av de 55 ungdomar som erfar den varje 

dag i sina funderingar, i sitt område och sin skola, i interaktioner med vuxna och jämnåriga. 

Ambitionen har dessutom varit att komplettera det som har framkommit i de föregående 

delrapporterna om valfrihetens utnyttjande i det polariserade urbana rummet därför att fokusen 

där uteslutande höll på att hamna på dem som lämnar mångkulturella skolor i förorterna eller de 

skolor som ligger i innerstaden, men håller på att bli mångkulturella till följd av den stora 

elevinflyttningen. När fokusen är på dem som lämnar då är det för det mesta negativa 

uppfattningar som kommer fram och denna bild måste balanseras och nyanseras. Dessutom är 

det intressant och relevant att ta reda på varför de elever som stannar kvar gör det i en situation 

då både medierna, politikerna och forskningen högljutt kritiserar merparten av mångkulturella 

skolor.  

 

Vilka är då de kunskaper och insikter denna delrapport kommer med? 
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Delrapporten visar vilken stor betydelse områdenas status och rykte har för ungdomarnas 

uppfattning om sitt område samt hur de uppfattar att andra betraktar deras område. Statusen och 

rykten är symboliska värden, det finns med andra ord inget materiellt i dem, men deras 

konsekvenser kan vara både kännbara och påtagliga. Som initialt symboliska värden är de alltid 

genomsyrade av maktförhållanden och kan användas för utövandet av symboliskt våld (Bourdieu 

1991). Det innebär att relationer mellan olika hierarkiskt ordnade grupper i samhället kan 

reproduceras genom att den mäktigare gruppen pådyvlar den med mindre makt en uppfattning 

om att de rådande sociala skillnaderna är något självklart, normalt och en del av den naturliga 

ordningen. När ”vi” accepterar ”vår” underordnade position i relation till ”dom” och dessutom 

förklarar det med hänvisningar till ”våra” brister och tillkortakommanden och passivt infogar oss 

i den ”objektiva” ordningen (som egentligen är allt annat än objektiv) då har ”vi” utsatts för det 

symboliska våldets verkan och därmed tryggat systemets reproduktion. I delrapporten har många 

ungdomar, i synnerhet från ”invandrarområdet” Maltaby, oroväckande ofta och kategoriskt 

tillgripit just dessa förklaringsmodeller när de har diskuterat sin framtida position i det svenska 

samhället (”det är självklart att en svensk får jobbet”, ”det är deras land”, ”invandrare är sämre 

än svenskar i allt”) eller den nuvarande situationen i och omkring deras skolor (”vi är sämre på 

svenska”, ”vi talar slang”, ”vi hänger inte med och fattar sämre än dom”). Representationer av 

invandrare och ”invandrartäta” områden är således inte oskyldiga. De är meningsbärande, de 

påverkar relationer, livschanser, identiteter och självuppfattningar. Det som dock är 

uppmuntrande är att ungdomarna – samtidigt som de tar till sig den symboliska maktens 

föreställningar – också har förmågan att genomskåda vad det hela handlar om och beror på. 

Problemet och missförhållandet är inte att invandrarna i deras område eller på deras skola har en 

kultur som omöjliggör ordning och reda, sunda värderingar och normer och inställning gentemot 

skolarbetet inklusive språkinlärningen, så att eleverna måste fly sin skola om de vill försäkra sig 

om bra framtidsmöjligheter. Problemet och missförhållandet kommer från det omgivande 

samhällets inställning och attityder gentemot det mångkulturella (eller gentemot invandrarna om 

vi nu skall tala klart språk) som uppfattas vara mindre bra, sämre på svenska, sämre i skolarbete, 

våldsammare, mer respektlösa och stökigare. Rädslan för att drabbas av konsekvenserna av dessa 

uppfattningar gör att många elever vill lämna sitt område. De vill emellertid inte fly från många 

invandrare i sig, utan från vad det innebär i dag i Sverige att vara invandrare, att ha vuxit upp i 

ett ”invandrartätt” område och fått sin grundläggande utbildning i en ”invandrarskola”. Denna 

analys giltighet underbyggs ännu mer av skillnader mellan Maltaby och Sikaby. Det senare är 

relativt anonymt i bredare sammanhang (den ”breda” omgivningen) och har fortfarande inte med 

full styrka drabbats av alla de konsekvenser som Maltaby har varit med om. Men som många 
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från Sikabyskolan varnar är de på väg att hamna i liknande situation, inte minst för att den 

omedelbara omgivningen här (föräldrar) agerar enligt samma mönster och håller på att framkalla 

samma konsekvenser för Sikabyskolan som den ”breda” omgivningens reaktioner har inneburit 

för Maltabyskolan eller för den delen för många andra skolor i beryktade områden.  

 

Omgivningens attityder och det ständiga ifrågasättandet av skolor i vissa områden med 

hänvisning till språk, krav, normer, disciplin urholkar också värdet på utbildningen som 

ungdomarna tillägnar sig där. Om utbildningen är en form av kapital, hård valuta att byta mot 

stabil ekonomisk situation och förverkligande av individuella drömmar, då kan vi säga att 

Maltabyungdomarnas (och Sikabyungdomarna är på god väg att hamna i samma läge) 

utbildningskapital har urholkats. Dess värde är bestämt av placeringen i det urbana rummet, ett 

rum som är hierarkiskt ordnat efter etniska, sociala och symboliska rangordningar. I detta 

perspektiv framgår det nästan hopplöst för skolpersonalen i de berörda skolorna (främst i 

Maltaby) att kunna höja värdet på det utbildningskapital deras skolor utrustar eleverna med. Jag 

vill inte låta alltför pessimistisk och deterministisk, men det som hittills har framkommit i denna 

rapport som helhet ger oss lite utrymme för några andra slutsatser. Det rumsbestämda 

utbildningskapitalets värde skapas inte uteslutande i ett område och kan följaktligen inte heller 

förändras uteslutande i ett område, oavsett vilka tjusiga projekt skolorna startar upp. Kapitalet 

skapas alltid i relation med omgivningen, andra föräldrar, skolor, områden, medierna, 

forskningen och kan bara förändras i relation med omgivningen.   

 

Delrapporten visar också att samtliga intervjuade elever, med olika etniska bakgrund, sociala 

ställning, kön, vistelselängder i Sverige och familjekonstellationer, känner till rätten att välja 

skola. Informationen finns således, vilket innebär att de som är kvar inte är några hjälplösa och 

dåligt informerade elever och föräldrar. Det faktum att de är kvar, kan också betraktas som ett 

aktivt val i sig. De väljer att stanna kvar på sin skola, trots möjligheten att byta till en ”svensk” 

eller profilskola någon annanstans. Anledningen till att de är kvar är enligt många elever att de 

trivs bra på sin skola, att skolan är relativt bra, att de känner sig trygga, att de har kompisar, att 

det är nära hemmet och att det förekommer lite eller nästan ingen mobbning alls. Ytterligare ett 

argument eleverna kommer med är att de är oroliga för att bli marginaliserade, ”dissade” och 

reducerade till en avvikande minoritet om de går någon annanstans. Dessa är mycket starka 

argument som talar för de aktuella skolorna och deras försök att stävja elevutflöde. Det finns 

saker att förbättra som i alla andra verksamheter och organisationer – kravnivåer framstår som 

det mest akuta att utreda och åtgärda – men skolorna har en rejäl grundplåt, i form av elevernas 
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tilltro och trygghetskänsla, till ett starkt utbildningskapital att förvalta. Det eleverna anger som 

de största bristerna faller tillbaka i resonemanget om det urholkade värdet på det rumsbestämda 

utbildningskapitalet. På Maltabyskolan efterlyser de fler svenskar för att ”lära sig bättre svenska” 

och ”få svenska kompisar”. Men det handlar inte om att de vill ha andra människor i sin närhet 

för att ersätta de som finns där i dag. Det handlar om ”kalkylen” att fler svenskar skulle förändra 

omgivningens inställning gentemot deras skolor och förväntningar på dem själva och därmed 

öka värdet på deras utbildningskapital. Sikabyskolan alstrar fortfarande ett relativt starkt 

utbildningskapital. Detta märks också i hur eleverna resonerar om eventuellt byte av skola, de 

flesta som skulle kunna tänka sig gå någon annanstans ville göra det av profilskäl. Givet 

föräldrarnas inställning, och i synnerhet mammornas vilka verkar vara pådrivande och 

bestämmande vad gäller byte av skola, kan dock detta komma att ändras snabbt, även i 

Sikabyskolans fall.    

 

Jag har både under intervjuerna och under analysarbetet varit särskilt observant för eventuella 

skillnader mellan hur killar och tjejer resonerar om området, skolan, valfriheten och framtiden. 

Jag kan faktiskt inte hitta några avgörande skillnader, förutom att killar i några fall tyckte att det 

blev tråkigare stämning på skolan i och med att tjejer i större utsträckning väljer att byta skola. 

Inte heller har jag kunnat observera några skillnader beroende på elevernas etniska bakgrund i 

meningen att elever från vissa etniska grupper skulle resonera radikalt annorlunda än deras 

klasskamrater om de teman som togs upp under intervjuerna. Eleverna delade för det mesta 

gemensam social bakgrund (barn till arbetare) och de få som kunde identifieras som medelklass 

hade liknande uppfattningar som deras klasskamrater. Överlag kan jag nu i efterhand konstatera 

att det rådde en påtaglig konsensus bland eleverna om orsaken till de problem de upplever och 

om de positiva omdömen de hade om sin skola. De hade dock inga eller väldigt diffusa 

uppfattningar om vad som skulle kunna göras för att förändra situationen för deras skolor. Att få 

dit fler svenskar eller förändra omgivningens negativa attityder var ett standardsvar.  

 

Om jag nu avslutningsvis skall försöka mig på en rekommendation till de aktuella skolorna om 

vad de skall göra för att stärka sin position på skolmarknaden, har jag mot bakgrund av det som 

har framkommit i denna delrapport och för den delen i hela rapporten, bara en rekommendation 

att ge. Det rumsbestämda utbildningskapitalet kan skolorna endast påverka till viss del genom 

det interna arbetet, lärarnas fortbildning och mer resurser till personalförstärkning och ny 

utrustning och där verkar skolorna ha kommit förhållandevis långt. Eller i alla fall lika långt som 

merparten av de svenska skolorna. Den andra delen av det rumsbestämda utbildningskapitalet 
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skapas i relation till omgivningen och den delen kan skolorna på egen hand inte göra mycket åt. 

Därför krävs det att frågan om mångkulturalism, integration och segregation i boende såväl som 

inom utbildning ständigt och konsekvent frikopplas från vissa bostadsområden och skolor och 

diskuteras som en gemensam angelägenhet i samhället. Bara på det viset kan det rumsbestämda 

utbildningskapitalet göra sig av med prefixet ”rumsbestämda” och bli till det som var menat från 

början, ett kapital vars värde bestäms av de kunskaper och färdigheter individer besitter, oavsett 

om de är förvärvade i Maltaby eller på Östermalm. 
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