

Skolan som integrationsarena?
ANDERS EKLUNDH
Minnet av en skola
Den svenska grundskolan är en institution
som nästan alla på något sätt har varit i
kontakt med antingen som barn eller som
vuxen. Därför har de flesta också en uppfattning om skolan baserade på egna erfarenheter och alla bär med sig ett och annat
minne från skoltiden. Som individer blir vi
i hög grad formade av skolan, det är där vi
träffar våra vänner, lär oss saker om världen och inte minst om oss själva. Om vi
tänker tillbaka så inser vi kanske att dagens
skola skiljer sig åt från den skola vi själva
slussades igenom, skillnaden synliggörs
inte minst i vad som lärs ut och hur det lärs
ut. Tramporglar, räknestickor och skamvrår
har förpassats till historien och lämnat plats
för andra mer samtida hjälpmedel och pedagogiska grepp. Skolan och skolpolitiken
har förändrats och förnyats och som allt annat präglas den av sin samtid. Sverige hade
under en lång tid ett väldigt fragmenterat
skolsystem med olika linjer och privata alternativ men under 1940–60-talen skedde
en förändring med en utveckling mot en
enhetlig skola. Detta innebar att skolan,
genom statlig styrning, skulle garantera
en likvärdig utbildning oavsett i vilken del
av landet man var bosatt. Skolan var centralstyrd, vilket innebar att valfriheten för
eleverna begränsades. Men under 1970-talet började en decentraliseringsprocess där
ansvaret för skolan mer och mer sköts över
till kommunerna, en process som kulminerade i den reform som 1991 gav elever frihet
att själva välja skola. Reformen 1991 och
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efterföljande reformer har inneburit ökad
frihet för både elever och enskilda skolor.
Detta har också gjort att man idag kan se en
ökad konkurrens mellan skolor. Detta är en
utveckling som vissa vill bromsa och andra
främja, det råder med andra ord en oenighet
vad gäller synen på skolorna och den konkurrenssituation de befinner sig i. Den politiska debatten om skolan har ofta präglats
av argumentation för eller emot ökad frihet
för skolor att etablera sig och/eller skapa
olika inriktningar, en debatt som i grunden
handlar om i vilken grad skolor ska kunna
konkurrera med varandra och vilka effekter
det ger på det övriga samhället.
Det sägs att den svenska skolan blir alltmer uppdelad och att elever genom sina fria
val väljer bort de skolor som har ett sämre
rykte, vilket leder till en ökad segregation
inom och mellan skolor. Men vad säger
forskningen? Vad har hänt sedan början
av 1990-talet då valfriheten på allvar infördes i det svenska skolsystemet? Denna
artikel baseras på forskningslitteratur som
undersöker elevers val av skola och hur
dessa val påverkar segregationen i skolan.
Syftet är att visa att effekterna av det fria
skolvalet inte är helt klarlagda. Den forskning som finns visar mer än tydligt att det
har vuxit fram en mer komplex situation
där många olika faktorer står i relation till
varandra. Det finns ingen entydig bild hur
grannskapet, strukturella faktorer och social bakgrund samverkar och påverkar hur
och varför elever och föräldrar väljer skola.
Det finns därför anledning att utforska detta



vidare och inte minst i andra områden än i
de tre stora städerna i Sverige.

En arena för integration
Ett underliggande antagande i forskningen
och i politiken är att en blandning av elever
med olika bakgrund är bra för samhället
och att en skola där elever delas upp i olika
socioekonomiska och/eller etniska kategorier i slutändan leder till ett samhälle som
inte är önskvärt. Men varför är en blandning av elever med olika erfarenheter så
viktig? Spelar det egentligen någon roll om
eleverna är uppdelade utefter socioekonomisk och etnisk bakgrund?
Om vi ser skolan som en arena där möten
och nätverk skapas blir det eftersträvansvärt med en blandning av elever med olika
bakgrund eftersom blandningen ger förutsättningar för integration i samhället. Jag
menar inte att minoriteten ska anpassa sig
till majoriteten utan det handlar om en ömsesidig anpassning. Det första man tänker
på är förstås blandningen mellan svenskar
med utländsk härkomst och de med svensk
härkomst där olika kulturer och värderingar möts. Men det handlar inte bara om
individer med olika etnicitet och bakgrund
utan också om ett möte mellan ungdomar
och vuxna, mellan olika ungdomskulturer
osv. Om skolor delas upp och elever med
samma bakgrund, värderingar, kultur etc
samlas i speciella skolor förminskar man
också skolan som arena för möten, vilket
kan leda till att det skapas en stereotypisk
bild av »de andra». Sådana stereotypiska
bilder skapas ideligen och har genom historien legat till grund för olika konflikter och
förföljelser. Forskning från Nederländerna
visar att det skapar problem när elevsam-

mansättningen likriktas och eleverna segmenteras upp i olika skolor. Skolan har då
slutat att fungera som en mötesplats vilket
innebär att elever i olika skolor lever i helt
olika sociala världar (Karsten 1998). Segregation och uppdelning av skolor påverkar
därför samhället negativt genom att det i
förlängningen leder till ett osolidariskt och
ojämlikt samhälle.
För att motverka en sådan utveckling
är individers delaktighet eller känsla av
delaktighet i samhället viktigt. Denna delaktighet påverkas starkt av tillgången till
sociala nätverk, vilket kan erhållas genom
olika arenor. Genom dessa arenor skapas
sociala kontakter och samarbete, vilket i
sin tur bildar grunden för en förståelse för
varandra (Sandberg 1998). Deltagande på
arenorna ger möjlighet att bygga upp sociala nätverk, relationer och kontakter, vilka
i sin tur medför en ökad grad av delaktighet
(Vranken et al 2003). Ofta är dessa arenor
förknippade med olika institutioner och
organisationer i samhället. Arbetsplatser,
skolor, bostadsområden och föreningsliv
är exempel på arenor där individer med
olika värderingar, bakgrund och så vidare
samexisterar sida vid sida. Om vi fokuserar på arenor fokuserar vi också på frågor
som innefattar individers deltagande och
rättigheter på dessa arenor. Frågan om hur
skolsystemet har påverkats av elevers val
av skola skulle då få ytterligare en dimension, nämligen vad har hänt med skolorna
som arenor för integration?
Jag måste dock påpeka att skolan ska
ses som en möjlig arena för möten, bara
för att en skola på pappret har en heterogen elevsammansättning behöver det inte
betyda att skolan fungerar som en arena för
integration, tvärtom så kan den i vissa fall
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förstärka ett »vi» och »dom» förhållande.
Men det finns en möjlighet för någon form
av ömsesidig förståelse genom möten och
samarbete, en möjlighet som inte finns på
arenor med en homogen sammansättning
av individer.

Skolpolitik i 90-talets Sverige
I Sverige har skolsystemet historiskt sett
kännetecknats av en liten möjlighet till
valfrihet. Den starka styrningen hörde
samman med tanken att all grundskoleutbildning skulle göras likvärdig över hela
landet. Tanken var att skolsystemet skulle
regleras från Stockholm vilket skulle garantera likvärdigheten i systemet, man ville
med andra ord undvika lokala variationer.
Skolan detaljstyrdes därför under en lång
tid av olika ämbetsverk.
Elevers rätt att fritt välja skola infördes i
början av 1990-talet. Under 1990–91 togs
beslutet att kommunerna skulle fördela sina
resurser efter behov till samtliga skolor med
skolpliktiga elever, dvs både offentliga och
fristående skolor. Flera kommuner införde
skolpengssystemet som ett sätt att öka valfriheten (Montin 2004). Denna reform kan ses
som frukten av en utveckling som grundlades under 1980-talet där den statliga styrningen alltmer kom att försvinna till förmån
för kommunal styrning och ansvar. Men
ansvaret sköts inte bara över på kommunerna, även den enskilda medborgaren, dvs
kunden, skulle också ha ett visst inflytande
över verksamheten. Just det fria valet av
skola kan ses som ett sätt att ge föräldrar och
elever mer att säga till om i skolverksamheten samt sporra skolorna till att utveckla
sin verksamhet efter kundernas önskemål. I
1995 års budgetproposition förklaras att:
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De kommunala skolorna är i det moderna skolväsendet självständiga enheter med stor frihet under eget ansvar.
De kan sägas konkurrera med varandra
och med fristående skolor. Denna konkurrens i förening med den valfrihet som
finns idag är en stimulans för skolans utveckling. (Skolverket 1995:11)
Vidare tillkännages också att ingen skola
får verka socialt eller ekonomiskt segregerande då skolan ska motverka diskriminering, rasism och främlingsfientlighet.
Propositionen slår även fast att alla ska
ha samma möjlighet att välja skola och att
det är viktigt med en blandning av elever
med olika erfarenheter, sociala tillhörigheter och kulturer i skolan. Den socialdemokratiska regeringen följde därmed den
borgerliga och fastslog valfriheten i den
svenska grundskolan. Decentraliseringen
av det svenska skolsystemet var alltså något som både den borgerliga och den socialdemokratiska regeringen strävade efter.
Det svenska skolsystemet hade därmed gått
från att ha varit ett av de mest offentligt dominerande och enhetliga skolsystemen i
världen, till ett system med en hög grad av
valfrihet (jmf Dovemark 2004; Blomqvist
& Rothstein 2000; Ahlin & Mörk 2005).
Detta medförde att perspektivet på skolan som förmedlande av gemensamma
demokratiska värderingar försköts mot
ett mer individinriktat synsätt, det kollektiva fick ge med sig för det individuella
(jmf Englund 2003; Bunar & Kallstenius
2006; Dovemark 2004). Utbildning blev
något som föräldrar och deras barn aktivt
skulle ta ställning till för att förvalta sin
egen framtid, vilket ligger i linje med de
nyliberala tankegångar som växte fram
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under 1980-talet. I relation till likvärdighetsbegreppet innebar utvecklingen också
en större förändring. Det traditionella synsättet att likvärdighet var allas rätt att delta
i en utbildning, samt att alla skolor skulle
kunna erbjuda en likvärdig utbildning kom
att förskjutas mot en individnivå där likvärdighet istället tolkades som att alla ska
ha rätt till en optimal utveckling (jmf Berg
et al 1999; Skolverket 2003; Quennerstedt
2006; Wahlström 2002). I praktiken innebar det att elevers rätt att välja skola och
inriktning blev viktigt och i och med detta
började skolorna också på allvar att utsättas för konkurrens. Kritikerna i debatten
hävdade att ökad konkurrens bland annat
skulle öka segregationen och dela in skolor
i A- och B-lag, medan de som förordade
reformerna ansåg att konkurrens mellan
skolor skulle leda till pedagogisk förnyelse,
kostnadseffektivitet och ökat inflytande för
föräldrar.

Forskning kring valfrihet och segregation
Det har gjorts ganska få undersökningar
om skolval och processerna bakom dessa
val. De studier som finns har kommit under
senare tid. En anledning till detta kan vara
att det har tagit ett tag för skolreformen
att slå igenom. Historiskt sett har det varit
ganska få elever som har bytt skola och effekterna av dessa byten har varit marginella. Det är först på senare tid som man har
märkt en skillnad, där elever i högre grad
börjat utnyttja valfriheten. Kjellman (2001)
visar att de skolval som sker i Stockholms
innerstad, vilken i huvudsak befolkas av
högutbildad medelklass, görs av både lågoch högutbildade föräldrar. Enligt denna

studie finns det inga belägg för att valfriheten gör att den sociala segregationen ökar i
Stockholms kommunala skolor. Att skolor
som ligger i områden med hög andel lågutbildade och/eller hög andel individer med
utländsk härkomst skulle förlora elever
till andra skolor rent generellt gick inte att
utläsa. Den enda generella slutsatsen som
kan dras är att de skolor som lockar en stor
andel elever från andra områden har en omgivning som präglas av hög utbildning och
låg arbetslöshet och oftast har dessa skolor också någon slags profil. Andra studier
visar att de mönster av socioekonomiska
skillnader som kan ses internationellt endast kan hänföras till valet av friskolor i det
svenska skolsystemet och den tendens till
segregation som finns vägs upp av att det
är en förhållandevis liten del av föräldrarna
som utnyttjar det fria valet (Blomqvist &
Rothstein 2000).
Anledningen till att skolvalsreformen
överlag inte i stort har påverkat den sociala
sammansättningen i skolan sägs bero på att
skolorna är relativt låsta vad gäller utökning av antalet elever, alla som vill får helt
enkelt inte plats i de populära skolorna. De
flesta föräldrar har inte heller gjort ett aktivt
val utan eleven går i den skola som de tillhör rent administrativt.1
Bunar och Kallstenius (2006) visar, tvärtemot Kjellmans (2001) studie, att valet av
skola i Stockholm innebär att nästan var
femte elev byter till en skola som inte ligger i den egna stadsdelen. Studien åskådliggör en rörelse där elever från svenskglesa
förortsområden väljer att gå i kommunala
skolor i innerstaden med motiven att lära
sig bättre svenska, tillgodogöra sig djupare
1

Vilket också kan betraktas som ett aktivt val.
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kunskaper och hitta en lugn skolmiljö. Eleverna ville också fly från den stigmatisering
de upplevde i förorten, med målet att skaffa
sig ett bra nätverk och umgänge. Detta kan
ses om ett tecken på en medvetenhet som
rör vilken skola som man tror ger bäst utfall i framtiden, det fria skolvalet ses som
en möjlighet att skapa sig en bättre framtid.
Det är en rörelse där elever från områden
med dåligt rykte söker sig in till skolor i
områden som anses vara bättre. Frågan är
hur dessa elever klarar sig och om de kan
uppnå målen de hade med att byta skola.
Trots att de flesta föräldrar inte utnyttjar
det fria valet så är en stor andel föräldrar,
oavsett social och ekonomisk situation, positivt inställda till valfrihet i grundskolan
men de tror också att detta system ger upphov till vinnare och förlorare. Enligt de studier (Blomquist & Rothstein 2000; Damgren 2002; Gustafson 2006; Jönsson et al
1993; Skolverket 1995; Skolverket 2003)
som har gjorts spelar bland annat föräldrarnas utbildning en viktig roll då högutbildade föräldrar tenderar att engagera sig mer i
sina barns skolgång vilket i sin tur gör att de
kan hjälpa sina barn att manövrera bland de
olika utbildningarna. De hjälper helt enkelt
till att välja en utbildning som i slutändan
kan ge en gynnsam framtid. I andra änden
finns de elever/föräldrar som inte kan, eller
inte har förmågan att se de möjligheter som
finns, vilket gör att utbildningen inte leder
fram till önskat arbete och försörjning.
Dock, man gör det lite lätt för sig när
man kategoriserar elever som vinnare eller
förlorare och bara hänför detta till föräldrarnas utbildningsnivå. Förklaringen är mer
komplex än så.
Oftast är de undersökningar som har
gjorts koncentrerade till områden i storstäGEOGRAFISKA NOTISER
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derna Stockholm, Göteborg och Malmö.
Det är i dessa regioner som man kan se en
utveckling mot en uppdelning av elever vilket i första hand kan kopplas samman med
en ökad bostadssegregation. Bostadsområdet har generellt en stor betydelse för hur
den sociala sammansättningen ser ut i skolan. Till exempel får segregation i boendet
den effekten att elever redan från början får
uppfattningen om sina respektive positioner i samhället, vilket betyder att man inte
enbart genom skolpolitik kan överbrygga
problemet med segregation i och mellan
skolor. Att boendet har en stor betydelse
för skolans sociala sammansättning är i och
för sig inte så förvånande. Segregationen
i boendet gör att områden och dess skola
automatiskt betraktas som segregerad av
det övriga samhället. Nihad Bunar (2001)
kallar detta för en negativ representation,
vilken skapas när ett område utpekas som
annorlunda av det övriga samhället. Denna
negativa representation avspeglas på skolan
som får en stämpel på grund av närområdet.
Ofta används elevernas invandrarbakgrund
som förklaring till kulturella skillnader,
sämre inlärningsmiljö, stökighet med mera
när man istället kan hitta orsakerna i andra
faktorer, till exempel marginaliserade och
arbetslösa föräldrar och minskade resurser
till skolan. Dessa problem gör i sin tur att
närområdets och skolans rykte försämras
vilket får till följd att föräldrar väljer att
placera sina barn i en annan skola, en skola
som anses mer stabil och har ett bättre rykte
(Bunar 2001; van der Burgt 2006; Skolverket 1995).
Föräldrarnas syn på sina barns skolgång
präglas också av det minne de själva hade av
sin egen skolgång. Individer har en förmåga att urskilja mönster mellan olika skolor
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och det är inte bara högutbildade föräldrar
som har denna förmåga utan alla föräldrar,
i mån av möjlighet, väljer den skola som de
tror passar för barnen. I områden med hög
andel individer med utländsk härkomst har
föräldrarna ofta en uppfattning om att det
är viktigt att barnen lär sig svenska språket, en oro som delas av föräldrar oavsett
svensk eller annan härkomst.
I Skolverkets undersökningar finns
mönster som tyder på att byte av skola
främst sker mellan områden som har olika
sociala och kulturella strukturer, där områden som anses vara »fattigare» förlorar
elever och därmed resurser till skolan. En
enkätundersökning som gick ut till förvaltningschefer i olika kommuner gav ett
tydligt resultat. I storstäder och förortskommuner upplevde cheferna att kvalitetsskillnader hade uppstått mellan skolor och
att det fanns skolor som var attraktivare än
andra (Skolverket 2003).
I och med att skolorna konkurrerar med
varandra så pågår det en dragkamp om
elever, och just denna konkurrens ses, inom
den forskning som baseras på nationalekonomiska teorier, som en drivande faktor
för att motverka segregation inom skolan.
Bristen på information ses som det största
problemet då den hindrar individer från att
fatta rationella beslut om sitt val av skola.
Att skolorna riskerar att bli uppdelade bemöts med att konkurrenssituationen är dålig; med mer konkurrens kan alla göra bruk
av sitt fria val och därigenom reduceras
segregationen mellan skolor (Bergström &
Sandström 2001). Med denna marknadsliberala syn på verkligheten blir segregation
eller uppdelningen av skolan bara ett utfall
av irrationella val, som kan botas med information.

Visst kan bristfällig information vara
en del i problematiken men det är inte hela
sanningen, verkligheten är mer komplicerad än så. Olika strukturella faktorer påverkar möjligheten till val av skola, till exempel brist på tid, pengar, arbetslöshet, svårt
att få lån från banken när man vill flytta till
ett annat område är några faktorer som har
inflytande på de möjligheter man upplever
sig ha vid ett val. De olika hinder som finns
innebär att det i praktiken inte finns något
fritt val för vissa individer (Skawonius
2005).
De olika profiler som har vuxit fram
inom både de kommunala och fristående
skolorna påverkar också uppdelningen av
elever. För skolan blir det viktigt att ha en
attraktiv profil eller inriktning för att attrahera elever. I dagsläget finns det en bred
variation av inriktningar och profiler i både
kommunala och fristående skolor, exempelvis engelska, innebandy för tjejer, matematik, fotboll, ridning eller något annat. En
del försök har gjorts att genomföra intagningsprov på vissa av dessa skolor, något
som senare har förbjudits av Skolverket.
Samtidigt har antalet fristående skolor ökat
stadigt och i år är ansökningarna om att få
starta fristående skolor uppe i 563, vilket
är 200 mer än förra året. Ansökningar som
gäller grundskolan har ökat från 124 till
215 detta år och flertalet av dessa ansökningar gäller ombildandet av kommunala
skolor till fristående skolor.
Denna ökning kan delvis förklaras med
att de fristående skolorna fram till slutet av
90-talet har fungerat som buffertar då elevantalet i den kommunala skolan varit högt
men i dagsläget sjunker antalet elever och
kommunala skolor tvingas lägga ned. En
väg att hantera hotet om nedläggning är att
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ombilda skolan till en fristående skola. Flera
av Skolverkets undersökningar visar på att
just fristående skolor bidrar till en uppdelning mellan elever, där elever segmenteras
utefter sociokulturella, prestationsmässiga
och etniska faktorer (Skolverket 2005).

Skolan som arena för integration
Men vad har då hänt med skolan som en
arena för integration? I och med den förskjutning som har skett inom skolsystemet
mot individualisering, likvärdighet i betydelsen allas lika rätt att välja, och decentralisering, har också skolan blivit mer uppdelad och där de som har resurser i form av
engagerade föräldrar, information och så
vidare har större möjlighet att göra ett bra
val. Det har betytt att det främst är en urban medelklass som kan utnyttja skolvalets
möjligheter, vilket tyder på att en likvärdig
utbildning för alla elever inte upprätthålls.
Det i en skola som inte ska verka socialt eller ekonomiskt segregerande. Denna
process, vilket bland annat leder fram till
ökad ojämlikhet och förstärkt segregation
mellan skolor och individer, kan tydligt ses
i till exempel Storbritannien, som införde
valfrihet i skolsystemet redan under 1980talet (Bagley, Woods & Glatter 2001; Walford 2003; Lankford & Wyckoff 2001; Adnett, Bourgheas & Davies 2002; Smith &
Meier 1995; Adnett & Davies 2003; West
2006; Reay & Lucey 2000; Bifulco & Ladd
2005; Walford 2006).
I Sverige är segmentering av elever
främst ett storstadsproblem koncentrerat till
Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket till
viss del kan förklaras av att det i storstadsoch förortskommuner finns många olika
valmöjligheter och andelen elever som
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väljer skola blir därför högre. De undersökningar som har gjorts har också främst
gällt dessa områden, vilket innebär att vi
inte vet så mycket om utvecklingen i landet
generellt. Men man kan misstänka att den
utveckling som vi ser i storstadsregionerna
finns eller kommer att sprida sig även till
andra områden.
Som jag ser det så finns fortfarande
grundskolan kvar som en arena för integration om än i något försvagat tillstånd.
Det finns en del motstridiga uppgifter som
bör undersökas närmare och framförallt
om man kan se denna utveckling utanför
storstäderna. Men tittar man på de undersökta fallen inom forskningen så finns det
helt klart områden där skolan har tappat
sin funktion som mötesplats mellan olika
individer, frågan är bara hur det ser ut generellt. Mer forskning måste göras för att
försöka åskådliggöra vad som händer både
på individuell nivå (orsaker bakom val), på
skolnivå (vad händer på skolan, integration, segregation, pedagogik osv) och på
kommunnivå (politiska beslut, förhållande
stat–kommun etc).
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