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Abstract 

Den här uppsatsen behandlar det fria skolvalet ur ett mångfalds- och segregationsperspektiv 

där yrkesverksamma högstadielärare har intervjuats angående hur de upplever att det fria 

skolvalet påverkar den svenska skolan ur ett segregations- och mångfaldsperspektiv. Studien 

har varit kvalitativ och har använt sig av intervjuer som empirisk insamlingsmetod. Empirin 

har presenterats för att sedan analyseras med hjälp av två analysverktyg: Rational Choice 

Theory och Strukturalism. Lärarna upplevde det fria skolvalet som en påverkansfaktor utifrån 

både ett segregations- och mångfaldsperspektiv, där det fria skolvalet inte enbart har varit 

negativt. 
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The highest performing education systems across OECD countries are those that 

combine excellence with equity. A thriving education system will allow every student to attain 

high level skills and knowledge that depend on their ability and drive, rather than on their social 

background. (OECD, 2015, s.3) 

 

1. Inledning 
Både Kallstenius och Trumberg lyfter fram det fria skolvalet inom den svenska grundskolan som 

en bricka i det politiska spelet sedan början av 1980-talet (Kallstenius, 2007, s.8-9; Trumberg, 

2011, s.12). Dock fanns det ett restriktivt förhållningssätt gentemot införandet av ett öppnare 

skolval under detta årtionde. Detta skilde sig mot början av 1990-talet då vindarna började vända. I 

början av 1990-talet beslutade riksdagen att sjösätta ett friare skolval där föräldrar/elever skulle få 

välja en skola i eller utanför den egna kommunen. Valet blev då fritt mellan skolor med antingen 

kommunal eller fristående huvudman (ibid). En rad olika beslut öpnade exempelvis vägen för 

friskolor att ta plats på skolmarknaden. Positiva argument för det fria skolvalet har kommit att röra 

det faktum att makten över elevernas skolgång flyttades från olika lokala skolförvaltningar till 

föräldrarna. Det fria skolvalet har även skapat en konkurrenssituation om eleverna. Denna 

konkurrenssituation kan främja skolutveckling eftersom skolor i högre grad konkurrerar om elever. 

Motståndare till skolvalet lyfter fram att marknadens intåg inom utbildningssfären kan medföra 

selektering inom skolväsendet. Bunar & Sernhede och Skolverket lyfter fram att denna selektering 

ligger/kommer att ligga svagare elever i fatet (Bunar & Sernhede, 2013, s.7; Skolverket, 2010b, 

s.39). Gewirtz et al. lyfter fram att argument för det fria skolvalet har rört att det garanterar den 

personliga friheten samtidigt som skolorna tvingas vara mer uppmärksamma gentemot sina 

”kunder” (Gewirtz et al. 1995, s.20, 91). Delvis grundar det sig i att skolorna behöver dessa 

”kunder” för att överleva (ibid). Detta kan exempelvis ta sig uttryck i att skolor blir selekterande av 

vilka elever man väljer ska gå på ens skola/skolor. Uppdrag Granskning lyfter fram i en granskning 

av friskolor att friskolor kan vara selekterande av elever, vilket ligger svagare elever i fatet 

(Uppdrag Granskning, 2013, ”Privatskolorna är ett fiasko”). 

Det finns en rad förklaringsmodeller till varför olika val görs. Inom skolans värld görs val av 

antingen elever eller skolor där elever väljer skolor att söka sig till (tillsammans med föräldrarna). 

Samtidigt kan skolorna, i viss mån, välja bland de elever som söker sig till skolan. Boudon lyfter 

exempelvis fram Rational Choice Theory (hädanefter utskrivet som RCT), en teori som utgår från 

att de som har haft möjlighet att ta till sig information om ett ämne även kommer att handla 

rationellt inom den sfär de har tagit till sig information om (Boudon, s.3). Föräldrar/elever med 

kunskap om vilka skolor som är bra kan välja skolor utifrån kunskapen om vilka styrkor och 

svagheter som olika skolor har. Samtidigt vet friskolorna vilka elever som är bra för deras rykte. 

Dessa två delar kan skapa en segregerande process inom skolan. Därav kan det vara ett rationellt 

handlande att använda det fria skolvalet för egen vinning för både föräldrar/elever och för skolor. 

I den skolsegregation som uppstår finns både vinnare och förlorare men ingen undviker att 

påverkas av den. Antingen vinner man eller förlorar på  skolsegregationen eftersom alla elever 

kommer att påverkas av den. Vissa skolor får ett högre antal starkare elever medan andra skolor får 

ett högre antal svagare elever i förhållande till vad man tidigare har haft. Dessa förskjutningar av 

elever mellan olika skolor leder till att skolornas attraktionskraft antingen ökar eller minskar. Det 

fria skolvalet öppnade upp möjligheten för den valfrihet som man ser inom skolan. Samtidigt 

skapades inte i ett vakuum, utan skolvalet har snarare växt fram utifrån ett komplext samspel 

mellan en rad olika faktorer i en komplex verklighet. Bunar & Sernhede lyfter fram att användanet 

av det fria skolvalet (och valet i sig) kan präglas av ”motsatta ideologier, […] värderingar, 

traditioner, […] svårrubbade ekonomiska realiteter och statushierarkier” (Bunar & Sernhede, s.7-

8). Därför är det intressant att undersöka det fria skolvalet som en påverkansfaktor inom skolans 
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värld. Den här studiens syfte är att undersöka lärares upplevelser av det fria skolvalet utifrån ett 

mångfalds- och segregeringsperspektiv. 

När det kommer till friskolor har vinstuttag i friskolorna kommit att bli ett diskuterat ämne. Bunar 

& Sernhede lyfter fram att även lärartätheten visat sig vara intressant att undersöka eftersom den 

har visat sig lägre på friskolor än på kommunala skolor (Bunar & Sernhede, 2013, s.7). Det kan 

ändå tänkas att skolor arbetar med att framstå som attraktiva för elever och föräldrar lärartätheten 

till trots. Man kan tänka sig att erbjuda olika profileringar är en sak skolor kan locka med. (ska inte 

vara här?) 

2. Bakgrund 
2.1 Mot förstatligande, sedan decentralisering 

Efter andra världskriget lyftes skolan fram som en speciellt viktig byggsten för det svenska 

samhället. Nu ville man blanda elever från alla sociala klasser eftersom den gamla uppdelningen av 

elever i folkskola och läroverk uppfattades som gammaldags. Det gamla systemet sågs framförallt i 

kontrast mot den jämlikhet man ville att den svenska skolan skulle komma att genomsyras av. I det 

moderna Sverige skulle alla ges samma möjligheter att ta del av högre studier oberoende av 

personlig bakgrund. Bunar & Sernhede och Trumberg lyfter fram att detta ledde till att man började 

se över ett skolsystem som tidigare hade varit fragmentiserat sett till både linjer och privata 

alternativ (Bunar & Sernhede, 2013, s.9; Trumberg, 2011, s.12). Mellan 1940- och 1960-talet 

förändrades det svenska skolväsendet mot att bli en mer enhetlig skola där man skulle garanteras en 

likvärdig utbildning oberoende av vilken del av landet man kom från/bodde i. 

Tecken indikerar att en decentralisering av skolan började ske redan under 1970-talet. 

Decentralisering gjorde att kommunerna fick axla det statliga ansvaret för skolan. Politiska beslut 

under 80- och 90-talen gjorde att kommunerna skulle fördela sina resurser mellan alla skolor, 

kommunala som fristående. Trumberg lyfter fram att även skolpengen instiftades under samma 

tidsperiod av flera kommuner för att öka valfriheten för elever/föräldrar att välja mellan landets 

olika skolor (Trumberg, 2011, s.12). Gewirtz et al. lyfter fram att det fria skolvalet skapar en ökad 

konkurrenssituation eftersom föräldrar och elever i högre grad söker sig eller vill söka sig till 

skolor med ett gott rykte och/eller attribut som föräldrarna värdesätter (Gewirtz et al. 1985, s.122). 

Detta skapar en konkurrenssituation om både skolplatser och elever (om det blir tryck på en grupp 

av skolor). Konkurrenssituationen är mest påtaglig i storstadsområdena medan det i mindre 

områden verkar finnas en lägre grad av konkurrens mellan skolorna. Konkurrenssituationen som 

uppstår om eleverna verkar härröra från både fristående och kommunala skolor, samt att 

konkurrensen sker mellan aktörer både inom och utanför de egna kommungränserna. Skolverket 

lyfter fram att det fria skolvalet även kan skapa en konkurrenssituation mellan kommunala skolor 

inom en och samma kommun (Skolverket, 2010, s.37). I en rapport från Skolverket pekar man på 

att konkurrenssituationen har lett till tre saker: ”ökade kostnader för kommunen” (1), ”fler elever 

byter skolor och program” (2), samt ”en förbättrad kvalitet i de kommunala skolorna” (3) 

(Skolverket, 2010, s.39). Ökad kvalitet lyfts fram som en faktor på tre fjärdedelar av de kommunala 

skolorna (ibid). De kommunala skolorna säger att konkurrenssituationen befrämjar en viss form av 

samverkan på marknaden. Samverkan innebär att man antingen samverkar inom kommunens 

geografiska län eller med närliggande kommuner kring eleverna i deras geografiska 

upptagningsområde. Skolverket lyfter fram att samverkan exempelvis gäller för 

”informationsutbyte angående intagning”, men även mer direkt i form av ett gemensamt 

intagningssystem (Skolverket, 2010, s.38). Det uppges även vara vanligt med viss samverkan 

avseende programutbud mellan skolor inom ett geografiskt område, ett samband som i viss 

utsträckning även kan ses mellan friskolor. 

Bunar & Sernhede och Skolverket lyfter fram att när kommunerna axlade ansvaret för skolorna 

ledde 1990-talets decentralisering fram till att mindre resurser kom att finnas tillgängliga för 
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ekonomiska insatser gentemot skolorna (Bunar & Sernhede, 2013, s.11; Skolverket, 2010, s.9). 

Eftersom olika kommuner har varierande ekonomisk styrka blir även skolornas ekonomiska 

förutsättningar olika (ibid)
1
. Skolverket har exempelvis lyft fram att resursanpassning i enlighet 

med skolors olikartade behov och önskemål i landets olika delar var en av anledningarna till att 

skolorna kommunaliserades (Skolverket, 2012b, s.9). Genom att placera kommunerna som 

huvudmän för skolverksamheten inom deras geografiska område/-n hoppades Skolverket att 

resursfördelningen skulle efterlikna befintliga behov på ett bättre sätt eftersom huvudmännen skulle 

komma närmare verksamheten (ibid). Samtidigt fick fristående skolor rätt till nästan identiska 

offentliga medel som de kommunala skolorna genom det skolpengssystem som skapades. En annan 

anledning har varit att öka valfriheten inom skolväsendet, men man har sett att den kommunala 

skolan fortfarande har en stark ställning på skolmarknaden då de flesta eleverna återfinns inom 

kommunal skolverksamhet (ibid). 

Det man även har sett är att skolor i viss mån bävar för att få många elever med behov av extra 

stöd. Gewirtz et al. lyfter fram att en anledning är att skolorna inte tilldelas extra ekonomiska 

resurser för att sätta in de extra pedagogiska resurserna dessa elever kan behöva (Gewirtz et al. 

1995, s.142). En annan anledning är att föräldrar till högpresterande barn inte föredrar att placera 

sina barn i skolor som karaktäriseras av att vara duktiga på att ta hand om elever i behov av extra 

stöd. Delvis beror det på att det finns en uppfattning om att dessa skolor har blivit bra på det på 

bekostnad av en akademisk spets. Det föranleder att skolor drar sig för att vilja ha den märkningen 

(ibid). 

2.2 Likvärdighet i skolan 

Bunar & Sernhede lyfter fram att fram till 1990-talet var den svenska skolan en kraft att räkna med 

i Europa (Bunar & Sernherde, 2013, s.9-10). Det kan exempelvis ses i att man tillhörde de främsta i 

IEAs
2
 mätningar under denna period. Sedan har en negativ trend synliggjorts genom olika 

mätningar, exempelvis PISA. Skolverket lyfter fram att vid den första PISA-mätningen (2000) 

hade det svenska skolväsendet en hög grad av likvärdighet i jämförelse med andra OECD-länder 

(Skolverket, 2010, s.10). Framförallt resultatspridningen var låg mellan olika skolor. Dåtidens 

politiska läge var en grundsten för att alla skolor skulle vara likvärdiga. Vid senare års 

undersökningar har man sett ökande skillnader mellan högpresterande och lågpresterande elever 

samtidigt som skillnader mellan skolor och elever ökar. PISA-mätningen 2009 kom sedan att visa 

en negativ utveckling för svensk skolas likvärdighet, där Bunar & Sernhede lyfter fram att 

likvärdighet har visat sig vara viktig för resultat inom underökningar som exempelvis PISA (Bunar 

& Sernhede, 2013, s.10). Dock trycker man på att 2000-talets PISA-mätningar hade visat hur 

likvärdigheten redan var försatt i gungning (ibid). Bunar & Sernhede lyfter fram att även om valet 

av skola inte kom att spela en större roll för en elev och dess möjlighet att lyckas i skolan har 

föräldrarnas utbildningsnivå visat sig spela in (Bunar & Sernhede, 2013, s.10). Tallberg et al. lyfter 

fram en förklaring i att föräldrar med högre studievana (högre utbildning) är de mest medvetna om 

olika utbildningar och var man kan få den bästa undervisningen (Tallberg et al. 2002, s.18). 

Brighouse lyfter fram att föräldrar som tidigare har skickat sina barn till elitskolor har börjat 

placera sina barn i skolor designade för att ge fördelar gentemot andras barn (Brighouse s.580). För 

att ligga i framkant med att hitta lämpligast möjliga skolor för ens barn är det fördelaktigt att ha en 

starkare social status och en energinivå att investera inom detta fält än andra föräldrar. Exempelvis 

Gewirtz et.al. lyfter fram att föräldrars och tidigare generationers bakgrund inom 

                                                           
1
 Intresset för jämförelser har ökat allteftersom internationella studier har växt fram under 90-talet och bidragit 

till ökade jämförelsemöjligheter (Skolverket, 2010, s.9). 
2
 IEA är en abbreviation för International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 

Undersökningar har genomförts sedan slutet på 1950-talet, då undersökningarna innefattade 12 länder. 1991 

innefattade undersökningar 31 länder som visade att Sverige låg på en tredjeplats bland både 9-åringar och 14-

åringar i läsförståelse (Bunar & Sernhede, 2013, s.10).  
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utbildningsväsendet aldrig har varit så betydelsefulla som efter att det fria skolvalet introducerades 

(Gewirtz et al. 1995, s.22). 

 

Föräldrar är olika mycket informerade angående de olika skolor man försöker välja mellan 

eftersom information från dessa skolor kan visa sig ha olika tillgänglighetsgrad. Goldring & 

Hausman lyfter fram att det beror på vilken skola det handlar om om informationen är tillgänglig 

eller inte samtidigt som det emellanåt kan vara problematiskt att göra informerade val (Goldring & 

Hausman, s.477-478). Borevi & Strömblad lyfter även fram att föräldrar är den yttersta auktoriteten 

för elevernas skolval eftersom ”utrymmet för elevernas makt och inflytande är begränsat av den 

enkla anledningen att man inte kan lägga för stort ansvar över den typen av beslut hos barn” 

(Borevi & Strömblad, s.9). De skillnader som uppstår mellan föräldrar rörande valet av skola kan 

potentiellt ses som tecken på en överhängande risk för snedvridning inom den svenska skolan, en 

snedvridning som tar sin utgångspunkt i det fria skolvalet. Det har visat sig att det fria skolvalet 

både fostras av ett system och fostrar den kontext det befinner sig. Ursprungligen skapade det fria 

skolvalet en möjlighet för föräldrar att engagera sig i sina barns utbildning. Gewirtz et al. lyfter 

fram att det idag är de föräldrar som är engagerade och de som verkligen vill engagera sig som 

uppmuntrar till det fria skolvalets varande inom skolvärlden (Gewirtz et al. 1995, s.21). Angående 

användandet av det fria skolvalet framhålls föräldrar med medelklassbakgrund som aktivare än 

arbetarklassföräldrar. Föräldrainflytande inom skolan kan både ses som positivt och negativt. 

Borevi & Strömblad lyfter fram att det fria skolvalet dock är upplagt för att orsaka konflikter 

eftersom skolan hamnar i en skärningspunkt mellan den privata och offentliga sfären, framförallt 

inom grundskolan (Borevi & Strömblad, s.9-10). Skolan finns som intresse för både individen och 

samhället vilket kan mynna ut i ”konflikter mellan individuella respektive kollektiva mål” 

beroende på om dessa mål drar åt samma håll eller inte (ibid, s.9). 

 

Det är inte bara mellan föräldrar/elever som skillnaderna i medvetenhet om hur man gör ett bra 

skolval och en medvetenhet om vad som är ett bra skolval har ökat. Det har även växt fram en ökad 

segregation mellan svenska skolor. Denna segregering kan delas upp i en intern och en extern 

segregering. Den externa segregeringen mellan skolorna pågår i samhället, vilket i slutändan leder 

till att elevsammansättningen på själva skolorna blir allt mer homogen. Det råder dock 

motsättningar mellan forskare angående vad som har skapat denna segregering. Exempelvis har 

bostadssegregation och 1990-talets skolvalsreformer lyfts fram som två potentiella anledningar 

(Sk.2009/10:233, s.50). Den interna segregeringen rör den ökade profileringen inom skolan. Den 

interna segregeringen kan även ses som en organiserad segregation då man går ifrån att vara en 

universellt samlad skola till att skapa möjligheter att separera elever med olika intressen och 

färdigheter från varandra. Det blir möjligt eftersom man kan söka sig till dessa olika val. Tallberg 

Broman et al. lyfter fram att dessa val är baserade på ens intressen och färdigheter vilket gör att 

olika grupperingar kan uppstå som följd (Tallberg Broman et al. 2002, s.20). Föräldrar förefaller 

även att välja olika. Det beror inte enbart på socioekonomisk- och etnisk tillhörighet utan beroende 

på att det finns olika möjligheter att besluta vilken skola man ska välja. På vissa orter finns det fler 

skolor att välja mellan än på andra. Gewirtz et al. lyfter fram att det gör att olika mönster ritas upp 

på olika marknader (Gewirtz et al. 1995, s.87). Johansson & Hammarén lyfter fram att utifrån en 

historisk synvinkel har elever hemmahörande i ”’multicultural’ districts” tenderat att stanna inom 

sitt georafiska upptagningsområde vilket har bidragit till starka mönster av segregation (Johansson 

& Hammarén, s.47). 

 

Inom skolvärlden diskuteras homogena grupper och deras varande eller icke varande inom skolan 

eftersom homogena grupper kan skapa ett mer friktionsfritt skolväsen. Det går även argumentera 

för att skolan är en samhällelig institution som kan vara problematisk att behandla utifrån att göra 

friktionsfri mellan olika grupper. Det beror framförallt på att homogena gruppindelningar riskerar 
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att skicka lågpresterande elever genom en negativ spiral då eleverna kan delas upp i olika grupper 

där lågpresterande och högpresterande grupper skapar olika förutsättningar för exempelvis lärande 

inom grupperna (Feinberg & Lubienski, 2008, s.8-9). Det har visat sig att även om det inte är några 

större skillnader mellan eleverna på en skola uppstår det grupperingar mellan elever. En orsak kan 

vara att eleverna antingen kommer från innerstaden eller från ett socialt utsatt område. Exempelvis 

lyfter Kallstenius fram att svenskar och barn till invandrare har setts hamna i olika grupperingar 

vilket blir tydligare desto högre upp i åldrarna eleverna kommer (Kallstenius, 2013, s.44). 

Brighouse lyfter fram att bostadssituationen i samhället kan ses som en påverkande variabel 

gentemot skolan (Brighouse, s.581). Bostadssituationen hör ihop med en annan påverkansfaktor: 

den ekonomiska situation man befinner sig i. Feinberg & Lubienski lyfter fram att om det fria 

skolvalet skulle visa sig som något positivt skulle valet i första hand användas för att hjälpa de som 

missgynnas av valet idag (Feinberg & Lubienski, 2008, s.10). 

 

Forskning om likvärdighet inom skolan belyser att det finns komplexa relationer som bidrar med 

olika anledningar till varför föräldrar/elever väljer olika skolor, samt att det saknas en ”entydig bild 

av hur grannskapet, strukturella faktorer och social bakgrund samverkar och påverkar hur och 

varför elever och föräldrar väljer skola” (Trumberg, 2011, s.13). Man har även sett är att de som 

flyttas runt mellan olika skolor är barnen till högutbildade föräldrar eftersom dessa föräldrar kan 

tänkas ha bättre insyn i hur skolmarknaden fungerar än vad andra föräldrar har. Högutbildade 

föräldrar matchar för- och nackdelar mot varandra när valet ska falla på en skola. Kallstenius och 

Gewirtz et al. lyfter fram att klass nödvändigtvis inte behöver vara en faktor men det är ändå en 

hint när det kommer till valet av skola (Kallstenius, 2013, s.38-39; Gewirtz et al. 1995, s.24).  En 

skola kan exempelvis bli socialt stigmatiserad och förknippas med negativa karaktärsdrag inom det 

område skolan ligger i. Kallstenius lyfter fram att det kan resultera i att ett ”no-go-area”, ett socialt 

stigmatiserat område som förvandlas till ett ”no-go-school” område (Kallstenius, 2013, s.50). 

Föräldrar med relativt hög socioekonomisk status kan i detta fall tänkas placera sina barn i skolor 

belägna i ett annat område eftersom skola och studier kan värderas lägre i de områden man flyttar 

ifrån (ibid). Mångkulturella skolor har blivit exempel på områden som förknippas med ”no-go-

school”. Bunar lyfter fram att det exempelvis är en följd av att svenska barn har sökt sig bort från 

skolor i mångkulturella områden eftersom kvaliteten uppfattas som för låg (Bunar, 2011, s.143-

146). Den svenska skolan lyfts fram som en ”mångkulturell skola” eftersom ungefär vart femte 

skolbarn beräknas ha utländsk bakgrund. Gruber lyfter dock fram att svenska elever till viss 

utsträckning söker sig bort ifrån skolor i områden med nyanlända svenskar (Gruber, 2002, s.3). 

Gruber och Bunar lyfter fram att det kan ses ifrån 1980-talet då problem inom skolan sågs utifrån 

en sociologisk prägel för att sedan komma att ses gentemot ett ihopklumpande av olika kulturer där 

en kultur kan förknippas med en viss sorts problem eller tillskrivs dåliga associationer (Ibid; Bunar, 

s.76-77, 82). 

 

2.3 Användande av det fria skolvalet 

Kallstenius lyfter fram att de viktigaste faktorerna för val av skola är symboliska värden som vilken 

stadsdel skolan låg i eller skolans rykte (Kallstenius, 2013, s.42). Det har blivit allt vanligare att 

elever inom en viss skolas upptagningsområde söker sig till andra skolor. Grunden till dessa 

förflyttningar har varit de öppningar som det fria skolvalet skapade då valfrihets- och 

friskolereformen gick igenom på 1990-talet. Kallstenius lyfter fram att det skapade en 

marknadssituation inom skolväsendet, en kraftig expansion av antalet friskolor och en ökad 

konkurrens mellan olika skolor (Kallstenius, 2013, s.27). Bunar lyfter fram att friskolor har gjort 

”stora landvinningar” gentemot kommunala skolor men att de kommunala skolorna håller en stark 

ställning på marknaden eftersom de flesta eleverna fortfarande återfinns inom de kommunala 

skolorna (Bunar, 2012, s.96). Förutom förflyttningar från kommunala skolor till fristående skolor 

har det även blivit en uppdelning mellan elever i ett ”vi” och ”de andra”. Det kan delvis härledas 
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till att föräldrar/elever har sökt sig till skolor med färre elever som har invandrat, skolor med färre 

barn till invandrare och/eller nyanlända elever. Kallstenius lyfter fram att andra generationens 

svenskar har försökt att söka sig till skolor med ett högre antal svenska elever för att i större 

utsträckning få med sig det svenska språket då man upplever att det tillskansas bäst i samspel med i 

huvudsak svenska elever (Kallstenius, 2013, s.26). Det har lett till att vissa skolor har fått ett 

relativt högt inflöde av elever från socialt utsatta och mångkulturella förortsområden som en följd 

av att de i högre utsträckning har velat interagera med svenska elever. Detta inflöde av elever med 

invandrarbakgrund har i vissa fall orsakat ett utflöde av elever boende inom skolornas egentliga 

upptagningsområde då svenska elever i sin tur söker sig bort från skolor med högre inflöden av 

elever med invandrarbakgrund. Kallstenius lyfter fram att även elever med invandrarbakgrund kan 

ses söka sig bort från skolor med en högre andel elever med invandrarbakgrund i sin jakt på skolor 

med fler svenska elever och andra förutsättningar att få med sig det svenska språket (Kallstenius, 

2013, s.27). 

 

I en studie utförd av Kallstenius (2013) berättar en rektor att den första frågan som brukar ställas av 

föräldrar/elever som söker sig till skolan är hur många procent av skolans elever som är svenskar 

(Kallstenius, 2013, s.42). Rektorn på en annan skola lyfter fram att föräldrar som ställer sina barn i 

kö till skolan håller det som positivt att skolan ligger i ett svenskt område. Kallstenius lyfter fram 

att föräldrar generellt sett förknippar innerstadsskolor med en rad positiva associationer, 

exempelvis ”arbetsro, ett gynnsamt socialt klimat, goda studieresultat och inte minst flera svenska 

elever” (ibid). ”Förortsskolor” (även kallade ”invandrarskolor”) ges inte lika positiva associationer 

som innerstadsskolorna (ibid). Bunar & Sernhede lyfter att man kan fråga sig vad som händer i en 

skolsfär med ett fritt skolval, särskilt i ett samhälle med ökande sociala och ekonomiska klyftor, en 

boendesegregation och den skolmarknad som nu växer fram (Bunar & Sernhede, 2013, s.9). 

Tallberg Broman et al. lyfter fram exempel på när skolor bidrar till segregation av elever är 

friskolor med profilering (Tallberg Broman et al. 2002, s.20) då elever kan söka sig till skolor med 

speciella inriktningar.  

 

I tätbefolkade områden som städer finns det ett högre antal skolor. Det skapar en marknadssituation 

som tenderar att skapa/befästa skolsegregation därför att föräldrar/elever får ett större antal skolor 

att välja mellan inom ett möjligt reseavstånd. Föräldrar/elever bosatta i dessa tätbefolkade områden 

ges en större möjlighet att jämföra skolor och se/välja vilken skola man uppfattar bäst stämmer 

överens med sina preferenser om vad man ser som bra och dåligt. Burgess et al. och Feinberg & 

Lubienski lyfter fram att där kan föräldrarna ha getts en ökad makt inom skolans värld genom det 

fria skolvalet (Burgess et al. 2004, s.1043; Feinberg & Lubienski, 2008, s.14). Genom denna 

marknadssituation ges föräldrar ett större ansvar genom att ett mer individuellt väljande minskar 

det kollektiva ansvaret för barnen och deras utbilning eftersom föräldrar ges ansvar för sina barns 

utbildning och att barnen hamnar i en bra skola. Allteftersom skolresultat redovisas och görs 

tillgängliga för allmän beskådan ges föräldrarna möjlighet att fatta resultatgrundade beslut när man 

väljer skola eftersom skolans/skolornas resultat är synliga. Det kan skapa en marknadssituation 

mellan skolor i större städer och på andra orter med olika skolor eftersom skolorna kan komma att 

konkurrera om elever. Gewirtz et al. lyfter fram att det beror på att eleverna är deras enda möjlighet 

till fortsatt överlevnad på skolmarknaden eftersom ett minskat elevantal riskerar att förvandlas till 

nedskärningar (Gewirtz et al. 1995, s.2-3, 124). 

 

2.4 Mångfald och segregation i skolan 

Mångfald har funnits i Sverige under längre tid. Mångfald har gestaltats genom exempelvis 

minoritetskulturer som samer och romer. Sverige har både haft minoritetskulturer och invandring, 

vilket har ökat Sveriges mångkulturalitet eftersom en rad olika kulturer har kommit att mötas i 

samhället. Invandringen utgörs av arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring. Skolan har getts 
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en central roll, både när det kommer till möten mellan kulturer och kunskapsinhämtning. Det beror 

på att skolan generellt sett har setts som en plats för socialisation och kunskapsinhämtning. Jämsvi 

& Langelotz lyfter fram att skolans roll som mötesplats för kulturer och kunskapsinämtning har 

inneburit ”delvis förändrade krav vad gäller kunskapsinnehåll och socialisationsmål i skolan” 

(Jämsvi & Langelotz, 2006, s.16-17). Även fast mångfalden har ökat inom den svenska skolan är 

skolan en begränsad arena som får en mångkulturell prägel. Mångkulturen kan ses som i en park 

där det gäller att få alla aktörer i parken att komma överens. Dock lyfter Gruber fram att detta kan 

vara problematiskt sett utifrån en diskussion om majoritets- och minoritetsgrupper (Gruber, 2002, 

s.16). Problematiken kan ses i hur olika kulturer ska implementeras i samhället om två eller fler 

kulturer hamnar i konflikt med varandra. Gewirtz et al. lyfter fram att skolvalet skapar situationer 

där skolorna kan uppfattas som känsligare gentemot sina kunder och att man ska/vill anpassa sig i 

en större utsträckning gentemot dessa kunder (Gewirtz et al. 1995, s.20-21). Brighouse  lyfter fram 

att inom skolans värld borde barn med liknande förmågor och vilja att lägga ner energi bemötas 

med liknande utbildningsmöjligheter oberoende av exempelvis deras sociala bakgrund, etniska 

tillhörighet och/eller kön (Brighouse, s.577). Dock är detta inte fallet alla gånger ifall dessa grupper 

hamnar i en viss typ av konflikt. 

 

Segregation kan definieras som en åtskillnad mellan en eller flera grupper. Kjellman lyfter fram att 

folkgrupper kan delas in på en rad olika sätt, exempelvis genom etnicitet eller ”arbetsmarknad, 

barn, boende, ekonomi, hälsa, jämställdhet, kön, skola, slum, ålder” (Kjellman, 2001, s.42-43). Ser 

man exempelvis till boende behöver man inte tillhöra en grupp därför att man bor i ett visst 

område. Dock verkar det som att personer som känner en viss grad av samhörighet kommer att bo i 

eller söka sig till samma (bostads)område. I Stockholmsregionen har upprustningar av de mest 

centrala delarna lett till en ökad bostadssegregation eftersom ”resursstarka grupper och 

tjänstemannahushåll kommit att dominera stadskärnorna” (Ibid, s.43). Det här beror exempelvis på 

att priserna har drivits upp. Gewirtz et al. lyfter fram att det fria skolvalet kan ligga till grund för 

resursstarka föräldrar/elever att reproducera de kulturella och ekonomiska skillnader som har varit 

(Gewirtz et al. 1995, s.23). Dessutom lyfter man fram att skolvalet kan leda till att gamla skillnader 

mellan elever och/eller skolor från förr i tiden återupplivas (ibid). Därigenom kan det fria skolvalet 

potentiellt ses som en grogrund för segregation inom det svenska samhället. 

 

Riktar man fokus mot bostadssegregationen och dess inverkan på skolsegregation är det framförallt 

inom de lägre stadierna man finner effekter inom skolans värld eftersom skolorna har hamnat i 

områden som redan är segregerade. Enligt Gewirtz et al. är denna segregation framförallt 

framträdande i större städer (Gewirtz et al. 1995, s.44). Det har visat sig finnas en snedrekrytering 

av elever inom skolans värld som är delvis orsakad av bostadssegregationen. Kallstenius lyfter 

fram att en skola kan vara socialt stigmatiserad till följd av exempelvis negativa uppfattningar om 

det bostadsområde som skolan finns placerad i (Kallstenius, 2013, s.51). Dessa förväntningar kan 

spilla över på skolan, vilket gör att skolan får ta de av de negativa uppfattningar som 

bostadsområdet redan har fått. Kjellman lyfter fram att den största inverkansfaktorn på elevers 

utbildningskarriär verkar vara ”föräldrarnas utbildning och socialgruppstillhörighet” (Kjellman, 

2001, s.45-47). Exempelvis Jankowski  lyfter fram att föräldrar i kroniskt fattiga områden tenderar 

att uppmuntra sina barn att söka sig till samma (sorts) grupperingar föräldrarna själva har tillhört 

(Jankowski, 1991, s.180-193) (som framlyft i Hechter & Kanazawa (s.202)). Därav kan gäng- och 

grupptillhörigheten tendera att bli en familjetradition. Olika grupptillhörigheter som går i arv kan 

skapa en segregation som visar sig inom skolans värld om föräldrarna bidrar till formandet av gäng 

inom skolan. Dock lyfter exempelvis Burgess et al. fram att segregationen är större inom skolans 

värld än för motsvarande grupp inom sitt bostadsområde (Burgess et al. 1028). 
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2.5 Lärare, föräldrar och det fria skolvalet utifrån ett mångfalds- och 

segregationsperspektiv 

 

Föräldrar, elever och skolor är inte de enda som berörs av det fria skolvalet. Lärare blir också både 

potentiella påverkare och även påverkade av det fria skolvalet. Lärare kan påverka hur det ser ut 

inom ett skolområde eftersom högkvalitativa lärare kan ses som en lösning på segregation som 

uppstår både internt och externt inom skolan. Högkvalitativa lärare kan ses som lösningen för 

missgynnade skolor eftersom lärarna kan vända resultaten och hjälpa skolorna att prestera bättre. I 

realiteten söker sig dessa lärare till skolor som redan har lyckats skapa förbättringar på sina skolor. 

Brighouse lyfter fram att dessa skolor har det lättare att behålla lärare eftersom skolorna kan ses 

som attraktivare utifrån en resultatsynvinkel (Brighouse, s.586). Redan missgynnade skolor kan då 

gå miste om dessa lärare som kan vara deras bästa tillgång för att skapa en förändring. Svagare 

skolor kan genom det komma att missgynnas än mer än vad de redan gör i och med att man förlorar 

i lärarkvalitet gentemot andra skolor. Gewirtz et al. lyfter fram att om skolor kommer att 

konkurrera med varandra om elever kan faktorer som exempelvis betygssnitt spela in i vad 

föräldrarna kommer att uppleva som det bästa alternativet för sina barn i och med det fria skolvalet 

(Gewirtz et al. 1995, s.2-3). Ses lärare som en viktig faktor för kvaliteten och resultaten på en skola 

kan lärare med högre kvalitet komma att premieras på skolor som vill framstå som kvalitativa och 

attraktiva. Premieras kvalitativa lärare av högkvalitativa skolor, alternativt att lärarna lockas med 

högre premier, kan dessa skolor locka till sig högkvalitativa lärare. Om högkvalitativa lärare har 

kommit att uppvärderas är lärare med invandrarbakgrund en lärargrupp som har kommit att 

nedvärderas. Kallstenius lyfter fram ett lärarperspektiv där en lärare med invandrarbakgrund ser sig 

ungefär som en assistent eller ”speciallärare för bråkiga invandrarelever” (Kallstenius, 2013, s.46). 

Andra lärare med invandrarbakgrund kan eventuellt komma att se sig som brobyggare och 

förebilder för elever med utländsk bakgrund (ibid). Detta kan bero på att som lärare med 

invandrarbakgrund sticker man ut från vad som är en ganska homogen yrkesgrupp. 

 

Kallstenius lyfter fram att föräldrar kan delas in i tre olika grupper efter hur de väljer skola åt sina 

barn: den priviligerade/skickliga väljaren, den semi-skickliga väljaren och den frånkopplade 

väljaren (Kallstenius, 2013, s.24). Den priviligierade/skickliga väljaren karaktäriseras av en rad 

olika punkter. Dels ser man det fria skolvalet som betydelsefullt och ett val som faller den 

priviligierade/skickliga läraren som både lätt att engagera sig i och lätt att använda i och med sitt 

högre kapital. Att tänka på när det kommer till det fria skolvalet är att det sociala och kulturella 

kapitalet spelar en avgörande roll. Dels tenderar valet att bli svårare desto mer insatta föräldrar är i 

valet eftersom svagheter tenderar att bli synligare desto mer insatt man är vilket skapar svårigheter 

att hitta den skola som har minst negativ påverkan gentemot det egna barnets förmågor. Gewirtz et 

al. lyfter fram att även den känsla som skolan förmedlar spelar in vilket exempelvis kan definieras 

om en skola kommer att hjälpa eleven att blomstra eller inte (Gewirtz et al. 1995, 25-28). En del av 

de priviligerade/skickliga väljarna tenderar att bli frustrerade då man misslyckas med att hitta den 

perfekta skolan och man tvingas till någon form av kompromiss för att nöja sig med sitt val. 

Exempelvis kan barnet självt får komma till tals angående valet av skola. När barnet får komma till 

tals kan exempelvis kompisarnas val av skola påverka utfallet (Ibid, s.31). Semi-skickliga väljare är 

inte fullt lika insatta i skolvalet som priviligierade/skickliga väljare på grund av att man exempelvis 

inte har lika stor inblick i hur skolsystemet fungerar. Skillnaderna uppstår delvis till följd av 

kulturskillnader men generellt sett vet den semi-skickliga väljaren hur valet fungerar. De semi-

skickliga väljarna är inte lika villiga att byta skola om det inledande valet inte blev rätt som de 

skickliga väljarna är. Det kan bero på att man inte känner sig lika säkra inom skolmarknaden som 

de skickliga väljarna. Dock brukar man som semi-skicklig väljare nöja sig med en bra skola istället 

för den perfekta. Gewirtz et al. lyfter fram att semi-strukturerade väljare verkar även söka sig till 

personer med auktoritet/som verkar vara informerade för att få bekräftelse (Gewirtz et al. 1995, 
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s.40-44). De frånkopplade väljarna kan ses vara av uppfattningen att deras barns inlärning inte är 

ett medel för marknaden och att barnens inlärningsförmåga är oberoende av omgivningen. Det gör 

att man inte engagerar sig i skolvalet i någon större utsträckning. Exempelvis kan en bra utbildning 

i den lokala skolan anses vara tillräckligt bra (Ibid, s.45-47). 

 

3. Syfte och Frågeställningar 
3.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad yrkesverksamma högstadielärare
3
 har för uppfattningar om 

det fria skolvalet utifrån ett mångfalds- och segregationsperspektiv. 

 

3.2 Frågeställningar 

Vad lyfter de yrkesverksamma högstadielärarna fram för uppfattningar/upplevelser om det fria 

skolvalet ur ett mångfaldsperspektiv? 

 

Vad lyfter de yrkesverksamma högstadielärarna fram för uppfattningar/upplevelser om det fria 

skolvalet ur ett segregationsperspektiv? 

 

4. Metod 

Den metod som har använts för att samla in material från de yrkesverksamma högstadielärarna, 

som har varit respondenter, är semi-strukturerade intervjuer. Då semi-strukturerade intervjuer har 

använts för empiriinsamling har studien varit kvalitativ. Denna metod användes därför att syftet 

med studien var att undersöka högstadielärares åsikter och synpunkter om det fria skolvalet utifrån 

ett mångfalds- och segregationsperspektiv. Det insamlade materialet transkriberades för att kunna 

bearbetas i textform. Det transkriberade materialet presenteras under rubriken Resultat för att 

sedan diskuteras under rubriken Diskussion. Utfallet av resultatet har sedan diskuterats utifrån 

ovan nämnda frågeställningar och två delfrågor i diskussionsdelen: Vad säger detta om 

segregation och integration i samhället utifrån ett strukturalistiskt perspektiv? och Vad säger 

detta om segregation och integration utifrån ett RCT perspektiv? Dessa diskussionsfrågor 

användes för att analysera och diskutera studiens resultat och vad det är lärarna verkligen säger och 

sätta det i relation gentemot forskning om mångfald och segregation för att sätta studiens 

begränsade empirii (se urval) i relation till hur det ser ut på andra platser. De teorier som har 

använts för att genomföra denna analys kallas Rational Choice Theory och strukturalism (se mer 

under Teoretiska utgångspunkter). Dessa två teorier har använts därför att de kan ge perspektiv 

gentemot lärarnas åsikter om det fria skolvalet sett utifrån mångfalds- och segregationsperspektiv 

samt vad litteraturen har att säga om det. Sedan analyserades resultatet utifrån huruvida det är 

individens/gruppens rationella/logiska val att använda eller inte använda sig av det fria skolvalet 

eller om det beror på de strukturer som finns inom olika grupper i samhället som sätter i struktur att 

välja eller inte välja skola. 

4.1 Datainsamling 

Intervjuer är en kvalitativ metod för att samla in data om de intervjuades syn på världen och 

därigenom bygga upp en kunskapsbas utifrån den kunskap och/eller erfarenhet som de intervjuade 

har från ett område. Exempelvis Willig och DiCicco-Bloom & Crabtree lyfter fram att en intervju 

kan vara kvalitativ om den antingen har varit semi-strukturerad eller ostrukturerad (Willig, 2001, 

s.10; DiCicco-Bloom & Crabtree, s.314-315). Fontana & Frey lyfter fram intervjuer som ett av det 

vanligaste och kraftfullaste sätt vi försöker förstå människor på (Fontana & Frey, s.645). DiCicco-

Bloom & Crabtree lyfter fram att semi-strukturerade intervjuer kan användas som enda 

empiriinsamlingsmetod i ett kvalitativt arbete där intervjuerna ofta är strukturerade genom några 

frågor med öppna svarsalternativ (DiCicco-Bloom & Crabtree, s.315). I denna studie har semi-
                                                           
3
 Vilket betyder att de faktiskt var yrkesverksamma under tiden för när undersökningen genomfördes. 
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strukturerade intervjuer använts för att samla in empiri från högstadielärare för att komma åt de 

åsikter som lärarna lyfter fram om det fria skolvalet utifrån ett segregations- och 

mångfaldsperspektiv. Det gör att metoden som har använts för empiriinsamling har varit kvalitativ. 

Intervjuer sågs som en bra metod för att komma åt lärares åsikter. En mall kom även att användas 

under intervjuerna för att de skulle vara någorlunda strukturerade (se Bilagor). Denna mall kom 

även att användas för att under intervjuerna hålla sig så relevant mot ämnet som möjligt då man 

kan se att exempelvis Silverman lyfter fram att det ibland kan vara lurigt att hålla intervjuerna 

relevanta för studiens syfte (Silverman, s.825). 

Willig lyfter exempelvis fram användning av bandspelare som en relativt bra metod för att loggföra 

vad som sägs under en intervju eftersom det underlättar efterföljande transkription (Willig, 2001, 

s.24-25). Exempelvis behöver man inte bryta ögonkontakten för att anteckna. Både Willig och Bell 

lyfter fram att en nackdel kan vara att intervjupersoner, medvetna om att de blir inspelade, kan 

tveka att fullskaligt besvara frågor som om de inte blivit inspelade (Willig, 2001, s.24-25; Bell, 

2010, s.167). Intervjuer som genomfördes inom ramarna för denna studie spelades in och 

transkriberades eftersom fördelarna med att spela in intervjuer för att sedan transkriberas ansågs 

överväga de nackdelar som inspelade intervjuer kan tänkas ha. Utifrån en positiv synvinkel är 

inspelning av intervjuer ett bra sätt att tillgodose sig informationen från sina informanter, 

framförallt om man avser att genomföra någon form av innehållsanalys. Man kan även se att Bell 

lyfter fram att det beror på att man kan behöva lyssna flera gånger på en eller flera intervjuer för att 

kunna tillägna sig innehållet i intervjuer (Bell, 2010, s.167). Inspelningarna tillåter en även att koda 

och summera innehållet av vad respondenterna säger. Bell lyfter fram att transkribering av 

intervjuer förblir viktigt då intervjuaren (och intervjupersonen) blir öppna att granskas (Bell, 2010, 

s.168). Om ingen transkribering sker kan vad som helst påstås ha sagts.  

I studien genomfördes fem intervjuer, en med var och en av de lärare som deltog i studien. 

Intervjuerna pågick mellan 18 och 37 minuter. Intervjuerna genomfördes på de skolor där lärarna 

var yrkesaktiva under tidpunkten för empiriinsamlingen (första halvan av maj 2015). Dessa 

intervjuer transkriberades sedan i enlighet med ovan nämnda metod för transkribering. 

4.2 Urval 

Studiens urval utgjordes av fem yrkesverksamma högstadielärare. Vid tiden för studiens 

empiriinsamling undervisade dessa lärare vid två högstadieskolor, en friskola och en kommunal 

skola, i en stad i Mellansverige. Inledningsvis syftade urvalet till att inkludera yrkesverksamma 

lärare från fler högstadieskolor med olika profiler. Här förutsattes att friskolor och kommunala 

skolor kan ses som olika profiler. Det man då ville uppnå var att eventuellt finna mönster som både 

delas och inte delas av lärare yrkesverksamma på skolor med olika profiler. När studiens 

omfattning begränsades till fem yrkesverksamma högstadielärare omformulerades denna idé 

eftersom studiens lärarunderlag inte når upp till en nivå där jämförelser mellan olika skolor kan 

valideras. Därav förändrades målbilden mot att enbart arbeta med lärares åsikter och inte några 

jämförelser mellan olika profiler på skolor. 

Gentemot båda skolorna skedde den inledande kontakten med rektorerna för att studien skulle 

godkännas för genomförande på deras skolor. När detta var gjort etablerades kontakten med 

lärarna. Friskolans rektor gav fri tillgång till att kontakta lärare på skolan, vilket gjordes efter att 

kontaktuppgifter hade inhämtats från skolans hemsida. Eftersom målet var att komma i kontakt 

med tre högstadielärare från varje skola tillämpades principen att använda en lärare från varje 

årskurs (7, 8, 9) då lärare fanns uppsatta efter olika årskurser. Från varje årskurs lista togs det 

inledningsvis kontakt med läraren högst upp på listan via mail. Om mailkontakten på ett eller annat 

sätt inte ledde till någon intervju togs mailkontakt med personen närmast under den senast använda 

mailadressen. Att man gick vidare till nästa namn på listan kunde bero på att lärare antingen 
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avböjde deltagande i studien eller att inget svar gavs på det inledande mailet. I slutändan blev det 

en lärare på den fristående skolan som agerade respondent i studien. 

På den kommunala skolan togs den första kontakten med rektor som själv tog kontakt med lärare 

på skolan för att se om det fanns intresse att delta i studien. Rektorn återkopplade sedan med 

kontaktuppgifter till fyra lärare. Kontakt togs med samtliga fyra lärare. Alla fyra deltog i studien. 

Eftersom det bara var en lärare på friskolan som deltog i studien kom det totala 

studiedeltagarantalet att bli fem personer. Skolorna som är representerade i studien återfinns i en 

stad i mellersta Sverige
4
. 

4.2.1 Avgränsningar 

Denna studie omfattar yrkesverksamma högstadielärare och deras syn på det fria skolvalet och dess 

inverkan på segregation och mångfald inom skolan. För att vara aktuell för studien ska man därav 

varit aktiv som lärare på en högstadieskola när studiens genomfördes. De som inte har innefattats 

av studien har varit förskollärare, låg- och mellanstadielärare, gymnasielärare, rektorer, annan 

skolpersonal, skolpolitiker, etc. De här avgränsningarna har implementerats i denna studie eftersom 

målet har varit att komma åt synpunkter bland högstadielärare, aktivt undervisande under tiden för 

datainsamlingen. Efter att intervjuerna genomförts kom de att analyseras utifrån en analysmetod. 

4.3 Analysmetod 

Att bearbeta material från intervjuer kan emellanåt vara problematiskt eftersom respondenter kan 

vara motsägelsefulla under en intervjus gång. Talja lyfter fram att detta kan bero på att 

respondenterna kan lyfta fram en åsikt under en del av intervjun för att vid ett senare tillfälle lyfta 

fram en motstridig ståndpunkt rörande samma ämne (Tajla 461-463). Respondenten kan 

exempelvis presentera mångfascetterade svar vilket kan göra att respondenten delvis kan komma 

att säga emot sig själv. McKenzie lyfter fram att det blir intressantare att analysera intervjuer med 

olika respondenter då en intervjuad person kan ge mångfasetterade svar eftersom det skapar en 

möjlighet att gå in på ifall man kan finna samband och likheter i den respons man får från de olika 

intervjupersonerna (McKenzie, s.2-3). I denna studie kom fem intervjuer att analyseras. Det 

gjordes för att lyfta fram och diskutera yrkesaktiva högstadielärare och deras uppfattningar 

av det fria skolvalets inverkan på segregation och mångfald. Resultatdiskussionen är indelad i 

följande fyra delar: 

1. Vad lyfter de yrkesverksamma högstadielärarna fram för uppfattningar om det fria skolvalet 

utifrån ett segregations- och mångfaldsperspektiv? 

2. Vad lyfter de yrkesverksamma högstadielärarna fram för förklaringsstrukturer till varför det 

ser ut som det gör med det fria skolvalet utifrån ett segregations- och mångfaldsperspektiv? 

3. Vad säger detta om segregation och integration i samhället utifrån ett strukturalistiskt 

perspektiv? 

4. Vad säger detta om segregation och integration i samhället utifrån ett RCT perspektiv? 

Denna indelning gjordes för att skapa ett nät i vilket syftet kunde fångas in genom att både lyfta 

fram lärarnas uppfattningar och förklaringsmodeller. Sedan fördes en metadiskussion genom frågan 

Vad säger detta om segregation och integration i samhället? varvid de ovanstående frågorna 

diskuterats utifrån. Här har de två analysverktygen Rational Choice Theory och Strukturalism
5
 

kommit in och använts för att tolka materialet, ett material som även tolkas gentemot tidigare 

forskning. Det görs för att sätta ett litet material, som i den här studien, i relation med tidigare 

                                                           
4
 Enligt SKLs definition av stad är en stad en kommun med en storlek överstigande 50 000 invånare, varav minst 

70% är bosatt inom tätorten. Länk; 

http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html 
5
 Se 5. Teoretiska utgångspunkter för beskrivningar av dessa teorier. 
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forskning och hur det har sett ut på andra platser. Kan man se likheter och skillnader? I så fall, 

vilka och varför? 

Utförandet av en metaanalys kan i denna studie motiveras med att skolan är en viktig del av 

samhället och därav kan det vara av intresse att se resultatet i relation till samhället och att skapa 

förtståelse för resultaten utifrån ett samhällsperspektiv. Det kan göra det material som utgör denna 

uppsats intressantare eftersom det begränsade underlaget sätts i relation till bredare 

forskning/litteratur från ett större geografiskt område. Exempelvis Andersson lyfter fram att en 

metaanalys minskar risken för att mindre resultat inom den egna studien förstoras upp och får ett 

större utrymme än vad de egentligen skulle ges; det finns även en risk att större resultat förminskas 

och görs mindre än vad de egentligen är (Andersson, 2003, s.18-19). Mindre resultat kan 

exempelvis vara lokala avvikelser som i mindre studier kan förstoras upp som generella och 

övergripande. Att göra en metaanalys av resultatet är av nytta eftersom den genomförs med 

forskning  inom segregation och mångfald. En metaanalys kan därför vara fördelaktig för arbetet 

eftersom man kan diskutera studiens resultat gentemot befintlig forskning och se var man 

överensstämmer med varandra, samt var man inte överensstämmer. 

Två teorier har i studien använts vid en metaanalys. De teorier som har använts i studien är 

Strukturalism och Rational Choice Theory. Dessa teorier var anpassade för en jämförelse mellan 

skolor och yrkesverksamma lärare, men eftersom studien kom att begränsas till två skolor och fem 

lärare passar inte längre teorierna som hand i handske för denna studie. Dock passar teorierna 

fortfarande som teoretiskt ramverk inom studien därför att de kan användas för att analysera det 

fria skolvalet och dess användande inom den svenska skolan och lärares uppfattningar om 

potentiella utfall av det fria skolvalet
6
. 

4.4 Etiska ställningstagande 

Vetenskapsrådet presenterar i en skrivelse fyra allmänna huvudkrav på forskning för att skydda 

individen. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, s.6). 

Informationskravet innefattar att respondenterna informeras om deras roll i projektet, att det är 

frivilligt att delta, samt att de har rätt att avbryta sitt deltagande i projektet om de inte önskar 

fortsätta. Information ska även lämnas om att den för projektet insamlade informationen endast 

kommer att användas inom projektets ramar (Vetenskapsrådet, s.7). Informationskravet följdes 

genom att informationsbrev
7
 skickades ut till lärarna och skolorna innan intervjustudien började. 

Lärarna fick en form av informationsbrev via e-post och skolorna skickat till sig genom att epost 

skickades till rektorerna med detta brev som ett bifogat dokument
8
.  Rektorerna fick sina 

informationsbrev i samband med att de tillfrågades om studien kunde genomföras på deras skola 

och efter att godkännande hade getts skickades informationen ut till respondenterna. Det gjorde att 

både lärarna och skolorna informerades om studien innan man deltog i studien. Kvale & 

Brinkdamm lyfter fram att eftersom respondenterna var införstådda med studiens syfte innan 

intervjuerna ägde rum blev det lättare att gå rakt på sak under intervjuerna (Kvale & Brinkdamm, 

2014, s.172-3). Bell lyfter fram detta och att det är fördelaktigt att klarlägga alla officiella kanaler 

innan man genomför intervjuer (2010, s.160, 171). 

Vetenskaprådet lyfter fram att samtyckeskravet innefattar att man som forskare ska inhämta 

samtycke från deltagarna i studien innan de deltar i studien (Vetenskapsrådet, s.9). Att lärarna som 

agerade respondenter i denna studie fick informationsbrev med kontaktuppgifter till både mig och 

min handledare skickade till sig innan intervjuerna genomfördes gjorde att de lärare som inte velat 

                                                           
6
 Se resultatdiskussion för implementering av dessa teorier 

7
 Se bilagor för informationsbrev 

8
 Se bilagor 
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delta i studien kunnat meddela detta på förhand. Om en eller flera deltagare väljer att avbryta en 

undersökning ska de ha rätt att göra det och varken undersökaren eller undersökarna ska använda 

sig av påtryckningar för att få deltagare att fortsätta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, s.10). 

Samtliga lärare som tackade ja till att deltaga i studien deltog tills den hade avslutats. Några lärare 

avböjde att deltaga överhuvudtaget, alternativt att man inte besvarade den inledande 

mailkontaketen (vilket sågs som ett nej gentemot ett deltagande). 

Konfidentialitetskravet rör känslig information i undersökningar, exempelvis personuppgifter. 

Vetenskapsrådet lyfter fram att om dessa uppgifter riskerar att komma ut ska undersökare och 

forskare vidta åtgärder för att motverka att det händer (Vetenskapsrådet, s.12). De inspelningar som 

gjordes under intervjuerna raderades efter att de hade transkriberats. Därför kan ingen spåra 

studiedeltagarna via röstigenkänning. Under arbetet med uppsatsen har studiedeltagarna kodats 

med fingerade namn. De fingerade namn som har använts är Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, Lärare 

4 och Lärare 5. Kvale & Brinkdam lyfter fram att det kan vara bra att man kodar utskrivna 

intervjuer redan från början, vilket har gjorts i denna studie (Kvale & Brinkdam, 2014, s.172-173). 

Detta gjordes genom att när intervjuerna renskrevs fick de från början rubrikerna Lärare 1, Lärare 

2, etc. Detta har medfört att varken lärarnas namn eller andra personuppgifter förekommer i 

uppsatsen 

Nyttjandekravet innefattar att den information som inhämtats för denna studie enbart kommer att 

användas för denna studie. Vetenskapsrådet lyfter fram att detta ska man även ha uppgett till 

uppgiftslämnare i enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, s.14). 

5. Teoretiska Utgångspunkter och Begrepp 
Nedan presenteras de teorier och begrepp som används i denna studie. 

5.1 Rational Choice Theory 

Boudon lyfter fram att en bra sociologisk teori tolkar rationella handlingar och lyfter fram Rational 

choice theory  som en bra teori (hädanefter utskriven som RCT) (Boodon, 2003, s.3). Boudon 

fortsätter med att RCT är en teori som framförallt har etablerat sig i Västeuropa och blivit 

institutionaliserad i Sverige, Tyskland och Nederländerna. RCT bygger på tolkandet av ett 

förekommande fenomen som utfallet av rationella handlanden (ibid). Castree et al. Lyfter fram att 

RCT utgår ifrån att människor överväger olika handlingsalternativ gentemot varandra innan man 

fattar beslut man upplever som det bästa för situationen sett utifrån det/de mål man har (Castree et 

al. 2013). RCT kan ses som en individanpassad teori där individuella önskemål ligger till grund för 

beslutsfattande. Dock innefattas även sociala strukturer i begreppet där man kan se att individuella 

och sociala perspektiv samspelar. Det individuella och det sociala samspelet är två delar som utgör 

en makronivå och en mikronivå inom RCT. Hechter & Kanazawa lyfter fram att de olika sociala 

strukturerna utgör makronivån medan mikronivån återfinns på en individuell nivå och det man ser 

är en situation där båda strukturerna påverkar lika mycket (Hechter & Kanazawa, s.196). Den 

sociala strukturen spelar in på individen och dess individuella val (mikronivån) samtidigt som 

individens olika val kan komma att påverka det sociala samspelet (makronivån) på längre sikt 

(Ibid, s.193). Både individuella och strukturerade delar spelar in för att driva ett arbete framåt 

utifrån ett motivationsperspektiv inom RCT (ibid, s.201). Som grund för den individuella aspekten 

av RCT finns även familjebeslut med som ett led i att fatta rationella beslut (ibid, s.196). Boudon 

lyfter fram att RCT kan delas in i sex olika men lika självklara delar: 

- alla sociala fenomen är effekten av individuella val (individualism) (1) 

- principiellt kan alla handlingar förstås, där vissa handlingar kan förstås även fast de inte 

nödvändigtvis är rationella (förståelse) (2). 

- Alla handlingar orsakas av anledningar och/eller tankegångar i olika individers tankar 

(rationalitet) (3) 
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- Ett fjärde steg antar att de anledningar som diskuteras i punkt tre har kommit till aktören 

genom olika överväganden som aktören har gjort då denne har varit med om olika saker 

(konsekvensialism, instrumentialism) (4) 

- Aktörer är främst angelägna om konsekvenserna av ens egna handlingar (egoism) (5) 

- Aktörerna är benägna att urskilja för- och nackdelar med potentiella händelseutvecklingar 

och kommer därför att välja den som är mest fördelaktig (maximering/optimering) (6) 

(Boudon, s.2-3) 

 

Forskare som är positivt inställda till teorin lyfter fram en tudelning i att alla beslut inte 

nödvändigtvis är rationella eller icke-rationella. Beslut kan förutom rationalitet bero i känslor. 

Hechter & Kanazawa hävdar att när människor är informerade inför ett beslut kommer de att kunna 

fatta rationella beslut (Hechter & Kanazawa, s.192). Boudon lyfter fram att RCT har kritiserats 

eftersom teorin inte har kunnat förklara allt beteende som rationellt då exempelvis visst beteende 

har getts epitetet ”barnsligt beteende” i brist på andra förklaringsmodeller (Boudon, s.7). Kjellman 

lyfter också fram en annan åsikt: om det finns ett rationellt val måste det även finnas ett irrationellt 

val (Kjellman, 2001, s.22). Persson hävdar att de val man gör kan delvis vara rationella utifrån hur 

man beräknar att olika variabler kommer att slå ut när man har fattat beslutet eller att valet kan ses 

som ett utfall av ens personliga intressen (Persson, 1997, s.100, 104). 

Gewirtz et al. lyfter fram att ett rationellt beteende kan vara att välja ett alternativ som håller 

kvalitet när det kommer till utbildning, undervisning och lärande, där alla tre kan utgöra delar av ett 

rationellt val när föräldrar/elever ska välja skola (Gewirtz et al. 1995, s.95). Denna teori används 

inom denna uppsats som ett led i att diskutera vad som får föräldrar/elever att söka sig till vissa 

skolor medan de söker sig bort ifrån andra. 

5.2 Strukturalism 

Strukturalism är en sociologisk teori skapad av Ferdinand de Saussure (1857-1913) och 

vidareutvecklad inom den antropologiska sfären av Lévi-Strauss. Som teori behandlar strukturalism 

relationen mellan personer och/eller saker och hur de fungerar inom olika kontexter. Radford & 

Radford lyfter fram ett illustrativt exempel om vad strukturalism kan vara: en man som har varit 

blind under större delen av sitt liv får sin syn tillbaka (Radford & Radford, 2005, s.63-65). 

Inledningsvis upplever han endast ett kaos av alla intryck men allteftersom han börjar strukturera 

världen börjar han uppfatta vad han ser. Med andra ord börjar han att strukturera världen. Man kan 

säga att man uppfattar världen genom att relatera olika stimuli till varandra och det man ser är inte 

en ren uppfattning av världen utan den är påverkad av olika strukturer man är uppbunden i (Ibid, 

s.63-65). Är den egna världen strukturerad på ett visst sätt kan andra delar av världen uppfattas som 

ostrukturerad/rörig därför att man inte är insatt i de strukturer som finns inom den andra delen. 

Detta kan liknas vid en mask som döljer de strukturer som finns på insidan. Andersson et al. lyfter 

fram att olika delar av världen kan upplevas som röriga beroende på att det både finns enhetlighet 

och mångfald inom dessa områden vilket gör området svårt att få en bra inblick i enbart genom att 

observera på ytan (Andersson et al. 1986, s.101-102). 

Andersson et al. lyfter fram att strukturalismen kan tas för att presentera ett redan etablerat drag 

inom social teori inom ett västerländskt tänkande: när man vill se vad någonting verkligen är är det 

som döljs bakom ”verklighetens mångfaldiga och föränderliga yta” (Andersson et al. 1986, s.303). 

Detta kan illustreras av den mångfacetterade, röriga yta man måste tränga igenom för att hitta 

(be)gripbara strukturer inom kontexten (Radford & Radford, 2005, s.63-65; Andersson et al. 1986, 

s.101-102). Ett led inom Strukturalism är en syn på mänskligt beteende som ett resultat av olika 

symboliska, mentala strukturer i det mänskliga undermedvetandet. Reckwitz lyfter framm att när 

sådant händer blir de undermedvetna, symboliska systemen de minsta befintliga enheterna vilket 

gör dem till det slutgiltiga målet för en social analys (Reckwitz, 247). Inom sociologi kan 

strukturalism ses som allt det som utgår ifrån olika djupgående sociala strukturer i samhället. 



 

16 
 

Osborne lyfter fram att dessa strukturer kan vara olika klasser och kast (Osborne, 2002, s.237). 

Inom strukturalism finns det en del som behandlar sociala strukturer som exempelvis olika klasser 

eller kast, nämligen social strukturalism. Osborne lyfter fram att inom strukturalism går kollektivet 

före individen vilket gör att det finns mer eller mindre synliga kulturella strukturer som spelar in på 

både samhälleliga strukturer och skeenden (Osborne, 2002, s.237). Exempelvis försöker 

strukturalister att hitta strukturer inom olika skeenden för att lokalisera dessa strukturers 

byggstenar. Culler skriver om att hittar man dessa byggstenar kan man se hur saker hänger ihop 

och vilken betydelse byggstenarna har för varandra (Culler, 1982, s.22). Därför kan strukturalismen 

ses som ett sätt att strukturera världen, exempelvis inom skolan. Kjörup lyfter fram att ett första, 

karaktäristiskt steg inom strukturalismen är att börja med att fokusera ett problem med att beröra 

”en enda eller några få aspekter av fenomenet” därför att man vill finna fenomenet i dess 

grundform (Kjörup, 2009, s.300). Andra steget är att börja granska relationerna mellan dessa 

byggstenar och hur de är sammansatta, man granskar alltså en form av system (Ibid, s.300). 

Exempelvis kan man analysera en myt eller berättelse genom att dela upp den i olika delar för att 

sedan ställa dessa delar mot varandra i en analys. Då kan man se de olika delarnas strukturella 

skillnader och liknelser samt hur delarna står i relation till varandra (ibid, s.308-309). Utifrån detta 

kan man se en struktur växa fram. 

Strukturalism används inom denna uppsats som ett led i att diskutera vad som får föräldrar/elever 

att söka sig till vissa skolor och ifrån andra. 

5.3 Mångfald 

Mångfald är ett vitt begrepp med flera olika aspekter. I denna uppsats kommer kulturell mångfald 

att vara huvudfokus när mångfald tas upp. Anledningen till detta kan ses i läroplanerna där det i 

grundskolans styrdokument Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(hädanefter hänvisad till som Lgr 11) går att läsa följande: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nations-

gränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som 

ligger i en kulturell mångfald. […] Det internationella perspektivet innebär också att man ska 

utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. (Lgr 11, s.7, 9-10) 

Widell & Mlekov lyfter fram att begreppet mångfald introducerades i Sverige ”under slutet av 

1990-talet” då begreppet hade kommit från USA. I USA framarbetades och utvecklades begreppet 

under de amerikanska begreppen ”diversity” och ”diversity management” (Widell & Mlekov, 2013, 

s.9). Utifrån ett samhällsperspektiv kan mångfald ses som samhällets tillstånd på arbetsmarknaden, 

inom skolan, samt ”hur det bör ordnas och organiseras” (ibid). Mångfald kan ses utifrån ett 

perspektiv där alla ska ges samma förutsättningar oberoende av varifrån man kommer eller vilken 

bakgrund man har. Widell & Mlekov lyfter fram att mångfald kan delas in i primära och sekundära 

dimensioner (Widell & Mlekov, 2013, s.12-13). De primära dimensionerna delas in i förmågor som 

är svåra/omöjliga att förändra: ”ålder, kön, […] etnicitet”, etc. (ibid). De sekundära dimensionerna 

är mer föränderliga över tid, såsom ”utbildning, yrkeserfarenheter, religion, civilstånd, inkomst, 

[…] kommunikationssätt” (ibid). 

Mångfald kan även vara människor som finner sin tillhörighet inom olika subkulturer. Häger et al. 

lyfter fram att detta exempelvis kan betyda att man kommer ifrån olika ”länder och kulturer” eller 

att ”människor dels har olika bakgrund, erfarenheter och därmed värderingar” (Häger et al. 1999, 

s.47). Exempelvis kan det vara bra för mångfalden att skolan är en samlingsplats där olika 

bakgrunder och kulturer får gro och där skolornas kulturbärare kan fostras av ”ursprung, generation 

och klass” (ibid, s.47). En av nycklarna till att skolorna ska kunna fungera med en sådan mångfald 

är att eleverna möts någonstans på vägen genom att man ser varandra. Försöker man då skapa en 

gemensam värdegrund att stå på, en värdegrund där man tillåts vara olika kan man i längden skapa 

mångfald (?). Häger et al. föreslår att det kan vara positivt att få eleverna att se varandra för vad 
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man är och därav få varandra att se sig som olika individer eftersom det kan vara befrämjande för 

att mångfald ska kunna etableras (ibid, s.46). Majoritetsgruppen kan eventuellt komma att tränga 

sig på för att bestämma vilka normer som ska gälla (ibid, s.46-48). Exempel på när en kultur 

kommer till uttryck är olika firanden inom skolan. Inom den svenska skolan kan man se jul- och 

luciafiranden som knutna till en viss kultur samtidigt som skolavslutningar till viss del förläggs i 

kyrkor. Robb & Douglas lyfter fram att man exempelvis kan fråga sig om de som tillhör en 

minoritetskultur ska anpassa sig och tillförse sig nödvändiga verktyg för att smälta in i rådande 

majoritetskultur på ett smidigt sätt (Robb & Douglas, s.28). 

5.4 Segregation 

Trumberg lyfter fram segregation som en uppdelning som sker i ett givet rum mellan två eller fler 

grupper (Trumberg, 2011, s.20). Mellan dessa grupper upprättas och/eller bekräftas en hierarkisk 

skillnad (ibid). Nationalencyklopedin lyfter fram segregation som ”det rumsliga åtskiljandet av 

befolkningsgrupper” där segregation kan ske till följd av ”socioekonomisk status, hudfärg, religion, 

etnisk tillhörighet” (Nationalencyklopedin). Segregation kan ses som att en eller flera grupper inom 

ett samhällsrum som skolan är mer eller mindre representerade än vad befolkningsunderlaget i 

området/samhället egentligen skulle göra gällande. Exempelvis kan en grupp elever söka sig bort 

ifrån skolan i deras geografiska skolupptagningsområde till förmån för en skola belägen i ett annat 

upptagningsområde. Bytet sker trots att eleverna bor kvar i samma område man bodde i innan 

skolbytet vilket skapar en form av segregering då det uppstår en obalans mellan 

upptagningsområdet och de elever som de facto går på skolan. Böhlmark et al. lyfter fram att denna 

segregering uppstår till följd av ett aktivt skolval föräldrar/elever har gjort, antingen genom att söka 

sig till skolan från ett annat upptagningsområde eller ifrån skolans upptagningsområde till ett annat 

upptagningsområde (Böhlmark et al. 2015, s.14). Det har visat sig att skolor som täcker ett stort 

upptagningsområde kan få en lägre nivå av segregation i jämförelse med relativt små skolor där 

små skolor kan ha ett mindre upptagningsområde på större orter. På större orter kan skolor bli 

mindre eftersom de trängs med flera andra skolor på samma ort, varvid en ökad mängd skolor inom 

ett upptagningsområde kan bidra till en ökad segregation eftersom det finns fler skolor elever kan 

fördelas mellan (ibid, s.16). 

5.5 Det fria skolvalet 

Böhlmark et al. lyfter fram att det fria skolvalet tenderar att ha en stor inverkan på segregation 

inom skolvärlden då kommuner/städer med fler elever i friskolor tenderar att ha en högre grad av 

segregation inom skolan än kommuner/städer med ett mindre antal elever i friskolor (Böhlmark et 

al. 2015, s.6). Sveriges fria skolval har gett föräldrar/elever rätten att söka sig till den/de skolor de 

vill vilket har gett dem möjligheten att söka sig bort ifrån skolan inom sitt upptagningsområde. 

Kallstenius lyfter fram att skolor dock är skyldiga att erbjuda alla elever inom sitt administrativa 

upptagningsområde en plats på sin skola (Kallstenius et al. 2015, s.9). Det gör att skolorna kan 

fyllas med de skolelever som bor inom det administrativa området (ibid). Friskolereformen gav 

föräldrar/elever möjligheten att söka sig till i princip vilka skolor de vill trots att 

föräldrarna/eleverna var fortsatt bosatta i en kommunal skolas närhet. Det kan resultera i att vissa 

skolor fylls upp och att det bildas en form utav kö för eleven att komma in på denna skola. 

Böhlmark et al. lyfter fram att det finns tre alternativ för för elever att komma in på en fyld 

(fri)skola: bostadsmässig närhet till skolan, väntelista (som man sätts upp på när anmälan har 

kommit in), samt genom förtur genom att eleven har äldre syskon gåendes på skolan (Böhlmark et 

al. 2015, s.9). 

5.6 Nyanlända barn/elever 

Bunar lyfter fram att för att man juridiskt sett ska anses som nyanländ elev i Sverige behöver man 

uppfylla tre kriterier: att ”en elev anländer nära skolstarten eller under sin skoltid (grundskola och 

gymnasiet); en elev har ett annat modersmål än svenska och där eleven inte behärskar svenska 

språket (särskilda behov)” (Bunar, 2010, s.14). Skolverket benämner alla elever som uppfyller 
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dessa kriterier som nyanlända elever oberoende av om de är asylsökande eller inte, om de har blivit 

beviljade uppehållstillstånd eller inte, etc. Forskare har lyft fram att man bör vara försiktig med och 

göra en individuell bedömning av nyanlända barns förmåga att använda det svenska språket. Ett 

barn kan ha lärt att uttrycka sig med ”gott flyt” när det kommer till talad svenska medan han/hon 

har befunnit sig på en flyktingförläggning och därigenom bedöms som kunnig inom språket (ibid, 

s.15). Dock kan den nyanlända eleven ha problem med språkets djupkunskaper trots att man kan 

prata med ett gott flyt. Det kan i sin tur skapa problem för eleven att bemöta skolans formella krav. 

Bunar lyfter fram att ”[d]etta kan också vara en av orsakerna till att elever med utländsk bakgrund i 

högre utsträckning än sina Sverigefödda jämnåriga inte är behöriga till studier på ett nationellt 

gymnasieprogram” (Bunar, 2010, s.15, som refererar till Skolverket 2004). En generell 

introduktionsperiod för nyanlända elever som har fått uppehållstillstånd är två år vilket är en period 

där de integreras mot skolan, samhället och språket (ibid, s.16).  

 

6. Resultat 
Det resultat som framkom i intervjuerna presenteras nedan. Två saker kommer att lyftas fram. Det 

första är vad de yrkesverksamma högstadielärarna lyfte fram för uppfattningar om det fria skolvalet 

utifrån ett segregations- och ett mångfaldsperspektiv. Det andra är och vad man ser som 

förklaringmodeller till varför det ser ut som det gör. Resultatet diskuteras sedan i 

diskussionsdelen
9
. Resultatet diskuteras utifrån det material som använts i resultatdelen, samt att 

materialet sätts i relation till forskning på området och analyseras utifrån RCT och Strukturalism. 

Citaten markeras för att indikera vilken ordning citaten har kommit vilket görs genom att skriva 

[Citat 1], [Citat 2], etc. efter att lärarens nummer utskrivits (1-5). Det görs i resultatet för att kunna 

hänvisa till dem i diskussionsdelen utan att behöva skriva ut citaten igen. 

6.1 Vad lyfter de yrkesverksamma högstadielärarna fram för uppfattningar om det fria 

skolvalet utifrån ett segregations- och mångfaldsperspektiv? 

 

Under intervjuerna lyfter lärarna fram olika perspektiv på mångfald utifrån ett skolperspektiv. 

Lärare 1 lyfter fram mångfald som 

 

Att man får vara olika. Att man kan få ha olika bakgrund, att man kan få ha olika 

uppfattning olika saker, att man kan få … passa in, hur man än är, om man är en elev 

med funktionshinder eller om man är en elitelev. Det ska finnas elever här som har 

olika religiös uppfattning, politisk uppfattning, etnisk bakgrund […] Nu kan ju, det i 

min skalle, det också vara att undervisningen är bred [vad som påverkar mångfalden 

är att] elever väljer bort, och att elever väljer andra skolor och att skolan kommer att 

bli väldigt olika på sättet. Så det fria skolvalet påverkar mångfalden negativt (Lärare 

1) [Citat 1] 

 

Mångfald kan alltså betyda att man är olika och att olikheter finns representerade i skolan. Detta tar 

sig inte enbart uttryck hos eleverna, utan det kan även betyda att undervisningen blir en del av en 

brett utformad verksamhet. Väljer elever bort vissa skolor kan det påverka mångfalden negativt. 

Blir en skola bortvald kan det tänkas att den interna miljön i skolan blir homogen till följd av det 

fria skolvalet, vilket vore negativt utifrån ett mångfaldsperspektiv. Exempelvis Lärare 1 lyfter fram 

olikhet som gynnsamt för mångfalden eftersom skolors interna relationer var för sig blir homogena 

samtidigt som skolor riskerar att bli olika. Även Lärare 5 är lyfter fram hur mångfalden påverkas i 

skolvärlden. 

 

                                                           
9
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Tyvärr blir det mindre mångfald för att likasinnade söker sig till varandra, och det 

skapar en mindre mångfald, generellt, på en mindre skola. Och i en stad så ökar det 

segregationen för att det blir mer och mer homogena skolor. Så tyvärr negativt; det 

blir mindre mångfald. […] det beror på lite grann vad det finns för friskolemöjligheter 

också. I vissa små kommuner så finns det ju nästan inge val och i Stockholm så har 

dom väldigt mycket val, så att det kommer ju mer till uttryck i en storstad hur mycket 

man kan välja. Och där jag har jobbat på skolor i Stockholm, där var det 92% 

invandrarbakgrund, till exempel, och det beror på bostadssituationen, men också hur 

dom väljer. Invandrarna har svårare att välja geografiskt ökat utrymme att röra på sig, 

utan dom håller sig dom bor, så att säga. Det beror på vad man pratar om i Sverige, 

vilka möjligheter det finns att välja också. […] mångfald kan va olika kunskapsnivåer 

som dom tar med sig till skolan […] och det kan vara socioekonomisk mångfald. 

(Lärare 5). [Citat 2] 

 

Här lyfter Lärare 5 fram att likasinnade söker sig till varandra vilket kan resultera i att skolor blir 

mer homogena. Exempelvis lyfts det fram att elever med invandrarbakgrund samlas på vissa skolor 

vilket förklaras med att de har svårare att välja skola och att söka sig utanför sin skolas 

upptagningsområde. Lärarna lyfte även fram några olika sätt om det fria skolvalet utifrån ett 

segregationsperspektiv där Lärare 2 lyfter fram att 

 

segregation är ju så att säga att man håller grupper isär och att dom är särskilda av ett 

system, eller ett språk, eller bostadsort, eller kanske inkomst också. (Lärare 2) [Citat 

5] 

 

Här lyfter Lärare 2 fram upplevelser av hur segregation ser ut mellan olika grupper i samhället och 

att segregation handlar om åtskillnad på något sätt. Lärare 1 fortsätter med sin version av hur 

segregation kan se ut i skolan, samt en tro på att det fria skolvalets påverkan av segregationen inom 

skolan. 

 

[D]et fria skolvalet påverkar absolut segregationen inom skolan. Det är jag helt 

övertygad om. […] Segregation är för mig att skolan delas upp i, ska vi säga, 

elitskolor och skolor där eleverna inte presterar lika mycket. Jag tycker också att det 

är mellan invandrartäta skolor och icke invandrartäta skolor. […] Jag föreställer mig 

att det är skolor som elever och föräldrar väljer bort för att man inte vill att dom ska 

gå på en dålig skola, eller att det är låg betygsnivå, meritpoängen är för låg (Lärare 1) 

[Citat 6a] 

 

Även Lärare 5 lyfter fram en påverkan på segregationen i skolan genom det fria skolvalet 

 

[P]å nåt sätt så är det dom driftiga eleverna som samlas i speciella skolor då och det 

blir en ökad segregering på många sätt när det gäller 

kunskapsinhämtningsmöjligheter. […] lärare kommer att söka sig till skolor som är 

lugnare […] där eleverna är mer driftiga […] [och så] blir det ofta så att de bättre 

lärarna söker sig dit (Lärare 5) [Citat 6b] 

 

Här kan man se att skolorna verkar segregeras på ett sätt där eleverna blir uppdelade.  
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6.2 Vad lyfter de yrkesverksamma högstadielärarna fram för förklaringsstrukturer till 

varför det ser ut som det gör med det fria skolvalet utifrån ett segregations- och 

mångfaldsperspektiv? 

 

Vad lyfter lärarna fram för olika förklaringsstrukturer till varför man lyfter fram att det fria 

skolvalet påverkar segregation och mångfald inom skolan? Lärare 2 lyfter fram att det delvis 

skapas en grupptillhörighet hos eleverna beroende på elevens bakgrund. Detta kan ses som en 

påverkansfaktor: 

 

Det blir inte bara att systemet har skapat en gruppsegregation. De som blir 

segregerade skapar systemet själva också, till stor del. Vi har ju exempel på väldigt 

duktiga invandrarkillar och tjejer som kommer till oss och efter ett tag här, för att bli 

accepterade, både av sina egna grupper och kanske också av, förlåt mig om jag säger 

dom svenska barnen, så antar man en annan roll än vad man kanske skulle kunna 

klara av. Alltså att man lägger sig på en lägre nivå än vad man skulle kunna klara av. 

Och hemifrån har man en, ja, man har ganska tuffa krav på sig att klara skolan, men 

när man kommer till skolan så blir det lite gängbildning (Lärare 2) [Citat 7] 

 

Eleverna känner av förväntningar på hur de ska vara, både från familjen och från kompisar. Det gör 

att man kan hamna i kläm mellan olika förväntningar när man försöker att hitta en tillhörighet 

utanför familjen, särskilt om man inte hamnar i liknande grupper som föräldrarna har hamnat i. Här 

kan man urskilja en form av strukturer till varför elever hamnar i de skolor/gäng/grupperingar de 

gör. Även Lärare 2 lyfter fram att det kan finnas en form av struktur som leder till en åtskillnad av 

elever genom det fria skolvalet. Samtidigt lyfter inte alla lärare fram strukturer som att skillnader 

uppstår enbart mellan ”svenska barn” och andra barn: 

 

[D]et fria skolvalet fungerar ju bara för, vad ska jag säga, i första steget för dom 

svenska barnen. Därför att dom väljer, av någon anledning, en skola. Dom som 

kommer hit, […] [d]om har ju ingen koll på vilken skola som är bäst eller så. […] 

[men] det är ju inte bara mellan invandrare och svenskar, utan det finns ju även 

segregation mellan, ska vi kalla det, rikemansbarn och barn till föräldrar som inte har 

det så bra (Lärare 2) [Citat 8] 

 

Det kan vara en form av kapital som leder till en form av uppdelning inom skolan. Man kan även 

se hur det fria skolvalet inte fungerar för alla familjer eftersom vissa föräldrar/elever lämnas 

utanför, samtidigt som andra föräldrar/elever känner till sina möjligheter. Det kan vara till följd av 

bristande kunskaper, exempelvis om vilka skolor man kan gynnas av att välja. Det är en 

medvetenhet som delvis kan tänkas bero på hur aktiv man har varit på skolmarknaden: 

 

Elever vars föräldrar är aktiva inom skolan är medvetna. Elever vars föräldrar inte är 

aktiva inom skolan och sina barns skolgång, det kan vara att dom är nöjd, och så kan 

det vara att dom inte har tiden att lägga ner och engagera sig i sina barns skolgång. 

(Lärare 3) [Citat 9] 

 

Lärare 3 lyfter fram att det kan skilja mellan hur medvetna föräldrarna är när de (potentiellt) 

använder sig av det fria skolvalet, samt att det kan finnas en differens av den tid man kan tänka sig 

att lägga ner på att göra ett aktivt skolval som föranleder skillnader inom skolvärlden. Lärare 2 ger 

ytterligare ett perspektiv på hur det kan se ut för nyanlända elever: 
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Alltså att vi försöker, med våra svenska värderingar, få med oss den här eleven, och 

det kan inte vara helt säkert att den här eleven förstår vad vi håller på med. Det kan 

vara ett kulturmöte som inte stämmer […] kulturmotsättningar. […] Det kan ju vara 

väldigt mycket med en elev som kommer ny och måste lära sig […] allt möjligt. 

(Lärare 2) [Citat 10] 

 

Lärare 2 lyfter fram att elever som kommer utifrån inte nödvändigtvis har samma möjligheter att 

genomföra ett aktivt skolval. Det finns mycket att ta till sig som de inte har haft med sig sedan 

tidigare, vilket även kan gälla för svenska elever beroende på att det finns grupperingar som verkar 

klara sig bättre och sämre i skolans värld. Vidare lyfter Lärare 4 fram att det kan finnas en del 

motivation och en viss mån av aktivt val när man väljer skola 

 

nu pratar jag utomlands födda barn. Nu pratar jag kompisar, grannar, släkt kanske till 

och med. Och att vi har [språkcentrum
10

] […] att dom har landsmän, och att dom får 

hjälp […] är rätt avgörande för dom faktiskt (Lärare 4) [Citat 11] 

 

Lärare 4 lyfter här fram olika faktorer till varför nyanlända elever kan tänkas välja dennes skola. 

Det är exempelvis därför att de kommer till en skola där landsmän och kompisar redan utbildar sig 

vilket kan vara en del av ett aktivt skolval. Lärare 4 fortsätter med att det ändå kan finnas vissa 

faktorer som kan fälla avgörandet för vilken skola man kommer till som nyanländ elev: 

 

om vi nu tar invandrarbarnen, eller utlandsfödda, flyktingbarn eller så. Jag har en 

känsla av att de inte väljer skola lika lätt […] här på min skola har vi ju 

[språkcentrum] och då blir det naturligt att dom barnen hamnar här  […] Jag tror att 

elever har valt [skolnamn] för att här har vi jätteduktiga speciallärare (Lärare 4) 

[Citat 12] 

 

Lärare 4 lyfter fram att deras skola delvis kan få elever att välja dem därför att de har 

[språkcentrum] och bra speciallärare där. Det kan vara uttryck för både ett val och en struktur som 

ligger till grund för valet eftersom en del av skolans elever, i viss mån, kommer dit genom 

[språkcentrum]. Lärare 2 lyfter fram en viss problematik med föräldrars/elevers olika 

förutsättningar att använda sig av det fria skolvalet: 

 

Vad ska vi säga såhär, det fria skolvalet fungerar ju bara för, vad ska jag säga, i 

första steget för dom svenska barnen. Därför att dom väljer, av någon anledning, 

en skola. Dom som kommer hit, dom kommer ju till ett system, dom är ju 

tvungna att acceptera systemet. Dom har ju ingen koll på vilken skola som är 

bäst eller så […] det skiljer mycket. […] dom som kommer hit med en sämre 

förutsättning, frågan är om dom inser att det finns ett fritt skolval i Sverige. […] 

man kanske söker sig till sina landsmän. Och så hamnar man i den närmaste 

skolan, och det tar ett tag för föräldrar och elev förstår att det här ska fungera. 

(Lärare 2) [Citat 13] 

 

Det kan alltså vara omedvetenhet om det fria skolvalet bland nyanlända elever och deras 

föräldrar vilket kan ta sig uttryck i att de samlas i skolor där personer man redan känner 

studerar. Det gör man även fast man är omedveten om det ska fungera i den skolan eller inte. 

Dessutom tenderar man att söka sig till sina landsmän på orten, utifrån en geografisk 

synvinkel. Det kan vara ett led i hur sociala och strukturella aspekter spelar in på elevernas 
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upptagningsområde. Sociala och strukturella faktorer kan vara något man söker sig till eller 

ifrån när det kommer till att välja mellan olika skolor när man använder sig av sitt fria skolval, 

särskilt då man tenderar att göra vad andra har gjort. Lärare 1 lyfter fram vad han/hon tänker 

sig att medvetna föräldrar gör: 

 

[a]tt medvetna föräldrar, och jag tror också föräldrar med en bra utbildning som 

är medvetna och måna om sina barn är aktiva och satsar […] kanske väljer bort 

skolor och jag vill ha mina barn på en annan skola som är bättre (Lärare 1) 

[Citat 14] 

 

Vet bra utbildade var man kan få en bra utbildning finns troligtvis även de som inte vet var 

man kan få en bra utbildning. Det kan skapa en struktur där vissa elever får en bra utbildning 

medan andra elever får en sämre utbildning. Därför kan medvetenhet om både bättre och 

sämre skolor vara en viktig kunskap för att bana vägen till en bra utbildning för sig själv 

och/eller sina barn. Är man inte medveten riskerar man, eller ens barn, att missa en bra 

utbildning. Lärare 3 lyfter fram mångfaldens spridning och hur det kan se ut med att 

 

Mångfalden som finns inom skolan kommer alltid att finnas, och den kommer att öka 

mer och mer, så får man bara, att kunna arbeta med i skolan gör också att vi får mer 

toleranta vuxna i förlängningen. […] [sedan] finns det ju faktorer som påverkar 

mångfalden, men dom faktorerna som många gånger styr mångfalden i skolan, det är 

ju faktiskt var man bor. Och vad du har för upptagningsområde. […] jag tror att det 

fria skolvalet påverkar mångfalden för att det finns andra faktorer än 

upptagningsområdet som styr det. (Lärare 3) [Citat 3] 

 

Här går det att se hur Lärare 3 dels lyfter fram upptagningsområde som en påverkansfaktor 

samtidigt som han/hon lyfter fram en tro på att andra faktorer också spelar in, exempelvis då 

mångfald inom skolan är en del som kan påverkas av det fria skolvalet. Som Lärare 5 lyfter fram
11

 

kan användandet av det fria skolvalet vara begränsat inom vissa kretsar. Att man till större del 

stannar kvar på skolan inom sitt upptagningsområde kan vara en följd av strukturer som återfinns i 

det egna grannskapet. Söker sig ens grannskap till andra skolor genom det fria skolvalet kan det 

skapa en situation där andra föräldrar/elever i grannskapet socialiseras in i en struktur att söka sig 

till andra skolor. Lärare 3 fortsätter med att 

 

en viss skola kan ha ett visst [upptagningsområde] på ett visst ställe, så kan det uppstå 

en massa bråk och problem, så kan elever, vars föräldrar är medvetna om skolan, och 

tycker skolan är viktig, då kan man flytta dom. (Lärare 3) [Citat 4] 

 

Bytandet av skolor beror inte alltid på olika strukturer av att byta skola för att bli bätte, ibland kan 

det bli ett bytande för bytandets skull. Vissa föräldrar/elever byter skola för att komma ifrån bråk 

och liknande, vilket kan skapa en situation där det blir mindre mångfald. Samtidigt är det möjligt att 

få en ökad chans till lärande om man byter till en lugnare skola. 
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7. Diskussion 
 

I den här delen kommer metod och resultat att diskuteras. I resultatdiskussionen kommer 

hänvisningar att göras till vad som framkommit i resultatet, tidigare forskning, RCT och 

Strukturalism.  
 

7.1 Metoddiskussion 

När man analyserar material kan det diskuteras om framlagt resultat och  genomförda analyser är 

valida. Brewer lyfter fram validering som ett uttryck för huruvida man har använt den bästa 

möjliga metoden för att undersöka det fenomen man avsåg att undersöka (Brewer, 2000, s.3). 

Validitet kan ses som både ett internt och externt perspektiv. Det interna validitetsperspektivet rör 

hur stark relation studien har till det man ville undersöka med de analysverktyg som användes i 

studien. Undersökte man det man avsåg att undersöka? Gavs analysverktygen rättvisa när analysen 

genomfördes? Har analysverktygen tolkats rätt och använts på ett rättfärdigt sätt under 

analysprocessen? Studier som genomförs i laboratorier brukar ha en stark intern validitet eftersom 

yttre störningar elimineras, yttre störningar som kan påverka den interna validiteten inne i 

laboratoriet. Det sker dock på bekostnad av den externa validiteten. Är man ute på fältet och 

genomför en studie/undersökning kan den externa validiteten öka. Brewer lyfter dock fram att detta 

sker på bekostnad av den interna validiteten eftersom man inte kan garantera att resultaten har 

påverkats av för studien utomstående faktorer (Brewer, 2000, s.4-6). Det går även att ifrågasätta 

huruvida de använda metoderna var de rätta för den empiri som behandlades i denna studie och 

som var avsedd att besvara frågeställningarna, samt att sedan analyseras/diskuteras. I denna studie 

användes semi-strukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Intervjuerna genomfördes ute på de 

skolor där lärarna var yrkesaktiva under emperiinsamlingen. Både att intervjuer användes som 

metod och att intervjuerna genomfördes ute på skolorna kan spela in på resultatet i olika grad. 

Eftersom intervjuerna genomfördes ute på fältet kan den externa validiteten öka eftersom man 

kommer fysiskt närmare verksamheten och de fenomen som undersöks. Dock kan den interna 

validiteten sjunka eftersom intervjuerna genomfördes på en plats där störningar är förekommande. 

Under den här studien uppstod ibland situationer där lärare kom och gick där intervjun skedde eller 

att elever kom och knackade på för att fråga någonting. Det gör att både intervjuare och 

intervjuperson kan ha kommit av sig under intervjun och att man behövt plocka upp den röda 

tråden igen. Dessutom finns problemet med intervjun i sig att man som intervjuare inte alltid lyckas 

fokusera på de områden som är viktiga för studien av diverse anledningar, exempelvis störningar 

och liknande. 

Trost lyfter fram att den kvalitativa intervjun som forskningsintervju strävar efter att skapa 

förståelse för fenomen som har uppstått eller uppstår (Trost, 2010, s.44). Det gör att semi-

strukturerade intervjuer är bra att använda därför att olika personer kan besitta olika mycket 

kunskap om det fenomen som undersöks. Därmed ges man möjligheten att gräva djupare i ett ämne 

när flexibiliteten finns. Dock finns det vissa problem med att en viss skevhet kan komma att 

noteras när man ska analysera de genomförda intervjuerna. Skillnader kan komma att uppstå 

beroende på vilken uppfattning som den intervjuade bildar av intervjuarens beteende. Bell lyfter 

fram att detta beror på att den intervjuades uppfattning av intervjuaren kan komma att påverka hur 

den intervjuade besvarar intervjufrågorna (Bell, 2010, s.169). 

Denna undersökning kan ha påverkats av både inre och yttre faktorer. En påverkansfaktor är 

studiens urval
12

. Man kan fråga sig om urvalet har varit representativt för den svenska lärarkåren på 

högstadienivå eftersom det är inom denna målgrupp som urvalet och emperiinsamlingen har skett. 

Utifrån att enbart fem yrkesaktiva högstadielärare deltog i studien kan studien betraktas som 
                                                           
12
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kraftigt begränsad vilket inte möjliggör några mer långtgående slutsatser angående lärares generella 

åsikter sett utifrån enbart detta material. Ser man även att den del av lärarkåren som finns 

representerad inom friskolor blev representerade av en lärare kan den interna validiteten ha 

påverkats negativt. Ett lågt deltagande bland friskoleaktiva lärare tillintetgjorde även möjliga 

jämförelser mellan kommunala högstadielärare och högstadielärare inom fristående skolor. En 

mindre stad i mellersta Sverige är inte nödvändigtvis representativ för samtliga lärares upplevelser i 

stort. Willig lyfter fram att urvalet i en kvalitativ studie kan analyseras utirån en problematiserande 

synvinkel eftersom antalet studiedeltagare är begränsat och möjligheten till valida generaliseringar 

sjunker eftersom ett betydligt större antal personer som hade kunnat innefattas av studien (Willig, 

2001, s.17). Desto större antal potentiella studiedeltagare och potentiellt geografiska områden som 

utgör en studies intressesfär, desto större blir den potentiella felmarginalen hos en kvalitativ studie. 

Att urvalet blivit så begränsat har delvis berott på att lärare har haft tidsbrist till följd av exempelvis 

de nationella prov som genomfördes under den här perioden. Sett utifrån reabilitet skulle urval 

även innefattat högstadielärare från en rad olika geografiska platser i landet. För att kunna göra 

några generella antaganden om dessa frågor i Sverige utifrån ett större perspektiv genomförs i 

resultatdiskussionen en metaanalys där både tidigare forskning och ett par teorier kopplas in. Att 

diskutera den här studiens resultat med tidigare forskning gör att man kan se skillnader och likheter 

mellan studiens resultat och forskning. 

Bell lyfter fram att intervjuer inte alltid är lätta att genomföra eftersom det finns en balansgång 

mellan att vara helt objektiv, strikt fokuserad mot ämnet, samt att lätta på objektiviteten för att få 

den intervjuade att känna sig bekväm under intervjun (Bell, 2010, s.172). Under genomförandet av 

intervjuerna försökte studiegenomföraren att småprata med studiedeltagarna under den tid det tog 

att lokalisera en lugn plats att genomföra intervjuerna på. Att det tog tid var en följd av att 

intervjuerna genomfördes på de skolor där studiedeltagarna var yrkesverksamma vid tidpunkten för 

studien. Både genomförandet av småpratet och intervjuerna på skolorna gjordes för att 

studiedeltagarna skulle känna sig mer bekväma under intervjuerna. Det finns olika sätt småpratet 

inför intervjuerna kan ha slagit ut på. Dels behöver det inte ha haft någon effekt alls. Det kan också 

ha gjort att lärarna kände sig mer avslappnade för att inte enbart ha fokus gentemot intervjun och 

att de även kunde få veta något om intervjuaren. Christoffersen & Johanessen lyfter fram att man 

under inledningen av en intervju inte ska ställa frågor som kan ”skrämma eller provocera 

informanten” (Christoffersen & Johanessen, 2012, s.86-7). Det gäller istället att ställa lätta frågor 

med lätta svar som bygger upp ett förtroende mellan intervjuare och informant. Det är även bra att 

avslutningsvis ställa neutrala frågor eftersom det kan lätta upp spänningar som kan ha byggts upp 

under intervjun (ibid). Det småprat som bedrevs i början av intervjuerna kan även ha visat sig vara 

ett distraktionsmoment som lärarna kan ha uppfattat som tidskrävande/störande för vad de 

uppfattade som det egentliga syftet med intervjun. 

Sett till metoder där studiedeltagarna bidrar med information kan de själva påverka resultatet. Det 

kan kopplas till studiedeltagarnas förväntningar på hur undersökningen kommer att vara, samt 

deras tolkningar av vad de förväntas lämna för information. Brewer lyfter exempelvis fram att en 

studiedeltagare kan uppge ett visst svar då han/hon tror sig veta om det är mer önskvärt än ett annat 

svar (Brewer, 2000, s.8). Den här studiens respondenter kan ha byggt sina argument efter hur de 

upplevde att de förväntades svara under intervjuerna. Willig lyfter fram att man även som 

forskare/undersökare kan gå in i ett område med föreställningar om hur området är, vilket gör att 

undersökarens syn kan projiceras gentemot respondenterna och därigenom påverka resultatet 

(Willig, 2001, s.16-17). Respondenter kan även underminera intervjuarens föreställningar om hur 

världen ter sig. Anpassas resultatet efter respondenternas upplevelser kan undersökningen ges 

någon form av validitet. Förkunskaper/föreställningar om det undersökta området kan omedvetet 

ha sipprat in i denna studie och därav omedvetet påverkat studien. 



 

25 
 

Det finns en del saker med kvalitativa metoder som kan ses som set-backs utifrån en 

valideringssynpunkt. Kvalitativa intervjuer samlar stora mängder information från varje intervju 

vilket gör att informationen hamnar i en urvalssituation där material väljs ut för att användas i en 

rapport eller annan framställning. Därmed kan man fråga sig om den mest representativa 

informationen togs med eller sållades bort. Det kan även diskuteras hur kvalitativa undersökningar 

förhåller sig gentemot ett representativt urval eftersom ett brett urval får stå tillbaka i kvalitativa 

undersökningar. Willig lyfter fram att det kan vara problematiskt när ett brett urval får stå tillbaka i 

en undersökning där undersökningsområdet skulle ha behövt ett betydligt större urval för att bli 

mer reliabelt (Willig, 2001, s.16-17). Studien kan problematiseras utifrån att urvalet kan betraktas 

som litet vilket gör det svårt att dra reliabla slutsatser utifrån resultatet. Resultatet blir istället mer 

av en lokalt/regionalt fingervisning. I den här studien har det inte stuckits under stol med att urvalet 

har varit litet. Till följd utav att studiens urval ha varit litet har denna studie använt sig av tidigare 

forskning och två teorier för att diskutera studiens resultat och sätta in det i relation med vad andra 

studier har kommit att visa. Dessutom lyfter Willig fram att kvalitativa tillvägagångssätt potentiellt 

genererar både en stor mängd material och ett större urval vilket kan främja ett någorlunda 

underbyggt underlag (Willig, 2001, s.16-17). Peräkylä lyfter fram intervjuer som ett sätt att komma 

åt erfarenheter och attityder hos de personer man intervjuar (Peräkylä, 2008, s.351-352). Det gör att 

kvalitativa intervjuer kan vara en bra metod för att komma åt både viktig och relevant information 

för studien. 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Lärarna lyfte fram en rad olika saker angående vad segregation och mångfald i skolan är och det 

fria skolvalets roll i det hela. Även påverkansfaktorer för föräldrar/elever rörande användandet av 

det fria skolvalet lyftes fram. I följande diskussionsdelar kommer resultatet att analyseras och 

diskuteras. 

7.2.1 Vad lyfter de yrkesverksamma högstadielärarna fram för uppfattningar om det fria 

skolvalet utifrån ett segregations- och mångfaldsperspektiv? 

 

Mångfald är inte något entydigt begrepp (se exempelvis Lärare 1 [Citat 1]) utan innefattar en rad 

olika faktorer som utgör olika former av mångfald. Dessa påverkas även i olika utsträckning av 

det fria skolval som finns inom den svenska skolan. Segregation är inte heller något entydigt 

begrepp (se exempelvis Lärare 2 [Citat 5] & Lärare 1 [Citat 6a]) utan innefattar en rad olika 

faktorer som alla utgör olika former utav segregation. Segregationens olika former påverkas i 

olika utsträckning av det fria skolval som finns inom den svenska skolan. Bunar lyfter fram att 

nyanlända kan, trots uppvisat flyt i talspråk, ha problem med djupkunskaper i språket (Bunar, 

2010, s.14-16). Problem med, eller bristande kunskaper i, språket kan skapa problem kring 

lärandet när eleven/eleverna hamnar i en skolklass (Bunar, 2010, s.14-16). Det kan göra att 

nyanlända elever får problem med att ta till sig kunskap inom utbildningen och (exempelvis) en 

skola med ett närbeläget språkcentrum riskerar då en form av minskad kunskapsmångfald, 

framförallt bland nyanlända elever. Detta förutsatt att de stöter på svårigheter i sin 

kunskapsinhämtning som en följd av bristande språkkunskaper. Ser man till nyanlända elever 

födda utanför EU/EFTA ser man att av de som anlände till Sverige innan skolstart uppnår cirka 

80% gymnasiebehörighet. För elever som anlände under sin studietid uppnår cirka 45% 

gymnasiebehörighet (Skr. 2009/10:233, 2010, s.46). Släpper språkcentrum och liknande enheter 

ifrån sig nyanlända elever till vanliga klasser i ett stadie där nyanlända elever inte behärskar 

språket till en grad att de inte kan tillägna sig tillräckliga kunskaper inom skolan? Nyanlända 

elever kan då få problem med både kunskapsinlärning och att klara skolans kunskapskrav. 

Skolverket lyfter fram att nyanlända elevers utmaningar dels är att lära sig ett andra språk 

(svenska) för att sedan lära sig på detta andra språk (Skolverket, 2012a, s.5). Får den här skolan 
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elever från språkcentrum, elever vars språkkunskaper kan orsaka att en lägre kunskapsutfyllnad 

uppnås på denna skola, kan det i sin tur påverka kunskapsmångfalden negativt på denna skola 

eftersom elevernas möjligheter att tillägna sig kunskaper brister i samband med bristande 

språkkunskaper. 

 

Under intervjuerna lyfte lärarna fram upplevelser om hur det fria skolvalet står i relation till 

segregation och mångfald inom skolan. Lärare 5 (se [Citat 2]) lyfter fram att det fria skolvalet kan 

skada mångfalden eftersom likasinnade elever söker sig till varandra och skapar grupper. Dessa 

grupper kan tänkas återspegla värden i samhället. Hamnar lika värden i samma grupper är risken att 

ett utbyte mellan elever från olika bakgrunder inte sker. Det kan begränsa en värdegrundsmångfald 

inom skolan eftersom olika värden kan komma att segregeras ifrån varanda inom skolan om elever 

inte blandas. Det man har sett är att föräldrar kan uppvisa intresse av att deras barn hamnar i 

liknande grupperingar som de själva var med i under sin skoltid. Gewirzt et al. lyfter fram att 

föräldrar kan använda skolvalet som redskap för att styra sina barn gentemot vissa skolor, inte 

enbart som en följd av kvalitet utan för att deras barn ska hamna i vissa grupper (Gewirtz et al. 

1995, s.23). Gruppuppdelningar inom skolan beror även på vilka valmöjligheter det finns för att 

tillgodose sig olika val. På större orter/städer finns fler valmöjligheter i form av skolor att söka sig 

till. Lärarna i studien har även lyft fram
13

 att nyanlända elever verkar ha haft, och fortfarande har, 

det svårare på skolmarknaden än icke nyanlända elever. Det kan skapa en uppdelning mellan 

grupper på olika skolor eftersom elever med liknande bakgrund hamnar i samma skola/skolor. På 

sikt kan det leda till homogenare skolor och bristande mångfald, vilket också kan leda till 

segregation. Gewirtz et al. lyfter fram att det råder motsättningar mellan forskare angående vilka de 

bakomliggande anledningarna är till att skolor blir mer homogena, men både bostadssegregationen 

och 1990-talets skolvalsreformer har även de lyfts fram som tänkbara anledningar (Gewirtz et al. 

1995, s.23). 

 

Sett till hur lärarna definierar mångfald lyfter Lärare 1 och Lärare 5 fram att begreppet inte enbart 

innebär att ha varierad etnisk bakgrund, mångfald kan även vara att man har olika kunskapsnivåer 

eller olika socioekonomiska bakgrunder i samma klass eller skola (Lärare 1 [Citat 1] & Lärare 5 

[Citat 2]). Det finns även potential att möta en stor mångfald på skolor där nyanlända elever samlas 

då många olika etniska bakgrunder kan samlas eftersom nyanlända inte nödvändigtvis kommer ifrån 

samma land eller kultur. Nyanlända elever kan även ha en rad olika socioekonomiska och 

kunskapsmässiga bakgrunder vilket gör att skolor med en hög andel nyanlända elever kan ha en stor 

mångfald på flera olika plan. Gewirtz et al. & Tallberg et al. lyfter fram att svenska elever därav kan 

komma att exponeras av en lägre grad av mångfald, framförallt elever som använder det fria 

skolvalet för att komma bort från skolor med många nyanlända elever (Gewirtz et al. 1995, s.22; 

Tallberg et al. 2002, s.18). Mångfald kan även ses utifrån en socioekonomisk synvinkel när det 

kommer till skolor med en hög andel nyanlända elever och/eller elever med låg socioekonomisk 

bakgrund, vilket är en faktor som kan påverka skolresultatet, särskilt om man ser att 

socioekonomiskt starkare familjer tenderar att ha högpresterande barn i skolan. Det kan ses som 

problematiskt då både den etniska och den socioekonomiska mångfalden på skolor minskar 

allteftersom skolorna blir allt mer homogena (Skr.2009/10:233, 2010, s.50). 

 

Lärare 3 lyfter fram att det fria skolvalet påverkar mångfalden inom skolor (se [Citat 3]) medan 

Lärare 1 lyfter fram att medvetna föräldrar/elever kan välja bort skolor de inte upplever som 

tillräckligt bra (se [Citat 14]). Bunar lyfter fram att skolors kvalitet (ibland) kopplas ihop med 

antalet nyanlända elever som går på skolan eftersom andelen nyanlända/svenska elever brukar 

tillsammans med skolans rykte komma på tal när man ska välja skola (Bunar, s.76-77). Samtidigt 

kan kamrateffekten ha en större påverkansfaktor än antalet nyanlända elever. Det betyder att starka 
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elever som byter skola kan vara en större påverkansfaktor på sina kompisar än vad nyanlända är. 

Nyanlända elever verkar dock ha en negativ påverkan på är hur andra föräldrar/elever upplever 

trovärdigheten på en skola och dess kvalitet (ibid). Elever tenderar att söka sig till skolor man 

upplever som bättre, vilket kan göra att det fria skolvalet ses som en möjlig faktor till en minskad 

socioekonomisk mångfald. Att den socioekonomiska mångfalden minskar kan bero på att 

föräldrars/elevers socioekonomiska bakgrund har ökat i betydelse för en elevs skolresultat sedan 

1990-talet. Det i sin tur beror på att föräldrar/elever med ett högre kapital tenderar att flytta från 

skolor med ett högre antal nyanlända elever. Söker sig resursstarka föräldrar/elever till vissa skolor 

är det inte konstigt att den socioekonomiska mångfalden på skolorna minskar eftersom det blir 

mindre variation på denna socioekonomiska mångfald på själva skolorna. Det man har sett är att 

föräldrars/elevers sociokulturella bakgrund har blivit viktigare för skol- och utbildningsmedvetenhet 

än den socioekonomiska bakgrunden. Det man också har sett är att ens sociokulturella bakgrund 

tenderar att vara tätt sammanflätad med socioekonomiska bakgrunden. Det gör att ett 

socioekonomiskt kapital inte är det enda som försvinner från vissa skolor. Skr. och Trumberg lyfter 

fram att resultatstarka elever också kan utgöra en del av den flytten vilket skapar ett läge där 

socioekonomisk och kunskapsmässig mångfald försvinner från visa skolor samtidigt 

(Skr.2009/10:233, 2010, s.50; Trumberg, 2011, s.92-94). Det man har sett är att detta ändå kan 

överbryggas om en elev från ett svagt socioekonomiskt och sociokulturellt kapital kommer till en 

skola med flertalet elever på en högre nivå på dessa faktorer än eleven. Bunar lyfter fram att då 

kommer elevens skolkamrater kunna lyfta dennes kunskaper till nya nivåer, elevens låga kapital till 

trots (Bunar, s.82). 

 

7.2.2  Vad lyfter de yrkesverksamma högstadielärarna fram för förklaringsstrukturer 

till varför det ser ut som det gör med det fria skolvalet utifrån ett segregations- och 

mångfaldsperspektiv? 

 

De yrkesverksamma högstadielärarna lyfter fram det fria skolvalet som delvis positivt. Samtidigt 

kan det fria skolvalet ses som något negativt utifrån ett mångfaldsperspektiv eftersom mångfalden 

minskar när det skapas en uppdelning. Utifrån ett segregationsperspektiv kan det ses som negativt 

eftersom segregation kommer som följd av att elever blir uppdelade. 

 

Lärare 5 lyfter fram olika kunskapsnivåer som en form utav mångfald inom skolan (Lärare 5 [Citat 

2]).  Dessutom kan nyanlända elever utgöra en stor del av skolor i vissa områden (ibid). Det kan 

innebära en viss problematik utifrån ett kunskapsperspektiv på mångfald eftersom det finns en 

möjlig korrelation mellan nyanlända elever och lägre möjlighet till kunskapsinhämtning. Detta till 

följd av exempelvis en lägre språkbehärskning av undervisningsspråket. Utifrån ett strukturalistiskt 

perspektiv kan en lägre grad av kunskapsinhämtning ses som en följd av att språkcentrum och 

liknande enheter bidrar till en brist på kunskapsmångfald om de släpper nyanlända elever till 

skolorna innan de behärskar det svenska språket tillräckligt för att kunna tillgodose sig 

djupkunskaper. Det har diskuterats huruvida nyanlända elever tappar både lärande- och 

kunskapsmässigt till följd av bristande djupkunskaper i svenska när man slussas vidare till skolan. 

Tallberg Broman et al., Skr. och Bunar lyfter fram att det man har sett är att det har spelat en viss 

roll för deras lärande (Tallberg Broman et al. 2002, s.47; Skr. 2009/10:233, 2010, s.46; Bunar, 

2010, s.14-16). 

 

Det finns även andra faktorer som leder till att nyanlända elever tappar både kunskapsmässigt och 

språkmässigt när man antingen slussas in till eller väljer en svensk skola. Nyanlända elever verkar 

hamna tillsammans i klasser/skolor vilket kan göra att grupper med liknande kunskapsnivåer skapas 

inom skolan och/eller klassen. Skapandet av grupper inom skolan är en faktor som är viktig att 

beakta eftersom olika gruppdynamiker kommer att påverka gruppen och dess inlärningsförmåga 
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olika. Hur dessa grupper förhåller sig gentemot varandra, både internt och externt, är en faktor som 

påverkar elevernas kunskapsutveckling. Lärare 7 lyfter fram att olika grupper kan skapa trender på 

en skola, där exempelvis grupptryck kan påverka kunskapsmångfalden (se Lärare 2 [Citat7]). Finns 

det inga högpresterande elever i vissa grupper/klasser, alternativt på skolan överhuvudtaget, som 

kan dra sina kompisar framåt kunskapsmässigt kan det vara ett led i en samhällsutveckling delvis 

förklarad av samhällelig strukturalism. Det beror på att högpresterande elever generellt sett söker 

sig till skolor där det finns ett högre antal elever som är högpresterande. Högpresterande elever kan 

dra fram sina kompisar till nya höjder kunskapsmässigt och om skolor med en hög grad av 

nyanlända elever saknar högpresterande elever att haka på för de nyanlända riskerar man att hamna 

efter kunskapsmässigt. Det kan ses utifrån vad Bunar och Trumberg lyfter fram om att det i skolor 

med en hög andel nyanlända elever inte behöver finnas en lägre didaktisk kvalitet, dock är det en 

trend att högpresterande elever söker sig bort från skolor med en hög andel nyanlända elever 

(Trumberg, 2011, s.51; Bunar, s.77). 

 

Bunar lyfter fram att skolor som tappar högpresterande elever till andra skolor som en följd av att 

man har en hög grad av nyanlända elever gör att dessa nyanlända elever inte ges samma möjlighet 

till att få den kompiseffekt dessa elever normalt skulle ha fört med sig (Bunar, s.76-77). I 

storstadsområden har man sett att åtgärder börjar tas för att höja kvaliteten på skolor för att få 

högpresterande elever att stanna inom en viss skolas verksamhet och därigenom påverka dessa 

skolor positivt. Bunar lyfter fram att man kan se hur högpresterande elever är en av de grupper som 

är en högtendensgrupp för att aktivt använda sig av det fria skolvalet (Bunar, 76-77, 79). Tallberg et 

al. lyfter fram att föräldrar med högre studievana tenderar att ha barn som är högpresterande i 

skolan, samtidigt som Gewirtz et al. lyfter fram att föräldrarnas bakgrund inom utbildningsväsendet 

aldrig har varit så betydelsefull som efter det fria skolvalets entré i skolvärlden (Tallberg et al. 2002, 

s.18; Gewirtz et al. 1995, s.22). Högpresterande föräldrar/elever kan även vara de mest medvetna 

om olika utbildningar och var man kan få den bästa undervisningen. Utifrån en strukturalistisk 

synvinkel kan man se att det finns en struktur där nyanlända elever kommer till en skola genom ett 

visst upptagningsområde. Tillströmningen av nyanlända elever gör att föräldrar/elever med 

skolkapital (höpresterande) lämnar skolan för en annan skola. Lärare 2 lyfter fram att 

kamratpåverkan inte enbart är positivt, förväntningar från kamrater kan även påverka elever 

negativt där man, för att accepteras, ”antar en annan roll än vad man skulle klara av” (se Lärare 2 

[Citat 7]). De förväntningar som förekommer inom grupper på olika skolor kan därav bestämma hur 

gruppen/grupperna ställer sig mot skolan och kunskapsinlärning. 

 

Lärare 5 lyfter fram att nyanlända elever har svårare att röra sig geografiskt för att söka sig till 

bättre utbildningar än övriga elever i den svenska skolan. Det kan leda till en sorts segregation 

inom skolan eftersom ”i en stad så ökar det segregationen för att det blir mer och mer homogena 

skolor” (se [citat 2]). Den här typen av segregation där en form av boendesegregation, eller 

geografisk segregation, uppstår kan visa sig vara en avgörande faktor inom skolan eftersom det 

inte är mellan eleverna skillnaderna har ökat. Istället är det framförallt mellan olika skolor som 

skillnaderna ökar. Det kan man se genom att elevsammansättningen på skolorna blir allt mer 

homogen. Att elevsammansättningen blir allt mer homogen kan även skada mångfalden 

(Skr.2009/10:233, 2010, s.50). Lärare 1 och Lärare 2 (se [Citat 13] och [Citat 14]) lyfter fram att 

skillnaden som uppstår mellan elever beror på hur medveten man är om det fria skolvalet och dess 

användningsområde. En nyanländ elev har inte nödvändigtvis kunskapen om det fria skolvalets 

existens, hur man använder det, eller vilken skola som är bäst  (se Lärare 2 [Citat 13]). Det kan 

göra att eleven placeras i en skola nära hemmet. De som i högre utsträckning tenderar att ha en 

högre kunskap för att genomföra ett informerat skolval, samt att använda sig av detta val, är de 

som generellt sett presterar högre skolresultat och/eller har en högre motivation gentemot skolan. 

Det här säger inte att nyanlända elever inte är motiverade till skolan eller att de inte kan vara 
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högpresterande. Exempelvis lyfter Lärare 2 fram en möjlig problematik nyanlända elever stöter på 

som innebär att det fria skolvalet kanske inte är en självklarhet för dem och att man eventuellt inte 

vet om att det finns (se [Citat 14]). Bristande kunskap rörande användandet av det fria skolvalet 

kan göra att nyanlända elever hamnar i en negativ spiral inom skolsystemet, vilket även Lärare 2 

lyfter fram (se [Citat 8]). 

 

Utifrån ett strukturalistiskt perspektiv kan en sådan segregation uppstå dels efter strukturer som 

gäller i svenska skolan, att elever, i grund och botten, blir placerade på skolor efter skolornas 

geografiska upptagningsområde, varefter medvetna föräldrar/elever kan byta till skolor med högre 

resultat. De elever som byter skola verkar ha en tradition av skolkapital inom familjen, alternativt 

sin geograiska närhet, vilket hjälper föräldrarna/eleverna att vara medvetna om var skolor med 

högpresterande elever finns och hur man söker sig dessa skolor. Mindre medvetna föräldrar/elever 

kan bli kvar på skolor som urholkas på högpresterande elever. Det här kan ses som en struktur 

som genererar segregering av medvetna och icke medvetna elever, där det i slutändan skapas en 

kunskapsmässig segregering mellan elever eftersom medvetna föräldrar/elever generellt sett 

kommer att få bättre resultat. Bunar lyfter fram att även kamratpåverkan kan påverka både 

medvetna och omedvetna elever resultatmässigt (Bunar, s.77). Det kan skapa en uppdelning 

mellan elever som leder till minskad mångfald, alternativt att mångfalden tar skada, om 

högpresterande elever koncentreras till vissa skolor samtidigt som nyanlända koncentrras till andra 

skolor. Detta kan ses som strukturer i samhället eftersom det generellt är de med bra utbildning 

som är medvetna och värderar skolan högt. Trumberg lyfter fram att ekonomiskt kapital kan ha ett 

samband med att värdera skolan och skolresultat högt (Trumberg, 2011, s.92-94). Dock är ett högt 

kulturellt kapital mer avgörande för medvetenhet om skolan, även om ekonomiskt och kulturellt 

kapitalt generellt sett är tätt sammanflätade med varandra. Ett högt kulturellt kapital bidrar också 

till att man är mer benägen att använda sig av det fria skolvalet för att tillskansa sig en bra 

utbildning (ibid). Därför kan ekonomiskt och kulturellt kapital utgöra en form av struktur som 

skapar segregation inom skolan. Trumberg lyfter fram att ”[u]tbildningssystemet tenderar i sin tur 

att skilja ut de elever som har ett ärvt kulturellt kapital från dem som inte har det genom att 

premiera en viss typ av uppförande, språkbruk mm” (Trumberg, 2011, s.93). Johansson & 

Hammarén lyfter fram att kapital spelar in på ens skolval samt att ens skolval får betydelse för ens 

framtida liv (Johansson & Hammarén, s.51-52). Det kan ses i relation till att det enligt Johansson 

& Hammarén finns en form av statushierarki mellan olika skolor och att det kan vara komplicerat 

att byta skola om man inte har rätt kapital. Eleverna är väl medvetna om att det finns skillnader 

mellan olika skolor och att de som strävar efter en bättre skola inte alltid ses passa in på skolan av 

andra som går där (ibid). 

 

Lärare i denna studie lyfter fram språkcentrum som en anledning till varför elever har sökt sig till 

dem. I och med språkcentrum har det funnits tillgång till stödinsatser för nyanlända elever i nära 

anslutning till skolan i form av exempelvis speciallärare (och språkcentrum). Samtidigt kan 

språkcentrum och liknande vara en bakomliggande anledning till att olika grupper skapas inom 

skolan. Lärare 2 lyfter fram att grupper kan skapas inom skolan baserat på vilka förväntningar 

eleverna känner att de har på sig (Lärare 2, se [Citat 7]). Det kan leda till att både svenska och 

nyanlända elever delvis påverkas in i en viss grupptillhörighet på skolan som en följd av 

omvärldens förväntningar. Wallby et al. ger som exempel på inre differentiering inom skolan att 

olika grupper formas/skapas inom ramarna för undervisningen, exempelvis grupperingar inom 

undervisningen, och kan vara en starkare bidragande faktor till skapandet av homogena grupper än 

yttre differentiering (Wallby et al. 2001, s.36-37). Om exempelvis språkcentrum blir en anledning 

till att eleverna hamnar på skolan precis brevid kan eleverna från språkcentrum hamna i liknande 

grupper på skolan som de har varit i på språkcentrum. Det kan i sin tur försvåra för nyanlända 

elever att komma in i andra grupper. Johansson & Hammarén lyfter fram att det finns en 
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uppdelning mellan skolor, samt att elever förväntas studera på olika skolor till följd av 

sociokulturella och socioekonomiska faktorer (Johansson & Hammarén, s.51-53). Dessa faktorer 

tenderar att skapa en åtskillnad mellan skolor eftersom olika elevgrupper förväntas studera på olika 

skolor, till följd av exempelvis olika bakgrunder (ibid). Exempelvis sociokulturella skillnader kan 

väga tungt i skapandet av dessa grupper och kan vara en anledning till att svenska och nyanlända 

elever inte integreras eftersom en sociokulturell/socioekonomisk åtskillnad kan sätta stopp för en 

intergration mellan grupperna. Lär de nyanlända eleverna känna varandra på språkcentrum kan 

även det skapa en viss grupptillhörighet med de elever man har varit där med, vilket kan finnas 

med som en ytterligare grund för dem att fortsätta vara i samma/liknande grupperingar som de har 

varit i på språkcentrum. 

Lärare 4 lyfter fram att utlandsfödda barn/elever söker sig till hens skola därför att de har 

språkcentrum och bra speciallärare vid denna skola. Det kan bero på att det genom språkcentrum 

skapas en naturlig väg för nyanlända eleverna att söka sig till denna skola eftersom kontakt redan 

etablerats mellan skola och elev när eleven befunnit sig på språkcentrum (se [Citat 12] i Resultat). 

Utifrån ett RCT-perspektiv kan det vara ett rationellt val att söka sig till den intilliggande skolan 

eftersom det finns hjälp att få i form av språkstöd och speciallärare, samt att ett band till skolans 

område redan finns etablerat. Utifrån RCT kan valet av skola även ses utifrån mikro- och 

makronivåer eftersom dessa nivåer bygger på varandra. De individuella val man gör, som 

exempelvis att välja skolan vid språkcentrum, ligger på en mikronivå. Denna mikronivå kan ses 

skapa en makro-struktur som är den övergripande strukturen inom exempelvis en grupp. Nyanlända 

elever söker sig till denna skola därför att det är generellt förekommande bland nyanlända elever att 

söka sig dit. Dessa generella drag ligger på en makronivå medan det individuella valet 

(mikronivån) fortfarande kan praktiseras då man väljer skolan. Detta individuella val kan, om man 

väljer något som inte ligger impregnerat på makro-nivån, hjälpa till att forma makro-nivån. 

Nyanlända elever behöver inte välja skolan enbart för att den ligger vid språkcentrum eftersom 

elever som inte bor i skolans upptagningsområde måste göra ett aktivt skolval för att hamna på 

skolan. Denna makrostruktur kan byggas upp genom att nyanlända elever får en etablerad kontakt 

med en institution i anslutning till skolan, i det här fallet språkcentrum, vilket leder till att man 

aktivt söker sig till skolan även om den inte är den geografiskt närmaste skolan (Hechter & 

Kanazawa, s.193). Får de nyanlända eleverna en inkörsport gentemot skolan kan det ses som 

positivt för mångfalden inom skolan eftersom eleverna kan lära känna varandra och varandras olika 

kulturer. Det kan ses som positivt för etnisk och/eller kulturell mångfald om nyanlända elever som 

kommer från en rad olika kulturer och områden kommer till denna skola via språkcentrum. Dock 

har utbildning av nyanlända elever till viss del kritiserats därför att den sker 

avskilt från övrig utbildning och elever, vilket motverkar integration. De flesta elever 

placerades och hölls för länge i introduktionsklasser där undervisningen inte tog hänsyn till 

elevens individuella förutsättningar. Utbildningen var endast inriktad på inlärning av 

svenska språket, och skolorna förmådde inte erbjuda studiehandledning på modersmålet 

under tiden fram tills att eleven behärskar svenska tillräckligt för att följa med i 

undervisningen. Resultatet är att eleven halkar efter i kunskapsutvecklingen. 

(Skr.2009/10:233, 2010, s.50) 
 

Utifrån ett RCT-perspektiv, exempelvis framlyft av Castree et al och Trumberg, kan ett rationellt 

val vara att väga för- och nackdelar mellan varandra och genom det göra rationella val och en bra 

utbildning kan ses som ett strategiskt, rationellt val för framtiden (Castree et al. 2013; Trumberg, 

2011, s.93). Ses utbildning som ett rationellt val borde den mest anpassade utbildningen sett 

utifrån barnet ses som den mest rationella. Gör medvetna föräldrar/elever de mest rationella valen 

kan de även få den bästa utbildningen, alternativt den utbildning som är mest anpassad efter sina 

barns behov. Det kan leda till segregering mellan mer och mindre medvetna familjer. Dock 

behöver inte alla strategiska val vara rationella, man kan även göra strategiska val enbart genom 
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sin strävan efter att skjuta fram sin position på ett område som utbildning (ibid). Hetcher & 

Kanazawa nämner att mikro- och makronivåer påverkar rationella val (Hetcher & Kanas.193). 

Makronivån ligger på en överordnad, strukturell nivå som handlar om hur det övergripande 

systemet är utformat. Det vill säga att det finns en viss samhällelig struktur som kan efterföljas 

genom att följa det generellt gällande för gruppen. Har ens barn hamnat i en sämre skola kan det 

vara en följd av makronivåer, exempelvis i form av närhetsprincipen som garanterar en plats på en 

skola i ens relativa närområde. På mikronivån fattas individuella beslut. Det kan exempelvis vara 

att byta skola för att få bättre möjligheter till en bra utbildning. Det individuella beslutet på 

mikronivå ligger både till grund för och kontrolleras av makronivån eftersom en viss grad av 

beslut på mikronivå tenderar att vara likartade nog att generera en makronivå för ett geografiskt 

område. Samtidigt finns existerande makronivåer med medan man fattar sitt individuella beslut. 

Lärare 1 och 2 lyfter fram att det kan vara att en form av segregation uppstår till följd av 

exempelvis boende inom ett område och det fria skolvalet (se Lärare 2 [Citat 5] & Lärare 1 [Citat 

6a]). Trumberg lyfter fram att föräldrar/elever som är medvetna gör i högre utsträckning val som 

gynnar dem (Trumberg, 2011). Dessa val kan ses som rationella, vilket betyder att även om alla 

val inom RCT generellt sett är rationella, tenderar medvetna föräldrar/elever att göra rationella val 

i högre grad än omedvetna. Genom det kan det uppstå en viss grad utav segregation även inom ett 

visst geografiskt område om det består av föräldrar/elever som är olika medvetna om möjliga val 

inom/mellan skolor. Omedvetna föräldrar/elever kanske följer med strukturen på en makronivå till 

en större del än medvetna föräldrar/elever därför att de inte kan tillgodose sig skolvalet på samma 

sätt som medvetna föräldrar/elever. Dock kan medvetna föräldrar/elever i högre grad aktivt 

engagera sig i sitt skolval och aktivt söka sig till en skola, vilket då betonar en mikronivå inom 

RCT, att man ligger på en individuell nivå till högre grad än vad omedvetna föräldrar/elever gör. 

Potentiellt kan detta leda till segregering mellan medvetna och omedvetna föräldra/elever och de 

skolor man söker sig till beroende på vilken grupp man befinner sig i. 

 

Brighouse lyfter fram segregation mellan skolor som en fördel eftersom en segregation kan skapa 

möjligheter att tillsätta extra resurser till skolor som blir negativt segregerade kunskapsmässigt 

och att de extra resurserna används för att stärka upp kvaliteten på dessa skolor (Brighouse, s.588). 

Dock kan en sådan  resursfördelning vara problematisk eftersom ökade resurser på vissa skolor 

kan öka konkurrensen om platserna. Ökar konkurensen kan det slå ut elever som behöver extra 

resurser. Det man har sett är att stigman inom skolan generellt är svåra att överbrygga. Exempelvis 

kan man se att nyanlända elever efterhand försöker byta skola för att dra fördel av en starkare 

utbildningsmiljö. En starkare studiemiljö har generellt sett studiestarka elever inom skolan, vilka 

studiemässigt kan dra upp mindre studiestarka elever studie- och kunskapsmässigt genom 

kamratpåverkan. Bunar lyfter fram att dra nytta av kamratpåverkan för att uppnå starkare 

skolresultat kan ses som ett försök att överbrygga ens sociala arv genom att flytta till/studera på en 

skola med flertalet högpresterande elever (Bunar, s.76-77, 82). Johansson & Hammarém lyfter 

fram att nyanlända elever kan möta ett visst motstånd till följd av att man inte riktigt smälter in i 

sin nya omgivning (Johansson & Hammarén, s.51). Istället kan nyanlända elever bilda egna 

grupper där man går i skolan tillsammans och genom gruppen kan man bli skyddad mot 

exempelvis fördomar. Johansson & Hammarén lyfter dock fram att detta även kan bli en form av 

mur mot exempelvis kamratpåverkan som kan ge en kunskapsmässig skjuts på vägen (Johansson 

& Hammarén, s.56). Skolor som generellt sett är duktiga på att ta hand om elever i större behov av 

hjälp vill generellt sett inte bli stämplade som duktiga på att ta hand om dessa elever. Gewirtz et 

al. lyfter fram att det beror på att dessa skolor istället tenderar att förlora sin akademiska spets 

vilket delvis fungerar som en avskräckande faktor för föräldrar/elever som inte är i behov av extra 

stöd (Gewirtz et al. 1995, s.142). Därav kan duktiga speciallärare fungera både som extra stöd för 

att göra svagare elever starkare och som avskräckande för starkare elever som vill ha en 

akademisk spets och inte tror att den kan finnas på skolor med en hög andel nyanlända elever (och 
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speciallärare). Utifrån ett strukturalistiskt perspektiv kan det ses som en existerande struktur där 

svagare elever kämpar vidare på sina skolor medan starkare elever tenderar att försvinna till skolor 

med en lägre andel elever som uppfattas som svaga. Därav kan det skapas en segregering av elever 

i olika grupper, samt leda till minskad mångfald utifrån ett kunskapsperspektiv. 
 

Skolverket lyfter i en rapport fram att resultatskillnader mellan olika skolor till viss del förklaras 

genom att skolor håller olika kvalitet (Skolverket, 2012b, s.7). Resultatskillnaderna kan även 

förklaras genom exempelvis socioekonomisk segregation, antal elever med utländsk bakgrund och 

hur motiverade eleverna är att studera. Därför behöver det inte betyda att om resultatstarka elever 

byter till mer utsatta skolor kommer att skapa en positiv resultatutveckling på skolan. Det spelar 

större roll om det är de som är motiverade som bytte skola. I skolverkets rapport lyfts att den mest 

betydande orsaken för skillnad i resultat mellan skolor i dagsläget är att 

mer studiemotiverade elever (oavsett socioekonomisk bakgrund) i större utsträckning 

tenderar att utnyttja det fria skolvalet och söka sig till skolor där det finns många andra 

studiemotiverade elever. På så sätt blir eleverna mer sorterade efter resultat och dolda 

egenskaper än efter konventionella mått på socioekonomisk bakgrund. (Skolverket, 2012b, 

s.7) 

 

Kamratpåverkan kan bidra till segregation mellan olika skolor. Det är inte enbart synliga strukturer 

som påverkar detta utan även elever med liknande motivation till att studera som söker sig till 

varandra. Lärare 5 och Lärare 2 (se [Citat 6b] och [Citat 7]) lyfter fram att man kan se en form av 

elevpåverkan mellan eleverna i en skola, där både grupptillhörighet och driftighet inom skolan 

verkar vara det som påverkar elevresultat. Exempelvis kan en driftig elev komma till en skola och 

vilja vara väldigt ambitiös medan elevens kompisar inte delar driftigheten mot studier. Det kan 

göra att drifitiga elever lägger sig på en lägre ambitionsnivå (se [Citat 7]). Det kan skapa en mindre 

studiebenägen miljö på den skolan medan det i en skola där elever som är mer studiedrivna än 

andra kan komma att söka sig till skolor med ett starkare klimat för att studera. Elever som byter 

skola kan genom det lägga grunden för en mer studiebenägen miljö (se [Citat 6b]). Utifrån ett 

strukturalistiskt perspektiv kan förväntningar på hur man ska vara ha bildat olika strukturer för hur 

man strukturerar världen. Detta kan skapa en mall som elever med en viss bakgrund förväntas 

passa in i. I och omkring skolan skapas då förväntningar på hur man ska vara. 

 

Utifrån ett RCT-perspektiv kan medvetna föräldrar flytta sina barn till andra skolor, ett val baserat 

på rationella val man gör för barnens/elevernas bästa därför att man upplever skolan som någonting 

viktig. Ses skolan som viktig kan det vara ett rationellt val att flytta barnen till en skola där studier 

ses som viktiga även av de andra eleverna. Medvetenhet om skolan kan ses vara uppbyggd genom 

efterforskningar vilket dels kan vara ett rationellt val att ta tag i i sig själv. Det kan även vara en 

följd av att medvetenhet ses som viktigt och/eller att man umgås i kretsar där sociala strukturer 

formas av skolmedvetna föräldrar/elever som uppfattar medvetenhet om skolan som viktigt. 

Medvetenhet, framtida val och studieresultat kan vara strukturer som bildas/reproduceras genom 

rationella val. Det kan vara föräldrar/elever som söker sig till vissa skolor och bort från andra 

beroende på hur ens bekantskapskrets har upplevt olika skolor. En kultur av medvetenhet kan 

byggas upp genom sociala interaktioner och strukturer hos de som aktivt söker ett skolval. Det kan 

komma att generera medvetenhet om val för eleverna när de som framtida föräldrar ska välja skola 

för sina barn. Utifrån ett strukturalistiskt perspektiv kan en sådan utveckling ses som ett led i redan 

existerande system, exempelvis att språkcentrum verkar fungera som en inkörsport som gör att 

nyanlända elever hamnar på en närliggande skola. Kallstenius lyfter fram att även om den andra 

generationens svenskar verkar söka sig till skolor med fler svenskar kan det vara problematiskt 

eftersom  svenska föräldrar/elever tenderar att söka sig bort från skolor med tillströmningar av 

nyanlända elever (och andra generationens svenskar) (Kallstenius, 2013, s.26-27). Det gör att det 
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uppstår en skillnad mellan de elever som söker sig bort i nuvarande generation och de som gör det i 

nästa generation. Den generation som nu aktivt använder sig av det fria skolvalet kan skapa ett 

försprång gentemot andra eftersom man hinner byta skolor (fler gånger) och testa vilka som 

fungerar bättre och sämre innan de kan skörda fördelarna av det fria skolvalet.  

 

Lärare 2 lyfter fram bostadsort som en anledning till varför segregation uppstår inom skolan (se 

[Citat 5]). Tallberg Broman et al. lyfter fram att det finns två former av segregation inom 

skolväsendet: en extern och en intern (Tallberg Broman et al. 2002, s.20). Den externa 

segregeringen ses i relation med olika bostadsmönster som finns representerade medan den interna 

segregeringen rör den ökade profileringen inom skolan. Den interna segregeringen kan även ses 

som en organiserad segregation eftersom man går ifrån att vara en universell, samlad skola, till att 

separera elever med olika intressen och färdigheter från varandra genom dessa olika val. Det gör att 

olika grupperingar kan uppstå som en följd (ibid). Wallby et al. lyfter fram ”[a]tt elever som bor 

geografiskt nära varandra går i samma skola och i en geografiskt närbelägen skola kan tyckas 

självklart för de flesta” (Wallby et al. 2001, s.39). Samtidigt kan en sådan närhetsprincip innebära 

att skolor får mycket olika social/socioekonomisk/sociokulturell struktur till följd av den 

bostadssegregation som finns, främst i storstadsområdena. Utifrån ett strukturalistiskt perspektiv 

kan en yttre segregering bero på att elever söker sig till vad de är intresserade av. Det kan även vara 

en skola där eleverna ser en fördel med att gå eller att det är yttre förväntningar på att ta sig dit 

därför att det på ett eller annat sätt ingår i ett mönster, en struktur, som är gällande i samhället, 

exempelvis även inom ett bostadsområde. 

 

Mångfald och segregation inom skolan kan alltså ses utifrån olika perspektiv och det fria skolvalet 

kan ses som en påverkansfaktor gentemot både segregation och mångfald. Det fria skolvalets 

påverkansfaktor varierar i olika grad mellan olika skolor och delar av Sverige, samt vilken sorts 

mångfald och segregation man åsyftar. Exempelvis verkar etnisk mångfald utifrån en uppdelning 

mellan svenska elever och elever med utländsk bakgrund/nyanlända elever få stå tillbaka till följd 

av det fria skolvalet. Etnisk mångfald kan ändå vara representerad inom den svenska skolan 

eftersom elever med utländsk bakgrund/nyanlända elever kan bidra med både en etnisk och 

kulturell mångfald. Även på skolor med en hög grad av nyanlända elever kan det finnas en hög 

grad av etnisk mångfald eftersom nyanlända elever kan komma ifrån en lång rad olika länder och 

kulturer. Lärare 2 lyfter fram att det kan bli en viss uppdelning mellan elever till följd av att man 

har invandrat eller ej vilket kan påverka mångfalden på skolor utifrån ett etniskt perspektiv (se 

[Citat 7], [Citat 8] & [Citat 13]). Eftersom denna uppdelning sker kan man även se att det finns en 

viss mån av segregation till följd av det fria skolvalet. Skolverket lyfter fram att utifrån 

socioekonomisk mångfald har socioekonomiska aspekter inte kommit att öka sin påverkan 

gentemot skolan nämnvärt utifrån ett resultatperspektiv (mellan 1998 och 2011) (Skolverket, 

2012b, s.62-65). En sjunkande mångfald och en ökad segregering kan även bero på att elever har 

olika grader av motivation gentemot skolan vilket gör att elever som är mer motiverade/driftiga 

söker sig till vissa skolor. Dessa skolor kan då gynnas utifrån ett kunskapsinhämtningsperspektiv 

(se Lärare 5 [Citat 6]). Trumberg lyfter fram en rad olika perspektiv gentemot att den svenska 

skolan har, alternativt är på väg, att delas upp: 

Mycket pekar på att den svenska skolan har eller håller på att delas upp, en sortering efter 

socioekonomiska, utbildningsmässiga och etniska förtecken, där effekterna blir att skolorna i 

högre grad får en homogen elevsammansättning. (Trumberg, 2011, s.51) 

 

Trumberg lyfter fram att om den svenska skolan delas upp mellan olika grupper för att bli mer 

homogen kan det ha en negativ inverkan på mångfalden, samt att det skapar en segregering, vilket 

delvis kan ses som en effekt av det fria skolvalet (ibid). 
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7.2.3.1 Skola, mångfald, integration och segregation: meta-analys 

 

Det som nu har diskuterats är hur yrkesverksamma lärare uppfattar det fria skolvalet utifrån ett 

segregations- och mångfaldsperspektiv. I följande del kommer detta att diskuteras utifrån literatur 

på området och två olika teoretiska perspektiv, strukturalism och Rational Choice Theory. Att 

diskutera denna studies resultat på detta sätt gör det möjligt att föra diskussionen till en meta-nivå. 

Där kan man diskutera och problematisera skolans strukturella roll när det gäller mångfald och 

segregation i samhället som helhet. 
 

7.2.3.1.1 Utifrån ett strukturalistiskt perspektiv 

 

Inom den svenska skolan kan man urskilja tendenser till segregation. Denna segregation verkar 

påverka nyanlända elever negativt till en högre grad än vad den gör med svenska elever. En 

anledning till detta kan vara att högpresterande elever tenderar att söka sig bort från skolor med en 

hög/relativt hög andel nyanlända elever. Det beror på en uppfattning att skolor med en högre andel 

nyanlända elever inte håller samma kvalitet som andra skolor samtidigt som nyanlända elever 

brukar ses bland de elever som presterar lägst resultat. Det gör att skolor med en högre andel 

nyanlända elever dräneras på högpresterande elever eftersom skolor som elever söker sig bort 

ifrån i allt större utsträckning framstår som sämre. Varje elev som söker sig ifrån en skola gör att 

skolan framstår som sämre. Bunar lyfter fram att elever kan söka sig bort ifrån skolor både sett till 

antalet nyanlända elever och antalet elever som söker sig därifrån därför att båda dessa faktorer 

tenderar att generera en brist på trovärdighet gentemot skolans förmåga, dock oberoende av 

skolans verkliga förmåga (Bunar, s.82; Bunar, 2011, s.145). Därför kan det vara tal om en 

segregering som pågår inom svenska skolor genom det fria skolvalet. Denna segregering behöver 

inte vara medveten eller synlig, utan det är möjligt för segregeringen att röra sig under ytan. Bunar 

lyfter fram att uppfattningen av skolor/elever kan vara tillräcklig för att skapa misstro (Bunar, 

2011, s.144). Detta kan ske i skolans värld genom att man har tagit på sig en identitet som 

återspeglar samhällets bild av en. Det kan i sin tur skapa en förstärkning av de blickar samhället 

har på en eftersom man genom att ta på den förutfattade rollen accepterar den roll som samhället 

har gett (ibid). Lärare 2 lyfter fram att nyanlända elever kan axla roller som man egentligen inte 

tänkt till följd av exempelvis grupptryck (se [Citat 7]). Segregeringen kan därav bli reproducerad 

med hjälp av nyanlända elever. Dock har man sett att den mest betydande anledningen för 

stigmatisering i/av skolor är det stora utflödet av elever. Bunar lyfter fram att utflödet av elever 

skapar ett större reelt utflöde eftersom högpresterande elever, vars potentiella kompiseffekt kan 

dra upp andra elever resultatmässigt, är de som generellt sett använder sig av medvetna val för att 

lämna dessa skolor (Bunar, s.76-77, 82; Bunar, 2011, s.145). Det kan leda till att högpresterande 

elever hamnar på samma skolor medan icke högpresterande elever hamnar på andra skolor. 

Osborne lyfter fram att utifrån ett strukturalistiskt perspektiv söker sig även likasinnade till 

varandra vare sig deras beslut ses som egna initiativ eller under påverkan av osynliga strukturer 

inom samhället (som skolan), strukturer som exempelvis sociokulturella och socioekonomiska 

faktorer (Osborne, 2002, s.237). Föräldrar/elever som söker sig bort från skolor med många 

nyanlända elever för att de tror att nyanlända elever har en negativ inverkan på skolresultat kan 

vara ett exempel på en sådan struktur. Denna struktur kan på sikt leda till att skolor blir 

segregerade mellan högpresterande elever/barn till föräldrar med ett högt kapital inom detta 

område och övriga barn/elever. 

 

Att elever försvinner från multikulturella skolor för att skolorna inte skulle hålla tillräcklig kvalité 

går emot vad en del elever säger angående multikulturella skolor. Istället lyfter de fram 

multikulturella skolor som bra trots att föräldrar verkar aktivt för att deras barn ska byta från 

multikulturella skolor. Bunar lyfter fram att man exempelvis har sett att det finns mångkulturella 
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skolor som antingen har vunnit eller befunnit sig i toppen när Stockholm har rankat sina skolor 

baserat på deras arbetskvalitet (Bunar, 2011, s.146). Därav kan multikulturella skolor hålla en hög 

kvalitet. Lärare 4 lyfter fram att det finns elever som söker sig till dennes skola därför att de har 

duktiga speciallärare på skolan (se [Citat 12]). Därav kan Lärare 4s skola ses som en skola som 

får nyanlända elever, samt att man har nyanlända elever sedan tidigare till följd av de kvaliteter 

man visar upp. Därav kan en skolsegregering genom det fria skolvalet inte enbart bero på låg 

kvalitet på mångkulturella skolor (skolor med flertalet nyanlända elever) vilket skulle vara den 

faktiska anledningen till att svenska elever söker sig därifrån. Segregeringen kan i det här fallet 

bero på strukturer i samhället. Bunar lyfter fram att ett exempel på en sådan struktur är negativa 

representationer som har gjort sig gällande i samhället vad gäller sättet att se på mångkulturella 

skolor (Bunar, 2011, s.143). Det kan även finnas en annan vinkel. Sett utifrån ett strukturalistiskt 

perspektiv beror medvetenheten hos föräldrar/elever på underliggande faktorer som exempelvis 

kapital. Ett starkt kapital inom utbildningsområdet tenderar att skapa mer medvetna val inom detta 

område. Trumberg lyfter fram att det även finns värden som tenderar att reproducera sig inom 

utbildningsstarka kretsar, värden som tenderar att finnas och värdesättas inom skolans värld 

(Trumberg, 2011, s.92-94). Det kan göra att skolmedvetna föräldrar/elever kan dra fördelar av ett 

fritt skolval, vilket de har rätt att använda för att flytta till de skolor man vill. Skolor med en högre 

andel av nyanlända elever kanske har en högre andel speciallärare vilket kan vara bra ifall man 

behöver speciallärare. Behöver man inte speciallärare utan man vill fokusera på studier på ett 

annat sätt kan det vara fördelaktigt att söka sig till andra skolor. Exempelvis lyfter Skolverket fram 

att studiemotiverade elever tenderar att använda sig av det fria skolvalet i högre utsträckning än 

andra elever (Skolverket, 2012b, s.7). Använder studiemotiverade elever skolvalet i högre 

utsträckning än andra elever kan dessa elever även definiera elevsammansättningen på olika 

skolor till en högre grad än andra elever. Det här verkar kunna skapa en segregation inom det 

svenska skolväsendet då medvetna svenska föräldrar/elever söker sig bort från multikulturella 

skolor och skolor med ett växande inflöde av nyanlända elever. Det kan vara en segregation 

mellan föräldrar/elever som söker sig till skolor med en högre grad speciallärare och 

föräldrar/elever som söker sig till skolor man uppfattar ha en högre grad av studiemotiverade 

elever. 

 

Det man har sett är att uppdelningen mellan mångkulturella skolor och skolor i andra delar av 

städerna har föranlett en åtskillnad mellan dessa skolor. Det gör att en assimilering in i 

majoritetssamhället blir besvärlig för nyanlända elever. Assimileringen blir besvärlig därför att 

mångkulturella skolor inte ses som tillräckligt kvalitativa för att majoritetskulturen ska söka sig till 

dessa samtidigt som nyanlända elever ses som främmande i städernas andra skolor. Bunar lyfter 

fram att det ändå finns förväntningar på att integrering ska ske och att nyanlända elever ska 

assimileras in i majoritetssamhället (Bunar, 2011, s.146-148). Bunar lyfter även fram att 

integration ändå kan vara problematisk eftersom majoritetskulturen inte alltid är inkluderande av 

de som kommer från minoritetskulturen (Bunar, 2011).  Ser man även till mångkulturella skolor 

kan man se att skolorna 

 
are chronically suffering from a lack of credibility as an institution capable of providing its 

students with the normal standards of knowledge, including primarily language skills, and 

introducing students to “correct” Swedish norms, such as values and codes of conduct. 

(Bunar, 2011, s.147) 
 

Därav kan elever på mångkulturella skolor få det svårt att integrera fullt ut i det svenska samhället 

eftersom de verkar hållas ifrån full integrering. Det kan ses som en följd av att en 

segregeringsprocess tar sig uttryck i dagens svenska skola. Denna segregering sker inte enbart 

mellan nyanlända elever och svenska elever utan det finns andra parametrar som påverkar 

segregeringen (se exempelvis Lärare 2 [Citat 8]). Det här kan vara tecken på att det sker en 
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segregering på ett strukturalistiskt sätt eftersom det kan finnas en underliggande struktur inom 

skolväsendet att generellt sett välja bort multikulturella skolor även fast dessa skolor inte behöver 

innebära att de är dåliga. Mångkulturella skolor kan befinna sig inom toppskiktet kvalitetsmässigt. 

 

Mångfalden kan också skadas av att elever blir uppdelade mellan skolor. Uppdelning av elever 

kan göra att varierande kunskaper och perspektiv går förlorade därför att mötet mellan elever från 

olika bakgrunder riskerar att gå förlorat. När det gäller nyanlända elever kan språkcentrum fungera 

som marknadsföring gentemot nyanlända elever eftersom den ligger så pass nära en av 

studiestadens skolor. Det gör att elever på språkcentrum kan få vetskap om skolan och dess 

speciallärare. Lärare 4 lyfter fram att nyanlända kommer genom språkcentrum till den 

intilliggande skolan därför att man har ”jättebra speciallärare” (se [Citat 12]). Väljer sedan flera 

nyanlända elever skolan kan den få ett rykte som säger att man tar hand om nyanlända elever. Att 

söka sig till denna skola kan då ses som ett rationellt steg att ta tills det man vet hur det svenska 

skolsystemet fungerar, samt att man kan få en in en fot i skolan och inom samhället 

föräldrarna/eleverna har kommit till. Det är även ett steg gentemot att skolan kan få en större grad 

av (etnisk) mångfald (beroende på var de nyanlända eleverna kommer ifrån). Kallstenius lyfter 

fram att andra generationens svenskar försöker söka sig till skolor med ett högre antal svenska 

elever för att i större utsträckning få med sig det svenska språket och för att skapa integration 

(Kallstenius, 2013, s.26). Det har resulterat i att vissa skolor har fått ett relativt högt inflöde av 

elever från socialt utsatta och/eller mångkulturella förortsområden. Kallstenius lyfter fram att detta 

inflöde i viss utsträckning har skapat ett utflöde av elever boende inom skolornas egentliga 

upptagningsområde (Kallstenius, 2013, s.27). Dessa elever har i viss mån kommit att använda sig 

av det fria skolvalet för att söka sig till skolor utan inströmning av andra generationens svenskar. 

Där kan man urskilja en form av struktur där nyanlända elever/andra generationens svenskar och 

svenska elever gör samma sak: söker sig bort ifrån skolor med en högre grad av nyanlända elever. 

Det kan resultera i en ökad gruppuppdelning mellan svenska och nyanlända elever, samt en 

minskad etnisk mångfald, framförallt för svenska elever eftersom nyanlända elever kan ha många 

olika etniska bakgrunder de inte möter inom skolan. 

 

7.2.3.1.2 Utifrån ett RCT-perspektiv 

 

Utifrån ett RCT-perspektiv kan föräldrar/elever ses benägna att göra rationella, informerade val 

mellan de skolor som kan erbjuda vad man behöver/värdesätter och de som inte erbjuder det. Har 

deras barn problem kanske man söker sig till Lärare 4s skola därför att de har duktiga 

speciallärare. Kallstenius, Bunar, samt Lärare 4 lyfter fram att föräldrar/elever som är inriktade på 

högre skolresultat inte söker sig dit eftersom en hög grad av nyanlända elever tenderar att dra ner 

resultaten på en skola eftersom bland annat kamratpåverkan kan spela en viktig roll när det 

kommer till resultat och resultatuppfyllelse (Kallstenius, 2013, s.26-27; Lärare 4 [Citat 12] i 

Resultat; Bunar, s.76-77). Utifrån ett RCT-perspektiv kan mångfald bli lidande till följd av att 

föräldrar/elever gör rationella val av skolor med bättre speciallärare eller skolor med högre 

resultat. Det beror på att föräldrar/elever i behov av särskilt stöd hellre söker sig till skolor med 

bra speciallärare. Dessa skolor riskerar att bli specialiserade, alternativt betecknade som 

specialiserade, gentemot att ta hand om elever i behov av särskilt stöd. Det gör att ett rationellt val 

för föräldrar/elever i behov av särskilt stöd söker sig dit, medan föräldrar/elever söker sig till 

skolor kända för att vara mer resultatorienterade. För båda grupper kan valet vara rationellt. Dock 

söker man sig generellt sett bort från skolor med en högre koncentration av nyanlända elever, även 

nyanlända eftersom de vill ha fler svenska elever på sin skola för att lära sig mer svenska. Sett 

utifrån makronivån inom RCT kan detta sätt att välja bort multikulturella skolor skapa en grund 

för individen att välja på ett visst sätt på mikronivå. Hittar föräldrar/elever en skola som samlar 

elever med liknande mål som man själv har vore det orationellt att inte söka sig till den skolan. 
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Det kan exempelvis vara högpresterande elever och deras föräldrar som söker sig bort från skolor 

med en högre andel nyanlända elever därför att man tror att det betyder lägre kvalitet på skolorna 

och ens målsättning är att söka sig till högpresterande skolor (Bunar, s.77). Att få med sig svenska 

som språk kan vara ett rationellt val eftersom Kallstenius lyfter fram bristande kunskaper i 

svenska som en anledning till att nyanlända elever visar upp svagare resultat i skolan (Kallstenius, 

2013, s.26-27; Tallberg Broman et al. 2002, s.47). För nyanlända elever kan det även vara ett 

rationellt val att söka sig bort från skolor med bra speciallärare om fler än en genomsnittlig andel 

av eleverna på dessa skolor är nyanlända elever. Bunar lyfter fram att socialisering med svenska 

elever kan hjälpa dessa elever att få upp sin svenska till en nivå där de kan uppnå kunskaper och 

resultat på en jämförbar nivå med ej nyanlända elevers (Bunar, s.77). Ett rationellt val är därav 

beroende av olika analyser där man väger för- och nackdelar mellan skolor med duktiga 

speciallärare och skolor som uppvisar högre kunskapsresultat. 

 

Brighouse lyfter fram att det finns en fördel med (kunskaps)segregation när det blir en uppdelning 

efter exempelvis förmåga (Brighouse, s.588). Kunskapssegregation mellan skolor kan skapa ett 

system där missgynnade skolor tillförs extra resurser för att skapa bättre förutsättningar för att 

göra svagare elever starkare. Brighouse lyfter även fram att extra insatser kan få familjer med en 

hög socioekonomisk status och elever med bra betyg att söka sig till dessa skolor för att även de 

ska kunna dra fördel av dessa medel (ibid). Det gör att den socioekonomiska segregationen mellan 

olika skolor kan bromsas och möjligen vändas (Brighouse, s.588). Detta under förutsättningen att 

dessa starkare föräldrar/elever sett en skola som tilldelats extra resurser för att stärka upp 

sviktande resultat, och därav som ett rationellt val att tillgodose sig. Skolverket lyfter fram att om 

resurser fördelas på ett kompenserande sätt, där svagare skolor tilldelas förhållandevis mer än 

starkare skolor, har det visat sig att skillnader mellan skolor krymper (Skolverket, 2012b, s.59). 

Sätter man aktivt in resurser för att minska skillnader mellan skolor kan man även skapa mer 

likvärdiga skolor. Exempelvis kan en skola med bra speciallärare locka elever att välja skolan med 

speciallärarna som grund, vilket exempelvis Lärare 4 lyfter fram (se [citat 12]). Det behöver inte 

enbart vara att en förälder placerar sitt barn på en skola med duktiga speciallärare därför att barnet 

är i behov av extra stödresurser. Det kan även vara att föräldrar ser möjligheten av extra stöd ifall 

det skulle behövas, vilket kan skapa en konkurrenssituation om platser på skolor med bra 

speciallärare. För att motverka att en stor konkurrenssituation skapas om x antal platser på skolor 

kan det därför vara idé att fördela lärare och resurser mellan skolor för att inte göra vissa skolor 

attraktivare för alla till följd av deras större resurser. Dock kan det göra att elever i behov av stöd 

inte får de stödresurser som hade kunnat finnas på den/de skolorna. Det som kan vara 

problematiskt sett utifrån det här är att skolorna inte förknippas med kvaliteten på lärarna utan 

exempelvis på antalet nyanlända elever som går där eller vilket område skolan är belägen i. Bunar 

lyfter fram att dessa faktorer tenderar att ta över när föräldrar/elever ska avgöra vilken skola som 

är bäst, vilket gör att fokus delvis har flyttats bort från kompetensmässiga faktorer (Bunar, 76-77). 

Det gör att en segregation mellan svenska och nyanlända elever kan öka och att nyanlända elever 

kan ges lägre möjlighet att integreras in i det svenska samhället. Det beror på att grupper som 

skapas med svenska elever återfinns i en och nyanlända elever återfinns i en annan. Dock ger det 

fria skolvalet inte enbart möjligheter att söka sig till skolor där det finns en högre representation av 

svenska elever. Castre et al. lyfter fram att det även finns möjlighet att distansera sig från grupper 

som bland svenska och nyanlända elever (Castre et al. 2013). Gewirtz et al. lyfter fram att det 

finns en del elitskolor vars dragningskraft är att de presterar högre skolresultat än andra, vilket gör 

att de kan kosta på sig att vara selektiva när det kommer till elever (Gewirtz et al. 1995, s.53). 

Skolor är även mer medvetna idag om att de intryck och rykten som sprids om dem är 

betydelsefulla när föräldrar/elever väljer skola, till vilken utsträckning man nu väljer. Det kan 

därför vara rationellt av skolor att lägga upp en form av strategi för att verka attraktiv för 

föräldrar/elever. Skolor är mer sofistikerade än tidigare när det kommer till att använda sig av 
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dessa faktorer för att bli valda, vilket kan skapa en situation där man inte vill skylta med att ha 

nyanlända elever inom sin skolverksamhet (Ibid, s.58). Det fria skolvalet kan därav ses som en 

potentiellt misslyckad integration i det svenska samhället eftersom både integrationen mellan 

svenska elever och nyanlända elever, samt inom dessa två grupper, kan skadas av det fria 

skolvalet. Detta kan ses som ett led i en segregation som delvis är synlig inom skolans värld, en 

segregation som gör att grupperna delvis hamnar på sniskan av varandra, vilket gör att 

integrationen i samhället kan bli lidande eftersom skolan kan ses som en viktig del av samhället. 

 

8. Slutsats 
Det lärarna lyfter fram om det fria skolvalet utifrån segregations- och mångfaldsperspektiv är att det 

fria skolvalet har en inverkan gentemot både segregation och mångfald inom skolan. Lärarna lyfter 

fram att det fria skolvalet kan bidra med positiva effekter men att det fria skolvalet samtidigt har en 

negativ effekt utifrån både ett mångfalds- och ett segregationsperspektiv. De negativa effekterna tar 

över och det blir exempelvis en uppdelning mellan de som är väl insatta (medvetna) och de som inte 

är det. Det verkar även finnas en form av system som får elever att hamna på vissa skolor, dock är 

det ovisst vad detta system beror på. För att spinna vidare på öppningscitatet från OECD
14

 verkar 

inte Sveriges skolsystem uppnå vissa delar av vad som krävs för att hålla ett jämlikt och 

högkvalitativt skolsystem som det ser ut just nu med biverkningar av det fria skolvalet (se 

exempelvis Resultatdiskussion; OECD, 2015, s.3). Delvis tar det sig uttryck genom segregering 

inom skolans värld där segregeringen riskerar att tippa över till att bli en misslyckad integrering. 

Om inte nyanlända elever integreras i samhället riskerar det att skapa ytterligare polarisering mellan 

svenska och nyanlända elever eftersom segregeringen kan komma att hindra en integrering mellan 

dessa två grupper. 
 

9. Vidare forskning 
För att driva forskningen vidare kan man exempelvis använda sig av ett större urval för att det ska 

bli mer representativt. Det går även att undersöka skillnader i uppfattningar om det fria skolvalet 

utifrån ett mångfalds- och segregationsperspektiv mellan lärare på friskolor och kommunala skolor. 

Den här studien har även varit centrerad i en svensk stad i mellersta Sverige vilket gör att studien 

har genomförts på begränsad geografisk yta. Den här studien skulle kunna replikeras i andra delar 

av Sverige och uppvisa helt andra resultat. Dock är författaren intresserad av att se en liknande 

studie med ett större geografiskt urval, med städer och kommuner av varierande storlek. Då kan 

man jämföra skillnader och likheter mellan olika geografiska platser, samt att man jämför 

kommunala och fristående skolor. Det kan även vara intressant att innefatta jämförelser mellan 

skolor med och utan olika profileringar.  

                                                           
14

 Överst på inledningen 
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Appendix 

Appendix 1 – Informationsbrev skolledare 

Information om intervjuundersökning 

 

Härmed tillfrågas du om tillåtelse för att en undersökning, som behandlar det fria 

skolvalet, genomförs på högstadieskolan där du är skolledare. Syftet med studien är att 

undersöka hur pedagoger, verksamma på högstadieskolor i mellersta Sverige, upplever 

det fria skolvalet ur ett segregations- och mångfaldsperpektiv. Avsikten är att det 

empiriska materialet ska svara mot fyra skolor med olikartad profil, varav tre 

yrkesverksamma lärare per skola intervjuas. 

 

Det fria skolvalet har både undersökts och debatterats friskt, och då framförallt med 

utgångspunkt i vad som har gjort att föräldrar och elever använt sig av det, och det har 

sats i relation till exempelvis vilka områden man har bott i, var man har kommit från, 

och vilken utbildningsnivå olika familjer har haft. Ett perspektiv som är intressant 

utifrån detta segregations- och mångfaldsperspektiv är lärarens, då det direkt är en del 

av lärarens vardagliga yrkespraktik. I min undersökning intervjuar jag yrkesaktiva 

högstadielärare om deras tankar om det fria skolvalet ur ett segregations- och 

mångfaldsperspektiv. Därav vill jag jättegärna att lärare på din högstadieskola deltar i 

min undersökning och ger sina syner på detta ämne. 

 

För att underlätta för mig själv, kommer jag att spela in intervjuerna. Då kan jag lägga 

all min energi på att lyssna och ta till mig vad lärarna har att berätta. Det inspelade 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas i 

utbildningssyfte, och det är endast jag som kommer att lyssna på det. I uppsatsen 

kommer inga namn att nämnas, och inte heller namnet på de skolor som ingår i 

undersökning. Istället för namn kommer det att stå (exempelvis) Lärare A, Lärare B, 

etc., och även Skola A, Skola B, etc. Undersökningen kommer att presenteras i form av 

en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

 

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt och lärarna kan när som helst avbryta 

deltagandet utan närmare motivering. Om du har funderingar går det bra att kontakta 

mig.  

 

Student: Erik Klockar 

Tel.nr: 073-7811799 

E-post: h10erikl@du.se 

 

Handledare examensarbete: Roger Melin  

E-post: rme@du.se  
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Appendix 2 – informationsbrev lärare 

Information om intervjuundersökning 

 

Härmed tillfrågas du om deltagande i en undersökning som behandlar det fria skolvalet. 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger, verksamma på högstadieskolor i 

mellersta Sverige, upplever det fria skolvalet ur ett segregations- och 

mångfaldsperspektiv. 

 

Det fria skolvalet har både undersökts och debatterats friskt, och då framförallt med 

utgångspunkt i vad som har gjort att föräldrar och elever använt sig av det, och det har 

sats i relation till exempelvis vilka områden man har bott i, var man har kommit från, 

och vilken utbildningsnivå familjer har haft. Ett perspektiv som är intressant utifrån 

detta segregations- och mångfaldsperspektiv är lärarens, då det direkt är en del av 

lärarens vardagliga yrkespraktik. I min undersökning intervjuar jag yrkesaktiva 

högstadielärare om deras tankar om det fria skolvalet ur ett segregations- och 

mångfaldsperspektiv. Därav vill jag jättegärna att du deltar i min undersökning och ger 

din syn på detta ämne. Intervjun beräknas ta mellan 20 och 30 minuter. 

 

För att underlätta för mig själv, kommer jag att spela in intervjun. Då kan jag lägga all 

min energi på att lyssna och ta till mig det du har att berätta. Det inspelade materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas i utbildningssyfte, 

och det är endast jag som kommer att lyssna på det. I uppsatsen kommer inga namn att 

nämnas, och inte heller namnet på den skola du arbetar på. Istället för namn kommer det 

att stå (exempelvis) Lärare A, Lärare B, etc., och även Skola A, Skola B, etc. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Om du har funderingar går det bra att kontakta 

mig.  

 

Student: Erik Klockar 

Tel.nr: 073-7811799 

E-post: h10erikl@du.se 

 

Handledare examensarbete: Roger Melin  

E-post: rme@du.se  
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Appendix 3 – Struktur semi-strukturerade intervjuer 

Potentiella stolpar för en semi-strukturerad intervju 

Hur skulle du sätta ord på det fria skolvalet idag? Hur upplever du det fria skolvalet generellt sett? 

Vad upplever du som positivt med det fria skolvalet? Varför? Vad drar det fria skolvalet med sig 

för fördelar inom skolan (skolan menande generellt)? 

Vad upplever du som negativt med det fria skolvalet? Varför? Vad drar det fria skolvalet med sig 

för konsekvenser inom skolan (skolan menande generellt)? 

Om du fick sätta ord på vad segregation är för något, hur skulle du då göra det? Hur upplever du att 

segregation ser ut inom skolan idag? Varför tror du att det är så? 

Vad upplever du som påverkansfaktorer på segregation inom skolan? I vilken grad påverkar dessa 

olika faktorer en segregationssituation inom skolan? Hur upplever du att det fria skolvalet påverkar 

segregation inom ramen för skolan (skolan menande generellt)? Varför tror du att det är så? 

Om du fick sätta ord på vad mångfald är för något, vad skulle du då säga att det var? Hur upplever 

du att mångfalden ser ut i skolan idag? Varför tror du att det är så? 

Vad upplever du som påverkansfaktorer på mångfald inom skolan? I vilken grad upplever du att 

dessa olika faktorer påverkar mångfalden inom skolan? Hur upplever du att det fria skolvalet 

påverkar mångfalden inom skolan (skolan menad generellt)? Varför tror du att det är så? 


