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Abstract 
 
Segregation creates segregation – A study of how residential segregation affects young 

people´s educational opportunities 

 

The aim of this qualitative study was to examine the impact of residential segregation on 

young people´s educational opportunities. The study included 15 scientific articles and reports 

which were analyzed by using system theory and Bourdieu´s theory of capital forms. The 

results showed that the social environment is an imortant factor in explaining the academic 

performance of young people. The adults in the residential area are important as role models. 

Norms and behaviors in the immediate environment play a crucial role in the socialization of 

young people. A determining factor of young people´s academic performance and on their 

school choice is which forms of capital forms and resources they bring from their childhood. 

With less capital, it also follows that they can not acquire the resources that are necessary to 

choose a resourceful school instead of the school in the neighbourhood. The conclusion shows 

that young people´s school results are affected by the system they are part of and how strong 

capital resources they bring. Where and how you live, do have an impact on young people’s 

opportunities for further studies.  

 
Keywords: residential segregation, academic performance, system, capital forms 



 
 

Sammanfattning 
 
Segregation föder segregation – En studie av hur boendesegregationen inverkar på ungdomars 

utbildningsmöjligheter 

 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka vilken inverkan boendesegregation har 

på ungdomars utbildningsmöjligheter. Studien innefattade 15 vetenskapliga artiklar och 

rapporter som analyserades med hjälp av systemteori och Bourdieus teori om kapitalformer. 

Resultaten visade att den sociala omgivningen är en viktig faktor för ungdomarnas 

studieresultat. Bostadsområdets vuxna är viktiga som rollmodeller. Normer och beteenden i 

närmaste omgivningen spelar en viktig roll i ungdomarnas socialisering. En avgörande del i 

hur ungdomarna presterar och väljer skola är hur mycket och vilka olika former av kapital de 

har med sig sedan tidigare. Med ett sämre kapital minskar möjligheterna att införskaffa de 

resurser som krävs för att välja bort skolan i närområdet och gå till en resursstarkare skola. 

Slutsatsen visar att ungdomars studieresultat påverkas av vilka system de ingår i och hur 

starkt kapital de har. Var och hur man bor inverkar även på ungdomars möjligheter till 

framtida studier och skolval. 

 

Nyckelord: boendesegregation, studieresultat, system, kapitalformer 
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1 Introduktion 
 

1.1 Inledning 
Antalet segregerade bostadsområden växer sig allt större runt om i landet. 

Boendesegregationen skapar klyftor mellan invandrare och svenskar samt låg- och 

höginkomsttagare. Sedan 1970-talet har boendesegregationen växt till att bli ett av våra mest 

omfattande samhällsproblem (Bergsten 2010). Effekter av detta syns även på 

utbildningsområdet (Darvishpour & Westin 2008). Tidigare forskning har visat att barn som 

växer upp i socialt utsatta områden kan få med sig ett socialt kapital som har en negativ 

inverkan på deras livsmöjligheter och framtida val. Det är därför av stor vikt att det forskas 

om segregation och dess konsekvenser (SCB 2007). Barnen och ungdomarna är vår framtid 

och de som ska styra vårt land i framtiden. Vi anser att det är väldigt viktigt och intressant att 

se hur barn och ungdomar som bor i boendesegregerade områden presterar i skolan. Om barn 

och ungdomar inte får chansen till en god utbildning kan det leda till ett socialt utanförskap. 

Vi ser det därför som högst relevant inom ramen för socialt arbete att undersöka vilka 

möjligheter till utbildning de barn och ungdomar som bor i segregerade bostadsområden har, 

då det påverkar deras framtid och livsval.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur boendesegregation inverkar på ungdomars 

utbildningsmöjligheter.  

 

 Vilken inverkan har boendesegregationen på ungdomars skolresultat?  

 På vilka sätt inverkar boendesegregationen på ungdomars möjligheter till framtida 

studier? 

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett metodkapitel eftersom vi vill redogöra för läsaren i ett tidigt stadium 

om hur vi har gått tillväga får att nå våra resultat. Vi kommer att inleda varje kapitel med att 

kortfattat redogöra för respektive kapitels innehåll. Detta gör vi för att det ska vara enkelt och 
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tydligt vad varje kapitel ska handla om samt att det underlättar för oss att kontrollera att vi får 

med allt som behövs i studien.  

 
Efter metodkapitlet kommer vår redovisning av tidigare forskning på området. Vi har valt att 

tematisera forskningen under fyra olika teman, vilka vi anser vara av relevans för arbetet. 

Genom att vi tematiserar forskningen blir det en tydlig struktur på arbetet och det blir lättare 

för oss att sortera in de tidigare studiernas resultat, vilket underlättar när vi sedan ska 

analysera. Vidare argumentation om våra specifika temaval gör vi i inledningen av kapitlet.  

 

Efter den tidigare forskningen kommer kapitlet med våra valda teoretiska utgångspunkter. I 

det kapitlet presenterar vi de valda teorierna och hur vi kommer använda oss av dem i arbetet. 

I resultat- analysdelen presenteras de viktigaste resultaten från det empiriska materialet och vi 

analyserar dessa med hjälp av våra valda teorier. Slutligen i diskussionskapitlet diskuterar vi 

resultaten samt reliabilitets- och validitetsaspekterna i arbetet. Även förslag till vidare 

forskning framläggs. 

 

2 Metod  
 

I följande kapitel beskriver vi hela forskningsprocessen fram till det färdiga arbetet. Vi 

motiverar våra val och presenterar hur vi har tolkat de resultat vi har fått fram i analysen. Vi 

går först igenom studiens forskningsdesign och hur vi avgränsat arbetet. Därefter redogör vi 

för den vetenskapsfilosofiska position vi utgått från och hur vi genomfört vår datasökning. 

Avslutningsvis använder vi begreppen reliabilitet och validitet med koppling till studiens 

genomförande. 

 

2.1 Forskningsdesign 
Vi har valt att genomföra en litteraturstudie. Vi har gått igenom tidigare studier på området 

och redogör för de viktigaste resultaten. Detta innebär att vi har gjort en selektiv 

forskningsöversikt för att få fram empiriskt baserade resultat från tidigare studier om 

boendesegregation och utbildning. Detta är ett arbete där man som forskare studerar den 

befintliga forskningen på ett område och sammanställer denna. Backman (2008) skriver att en 

forskningsöversikt motiveras när det inte finns någon tidigare tillfredsställande överblick av 
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området. När området med forskning ständigt växer, blir det aktuellt att sammanställa detta i 

så kallade forskningsöversikter. Vi har läst och sammanställt resultaten från de valda 

studierna och ansett det vara relevant att använda systemteori och Bourdieus teorier om 

kapitalformer för att genomföra en egen analys av det som framkommit i de tidigare 

studierna.  

 

Genom att tillämpa systemteori och Bourdieus kapitalbegrepp vill vi bidra till att belysa detta 

område ytterligare med hjälp av dessa teoretiska perspektiv. Vi har funnit att Bourdieus 

teorier delvis har använts i några av de tidigare studierna (Bunar 2010;  Dovermark 2008; 

Gustafsson 2010; Johansson & Hammarén 2010; SCB 2007). Systemteorin förekommer 

däremot inte i någon av de tidigare studierna. Vi anser det relevant att tillämpa Bourdieus 

kapitalformer och systemteori genomgående när vi behandlar resultaten från de tidigare 

studier som genomförts. Vi vill genom vår analys med hjälp av systemteori och Bourdieus 

kapitalbegrepp bidra till andra perspektiv, förklaringar och tolkningar av de resultat som 

framkommit i tidigare studier. Det finns en hel del forskning om ungdomar i resurssvaga 

områden och hur de väljer skola samt annan forskning som fokuserar på skolprestationer, men 

vi har inte hittat någon tidigare forskningsöversikt om just detta specifika problemområde. 

Därför anser vi att det är motiverat att göra en litteraturstudie genom en selektiv 

forskningsöversikt på området boendesegregation och ungdomars studieresultat samt 

utbildningsmöjligheter.  

 

Backman (2008) menar att om man som forskare väljer att göra en litteraturstudie så riskerar 

arbetet att bli ytligt då all forskning på området ska användas. Vi har därför valt att göra en 

selektiv forskningsöversikt. Det hade varit en omöjlighet för oss att inom ramen för den tid vi 

har, klara av att sammanställa all forskning på vårt valda område. För att istället ha möjlighet 

att fördjupa oss på området boendesegregation och skola så har vi därför valt att göra en 

selektiv forskningsöversikt. Backman (2008) skriver att en forskningsöversikt är selektiv så 

fort det görs avgränsningar i sökningen efter forskningen, vilket exempelvis kan innebära att 

sökningen begränsas till forskning som skett efter ett visst årtal. 

 

2.2 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vårt arbete till att fokusera på det svenska skolsystemet och hur 

ungdomar i svenska boendesegregerade områden presterar i skolan samt deras 
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utbildningsmöjligheter. Anledningen till detta är att det vore orealistiskt inom den tidsramen 

vi har, att analysera problemet på en internationell nivå. Vi är också mest intresserade av det 

svenska skolsystemet eftersom vi bor och verkar i detta land. Eftersom forskningen är 

omfattande om den svenska skolan har vi ansett att det är möjligt att fokusera på den i vårt 

arbete. Vi har även valt att fokusera på ungdomars prestationer på högstadienivå och 

skolvalen som görs på högstadiet och gymnasiet. Vi väljer därför bort barn i lägre åldrar samt 

eftergymnasiala studerande, detta för att få ett tydligt avgränsat fokus i uppsatsen. 

 

2.3 Vetenskapsfilosofisk position 
För att få en förståelse av texterna har vi använt oss av ett hermeneutiskt angreppssätt där det 

centrala är relationen mellan delarna och helheten (Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud 

2012). Kvale (1997) förklarar syftet med hermeneutisk tolkning med att man vill få en giltig 

och gemensam förståelse av en texts mening. För att tolka meningen kan man träda in i den 

hermeneutiska cirkeln. Det är en process där man ofta har en vag uppfattning om texten som 

helhet men där man tolkar de enskilda delarnas mening till något som kan förändra den 

ursprungliga meningen hos helheten. Detta kan i sin tur förändra meningen hos de enskilda 

delarna och så fortsätter det runt i cirkeln. En hermeneutisk texttolkning kan vara oändlig men 

slutar när man kommit fram till en rimlig eller giltig enhetlig mening som är fri från inre 

motsägelser och därmed fått en slags mättnad .  

 

Under tolkningsprocessen sker också en liknande alternering mellan förförståelse och 

förståelse. Att förstå en text kräver förförståelse och samtidigt kräver förförståelse en 

förståelse för den nya texten. Förståelse måste hela tiden referera tillbaka till tidigare 

förförståelse och berikas genom ny förståelse (Esaiasson et al. 2012). Kvale (1997) menar 

dock vikten av att man har i åtanke, att vara medveten om sina egna förutsättningar och 

förförståelse vid tolkning. Även om det inte finns någon förutsättningslös tolkning av texten 

kan en sådan medvetenhet om förutsättningarna göra dem tydliga. 

 

I vårt arbete tillämpade vi ett hermeneutiskt perspektiv då vi vid analys och resultattolkning 

växlade mellan delar och helhet av problemområdet. Vi har var och en läst de olika studierna. 

Därefter har vi sammanställt och diskuterat dem tillsammans. Därigenom har vi fått en 

förståelse av helheten. Vi har sedan tillämpat våra valda teorier, systemteori och Bourdieus 

kapitalformer, i analysen av sammanställningen. Vi har därmed fått en fördjupad förståelse 
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för såväl delarna, de enskilda studierna, som helheten. Utifrån våra teman har vi tolkat och 

försökt att få en helhetlig mening som kan förklara hur situationen ser ut för ungdomar i 

boendesegregerade områden och deras utbildningsmöjligheter.  

 

Den förförståelse vi har för problemområdet härstammar framförallt från vår utbildning på 

socionomprogrammet. Genom föreläsningar och den verksamhetsförlagda praktiken har vi 

fått en förståelse för att människor har olika förutsättningar i livet utifrån var man bor. Under 

den verksamhetsförlagda utbildningen praktiserade en av oss som skolkurator på en 

kommunal högstadieskola i en mellansvensk stad. Det blev då konkret hur olika 

sammansättningar av elever kan se ut i två högstadieskolor i en stad. På det stora kommunala 

högstadiet i kommunen, var elevsammansättningen blandad medan högstadiet inom friskolan 

nästan uteslutande hade svenska elever. Det verkade som att det fanns ett mönster kring hur 

elever valde skola utifrån deras bostadsområde. Detta är en förförståelse vi har tagit med oss 

inför skrivandet av detta examinationsarbete. 

 

2.4 Datasökning  
Vi inledde vår datasökning med att söka i den sociologiska databasen Social abstracts. De 

sökord vi använde oss av var relationship, residential segregation och school. Vi begränsade 

sökningen selektivt med att endast filtrera in forskning gjord tidigast år 2000. Detta i linje 

med vad man som forskare ska göra vid en selektiv forskningsöversikt (Backman 2008). Vi 

fick 32 sökträffar men efter att ha läst abstracten insåg vi att vi endast kunde använda oss av 

ett fåtal i vårt arbete, då de flesta artiklarna endast diskuterade boendesegregation utan 

koppling till skolan. Nästa steg vi gjorde var att besöka biblioteket på högskolan i Gävle. Vi 

hittade en svensk artikel i sociologisk forskning, Konsten att välja rätt spårvagn av Thomas 

Johansson och Nils Hammarén (2010), vilken kändes mitt i prick för vårt problemområde. I 

artikelns referenslista kunde vi sedan hitta en doktorsavhandling av Petra Sundlöf (2008), som 

har studerat boendeomgivningens betydelse för bland annat utbildning. Vi insåg mer och mer 

att forskning om skola kopplat till boendesegregation främst var skriven utifrån hur det ser ut i 

Sverige, både av svenska och internationella forskare. Vi hittade resterande delen av vår 

forskning i databasen Liber samt även några genom sökmotorn Google. Vi var noga med att 

kritiskt granska de artiklar och rapporter vi fick fram för att säkerställa att vi endast använde 

oss av vetenskapligt material. Slutligen fick vi ihop cirka 15 studier som vi har haft 

användning av under vår arbetsprocess, varav 12 kom till användning i analysen. Studierna 
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har vi presenterat i kapitlet om tidigare forskning för att sedan analysera de framkomna 

resultaten med hjälp av våra valda teorier. 

 

2.5 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar enligt Kvale (1997) om hur tillförlitlig en studie är och dess konsistens. 

Patton beskriver begreppet reliabilitet och hur den kan stärkas i en studie i och med en så 

kallad undersökartriangulering. Detta innebär att det inte är enbart en undersökare som deltar i 

datainsamling och analys. Genom att inkludera fler forskare i arbetet, minskar risken för att 

studien ska innehålla felaktigheter och därmed blir studiens tillförlitlighet högre (Patton 

1990). Då vi är två som har analyserat och bearbetat materialet, har vi därför i enlighet med 

vad Patton skriver stärkt reliabiliteten med en undersökartriangulering. Vid instudering av vår 

datainsamling har vi läst in oss på området vid olika tillfällen och förstått resultaten på ett 

överensstämmande sätt. Vi har varit enade om tolkningarna av studierna och därmed har vi 

kunnat arbeta fokuserat under arbetsprocessen. Detta innebär en ökad reliabilitet av arbetet. 

 

2.6 Validitet 
Validitet är ett begrepp som innebär att man som forskare mäter det som är avsett att mäta. 

Om resultat kan förutsäga händelser eller beteenden hos personer har ett mått om 

förutsägande validitet uppnåtts (Lilja 2005). Eftersom vi i vårt arbete har studerat 

boendesegregation och ungdomars studiemöjligheter, kan vi koppla det till hur ungdomars 

betyg påverkar deras framtida studieval. Vi har varit noga med att ha studiens syfte och 

frågeställningar i fokus under arbetets gång för att försäkra oss om studiens validitet.  

 

Patton (1990) skriver om teoritriangulering, vilket innebär att flera teorier eller kombination 

av dessa används för att analysera ett problemområde ur olika perspektiv. I och med att vi har 

använt oss av både systemteori och Bourdieus teori om kapitalformer, har teoriernas olika 

innebörder fått oss att förstå olika aspekter av vårt valda sociala problem.  
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3 Tidigare Forskning  
 

I följande kapitel kommer tidigare forskning inom området att presenteras. Vi har valt att 

indela forskningen utifrån fyra teman. Första temat är boendesegregation där vi definierar 

begreppet med utgångspunkt i de tidigare studierna. Eftersom boendesegregation är ett 

centralt begrepp genom hela arbetet anser vi att det är viktigt att vi tydligt redogör vad 

boendesegregation är. Övriga tre teman som vi presenterar är boendesegregation och 

studieresultat, boendesegregation och skolval samt valfrihetsprincipen. Anledningen till att vi 

har valt ett tema om skolval är för att vi anser det vara relevant till vår andra frågeställning om 

ungdomarnas möjligheter till framtida studier. Vi förklarar hur boendesegregationen ser ut i 

Sverige med hjälp av den tidigare forskningen och vilka faktorer som påverkar ungdomarnas 

sociala miljö. Därigenom får vi en förståelse för samhällsproblemet inför vår analys- och 

resultatdel, där vi med hjälp av våra valda teorier genomför en analys som kan besvara våra 

frågeställningar. Valfrihetsprincipen har vi valt som tema eftersom den kan förklara varför 

ungdomar väljer de skolor de gör. 

3.1 Boendesegregation  
Kölegård, Stjärne, Fritzell, Brännström, Estrada och Nilsson (2007) skriver om 

boendesegregation som ett område där människor lever åtskilda utifrån kategorier som ålder 

etnicitet och/eller ekonomiska resurser. Detta område är ett geografiskt omfattande område i 

en stad där det exempelvis finns en lokal bostadsmarknad. Homogena grannskapsområden 

och graden av ojämlikheten i området ger en bild av hur omfattande boendesegregationen är. 

Nuförtiden är det populärt att använda så kallade SAMS (Small Area Market Statistics)-

områden när man avser homogena boendesegregerade områden (Kölegård et al. 2007). I 

Sverige finns det 310 SAMS-områden av totalt cirka 8 000 bostadsområden. I SAMS-

områdena bor ungefär 40 % av samtliga utrikesfödda barn i Sverige. I dessa specifika 

områden är minst 50 % av barnen av utländsk bakgrund (SCB 2007).   

 

Det är särskilt vanligt att etnisk boendesegregation och boendesegregation utifrån ekonomiska 

resurser uppträder samtidigt. Det är särskilt nyanlända invandrare som saknar nödvändiga 

materiella resurser och ett bristande kontaktnät, som ekonomiskt får det svårt i samhället. 

Segregationen är tydligast i storstäderna och en anledning till att utrikesfödda i störst 

utsträckning bosätter sig i områden runt storstäderna är att arbetstillfällena är större i 

storstäderna (Biterman 2010).  Detta är något som även Sundlöf (2008) beskriver, och hon 
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lägger till att boendesegregationen rent historiskt tog fart i Sverige i och med 

miljonprogrammets uppbyggnad av bostäder i storstädernas förorter 1965-1974. I många av 

hushållen bodde personer som kunde vara arbetslösa, utrikesfödda, ekonomiskt svaga och ha 

diverse sociala problem. Dessa områden växte sig allt större runtom i landet. Under den 

ekonomiska krisen på 1990-talet blev bostadssegregationen allt tydligare och då framförallt i 

storstäderna, där en inkomstskillnad växte sig större mellan olika bostadsområden och de 

sociala klyftorna ökade. Det blev också fler områden med människor som hade extremt låga 

respektive extremt höga inkomster (Sundlöf 2008). Även Johansson skriver att 

boendesegregationen dels har fördjupats men även rasifierats på senare tid. Nordström Skans 

och Åslund (2010) lägger till att segregationen också kan innebära trångboddhet och 

bidragsberoende.  

 

3.2 Boendesegregation och ungdomars studieresultat 
I en studie av Sundlöf (2008) som handlar om omgivningens betydelse för ungdomars 

utbildningsprestationer har man sammanställt avgångsbetyg från gymnasiets utbildningslinjer. 

Där kan man se att de flesta av eleverna i de resursstarka områdena finns med i de mellersta 

och högre betygsskikten och i de resursstarka flerbostadsområdena återfinns högst andel 

elever som tillhör den högsta betygsdecilen. De övriga områdestyperna har elever i de 

mellersta och lägre betygsskikten och allra sämst går det för elever i utsatta områden där 21 

procent hamnar i den första betygsdecilen med lägst betyg. Medelvärdena skiljer sig mellan 

olika områdestyper där högst genomsnittsbetyg finns hos elever i de resursstarka villa- och 

flerbostadsområdena och lägst genomsnittsbetyg finns bland ungdomarna i de utsatta 

områdena. Mellan individerna skiljer sig också betygsmedelvärdena där inrikesfödda har 

högre medelbetyg än utrikesfödda, vilket gäller i samtliga områdestyper (Sundlöf 2008). Detta 

är även något som Tursunovic (2007) skriver om där kvantitativa studier från 

Integrationsverket och Skolverket visar att elever med utländsk bakgrund i högre utsträckning 

får lägre medelbetyg än vad elever med svensk bakgrund får.  

 

Sundlöf (2008) visar i sin studie att inrikesfödda ungdomar som bor i de resursstarka 

villaområdena har högst medelbetyg och de lägsta genomsnittsbetygen finns bland 

utrikesfödda i utsatta områden. Man kan se att det är mindre skillnader mellan inrikes- och 

utrikesföddas betyg i de medelresursstarka områdena jämfört med andra områdestyper. Av de 

9486 som utgjorde den totala undersökningspopulationen saknade nästan 14 procent 
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avgångsbetyg från gymnasiet. Det var 9 procent som saknade slutbetyg i de resursstarka 

villaområdena och i de medelresursstarka cirka 14 procent. Däremot saknade 21 procent betyg 

i de något resurssvaga flerbostadsområdena och i de utsatta områdena var det över 32 procent 

(Sundlöf 2008). Andelen elever som går ut gymnasiet inom fem år är mycket lägre för de med 

utländsk bakgrund än de med svensk bakgrund (Tursunovic 2007). Hjerm och Schierup 

(2007) tar upp detta och ser man till utvecklingen från 1990-talet och framåt visar det sig att 

allt fler ungdomar med invandrarbakgrund hoppar av gymnasieskolan. Skolprestationerna 

mellan ungdomar skiljer sig dock stort beroende på olika kulturella eller etniska bakgrunder 

och hur länge man varit bosatt i Sverige. 

 

När man har analyserat samtliga individer tillsammans har det visat sig att kvinnor har mindre 

risk att få låga och ofullständiga betyg än män. Då man har analyserat genomsnittsbetygen 

mellan könen finns inga större skillnader när det avser betygsresultat och omgivningens 

betydelse. Om man däremot analyserar ofullständiga/låga betyg så har kvinnor en större risk 

än män. I de utsatta områdena är risken för män att få låga eller ofullständiga betyg 63 procent 

högre än för de män som bor i resursstarka villaområden. Kvinnors risk däremot är 109 

procent i jämförelse med samma områden (Sundlöf 2008).  

 

Om man jämför ungdomars skolprestationer och ser om de förändras mellan grundskolan och 

gymnasiet kan man se att mer än hälften av eleverna i de resursstarka områdestyperna har 

oförändrade eller förbättrade betygspositioner. I de andra områdestyperna är det däremot så 

att över hälften av eleverna har en försämrad betygsposition. Utvecklingen är mest negativ i 

de något resurssvaga flerbostadsområdena där nästan 56 procent har försämrat 

betygspositionen. Även här uppvisar inrikesfödda en något bättre betygsutveckling än de 

utrikesfödda. I det stora hela är det ungdomar från medelresursstarka, något resurssvaga och 

utsatta områden som förlorat positioner i förhållande till de två resursstarka områdestyperna 

(Sundlöf 2008).  

 

Oberoende av vilken typ av skola så tyder också SCB:s (2007) resultat på att barn som bor i 

områden där det till stor del är barn med utländsk bakgrund, har mindre chans att bli behörig 

till gymnasiet än barn som bor i andra områdestyper. Risken att inte bli behörig ökar med 

andelen elever med utländsk bakgrund i skolan. De elever som både bor i ett område och går i 

en skola med stor andel barn med utländsk bakgrund har störst risk att inte bli behörig. Det är 

dubbelt så stor risk för dem jämfört med barn som både bor i ett område och går i en skola där 
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nästan alla har svensk bakgrund. Resultaten för barn gäller oavsett svensk eller utländsk 

bakgrund.  

 

När det gäller låga och höga betyg, finns det ett tydligt samband mellan dåliga betyg och 

ungdomar med utländsk bakgrund som växer upp i hushåll som får sociala förmåner så som 

socialbidrag eller arbetslöshetsersättning. Det är främst variabeln sociala förmåner som 

uppvisar ett starkt samband med dåliga betyg. I jämförelse kan det konstateras att sambandet 

är starkt mellan flickor till föräldrar med hög utbildning och goda betyg (Östh, Andersson, 

Malmberg 2012). Skolverket har kommit med ny statistik som Johansson (2012) har 

presenterat genom att visa på att skillnaderna i betyg är stora i Göteborgs högstadieskolor 

utifrån i vilka områden skolorna ligger i. Andelen elever som får en gymnasiebehörighet är 

mycket lägre för skolor som ligger i boendesegregerade områden (se bilaga1). 

 

SCB (2007) har även jämfört storstadsområden och icke- storstadsområden med stor andel 

ungdomar med utländsk bakgrund för att se om det skiljer sig i behörighet till gymnasiet. Det 

negativa sambandet mellan skolresultat och stor andel ungdomar med utländsk bakgrund visar 

dock inte på några stora skillnader i behörighet mellan ungdomar i de olika områdena. 

 

Eftersom vår första frågeställning är att undersöka vilket samband det finns mellan 

boendesegregation och ungdomars skolresultat, avser vi att med hjälp av den tidigare 

forskningen på området förklara skillnader i utbildningsmöjligheter i skolor som ligger i 

boendesegregerade områden. Med hjälp av systemteorin och Bourdieus kapitalteori ska vi 

analysera och bidra till kompletterande tolkningar varför ungdomar i skolor i 

boendesegregerade områden presterar sämre resultat. 

 

3.3 Valfrihetsprincipen 
Från att ha varit ett av de mest offentligt dominerande och enhetliga skolsystemen i världen 

har det svenska skolsystemet förändrats till ett system med hög valfrihet (Trumberg 2011). 

Innan 1992 hade grundskolor enbart elever indelade i skolzoner inom kommun eller 

stadsdelar. Det enda sättet att byta skola var att flytta eller anmäla sig till en privat/fristående 

skola som representerade en särskild religion eller läroplan som var stödberättigade för 

statsbidrag. I början av 1980-talet fanns endast 35 privata/fristående skolor i landet, vilka hade 

0,2 procent av landets studerande. I början på 1990-talet infördes marknadslösningar i relation 
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till de nyliberala idéer som var på frammarsch. Man fastställde ansvar, decentralisering, 

konkurrens och valfrihet som de främsta delarna i en ny utveckling (Bunar 2010).  

 

Valfrihetsreformen implementerades 1991/92 av den borgerliga regeringen. (Trumberg 2011). 

Frågan om valfrihet i grundskolan fanns redan i början på 1980-talet på den politiska agendan 

men det var först 1991 när den nytillträdda borgerliga regeringen lade fram en proposition om 

valfrihet och fristående skolor som gav elever möjlighet att välja grundskola inom den egna 

kommunen eller en annan kommun. Detta innebar också rätten att välja huvudman, 

kommunal eller fristående. Samma proposition fastslog också att samma ekonomiska 

förutsättningar ska tillförsäkras de som väljer fristående skola eller de som stannar kvar i 

kommunal skola. 1992/93 kom nästa proposition om valfrihet i skolan där man menade att 

valfriheten leder till ett ökat föräldra- och elevinflytande och att den skulle leda till ökad 

mångfald, pedagogisk förnyelse och förbättrad ekonomisk effektivitet. 1995 lade den 

socialdemokratiska regeringen fram en proposition om fristående skolor där man framhöll 

vikten av att integrera elever med olika bakgrund och att bibehålla en sammanhållen skola 

(Bunar & Kallstenius 2008).  Alla ska ha samma möjlighet att välja skola och det är viktigt 

med en blandning av elever som har olika sociala och kulturella erfarenheter (Trumberg 

2011). 

 

Förändringarna har lett till en omfattande offentlig debatt om marknadens intrång och dess 

effekter. De mest ifrågasatta problemen är segregation, ekonomiska effekter och påverkan på 

elevernas skolprestationer. Införandet av valfrihet och ökningen av privata/fristående skolor 

har förändrat den pedagogiska kartan på nationell nivå. Av ungefär 900,000 studerande går 

125,000 på någon av de 650 ledande privata/fristående skolorna, varav de flesta återfinns i 

storstadsregionerna (Bunar 2010). 

 

Vi kommer i vår analys behandla hur ungdomar som är bosatta i boendesegregerade områden 

väljer skola och hur valfrihetssystemet påverkar ungdomarnas val. Med hjälp av Pierre 

Bourdieus kapitalformer ska vi få en förståelse varför ungdomar väljer att gå kvar i skolor 

med dåligt rykte och svaga resultat samtidigt som vissa väljer att utnyttja valfrihetsprincipen 

och flytta till en annan skola än den som ligger närmast geografiskt. Urie Bronfenbrenners 

makronivåperspektiv kommer även att användas för att förstå valfrihetsprincipens påverkan 

på ungdomars möjligheter till utbildning, hur beslut på samhällsnivån påverkar. 
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3.4 Boendesegregation och ungdomars skolval  
Johansson och Hammarén (2010) menar att det finns ett starkt samband mellan boende och 

skolval och att det förstärker en redan existerande segregation och en ojämlik social struktur. 

Genom att man infört valfrihetsprincipen, där elever i samråd med sina föräldrar ska kunna 

välja passande skola har man försökt motverka segregationsmönster. Konsekvenserna har 

dock visat sig förstärka många av de effekter man ville motverka. I områden runtom i landet 

där det finns en etnisk struktur, syns detta också väldigt tydligt i elevunderlagen i skolorna, då 

nästan samtliga elever i dessa skolor har en invandrarbakgrund. Med stöd av Sundlöfs (2008) 

konstaterande att boendet har en stark inverkan på ungdomarnas betyg och ambitioner i 

skolan, menar Johansson och Hammarén att även ungdomarnas skolval påverkas utifrån 

motivation, självbild och prestationer. Därför väljs en skolmiljö och ett socialt nätverk utifrån 

detta. Johansson och Hammarén (2010), Sundlöf (2008) och Bunar (2010) skriver om att det 

trots att vissa skolor har dokumenterat låga resultat, knappa resurser och ett dåligt rykte, så 

väljer ändå ett stort antal elever att gå kvar i skolan. De menar att elevernas erfarenheter ifrån 

de miljöerna de vistas i avspeglar sig i hur det är i skolan. Såväl skolor som bostadsområden 

har på politisk nivå definierats som segregerade. Sedan det blev möjligt att välja att gå i 

friskolor i Sverige så har det rent generellt i hela landet inneburit att antalet elever som väljer 

att gå i friskola blir fler och fler. Exempelvis i Stockholm var det under läsåret 2000/01 9203 

elever som gick i stadens friskolor. 2008/09 hade den siffran stigit till 16509 (Bunar 2010).  

 

Bunar (2010) skriver om Maltabyskolan i Stockholm, som är en kommunal skola med låga 

resultat och en hög andel invandrare. Likt den övriga tendensen bland kommunala skolor i 

landet har skolan tappat i elevantal och enligt skolans rektor är de största anledningarna ett 

dåligt rykte och avsaknaden av ”svenska” elever. Skolan ligger i ett fattigt bostadsområde och 

samtliga av skolans elever har en invandrarbakgrund och även en arbetsklassbakgrund. Vissa 

elever har i och med det fria skolvalet, valt bort skolan som är en av de skolorna i Sverige 

med sämst studieresultat. Dock har det stora antalet som valt att gå kvar i skolan gjort det av 

anledningar som att de känner sig hemma i bostadsområdet, har många vänner, känner sig 

trygga och accepterade av omgivningen och att ”alla känner alla”. Johansson och Hammarén 

(2010) får fram liknande resultat när de intervjuar elever ifrån segregerade områden i 

Göteborg om deras val av skola. En av eleverna som har valt ett gymnasium med hög status 

förklarar vilka bekymmer det är att som invandrare gå i en skola där majoriteten av eleverna 

är svenska. Hon beskriver att hon ofta känner sig utpekad i klassrummet, samtidigt som hon 

sitter med sina kompisar som är en liten grupp invandrare. Hon beskriver det som att hon inte 
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känner sig hemma på högstatusskolan och blir utpekad som ”invandrare”. Hon beskriver 

fortsatt att det ständigt finns en osäkerhet att ”passa in”. De som väljer högstatusgymnasiet 

och är invandrare tenderar att söka upp och umgås med andra invandrare med liknande 

bakgrund. Ett exempel som Johansson och Hammarén tar upp är att muslimer tycker det är 

enklast att umgås med andra muslimer. Samtidigt ser flera av ungdomarna negativt på 

framtiden utifrån att förortsskolor med dåligt rykte, språkbarriärer och bostadssegregation är 

ett hinder för att förverkliga de individuella drömmarna och få en god position i samhället 

(Johansson & Hammarén 2010).  

 

Dovemark (2008) skriver om två skolor i sin studie, Tallskolan och Granskolan, som ligger 

500 meter från varandra i en svensk kommun. Granskolan öppnade i början på 2000-talet, och 

en dryg tredjedel av eleverna från Tallskolan valde att flytta till den nya skolan. Samtliga av 

eleverna hade svensk bakgrund och skolan fick ett rykte som framgångsrik och innovativt 

tänkande. Av de elever som stannade kvar på Tallskolan, var 70 % av dessa av en annan 

etnisk bakgrund än svensk under läsåret 2005/06. Det finns även en tydlig koppling mellan 

bostadsområden och elevernas skola. I Tallskolan går främst elever som bor i 

hyreshusområdet. På Granskolan så är majoriteten av ungdomarna bosatta i villaområdet. 

Gustafsson (2010) styrker bilden av att den svenska skolan är segregerad i sin studie, genom 

att studera en skola som ligger i ett boendesegregerat område. Denna skola har ett av de lägsta 

betygsnitten i Sverige och de resursstarka elever som finns i området väljer generellt bort 

skolan till förmån av en friskola. 

 

Östh med flera (2012) skriver om vilka olika alternativ ungdomar har i sina skolval till 

gymnasiet runtom i landet. De som bor på landsbygden har ofta färre alternativ i sina val 

jämfört med de som bor runt landets största städer. År 2003 så blev det en större diskrepans 

mellan gymnasieskolorna i Sverige, friskolorna ökade i antal samtidigt som de offentliga 

skolorna konkurrerade hårt med profilerade program. En intressant slutsats i denna studie är 

att det är skolvalet och inte boendesegregationen som är faktorn som utgör de stora 

varianserna. Skillnaden mellan skolorna har en större påverkan i och med ungdomarnas val. 

Skolvalet kan förklara de ökade klyftorna mellan skolorna i landet (Östh et al. 2012). Nästan 

samtliga av de ungdomar som går ut högstadiet i Sverige väljer att studera vidare på 

gymnasiet (98 %). Det är bara 75 % som avslutar sina gymnasiestudier i den förväntade 

åldern. Bostadssegregationen som har ökat är en faktor som har diskuterats till varför 

ungdomar väljer att hoppa av gymnasiet (Berhanu 2011). 
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I en internationell studie har Leckie undersökt 3175 bostadsområden i Storbritannien och hur 

eleverna i dessa områden förflyttar sig till olika skolor. 28 % av eleverna väljer ett annat 

gymnasium än det som är det huvudsakliga för området. Statistiken stämmer även väl överens 

om hur situationen ser ut i grundskolan i Storbritannien (Leckie 2009). I USA har det i likhet 

med Sverige diskuterats om bostadssegregationens påverkan på skolorna och dess kvalité. 

Clark och Maas (2012) har undersökt samband mellan segregerade områden och segregerade 

skolor i Los Angeles. Likt vad forskningen i Sverige antyder, kommer de fram till att det finns 

ett tydligt samband mellan segregerade områden och segregerade skolor.  

 

Elevsammansättningarna i skolorna avspeglar hur det ser ut i bostadsområdena. I mixade 

bostadsområden där det bor människor med en blandad etnisk bakgrund, är tendensen 

densamma när det gäller elevsammansättningarna i de områdenas skolor. En anledning till att 

en familj väljer att förflytta sig från ett bostadsområde kan dels vara för att få tillgång till en 

bättre skola men detta ses dock ofta av sekundärt intresse sett till de primära orsakerna till 

flytt som vanligtvis är ålder, inkomst och familjerelationer. Clark och Maas studerade 900 

elever som flyttade emellan innerstads- och förortsskolorna i Los Angeles under åren 1999-

2001. De som flyttade till innerstadsskolorna med en högre segregation, kom till en skola med 

sämre resultat, särskilt i matte och läsning. Effekten var motsatt för de som flyttade ut till 

förorten ifrån innerstaden (Clark & Maas 2012). Anledningen att vi valt att ta med just dessa 

internationella studier är för att visa att problemet inte bara existerar i Sverige, utan att 

liknande problem även finns i andra länder. Både Storbritannien och USA är likt Sverige två 

länder i västvärlden och därför anser vi att det är mer relevant att ta med studier från dessa 

länder än studier om skolsystem i utvecklingsländer. 

 

Eftersom vår andra frågeställning är att undersöka på vilka sätt boendesegregationen inverkar 

på ungdomars möjligheter till framtida studier, ska vi nu med hjälp av våra valda teorier 

analysera hur ungdomar gör sina utbildningsval i förhållande till var de är bosatta. Med hjälp 

av våra teoretiska utgångspunkter, vill vi se vad det är som påverkar ungdomar i deras val av 

skola. 
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4 Teoretiska utgångspunkter  
 

I följande kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna i arbetet att presenteras. De teorier 

som vi har valt är systemteori samt Bourdieus teori om kapitalformer. Anledning till att just 

dessa specifika teorier har använts är för att vi anser att dessa är relevanta för att kunna 

analysera det valda problemet. Teorierna bidrar till att förstå boendesegregationen och 

ungdomarnas möjligheter på flera olika nivåer, hur kapitalformer existerar och hur detta kan 

påverka boendesegregationens inverkan för ungdomars utbildningsmöjligheter. Därigenom 

kan vi genom vår analys tillföra nya tolkningar och få förståelse för boendesegregationens 

inverkan på utbildningsmöjligheterna. 

 

4.1 Systemteori  
Payne (2008) skriver om systemteori och dess koppling till socialt arbete. Systemteorin är i 

grunden en teoribildning som förklarar en individs beteende utifrån en social kontext. 

Människan är en varelse som fungerar i det rådande samhället och påverkas utifrån en helhet i 

ett samspel med andra människor i den sociala omgivningen. De sociala relationerna, sociala 

nätverken och de sociala målen som vi människor har är i fokus för systemteorin. Det kan 

exempelvis vara familjen som är ett nätverk för individen, vilket kan vara väl fungerande men 

i andra fall bristande. Andra system som systemteorin kan omfatta är grupper och samhällen. 

Individer anpassas till den sociala omgivning han eller hon vistas i och samspelar därmed med 

andra individer, både i familjen, i grupper och i samhället. I motsats till många andra teorier är 

systemteorin en teori som värdesätter helheter av en individs beteende istället för endast olika 

delar (Payne 2008). 

 

I vårt arbete både individernas familjer samt det boendesegregerade området de lever i vara 

system. Det vi vill analysera är hur dessa system inverkar på hur ungdomar presterar i skolan. 

Med hjälp av systemteori ska vi analysera hur ungdomar samspelar i ett område och hur de 

påverkar varandra i sina val i skolan och hur de presterar. Vi kan med hjälp av systemteori 

analysera och förklara dåliga resultat i skolan av ungdomar som har bristfälliga system. Vi 

kan även analysera hur ungdomarnas utbildningsmöjligheter påverkas beroende av vilka 

system de ingår i. 
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4.1.1 Luhmanns systemperspektiv 

En av de som utvecklat systemteorin på det sociologiska området är Niklas Luhmann. Han 

skriver om den sociala omgivningens betydelse, att relationer mellan människor och deras 

samspel påverkas utifrån den miljö de befinner sig i. Människor som finns runt individen 

påverkar denne genom sina beslut och utförda uppgifter. Systemen är komplexa och i dessa 

görs olika val, vilka kan få konsekvenser för systemets sammansättning. För varje val en 

individ gör, öppnas möjligheter upp samtidigt som det uppstår risker. Ett felbeslut kan få de 

konsekvenser att systemets integritet hotas och individen riskerar att uteslutas från systemet 

(Luhmann 1995).  

 

Det viktigaste elementet som Luhmann fokuserar på i sin systemteori är kommunikation. Till 

skillnad från många andra teorier om kommunikation då fokus ligger på delarna som avser 

information och uttryck, väljer Luhmann att fokusera på förståelsens mekanism i 

kommunikationen (Luhmann 1995). Människorna inom ett system eller nätverk 

kommunicerar på ett sätt som inte sker utanför systemet (Luhmann 1986). Luhmann menar att 

det är genom människors sätt att kommunicera som vi kan få en förståelse för vilka avsikter 

som styr vårt handlande. Samhället är ett omfattande socialt system men i de delar där nya 

kommunikationer och teman diskuteras, växer dessa värderingar i samhället. Vi människor är 

en del av en social struktur där kommunikationen vi kommunicerar fram är 

situationsanpassad. Vi förväntas att kommunicera på ett visst sätt i en viss situation och det är 

dessa förväntningar som styr. I det sociala systemet vi befinner oss i så reproduceras den 

kommunikation vi använder oss av. Som person är man inte ett socialt system, utan är istället 

en del av ett system, vilket vi blir utifrån de förväntningar som ställs på oss inom systemet 

(Luhmann 1995). 

 

I vår analys kommer vi med hjälp av Luhmann förklara hur det kan komma sig att de 

ungdomar som bor i segregerade områden väljer att stanna kvar och gå i skolor i områdena 

trots deras bristande rykte och låga betyg. Vi fokuserar på hur omgivningen, så som familjen 

och vännerna i bostadsområdet, påverkar människor i deras val och prestation i skolmiljön. 

När det gäller Luhmanns resonemang om kommunikationens vikt i ett system kommer vi i de 

intervjuer vi tar del av, analysera hur ungdomar i boendesegregerade områden kommunicerar 

med varandra och försöka se om kommunikationer kan ge en förklaring till om ungdomarna i 

många fall har en gemensam attityd gentemot skolan. Detta kan sannolikt relatera till 
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Luhmanns resonemang om förväntningar i kommunikationen, att ungdomarna i dessa 

områden och sociala system förväntas ha vissa attityder och åsikter om skolan. 

 

4.1.2 Bronfenbrenners ekologiska systemteori  

En annan viktig systemteoretiker är Urie Bronfenbrenner. Han utvecklade den så kallade 

ekologiska systemteorin. I hans verk The ecology of human development: experiments by 

nature and design (1979), skriver Bronfenbrenner om hur individen påverkas utifrån den 

miljö och övriga omgivning han/hon vistas i. Bronfenbrenner menar att människan påverkas 

av olika rådande system på olika nivåer. Han nämner fyra system som är centrala, vilka är 

mikrosystem, mesosystem, exosystem samt makrosystem. Mikrosystemet är det system som är 

direkt anslutet till individen. Det är främst den egna familjen och personerna i närmast 

anslutning till familjen som ingår i individens mikrosystem. Även personer i skolan tillhör 

individens närmiljö och därmed också mikrosystemet. Individen utvecklas med hjälp av 

nätverkandet och relationer till personerna i mikrosystemet.  

 

Närmast efter mikrosystemet kommer mesosystemet. På den nivån samspelar andra relationer 

i närmiljön, vilket påverkar individen. Det kan exempelvis vara relationer mellan lärare och 

andra elever eller läraren och personer i individens hemmiljö. I exosystemet sker händelser 

som påverkar individen trots att denne inte har någon direktkontakt med miljön. Det kan 

exempelvis vara de arbetsförhållanden och yrkestillhörighet som föräldrarna har, vilket har en 

påverkan på individens utveckling. Makrosystemet är det systemet som verkar på 

samhällsnivå. Stora institutioner på den samhälliga nivån kan ha en påverkan för både 

individen och familjen (Bronfenbrenner 1979).  

 

Vi kommer att belysa hur de olika systemen runt ungdomarna som bor i boendesegregerade 

områden påverkar när det gäller studierna och utbildningsmöjligheterna i vår analys. I mikro- 

och mesosystemet är vi intresserade av hur familjen, kompisarna i bostadsområdet och skolan 

påverkar ungdomarna. På makronivån analyserar vi hur det svenska skolsystemet med 

valfrihetsprincipen påverkar ungdomars möjligheter och prestationer i skolan. 
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4.2 Bourdieus kapitalformer 
Bourdieu menar att sociologin inte skall konstruera klasser utan sociala rum där man kan 

avgränsa klasser. Detta för att kunna konstruera och upptäcka i varje enskilt fall den 

differentieringsprincip som gör det möjligt att teoretiskt återskapa det empiriskt observerade 

sociala rummet (Bourdieu 1995). Med hjälp av Bourdieus teorier skall vi i analysen försöka få 

en förståelse av de strukturer av skillnader i samhället som skapas och reproduceras. 

 

För att förstå avgränsningar mellan olika sociala grupper och se flera dimensioner har 

Bourdieu framställt ett schema där det sociala rummets struktur och livsstilarnas rum är 

redskap. Det sociala rummet innehar två viktiga dimensioner: kapitalvolym och 

kapitalstruktur. Kapitalvolymen är den totala mängden kapital som innehas av aktörerna och 

kapitalstrukturen är fördelningen mellan ekonomiskt och kulturellt kapital. Med hjälp av 

kapitalformerna kan vi i vår analys förstå hur grupper i samhället struktureras beroende på 

vilket kapital människorna har med sig sedan tidigare. Detta kan förklara hur människor med 

bristande ekonomiskt kapital söker sig till samma områden eller hur det kulturella kapitalet 

påverkar människor i deras val av boende och skola. Rummet av livsstilar visar fördelningen 

av de praktiker och egenskaper som är grundläggande för de livsstilar där de olika 

betingelserna kommer till uttryck (Bourdieu 1993). Modellen över det sociala rummet visar 

på en relationell förståelse där gruppernas existens är byggd enbart i kraft av sina inbördes 

likheter och olikheter och endast i förhållande till varandra. Man kan med hjälp av modellen 

se att aktörer i det sociala rummet som har liknande positioner, har större chans att mötas och 

förenas än de aktörer som kommer från olikartade positioner (Järvinen 2007). Detta är något 

som går att relatera till boendesegregerade områden där människor med liknande kapital 

bosätter sig och positioneras därefter. Utifrån detta kan vi förklara varför ungdomar väljer 

skola utifrån vilket kapital de har med sig sedan tidigare. 

 

Bourdieu har en central tanke i teorin, att individens handlingar alltid är sociala och kollektiva 

till sin karaktär. En individ tillägnar sig olika sätt att agera och förhålla sig genom att vistas 

och delta i olika sociala miljöer. Individens sätt att agera och förhålla sig formas av de skilda 

erfarenheter hon fått i olika miljöer under sin levnadsbana. Det är då hon tillägnar sig ett 

habitus. Med habitus kan individen känna sig bekväm och agerar och förhåller sig naturligt i 

dessa olika miljöer (Carle 2003). Individen kan också medvetet påverka det med sin 

levnadsbana och även forma strukturen och samhället. En individ kan även ändra sitt habitus, 
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om nya handlingsmönster och förhållningssätt uppkommer som inte tillhör det egna sociala 

ursprunget, kan det vävas samman till en del av ett nytt habitus. Habitus utvecklas inom 

kollektiva sociala konkurrensfält och betecknar och förklarar individens handlingsmönster 

och tankesätt som utvecklats i olika sociala miljöer. Det är samspelet och motsättningarna 

mellan aktör och struktur som påverkar och är det centrala för utformningen av habitus (Carle 

2003).  

 

Med hjälp av begreppet habitus avser vi att i analysen förklara hur vissa ungdomar i 

boendesegregerade områden stannar kvar eller bryter sig loss ur sin sociala miljö. Om man 

känner sig hemma i det område man bor i och senare väljer att gå i en annan skola inom ett 

annat område vill vi förklara hur ungdomarna påverkas av strukturer och förhållningssätt för 

att göra sina val. 

 

Bourdieu menar att kapital finns i tre grundformer. Det är ekonomiskt, kulturellt och socialt 

kapital, där det ekonomiska avser pengar och materiella resurser. Det kulturella kapitalet 

avser tillgångar man får genom utbildning och behärskandet av den gällande kulturens koder. 

Det sociala kapitalet avser de resurser en aktör har av de förmånliga kontakter man har, 

resurser man har för att man tillhör en viss grupp. En individ måste vara relaterad till andra 

för att förvärva socialt kapital, det är de som är källor till förmåner. Socialt kapital är summan 

av resurserna som finns för en individ eller grupp genom att de har tillgång till ett bestående 

nätverk med institutionaliserade relationer som är ömsesidigt erkännande eller igenkännande. 

Socialt kapital är beroende av antalet sociala relationer mellan människor och styrkan av 

förtroendet inom dessa relationer (Bourdieu 1993). Om vi ser på hur kapitalformer existerar 

och samarbetar, kan vi i analysen se hur ungdomarna påverkas i att välja skola beroende på 

vilket socialt kapital de har förvärvat. 

 

Fysiskt-, ekonomiskt-, kulturellt- och socialt kapital blir till symboliskt kapital när de blir 

igenkända, uppfattade och kan tillskrivas ett värde av de sociala agenter som erkänner dem. 

Kapitalarterna förvandlas till symboliskt kapital när de uppfattas med perceptionskategorier 

som är producerat ur uppdelningar eller motsättningar som är fysiska och ingår i strukturen 

som avgör hur den aktuella kapitalarten är fördelad, t ex bildad/obildad (Bourdieu 1995). 

Bourdieu förklarar symboliskt kapital med att det är olika resurser som kan användas av en 

grupp för att skaffa sig försprång i relation till en annan grupp. Som exempel: 

familjebakgrund och utbildning har ett starkt samband med kulturella aktiviteter som teater 
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och konsertbesök som inte är jämnt fördelade inom befolkningen. Finkulturen är inte till för 

hela befolkningen utan tillhör de dominerande klasserna och är en viktig del för att bevara 

deras position i samhället (Järvinen 2007). Kapitalvärdenas omformning och reproduktion 

förklarar hur makt och position kan reproduceras och omvandlas, hur olika sociala grupper 

skaffat sig makt (Carle 2003). I vår analys ska vi belysa det symboliska kapitalets betydelse 

och hur samhällets normer försvårar för ungdomar i boendesegregerade områden att få med 

sig det kapital som behövs för att få resurser som stärker deras möjligheter till en bättre 

position i samhället. 

 

5 Resultat/Analys  
 
I följande kapitel tillämpar vi systemteori och Bourdieus kapitalteori för att analysera de 

empiriska resultat som framkommit i de tidigare studier vi redogjort för under tidigare 

forskning. Därigenom vill vi bidra till ytterligare kunskap och tolkning av hur man kan förstå 

de resultat som framkommit i tidigare studier kring boendesegregation och 

utbildningsmöjligheter. Vi kommer att presentera resultaten i två teman. Dessa är 

boendesegregation och skolresultat, samt ungdomars skolval. Eftersom vår första 

frågeställning handlar om hur skolresultaten ser ut i boendesegregerade områden, blir vårt 

första tema naturligt. Ungdomars val av skola påverkar deras utbildningsmöjligheter, då 

elevsammansättningar är varierade ifrån skola till skola. Därför har vi valt att ha ungdomars 

skolval som ett tema. Under respektive tema tillämpar vi både systemteori och Bourdieus 

kapitalteori för att bidra till ytterligare kunskap och förståelse för de empiriska resultat som vi 

har fått fram genom tidigare studier. Vi kommer att använda oss av ett urval av citat vilka vi 

anser åskådliggör och exemplifierar viktiga aspekter av det som framkommit i de tidigare 

studierna. Dessa citat analyseras och tolkas med hjälp av våra valda teorier och jämförs med 

den tidigare forskningen. Vi kommer sedan i enlighet med hermeneutiken tolka delar av 

citaten för att därigenom bidra till en ökad förståelse av helheten med hjälp av delarna. 

 

5.1 Boendesegregation och skolresultat 
Enligt Bourdieus (1989) modell över det sociala rummet har individer som har liknande 

positioner större chans att mötas än de som kommer från olikartade positioner. Detta är något 

som man kan se i boendesegregerade områden där grupper som positioneras i områdena ofta 
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kommer från liknande bakgrund som invandrare och/eller har bristande ekonomiskt kapital. 

Den samhällstutveckling vi har går allt mer mot en utestängning av resursfattiga individer från 

boende i områden utan ekonomiska problem medan det blir mindre andel av 

medelklassindivider i resurssvaga områden. De som bor i resurssvaga områden blir i allt 

högre utsträckning fattiga (Kölegård et al. 2007). Denna strukturering kan även leda till att det 

blir mindre social interaktion mellan samhällsgrupper. Förutom att individer i 

boendesegregerade områden saknar ekonomiskt kapital i form av pengar och materiella 

resurser kan det även finnas brister i deras kulturella och sociala kapital som även det 

påverkar hur ungdomarna positioneras i samhället och hur de klarar av studierna.  

 

Martin Johansson (2012) har med hjälp av statistik från skolverket sammanställt samtliga 

Göteborgs högstadieskolor och fått fram siffror på hur stor andel av vardera skolas elever som 

uppnått gymnasiebehörighet. Eftersom skolverket har undersökt skolor över hela Sverige, har 

det inte funnits en möjlighet för oss att hitta statistiken över Göteborgs skolor direkt från 

skolverket. Johanssons sammanställning över Göteborgs skolor åskådliggör relationen mellan 

boendesegregation och skolresultat. I Johanssons (2012) sammanställning (Bilaga 1) är det de 

fetstilta skolorna (Bergsjöskolan, Hammarkullsskolan, Gårdstensskolan, Ryaskolan, 

Utmarksskolan och Vättleskolan) som har sämst betygstatistik. De ligger samtliga i områden 

som betecknas som SAMS-områden, vilket Kölegård med flera (2007), samt SCB (2007) 

skriver om som boendesegregerade områden i Sverige. Bristen av socialt kapital, att 

ungdomarna endast har stark gemenskap och interaktion med andra ungdomar i det egna 

området, innebär att ungdomarna endast har ett fåtal starka relationer. Detta överensstämmer 

med vad Bourdieu (1993) skriver om att brister i det sociala kapitalet har betydelse för antalet 

relationer för en individ. Svagt socialt kapital kan därför vara en anledning till att 

ungdomarnas utveckling i form av inlärningen i skolan begränsas och att de får lägre betyg. 

På samma sätt kan det förklaras att skolor i resursstarka områden har en större andel elever 

med gymnasiebehörighet för att de i regel har ett starkare socialt kapital med fler fördelaktiga 

relationer. Detta kan underlätta för ungdomarna att få de resurser som de behöver för att 

stärka sitt sociala kapital. Detta kan tolkas enligt vad Bourdieu (1993) avser med att fler 

fördelaktiga relationer ger de resurser som krävs för att stärka det sociala kapitalet. 

 

Det kulturella kapitalet kan se olika ut beroende på samhälle och värderas olika. Det varierar 

mellan generationer och en förklaring till varför en del ungdomar inte klarar skolan kan vara 

att de redan från början har ett svagt socialt- och kulturellt kapital. Om ungdomar i 
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boendesegregerade områden har föräldrar som är invandrare och kommer från annan kultur 

eller från lågutbildade hem där utbildning inte har kulturellt värde, blir det problematiskt att 

behärska de koder som råder i samhället eller förstå de fördelar som finns med att ha en 

utbildning. Som det visas i Sundlöfs (2008) studie är det en stor andel elever med 

invandrarbakgrund som har lägre genomsnittsbetyg när de går ut grundskolan. Detta beror 

även det på olika etniska bakgrunder där eleverna får svårare med inlärningsmiljöerna, som 

kan bero på språkproblem och att positiva rollmodeller saknas för ungdomarna. Rollmodeller 

ska fungera som förebilder och vara gynnande för attityder och beteenden som kan bidra till 

att det går bra i skolan och saknaden av dessa rollmodeller kan förklara svaga 

skolprestationer. Enligt Bourdieu (1989) är det svårt att förvärva socialt kapital utan att 

individerna samtidigt delar ett kulturellt kapital med samma sociala koder och regler. Genom 

att det kulturella kapitalet är något som individerna socialiseras in i och är ett förkroppsligat 

kapital blir det svårt att förvärva det senare i livet.  

 

Att ungdomar får dåliga betyg eller hoppar av skolan har att göra med att det finns brister i 

deras sociala kapital. De resurser som de ska ha tillgång till genom sociala relationer saknas i 

de segregerade områdena. Resurserna saknas när man bor i de områdena och det ger endast ett 

fåtal förmånliga kontakter eller resurser för att man tillhör en grupp som inte har det 

institutionaliserade nätverk som krävs för att få resurserna (jfr Bourdieu 1989). Ungdomarna i 

dessa områden kan alltså inte tillgodogöra och använda sig av det sociala kapital som finns då 

det inte ger de resurser som krävs för att få olika förmåner. 

 

Boendesegregationen har stor del i vilka nätverk av kontakter som finns i området. Även om 

individen skapar sin sociala omgivning så är livschanser och vägval samtidigt beroende av vår 

sociala omgivning. Bostadsområdets vuxna är en viktig del i ungdomars socialisation, bland 

annat som rollmodeller. Det är människor i den närmaste omgivningen och deras normer och 

beteenden som förmedlas i de vardagliga kontakterna som spelar en stor roll i vår 

socialisering (Sundlöf 2008). 

 

Luhmann (1995) menar att systemen kring individen påverkar dennes liv. Utifrån detta 

präglas ungdomarna i boendesegregerade områden av den sociala omgivningen som de 

befinner sig i. De rådande system som ungdomarna ingår i, påverkar deras liv som individer. 

Det kan därför tänkas att de förväntningar som finns utifrån ungdomens system påverkar 

hans/hennes handlande. I kompisgänget kan man förväntas uppföra sig och kommunicera på 
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ett visst sätt för att få vara en del av systemet. I skolmiljön kan negativa attityder gentemot 

skolan spridas bland ungdomar i systemet, vilket gör att det kan bli legitimt att inte prioritera 

att prestera i skolan och tillförskaffa sig en utbildning inom systemet. Föräldrar utgör här en 

viktig del i det sociala systemet som ungdomarna ingår i då de ska fungera som förebilder. 

Utifrån de förväntningar som föräldrarna ställer på ungdomarna och hur de uppmuntrar och 

bryr sig om deras skolgång, speglar detta hur ungdomarna presterar i skolan. Dålig 

kommunikation i det sociala systemet kan påverka ungdomarna negativt. Som Luhmann 

(1995) visar så reproduceras förväntningar utifrån det sociala system man ingår i. Detta kan 

innebära att ungdomar fortsätter att bära med sig dessa attityder och ambitioner i relation till 

skolan. Låga förväntningar kan därför innebära sämre skolresultat. Ungdomarna som presterar 

svaga resultat i skolan tappar tron på framtiden och att de ska klara av skolgången och 

boendesegregationen blir ett hinder för dessa ungdomars framtidsutsikter (jfr Johansson & 

Hammarén 2010). 

 

Vad man kan se är att individers livschanser utvecklas olika beroende på vilken typ av 

bostadsområde individen växer upp i. Även här kan det kopplas till vilket kapital man har 

med sig sedan tidigare. Om det är få som har utbildning eller arbete i den sociala omgivningen 

blir det också färre positiva förebilder och rollmodeller för ungdomarna. Om det däremot 

finns många höginkomsttagare i bostadsområdet minskar risken för skolavhopp. Den sociala 

sammansättningen påverkar ungas preferenser och beteende inom både bostadsområde och 

skolmiljö, då dessa är viktiga socialisationsmiljöer där ungdomarna tillbringar den mesta tiden 

av sin vardag. 

 

Om nätverken som ungdomarna får tillgång till främst är koncentrerade till bostadsområdet 

får ungdomarna svårare att få kontakt med individer som är positiva rollmodeller. Det blir 

också svårare att ändra på situationen när det saknas resurser och information. De saknar 

kapital för att kunna utvidga och förbättra sina sociala nätverk. Även kamrater utgör en stor 

del i ungdomarnas socialisationsnätverk. De har inflytande på beteende och inställning till 

skolarbete i och med att de umgås med varandra, vilket gör att de påverkar varandra. Utifrån 

detta går det att förstå varför det blir svårigheter att prestera bra skolresultat i miljöer där svag 

ambition och dåliga betyg finns bland kamrater. I enlighet med Bourdieus (1989) utsaga att 

individens handlingar alltid är sociala och kollektiva så tillägnar sig ungdomarna olika sätt att 

agera och förhålla sig genom att de tillbringar tid i olika sociala miljöer. Om ungdomarna 

vistas i boendesegregerade områden där de känner sig bekväm och trygg, utvecklas deras 
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handlingsmönster och tankesätt därefter. Om ungdomarna umgås med kompisar som har en 

negativ inställning till skolan blir det lätt att denna inställning sprids i den sociala 

omgivningen. Då krävs det andra handlingsmönster och förhållningssätt av ungdomarna som 

inte tillhör det egna sociala ursprunget, för att deras habitus ska ändras. Ungdomars 

socialiseringsprocess under uppväxten blir därför mycket viktig eftersom de kan tillgodogöra 

sig rätt habitus och förstärka detta. En ungdom som klarar av detta kan antas ha en större 

möjlighet att motsäga sig en negativ inställning och istället göra bra resultat i skolan. 

 

Enligt Bourdieu (1993) transformeras habitus i takt med samhällets förändring och beroende 

av vilken grupp eller klass man anses tillhöra. Genom att ungdomarna växer upp i 

boendesegregerade områden där möten mellan dessa människor inom gruppen och dess regler 

och normer gäller, förs dessa vidare i möten mellan människor. Man kan säga att det är de 

symboliska tillgångarna som lagras i habitus av tidigare minnen, vanor och erfarenheter, vilka 

förs vidare. Det kan vara svårt att utöka sitt habitus inom dessa områden då de flesta familjer 

umgås inom sin egen gruppering. Ungdomar i dessa områden presterar generellt sämre 

resultat i skolan, vilket delvis kan förklaras med vilka människor som bor i området och de 

individer som ungdomarna väljer att integrera med (jfr Sundlöf 2008). Ungdomarna i dessa 

områden saknar det symboliska kapital som ger inflytande och status. Bourdieu (1995) menar 

att symboliskt kapital bland annat innebär livsstil och vad som anses som framgång, 

exempelvis akademiska meriter, ekonomiska tillgångar eller vilket yrke man har. Detta är 

något som lägre samhällsklasser saknar och detta skapar en position med lägre anseende för 

ungdomarna i området och skolan. Det går att se att det symboliska kapitalet är styrt av våra 

samhällsnormer och tydliggör vilken ekonomisk och social position människor har. 

Ungdomarna i boendesegregerade områden har inte tillräckligt med symboliskt kapital för att 

passa in i det sociala fältet och kan därmed inte tillgodogöra sig det som en resurs.  

 

I den tidigare redovisade studien av Bunar (2010) intervjuades elever från Maltabyskolan och 

Mehabyskolan som ligger i boendesegregerade områden i Stockholm och Malmö. De 

beskriver svårigheten att gå i en skola där det saknas svenska elever i klasserna. 

 

“Interviewer: Is it in any way going to be a disadvantage for you growing up in this 
neighbourhood? 
Nizana: The language, it doesn’t develop in the same way like when you attend a Swedish 
school. Then you learn to speak their dialect. 
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Tariq: There are not so many Swedes here. Everyone is an immigrant. So you don’t learn a 
lot. If our buddies were Swedes, we would learn more proper Swedish.”   
(c.f Bunar:2010:150)  
 

Nizana och Tariq menar att det blir svårare för dem att prestera i deras skola eftersom det 

saknas svenska elever i klasserna. Det som eleverna då går miste om är att lära sig det svenska 

språket med hjälp av interaktion med svenska elever. En del av det kulturella kapitalet kan 

vara språket, vilket Bourdieu (1993) skriver om som en del av behärskandet av en kulturs 

koder. Språket visar sig vara en brist för eleverna, vilket dessa elever upplever är ett problem 

för dem i deras lärandeprocess. När Tariq menar att svenska kompisar skulle ge honom 

möjligheten att lära sig språket kan det också konstateras att elever som går  i skolor i 

boendesegregerade områden med endast invandrarelever också har en brist på ett socialt 

kapital. Nizana och Tariqs upplevelser kan ge en förklaring till att skolor i boendesegregerade 

områden har sämre betygsstatistik jämfört med andra skolor, som ovan exemplifierats med 

Johanssons (2012) sammanställning över Göteborgs skolor. Även internationellt så kan det 

konstateras att ungdomar i segregerade områden och skolor presterar sämre i läsning, vilket 

Clark och Maas (2012) konstaterar. Eftersom läsningen är en del av språket och behövs för att 

kunna lära sig andra ämnen i skolan, är det en viktig faktor i skolprestationen. 

 

Nizana och Tariqs berättelser går även att tolkas utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. De 

beskriver en form av utanförskap. När Nizana och Tariq berättar om avsaknaden av svenska 

elever, tydliggörs att de inte känner sig delaktiga i ett system där det finns svenskar. De är 

noga med att påpeka språkets betydelse och att det inte har varit fördelaktigt att växa upp och 

gå i en skola där det saknas svenska ungdomar. De svenska ungdomarna kan uppfattas 

kommunicera annorlunda med sina kompisar som är en del av sitt system, vilket gör att 

ungdomar som Nizana och Tariq tydligt känner sig utanför systemet. Detta stämmer väl 

överens med vad Luhmann (1986) skriver att man kommunicerar på ett specifikt sätt inom det 

egna systemet. Bronfenbrenner (1979) skriver att interaktion mellan andra personer än inom 

det egna mikrosystemet påverkar individen. Detta innebär att ungdomar som Nizana och 

Tariq påverkas av andra elevers sociala relationer. Eftersom de beskriver att deras skola 

nästan uteslutande består av elever med en invandrarbakgrund, innebär det också att 

mesosystemet med interaktion mellan andra individer i närmiljön också påverkar ungdomar 

som Nizana och Tariq. Språket utvecklas och påverkar den sociala omgivningen. Om dessa 

ungdomar hamnar utanför ett system med svenska ungdomar innebär det att den språkliga 

utvecklingen hämmas. Detta kan vara en förklaring till varför ungdomar som går i skolor i 
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boendesegregerade områden presterar sämre resultat, att bristande kunskaper i det svenska 

språket blir ett hinder i lärandeprocessen. 

 

5.2 Ungdomars skolval 
I Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori är makrosystemet det stora samhälliga 

systemet som påverkar individen. Det kan därför konstateras att politiska beslut som tas 

angående det skolsystem vi har, påverkar de ungdomar som sedan ska gå i skolan. 

Valfrihetsprincipen i den svenska skolan som infördes 1992 är ett system som kan kopplas till 

det Bronfenbrenner betecknar som makrosystemet. Ungdomar har fått rätten att i större 

utsträckning välja den högstadieskola man själva vill (eller föräldrarna). Utifrån vad som 

tidigare har konstaterats, så har prestationsskillnader mellan svenska skolor ökat, där skolor i 

segregerade bostadsområden har det svårast att få behöriga elever vidare till gymnasiet (jfr 

Johansson 2012). Vilka är det då som väljer bort skolan i sitt bostadsområde för andra 

alternativ? Johansson och Hammarén (2010) intervjuar Farez som är en elev som har haft det 

svårt i skolan och bor i ett segregerat bostadsområde i Göteborg. Till följd av låga betyg har 

Farez inte fått möjligheten till att välja den skola som han har önskat. 

 

”Farez: Dom sa att det går inte. Vi tog in dig här för att du skulle kunna läsa dina ämnen, 
matte och engelska , så dom skickade mig till Frölunda  
Intervjuare: Skickade?  
Farez: Nej dom sa inte exakt så, du skall söka vidare men inte här.  
Intervjuare: Hur länge gick du i Frölunda?  
Farez: Ett år, sedan började jag samhällsprogrammet på Framtidsgymnasiet, gick jättebra, 
men efter jul fick jag problem med mamma och min styvpappa, dom skilde sig/…/ Jag började 
skolka, innan hade jag nästan godkänt i alla ämnen. Men det blev för mycket så dom sa till 
mig att du behöver inte komma mer. Vi tycker att du ska börja på barn och fritid” (c.f 
Johansson & Hammarén 2010:60).  
 

Det framgår att Farez är en ambitiös kille som har kämpat under sin skolgång. Däremot har 

han inte kunnat välja den skola som han själv vill gå på. Här diskuteras studier på 

gymnasienivå men det är fortfarande prestationen och betygen från årskurs nio som avgör 

vilka möjligheter till vidare studier som finns för individen på gymnasienivå. I relation till 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori är det intressant att analysera Farez situation med 

händelser som sker på hans mesonivå. När personer från skolan berättar att han inte kan 

fortsätta studera där, trots att han själv har en önskan om detta, blir det en stor besvikelse för 

Farez. Skolan har tydligt bestämt att han inte kan fortsätta på grund av otillräckliga betyg. Det 
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innebär att ett beslut på mesonivå har påverkat Farez fortsatta möjligheter till utbildning. När 

Farez använder uttrycket att han känner sig ”skickad”, är det förmodligen ett tecken på att han 

känner sig maktlös över att inte kunna kontrollera sina skolval själv.  

 

Händelser som sker i Farez mikrosystem kan också relateras som en påverkansfaktor. Han 

berättar om problemen med mamman och styvpappan i hemmet, vilket indirekt har fått 

effekten att han återigen måste byta skola. Detta har varit störande för Farez och han har inte 

klarat av att nå tillräckliga betyg. Föräldrar är personer som är närmast knutna till individen 

och de är då en del av mikrosystemet för denne, vilket Bronfenbrenner (1979) konstaterar. 

Eftersom mamman och styvpappan tillhör Farez innersta krets, kan de definieras som en del 

av Farez mikrosystem. Eftersom händelser i mikrosystemet påverkar individen, är 

oroligheterna och skilsmässan mellan mamman och pappan en sådan händelse. Turbulens har 

inneburit att Farez tillhör den gruppen som inte klarar av sina gymnasiestudier i tid (25 %). 

Han har dock fortsatt att kämpa vidare med nya gymnasier och program och trotsar alltså det 

faktum att vara en ungdom ifrån ett boendesegregerat område som hoppar av skolan, vilket 

Berhanu (2011) konstaterar är vanligt förekommande. 

 

När Farez beskriver sin studiegång, visar det sig att han inte själv har haft möjligheten att 

välja den önskade skolan, då han inte har klarat av de betyg som krävs. Därmed har Farez inte 

tillräckligt med kulturellt kapital i form av utbildning, vilket Bourdieu (1993) beskriver som 

en stor del av individens kulturella kapital. Problemen i hemmet kan få konsekvenserna att 

Farez inte kan förvärva sig en tillräcklig kapitalvolym för att fortsätta sina studier på 

Katedralskolan, vilket är hans önskan. Istället ”tvingas” Farez att gå på skolor han egentligen 

skulle välja bort och detta gör att hans utbildningsmöjligheter förändras då han inte får studera 

det han önskar. 

 

Dovermark (2008) jämför i sin studie den omfattande segregationen mellan två skolor i en 

medelstor stad som hon betecknar Granskolan och Tallskolan. Hon har studerat klasslistor 

som visar att näst intill samtliga elever på Granskolan bor i villaområden medan näst intill 

samtliga på Tallskolan bor i ett kommunalägt flerfamiljsbostadsområde. Skillnaderna i 

medelinkomster i familjerna visar sig också vara stora.  

 

Granskolan och Tallskolan är två skolor med högstadieelever. Hur kan det komma sig att 

segregeringen mellan skolorna blev så tydlig när Granskolan öppnade, och många elever 
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valde att flytta dit av dem som bodde i villaområdena? En faktor som är intressant att 

analysera är hur ungdomarnas exosystem har påverkan på skolvalet. När Dovermark ser till 

skillnaderna mellan hushållens medelinkomst för de båda skolorna, kan det antas att 

föräldrarna har olika typer av yrken. Detta är en del av exosystemet, att föräldrars 

yrkestillhörighet påverkar individen (jfr Bronfenbrenner 1979). Ur det här resonemanget kan 

det då förklaras att elever som är barn till föräldrar som har arbetarklassyrken eller får 

socialförsäkringar, söker sig till miljöer med andra elever av liknande bakgrund. Exosystemet 

delas därför av dessa individer, då deras föräldrar innehar liknande yrken. Det finns en risk att 

det blir en skiktning om barn till föräldrar med hög utbildning och hög inkomst, söker sig till 

varandra. Detta får effekter på skolan som tenderar att bli segregerad med differentierade exo- 

och mesosystem. Klyftorna mellan Granskolan och Tallskolan har tydligt ökat och 

ungdomarnas skolval har bidragit till den ökade segregeringen, vilket är i enlighet med vad 

Östh med flera (2012) konstaterar hur situationen ser ut i Sveriges skolor.  

 

När ungdomarna gör sina skolval tas beslut som påverkar andra kompisar i den sociala 

omgivningen, vilket i slutändan leder till att systemets sammansättning förändras. Luhmann 

(1995) konstaterar att individens val i systemet kan påverka hela systemets sammansättning. 

Innan Granskolans intåg på skolmarknaden beskrevs Tallskolan som en blandad skola, både 

vad gäller etnicitet och samhällsklass. Efter att Granskolan startade blev det en förflyttning av 

de resursstarka eleverna ifrån villaområdena och resultatet blev en delad skola (Dovemark 

2008). Det är tydligt att i detta fall se hur ungdomarnas skolval har skapat en förändring i 

systemets sammansättning. När elever börjar söka sig till en ny skola, kan det antas att det har 

en påverkan på övriga kompisar i deras beslut om de ska stanna eller också byta skola. I ett 

villaområde kan det därför kännas naturligt att följa med sina kompisar i deras val. Systemets 

sammansättning blir då nytt eftersom det sker en förändring efter överflyttningen av eleverna 

och skolans elevsammansättning påverkas. Eleverna bryter sig loss från ett system. Detta kan 

innebära att eleverna inte vågar gå kvar i en skola om deras kompisar väljer bort skolan. 

Risken att bli utesluten ur systemet är för stor för att chansa. Trycket ifrån individens 

närmaste omgivning kan bli för stort och därmed hindra en skolflytt. Detta är i likhet med vad 

Luhmann (1995) konstaterar om risker att uteslutas från ett system. Det går därför att förstå de 

elever som väljer att gå kvar på Tallskolan eftersom de är rädda att förlora sitt rådande sociala 

nätverk och bli uteslutna ur sitt system om de väljer Granskolan.  
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Skillnader i medelinkomsten bland föräldrarna till ungdomarna på Granskolan jämfört med 

Tallskolan kan förklaras med ekonomiskt kapital och människors positioner i samhället. Det 

kan antas att de elever som går i den mångkulturella skolan Tallskolan, väljer denna för att de 

får chansen att gå med andra elever som har en liknande bakgrund och en familj där det 

ekonomiska kapitalet är likartat. Dessa elever kan finna en trygghet och tillhörighet i att söka 

sig till andra elever som är i samma eller liknande position som de själva i samhället. Det kan 

kännas fel att välja en skola som Granskolan där elever med välbärgade föräldrar går, och 

därmed blir det också svårare att hitta kompisar med likartade kapitalformer. Järvinen (2007) 

och Bourdieu (1993) skriver att människor som har en liknande position i samhället har lättare 

för att mötas. Utifrån detta kan den etniska sammansättningen på de båda skolorna förklaras i 

att eleverna med en annan kulturell bakgrund än den traditionella svenska väljer att gå kvar i 

Tallskolan där det finns många andra elever med ett liknande kulturellt kapital. 

Konsekvenserna av att elever med ett starkt ekonomiskt kapital väljer att lämna Tallskolan, 

blir att de eleverna som är kvar inte får möjligheten att gå i en skola med elever som har olika 

sociala och kulturella bakgrunder. En blandad skola är något som Trumberg (2011) beskriver 

som en stärkande faktor för lågpresterande elever. Anledningen till att Tallskolan och 

Granskolan får stort utrymme i studien är att de utgör ett bra exempel på skolor med 

elevsammansättningar som underlättar en analys av hur elever väljer skola. 

 

Kompisarnas betydelse för det individuella skolvalet är något som ständigt återkommer i de 

tidigare studierna. Johansson och Hammarén (2010) intervjuar Dina som berättar om sina 

upplevelser ifrån olika skolmiljöer. Hon har valt högstatusskolan Katedralskolan och berättar 

om vilka konsekvenser det har fått för sina kompisrelationer.  

 

”Dina: Jag känner själv att jag blivit väldigt försvenskad, om man säger så, med tiden. När 
jag gick i sexan var jag inte alls van att gå i samma klass som svenskar. Hade ju liksom gått i 
förberedelseklass till sexan med bara invandrare och inte en svensk och sen börjar man sjuan 
och ser svenskar /…/ Jag lägger märke till att vissa av mina kurdiska vänner säger: ”Bete dig 
inte som en svensk nu!”.  
Intervjuare: Känner du att du har övergett något, man kan ju känna att man nästan sviker.  
Dina: Så känner jag nu när jag umgås med eller vad ska man säga när jag umgås med 
kurderna känner man sig utstött. Då är dom så mycket, man kommer från ingenstans och 
bara tjo sådär. Då pratar dom verkligen som invandrare, har ett sätt att prata på. Jag 
kommer där med min svenska och…” (c.f Johansson & Hammarén 2010:62).  
 

Dina berättar tydligt om en förändringsprocess i sitt liv. Från att först leva i ett område och gå 

i en skola med bara invandrare, går hon helt plötsligt i en skola med många svenska elever. 
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Av intervjun går det att skönja en viss ambivalens hos Dina. Hon medger att hon kan uppfatta 

sig själv som utstött av sina vänner med liknande bakgrund samtidigt som hon medvetet har 

gjort sitt val. Anledningen att hon kan känna sig som en svikare är att hon själv märker att 

hennes tidigare kompisar beter sig annorlunda och markerar ett tydligt avstånd till Diana och 

hennes skolval. Diana antyder att relationen till sina kompisar har förändrats nu när hon har 

valt en annan väg i sin utbildning. Hon har gjort ett val, som har fått en påverkan på hennes 

relationer till sina tidigare kompisar i sin närmiljö, vilket är hennes mikrosystem utifrån 

Bronfenbrenners (1979) definition. Detta har även påverkat sammansättningen av Dianas 

mikrosystem i likhet med vad Luhmann (1995) skriver om att mikrosystemets 

sammansättning kan förändras genom individuella beslut. Dina beskriver att hon kan känna 

sig utstött men det finns dock ingenting i det hon säger som tyder på att hon skulle vara helt 

utesluten av sina tidigare kompisar för att hon har tagit ”felbeslutet” att välja en skola med 

många svenska elever. 

 

Kommunikationen visar sig i Dianas fall har en stor betydelse i de sociala relationerna. När 

hon säger att invandrare har ett sätt att prata med varandra på och att hon själv känner sig 

utanför när hon kommer med sin svenska, innebär det att kommunikationen ser olika ut 

beroende på system. När hon då berättar att hon känner sig utstött när hon kommer till sina 

vänner med utländsk bakgrund kan det ha att göra om att hon är osäker på sin plats i systemet. 

Dianas känner inte igen sig längre i sina kurdiska kompisars kommunikation eftersom hon 

dagligen vistas i ett annat system. Då går det att förstå varför Diana kan känna sig utstött 

eftersom kommunikation som sker inom ett system inte används utanför det systemet.  

Luhmann (1986) menar att kommunikation sker på ett speciellt sätt inom systemet. Utifrån 

vad Diana berättar kan det därför förstås att kommunikationen och det systemet man vistas i 

kan ha en stor betydelse i valet av skola. Alla ungdomar tar inte det steget som Diana har gjort 

utan man väljer att vara kvar i sitt område och gå i skolor där tryggheten med sina många 

kompisar finns och känslan att vara accepterad av omgivningen är stor, vilket Bunar (2010) 

skriver som en viktig del för ungdomar.  

 

När Diana berättar om att det ses i negativa termer av omgivningen när du som ”utlänning” 

umgås med svenskar och pratar som dem, blir det förståeligt att många ungdomar inte vågar 

lämna sitt område och dess skola. När de lämnar sina kompisar med liknande kulturell 

bakgrund och kapital där de förväntas att hitta en gemenskap i det gemensamma sociala 

rummet, har deras vistelse i andra miljöer påverkat deras agerande. Detta gör att det kan 
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kännas konstigt för Dianas kompisar när Diana kommer tillbaka till dem med ett ändrat 

habitus, då hennes handlingsmönster kan antas ha förändrats då hon har valt att gå på 

högstatusskolan Katedralskolan. Carle (2003) som refererar till Bourdieu skriver om att 

människor med liknande kulturellt kapital har lättare att finna varandra i det sociala rummet. 

Diana tillhör alltså den gruppen som har ändrat sitt sociala kapitals sammansättning i och med 

att hon har valt en annan skola än sina kompisar och därför kan hon ses som en svikare av 

sina gamla kompisar då förtroendet för deras sociala relationer har prövats. 

 

Långt ifrån alla ungdomar gör ett skolval som Diana. Bunar (2010) får i sina intervjuer 

berättelser från ungdomar som väljer att stanna kvar i sina områden och gå i skolor trots att de 

har sämre betygstatistik.  

 

“Interviewer: What do you think about your neighbourhood? 
Jany: I like it here. I feel safe here. People share the same culture and I like that there are 
different cultures here, if you only live with Swedes you are not so much aware of the other 
people who live around here. You think everyone is Swedish. But living here you know there 
are around one hundred languages people speak. 
Mamada: You have friends with the same culture, friends with the same background you can 
talk to. 
Omar: It is awesome here. We enjoy it. Everything they write about in the newspaper how 
dangerous it’s here, that’s not true. It’s not dangerous. 
Manar: It’s good, everyone knows everyone here. 
Adil: You meet with your own people. 
Interviewer: Own people, what do you mean by that? 
Adil: From your home country. You agree and understand with each other on everything you 
talk about.” (c.f Bunar 2010:148-f)  
 
Jany bekräftar här att hon trivs och känner sig trygg i sitt bostadsområde. Både Jany och 

Amanda betonar vikten av att umgås med kompisar som kommer ifrån samma kultur (jfr 

Johansson & Hammarén 2010). Utifrån detta går det att förstå varför vissa ungdomar väljer att 

stanna kvar i områden och dess skolor trots att de har sämre resultat och betyg. Dessa 

ungdomar prioriterar sina sociala nätverk och system som en viktig faktor när de beslutar sig 

för att bli kvar i ett område. De är inte beredda att offra sina kamratrelationer som de byggt 

upp inom systemet, och om de väljer att gå i en skola i ett annat område kan det innebära att 

sammansättningen i systemet upplöses. Detta är i enlighet med vad Luhmann (1995) 

beskriver, att om ett systems integritet hotas så riskerar individen att uteslutas från systemet. 

Trots att valfrihetsprincipen finns för ungdomarna, att de har möjlighet att välja en annan 

skola än den som ligger i deras närområde, är det uppenbart att prioriteringen av att vara kvar 

med sina kompisar i området där de känner sig hemma, gör att ungdomarna stannar. 
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Ungdomarna pratar även om att de lätt kan relatera och förstå andra personer i konversationer, 

om dessa personer har en liknande bakgrund som sig själva. Det här visar återigen på vilken 

betydelse kommunikationen har för människorna i deras system. De kommunicerar på ett sätt 

så de förstår varandra, och detta skulle de inte kunna göra om de kommer till en skola med 

nya elever som inte är en del av deras system. Detta stämmer väl överens med vad Luhmann 

(1995) skriver om kommunikationens betydelse i systemet. I och med detta går det att förstå 

varför ungdomarna tycker att de har det bra i sitt närområde och därmed inte ser tillräckliga 

fördelar med att välja en skola i ett annat område.  

 

Språkets betydelse kan förstås genom att se språket som en del av det kulturella kapitalet. 

Språket är en resurs för ungdomarna, vilket gör att i och med att de behärskar sitt språk, så 

klarar de av sin egen kulturs koder i enlighet med vad Bourdieu (1993) skriver. Därför är det 

inte förvånande att många elever prioriterar att stanna kvar i skolor i sitt närområde där de har 

möjlighet att få gå med kompisar och andra elever som talar samma språk. Adil preciserar det 

med att tala om att det är viktigt att ha människor omkring sig som är från samma land. De 

kan förstå varandra och har förtroende för varandra i deras umgänge, vilket i sin tur kan 

innebära att det finns brister i deras sociala kapital. Därför kan valfrihetsprincipen i det 

svenska skolsystemet få de konsekvenserna att ungdomarnas chans att stärka sitt sociala 

kapital försämras i och med att man väljer att endast umgås med andra ungdomar med 

liknande bakgrund. Adil och de andra ungdomarna i de boendesegregerade områdena får 

därför försämrade chanser att få goda positioner i samhället genom sin utbildning då 

valfrihetssystemet har lett till en segregering av skolorna (jfr Johansson & Hammarén 2010). 

Utifrån detta kan det konstateras att utbildningsmöjligheterna påverkas av de skolval som 

ungdomar gör. 

 

Det finns däremot ungdomar som utnyttjar valfrihetsprincipen och väljer en annan skola än 

den som finns närmast tillhands i sitt eget närområde. Gustafsson (2010) har intervjuat rektorn 

på Bergskolan, vilket är en av de skolor i Sverige där eleverna har sämst betyg. Skolan ligger i 

ett boendesegregerat område. Hon ger sin syn på varför ungdomar väljer bort skolan. 

 

“...i takt med att ett område förlorar elever så är det ju inte så att det är de mest resursstarka 
eleverna som stannar kvar på skolan. Det vi ser är effekten av den ökade segregationen i 
samhället. Det är ju det vi ser och det är ju det vi står mitt uppe i och då är det ju så att de 
som inte mäktar med, kan eller orkar, förmår eller så byta skola till det som de tror är bättre 
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för sina barn… segregationen ökar och det är det vi märker och därför blir det tuffare och 
tuffare. Det är här som det inte går ihop längre.” (c.f Gustafsson 2010:74) 
 

Här kan en effekt ses av vad valfrihetssystemet får för inverkan på ungdomars skolval. 

Makrosystemet har påverkats i och med att politiska beslut har tagits från att gå ifrån 

närhetsprincip till valfrihetsprincip i det svenska skolsystemet. Detta beslut påverkar individer 

och familjer då ungdomarna i dessa områden får en möjlighet att lämna områdets skola för 

andra alternativ. Makrosystemets beslut kan därför påverka ungdomars mikrosystem eftersom 

deras beslut påverkar systemets sammansättning och du bygger upp nya nätverk och system, 

vilket är i enlighet med vad Bronfenbrenner (1979) skriver om makrosystemens påverkan och 

vad Luhmann (1995) skriver om systemens sammansättningar. En ungdom som byter skola 

kommer utifrån detta till en ny miljö och träffar nya kompisar som inte tidigare har funnits i 

deras mikrosystem. Rektorn påpekar att det är de resursstarka eleverna som har lämnat 

Bergskolan, så det kan antas att eleverna har gjort sitt skolval utifrån att de har en annan 

ambition och motivation med sina studier än de och deras föräldrar tror sig kunna få i skolan i 

den boendesegregerade miljön (jfr Johansson & Hammarén 2010). 

 

Återigen spelar kapitalformerna en stor roll i ungdomarnas val av skola. Rektorn på 

Bergskolan menar att det är de resurstarka eleverna som har lämnat skolan. I 

boendesegregerade områden kan de ungdomar som har förvärvat sig socialt kapital genom att 

vistas i andra sociala miljöer och mött elever från andra skolor, välja att lämna skolan i sitt 

närområde. Det kan även vara elever som har ett starkt ekonomiskt kapital, som kan 

definieras som resursstarka, vilka väljer att lämna skolan. I likhet med vad Bourdieu (1993) 

skriver om kapitalvolym så stärks resurserna genom ökande av socialt och ekonomiskt 

kapital. Utifrån detta går det att förstå att elever som bor i ett boendesegregerat område ändå 

kan ha införskaffat sig starka kapital, vilket underlättar för individen att välja bort 

närområdets skola och bygga nya relationer i en annan skola. Då det också har blivit vanligare 

under senare år för elever att välja friskolor, kan det antas att vissa elever väljer bort en skola 

som Bergskolan för att istället söka sig till en friskola, vilket Bunar (2010) menar är en ökad 

trend i Sverige. 
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6 Diskussion 
 

Den tidigare forskning vi behandlat i denna uppsats visar att den svenska skolan blir mer och 

mer segregerad. Skillnader i både samhällsklasser och etnicitet är stora från skola till skola. Vi 

har med hjälp av systemteori och Bourdieus teorier om olika kapitalformer fått en förståelse 

för hur boendesegregationen inverkar på ungdomars utbildningsmöjligheter, vilket var syftet 

med arbetet. Valfrihetsprincipen kan vid en första anblick se väl genomtänkt ut, att elever ska 

få en större möjlighet att påverka sin egen utbildning och vilken skola man vill gå i. Det går 

dock att diskutera vilket pris vi har tvingats att betala för detta. Realiteten är att vi har stora 

prestationsskillnader i våra skolor utifrån deras geografiska position. Skolor i 

boendesegregerade områden med homogena elevgrupper visar på svaga betyg och många 

ungdomar i dessa områden klarar inte av prestationsmålen för att få en gymnasiebehörighet. 

Vi har med hjälp av Bourdieus teorier om kapitalformer visat att ungdomar med bristfälligt 

kapital har det svårare att tillförskaffa sig de resurser som krävs för att utbilda sig jämfört med 

andra ungdomar som bor i områden med starkare resurser. Utifrån systemteori har vi visat att 

det är bland annat förväntningar inom det sociala systemet som styr hur ungdomarna klarar av 

skolan och vilka framtida val de gör. De tidigare empiriska studierna visar på att elever i 

skolor som ligger i boendesegregerade områden, generellt presterar sämre resultat i skolan. Vi 

har kommit fram till att förväntningar på ungdomarna i hur de ska agera inom deras system, 

spelar en avgörande roll för deras studier. Vi har sett att många ungdomar anpassar sig till sitt 

systems värderingar eftersom de inte vill riskera att uteslutas ur systemet. Samtidigt söker sig 

ungdomarna till andra som har med sig ett liknande ekonomiskt-, kulturellt- och socialt 

kapital. Utifrån detta inser vi att ungdomarna påverkar varandra och därmed blir det logiskt att 

skolor i boendesegregerade områden har sämre betygstatistik. 

 

Det kan diskuteras om det är segregeringen av bostadsområdena som är den stora orsaken till 

ungdomarnas prestationsskillnader eller om det är segregeringen i den svenska skolan. Med 

utgångspunkt i exemplet Granskolan och Tallskolan som är två skolor som endast ligger 500 

meter ifrån varandra, samtidigt som deras elevsammansättning skiljer sig markant, kan det 

argumenteras för att problemet ligger i skolan och inte i bostadsområdena. Eftersom 

sambandet ändå är så pass starkt mellan segregerade bostadsområden och låga studieresultat, 

vill vi hävda att bostadsområdet har en stor betydelse. Det faktum att nästan samtliga elever 

på Tallskolan bor i kommunala flerfamiljeboenden, är också något som pekar på 
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boendesegregationens inverkan. Det vi menar är att bostadsområdena påverkar skolan och 

vise versa, därför är det svårt att tydligt redogöra för vilken av variablerna som har störst 

inverkan på ungdomars skolprestationer.  

 

Granskolan och Tallskolan exemplifierar och åskådliggör något som även återspeglas i andra 

studier. Det visar sig finnas tydliga skillnader i elevresultat. Sambandet visar sig även vara 

starkt mellan boendesegregationen och studieresultaten i Göteborg och tendensen är 

återkommande i hela landet. Detta innebär att resultatet får en starkare reliabilitet eftersom det 

inte bara stämmer överrens i ett eller ett fåtal områden. Vi har båda författare av denna studie 

också i analysen fått överensstämmande svar och tolkat enhetligt med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkterna Bourdieus kapitalformer och systemteori, vilket har bidragit till en ökad 

validitet av arbetet. Med hjälp av den hermeneutiska tolkningen i studien har vi fått en större 

förståelse om det sociala problemet genom att vi har tolkat och analyserat delar, i form av 

olika studier, vilket sedan hjälpt oss att få en helhetsbild av problemområdet. 

 

Något som även kan diskuteras är den sociala omgivningen i de boendesegregerade 

områdena. Vi har i denna uppsats visat att även denna är en faktor som påverkar att ungdomar 

i dessa områden har sämre betyg. Om områdena som är segregerade fortsätter att öka i antal 

betyder det också att antalet skolor som har ungdomar som inte får gymnasiebehörighet eller 

hoppar av skolan ökar. Vi har under arbetets gång fått en förståelse för hur den sociala 

sammansättningen påverkar ungdomarna och deras möjligheter till utbildning. Vad vi kan se 

så har inte alla lika möjlighet att klara av skolan om man bor i ett segregerat område som om 

man skulle bo i ett som inte är segregerat. De vuxna i området som skall fungera som 

rollmodeller och förebilder åt ungdomarna har ofta bristfällig tillgång till olika kapitalformer i 

Bourdieus mening. De kan ha svårt med språket eller ta till sig information om deras 

ungdomars valmöjlighet till att byta skola.  

 

Genomgående har vi kommit fram till att ungdomar är måna om att få känna en 

grupptillhörighet, att ha en kompiskrets och sociala relationer som de känner sig trygga i. 

Ungdomarna är utifrån ett systemteoretiskt synsätt delar av ett system, vilket är viktigt för 

individen. Då kan vi förstå varför exempelvis grupptryck från andra kompisar spelar en stark 

roll för att man själv ska anpassa sig till gruppen och då varken vågar eller vill ungdomarna ta 

beslut som riskerar deras position inom gruppen eller systemet. Vi tror därför att det kan 

finnas många ungdomar i boendesegregerade områden som har en ambition att lyckas bra i 
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skolan och som innerst inne anar att ett byte av skolan skulle vara gynnsamt för deras 

utveckling, men att det är svårt för ungdomarna att ta detta steg och riskera sina relationer 

med kompisarna de har i närområdet. Då blir det logiskt att ungdomars utbildningsmöjligheter 

påverkas utifrån vilket bostadsområde man bor i. 

 

Detta går även att förstå med hjälp av Bourdieus kapitalformer. Ungdomarna trivs bra med 

andra som har ett liknande kulturellt- och ekonomiskt kapital. Då får vi en förståelse för att 

ungdomar söker kontakter bland andra som bor i det egna området och detta kan då i 

slutändan leda till att dessa ungdomar får ett svagt socialt kapital, då de endast tillförskaffar 

sig kontakter inom sitt närområde och andra personer med en liknande bakgrund. Vi ser 

därför en logik i att många ungdomar som lever i boendesegregerade områden, väljer att 

stanna kvar i tryggheten och skolan i sitt närområde trots att skolan kan ha dåligt rykte med 

svag betygstatistik. En rimlig tolkning är att tryggheten i många fall prioriteras före 

möjligheten att prestera bra resultat i skolan.  

 

Införandet av valfrihetssystemet i Sverige har inneburit stora konsekvenser för våra 

resurssvaga områden. Den tidigare forskningen har visat att det är ungdomarna som har en 

motivation och ambition med sina studier som väljer att se över sina alternativ, men 

merparten av ungdomarna väljer att stanna kvar i sitt område där de känner sig trygga och 

accepterade i sina sociala nätverk och system. Med hjälp av systemteori och Bourdieus 

kapitalteori har vi i denna uppsats tolkat hur man kan förstå varför ungdomarna väljer att göra 

detta val. Boendesegregationen är en faktor som påverkar ungdomars utbildningsmöjligheter 

genom den sociala sammansättningen i områdena. Många av ungdomarna är inte villiga att 

offra sin position i systemet och lämna sina kompisar i sitt närområde för att prova på en ny 

skola. De väljer istället tryggheten i sitt eget område före möjligheten att gå i en skola där 

ungdomar har erkänt bättre betyg.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning  
Vi tycker att det är viktigt att en fortsatt diskussion förs om skolors olika resurser och 

möjligheter, hur man bättre tar hand om sina elever så de klarar av skolan. I de resursfattiga 

områdena är det uppenbart att det behövs ett ökat stöd för de elever som har svårigheter att 

klara av sina studier. Vi undrar om informationen verkligen kommer fram till ungdomars 

föräldrar om de valmöjligheter som finns. Om de inte klarar av språket och våra kulturella 
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koder, hur ska de då ha möjlighet att införskaffa information om hur det svenska skolsystemet 

ser ut och vilka val man har? Detta vore intressant för fortsatt forskning att reda ut.   

 

Ungdomar i boendesegregerade områden påverkas såväl av samhället i stort som av sina 

närmaste sociala nätverk. Vi har i detta arbete visat att den svenska skolan blir mer och mer 

segregerad. Fortsatt forskning bör även tydligare redogöra för om det är bostadsområdena 

som har störst del i ungdomarnas skolprestationer eller om det är segregeringen i skolorna 

som är kärnan av problemet?   

 

Då vi har kommit fram till att de kapitalformer vi har med oss sedan tidigare styr vilka 

resurser vi kan införskaffa oss, anser vi att det är viktigt att det forskas vidare för att kunna få 

till en förändring. Ökade resursskillnader leder till stora prestationsskillnader och är detta 

något vi verkligen vill eftersträva i vårt samhälle? 
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Bilaga 1  
 
Lista: skola för skola i Göteborg 
 
Andel elever (I procent) som har behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet i 
Göteborgs kommun:  

 

Bergsjöskolan 7-9 52,6  

Bergums skola F-9 85,7 

Brunnsboskolan 91,3 

Bräckeskolan 80,8 

Buråsskolan 87,5 

Fiskebäcksskolan 6-9 ~100 

Fjällskolan ~100 

Frölundaskolan 7-9 79,8 

Gamlestadsskolan H 83,9 

Glöstorpsskolan 7-9 78,5 

Guldhedsskolan ~100 

Hammarkullsskolan F-9 47,5 

Herrgårdsskolan ~100 

Hjällboskolan 62,5 

Hovåsskolan 7-9 94,4 

ISG Gårdstensskolan 52,1 

Karl Johansskolan 80,0 

Klarebergsskolan 6-9 93,8 

Kålltorpsskolan 87,7 

Kärralundsskolan 6-9 ~100 

Kärraskolan 4-9 85,7 

Lindåsskolan 4-9 ~100 

Lövgärdesskolan 59,5 

Nordhemsskolan 90,5 

Nordlyckeskolan ~100 

Nya Lundenskolan 83,0 

Nya Påvelundsskolan 1 ~100 

Nya Påvelundsskolan 2 ~100 

Nygårdsskolan 4-9 ~100 

Nytorpsskolan 67,6 

Rambergsskolan 61,8 

Ryaskolan 0-9 52,0 

Sandeklevsskolan 61,5 

Sannaskolan 90,5 

Sjumilaskolan 70,7 

Skälltorpssk. Sv. Balettskolan 100,0 

Skälltorpsskolan 89,3 

Styrsöskolan 60,5 

Svartedalsskolan 0-9 75,5 

Toleredsskolan 79,6 

Torpaskolan 90,9 

Torslandaskolan 6-9 92,7  

Trulsegårdsskolan 92,4 

Tynneredsskolan 70,5 

Utmarksskolan 55,2 

Vättleskolan 47,9 

Önneredsskolan 2 89,8 

Fristående skolor 

Assaredsskolan ~100 

Brandströmska skolan Nylöse 66,7 

Böskolans friskola 100,0 

Centrina Lindholmen 91,5 

Drakbergsskolan ~100 

Ebba Petterssons Grundskola ~100 

Engelska Skolan i Göteborg 88,5 

Fenestra Centrum 89,9 

Fenestra S:t Jörgen ~100 

Franska skolan Göteborg ~100 

Freinetskolan Bild & Form 100,0 

Göteborgs Högre Samskola gr. ~100 

ISGR/Swedish-English ~100 

Katolska skolan av Notre Dame 83,3 

Kristinaskolan ~100 

Kunskapsskolan Krokslätt ~100 

Montessoriskolan Centrum ~100 

Montessoriskolan Skäret ~100 

Römosseskolan ~100 

The English School Gothenburg ~100 

Vasaskolan ~100 

Victoriaskolan ~100 

Vittra vid Kronhusparken ~100 

Waldorfskolan Grenkvist ~100 
Änglagårdskolan 81,5  
 
 
(Johansson 2012)



 

 
 

 


