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Abstract 

Reformen om det fria skolvalet i svensk utbildningspolitik från 1992, har idag börjat visa sina 

tydliga spår. Skillnaderna mellan skolorna kan vara betydande, men om man inte tar vara på 

möjligheten att välja skola så faller poängen med det.  Då blir det bara de elever som har 

föräldrar som har en akademisk utbildning och som har en bättre social bakgrund som 

utnyttjar möjligheten att välja skola. Undersökningen är baserad på fem intervjuer varav fyra 

med rektorer och en med skolpolitikern i Örebro kommun. Vad undersökningen ämnar att 

besvara är vilka konsekvenser det fria skolvalet gett i Örebro kommuns grundskolor utifrån de 

fyra rektorerna och skolpolitikerns perspektiv. Resultaten av min undersökning visar att det 

finns ett starkt samband mellan elever som utnyttjar möjligheten att välja skola och familjer 

med studievana.  
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1:1 Inledning 

För snart 20 år sedan infördes en reform fria skolvalet. Tanken var att det fria skolvalet skulle 

minska segregationen genom att ge föräldrar och elever större makt att påverka elevens 

skolutveckling. Förutom det skulle det fria skolvalet leda till ökad konkurrens för att höja 

kvalitén på dessa offentliga tjänster. På så vis skulle man även lyckas spara pengar.  I takt 

med att fler och fler friskolor får möjligheter att etableras på den svenska marknaden riktas 

också fler ögon på skolan. Det är ju trots allt våra skattepengar som finansierar de privata 

friskolorna. 

Barn behöver inte längre gå i den geografiskt närmaste skolan, utan nu handlar det om att 

eleverna tillsammans med stöd utav föräldrarna väljer skola, och i och med detta så följer 

även ”skolpengen” med till den valda skolan. Vilka konsekvenser får detta för demokratin och 

integrationen?  Många har forskat och forskar fortfarande kring huruvida det fria skolvalet har 

lett till ökad segregation? Så frågan är om det fria skolvalet har lett till ökad segregation?  

Ett viktigt utbildningspolitiskt mål är att skolan ska minska betydelsen av hemmets påverkan 

och på så vis skapa samma möjligheter, för alla elever att nå målen. Detta kommer fram 

främst i uttrycket  målet om likvärdighet vars innebörd betyder lika tillgång till utbildning, 

lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska kunna kompensera elevers skilda 

förutsättningar (Skolverket, 2009). Kan skolan verkligen kompensera för elevers skilda 

förutsättningar, när man hela tiden i media får höra om hur dåliga resultat skolan har? Den 

svenska skolan hamnar längre och längre ner på internationella listor över vilka resultat 

eleverna levererar. Sverige utmärker sig i internationella jämförelser som ett land där både 

kunskapsresultat och likvärdighet har försämrats under 2000-talet (Skolverket, 2013). Inte 

nog med det så måste kommunala skolorna också kämpa med att göra sig mer attraktiva och 

populära på marknaden för att få eleverna att söka till just deras skola!    

För att ta reda på hur pass mycket den kommunala skolan har påverkats av det fria skolvalet, 

har jag intervjuat en skolpolitiker och fyra rektorer på grundskolan. Därmed ville jag få en 
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inblick i deras syn på det fria skolvalet samt segregationen på deras skolor och i Örebro 

kommuns grundskolor. Jag intervjuade först skolpolitikern och sedan  rektorerna. Därefter 

försökte jag se vilka likheter och skillnader rektorerna och skolpolitikern hade på sin syn på 

det fria skolvalet. Materialet jag fick  fram presenterar jag först tematiskt och sedan som en 

sammanfattning. 

1:2 Syfte och mål 

Mitt ursprungliga syfte med undersökningen var att undersöka vad skolan och kommunen gör 

för att motverka segregation på grundskolan. Efter alla intervjuer och i samband med 

transkriberingen insåg jag att alla intervjuade kopplade segregationen till boendet, och att det 

till största del var en politisk fråga. Eftersom undersökningen skulle handla om skolan så 

ändrade jag min fråga till vad de intervjuade tycker om det fria skolvalet istället. I efterhand 

skulle jag velat ställa lite fler frågor kring det fria skolvalet men på grund av tidsbrist valde 

jag att utgå från det material jag redan hade införskaffat.  

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vad fyra rektorer i grundskolan och en 

skolpolitiker tycker om det fria skolvalet, segregation, vad en likvärdig skola för dem innebär 

och vad de tycker om resursfördelningsmodellen? Med hjälp utav Pierre Bourdieus teorier om 

klassreproduktionen och tidigare forskning vill jag analysera det empiriska material som jag 

har insamlat från intervjuerna. Målet med undersökningen är att den  ska ge en tydligare bild  

över hur den kommunala grundskolan har påverkats av reformen det fria skolvalet. 

1.3 Frågeställning 

Min grundfråga för undersökningen är huruvida det fria skolvalet leder till ökad eller minskad 

skolsegregation på grundskolan. Jag har förberett samma frågor till skolpolitikern som jag har 

använt till rektorerna för att sedan kunna jämföra deras svar med varandra. I vissa fall har jag 

spontant ställt några följdfrågor för att få ett tydligare svar och för att få dem att tänka efter 

lite. De intervjufrågor som jag har använt finns som bilaga 1. 

 

2:1 Bakgrund  

2:2Reformen: ”Det fria skolvalet”  

Fram till 1991 var skolan statlig. Dilemmat man hade var att  alla skolor från norr till söder  

inte hade samma problem och utmaningar och man kunde inte på statlig nivå kompensera för 

detta på samma sätt som om kommunen skulle styra över skolan. De dåvarande politikerna 
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som var för kommunaliseringen tyckte att om kommunen fick styra över skolan så skulle de 

vara närmare problemet och på så sätt också vara till större hjälp för skolan. Efter 20 års långa 

debatter om skolan och dess utveckling, klubbades det till slut 1989 att skolan skulle 

decentraliseras det vill säga att kommunerna istället för staten nu skulle få makten om skolan.  

Det fria skolvalet som infördes i Sverige 1992 var en utbildningspolitisk reform. Reformen 

öppnade upp möjligheten för föräldrar att välja var man ville placera sina barn. Tanken var att 

marknadsanpassa skolsystemet där kommunen erbjöd olika produkter (fristående och 

kommunala skolor) med olika profiler som kunderna (elever och föräldrar) sedan kunde köpa 

(Trumberg, 2011, s 45). 

Före 1992 tilldelades elever plats i den offentliga skolan i sitt upptagningsområde, en plats de 

var tvungna att acceptera på grund av närhetsprincipen. Då handlade det om att barn 

placerades i skolan närmast sitt bostadsområde, vilket resulterade i en blandning av elever 

från olika samhällsklasser och även olika etniska bakgrunder. Efter reformen blev föräldrar 

och elever  varse om sina rättigheter att själva bestämma över vilken skola de skulle gå i, och 

började aktivt delta i sitt barns utbildning.  

2:3Skolsegregation  

För att förstå skolsegregationen och dess betydelse så bör ordet segregation och definitionen 

av begreppet benas ut. Tre olika typer av segregation brukar forskningen nämna och dessa är 

demografisk, socioekonomisk och etnisk segregation. I en rapport om barn, 

boendesegregation och skolresultat så förklaras begreppet segregation med tre definitioner 

(SOU 1996:156):  

• Demografisk segregation: rumslig åtskillnad mellan individer av olika kön, ålder och 

hushållstyp. Denna typ av segregation kan uppstå genom koncentration av vissa typer 

av kategoriboenden, exempelvis äldreboende och studentlägenheter.  

• Socioekonomisk segregation: rumslig åtskillnad mellan individer som tillhör olika 

social-, inkomst- och yrkesgrupper.  

•  Etnisk segregation: rumslig åtskillnad mellan individer som tillhör olika kulturer, 

folkgrupper, raser [sic!] och religioner.  

 

Tanken med det fria skolvalet var ju att elever skulle få mer frihet att välja skola och kunna 

påverka sin utbildning det vill säga en marknadsstyrd skola. Sett ur elevens perspektiv så är 

det en stor möjlighet att få påverka sin egen skolutveckling. Problemet kan bli att skolor och 
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klasser blir homogena det vill säga en svag blandning av elever från olika samhällsklasser och 

etnisk bakgrund. Frågan man ställer sig då blir vilka elever som väljer att stanna kvar på den 

närmaste skolan och varför! Forskningen visar att de elever som blir kvar är ofta de barn till 

föräldrar med låg eller ingen utbildningsbakgrund vilket leder  till att eleverna till dessa 

föräldrar inte får samma förutsättningar att lyckas i skolan på samma sätt som de elever som 

gör ett aktivt skolval, och detta gör med andra ord att det blir skolsegregation. Att kunna välja 

skola kan vara positivt för den enskilde eleven men skolvalet riskerar att missgynna elever 

vars föräldrar inte gör ett aktivt val (Skolverket, 2013).  

Skolvalet är ett genuint dilemma. Många forskare har försökt att se vad konsekvenserna av 

boendesegregationen har betytt för samhällsutvecklingen. En av  konsekvenserna som 

beskrivs i en rapport utgiven av Socialstyrelsen, av segregationen är att de med mindre goda 

ekonomiska och sociala förutsättningar samt mindre möjligheter att påverka 

samhällsutvecklingen tenderar att samlas i de minst attraktiva bostadsområdena (Social 

Rapport, 2001). 

Många studier visar att de barn som lyckas bäst är de barn som kommer från högre 

samhällsklasser med högutbildade föräldrar och som bor i  finare områden. I en studie som 

Skolverket gjort säger dem att elevers resultat påverkas inte bara av den egna bakgrunden 

utan också av omgivningen, det vill säga att det finns ett samband mellan elevens resultat och 

den genomsnittliga utbildningsnivån hos skolkamraternas föräldrar liksom andelen 

utlandsfödda elever på skolan (Skolverket, 2006). 

2:4Likvärdighet 

I skollagen om lika tillgång till utbildning står det i paragraf 8 att alla ska, oberoende av 

geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i 

skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag (Skollagen 

2010:800).  

Lika tillgång till utbildning innebär att alla har samma rätt till en likvärdig utbildning. Men 

tolkningen av en likvärdig utbildning kan se olika ut på olika skolor eftersom varje skola har 

olika förutsättningar att jobba med för att uppnå en likvärdig skola. Alla elever kommer till 

skolan med olika förutsättningar, en del har studievana och stöd hemifrån medan andra inte 

alls har det. En skola med elever som till exempel har svårigheter med att  läsa och skriva på 

svenska, måste utifrån de svårigheterna möta eleverna och ge dem de  möjligheter som 
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behövs för att lyckas. Medan en annan skola kanske brottas med stressen att få alla elever att 

uppnå betyget godkänt för statistiken skull.  

Begreppet likvärdighet har ofta kopplats samman med jämlikhet. Förr definierades  jämlikhet 

med enhetlighet och det gemensamma bästa, medan det idag är mer individualiserat. 

Moderaterna som ligger bakom det fria skolvalets reform har också varit delaktiga i 

utvecklingen av likvärdighetsbegreppet, där de kopplar samman det med friheten att välja 

skola samt elevers skolresultat. Så om eleverna inte når upp till skolans mål så betyder det att 

skolan inte är likvärdig. Det innebär att utvärderingar och uppföljningar av elevers resultat 

blir viktiga för att garantera en likvärdig utbildning. Likvärdigheten knyts därmed alltmer 

samman med kvalitetsarbete, utvärdering och granskning för att nå upp till läroplanens mål 

(Trumberg, 2011, s. 40-41). 

3:1Resursfördelningsmodellen 

När skolan decentraliserades innebar det att kommunerna skulle få makten att själva fördela 

pengarna till sina skolor. Pengarna som kommunen får är skattepengar beräknade per elev i 

kommundelen. Varje skola får olika mycket pengar det vill säga en skolpeng beroende på 

antalet elever som de har inskrivna på skolan. Detta gällde även för friskolorna. Varje 

icke-offentlig skola kunde ansöka hos Skolverket om att godkännas som fristående skola 

finansierad av skolpeng, vilket flertalet av de privata skolorna gjorde. Skolpengen betalades 

av elevernas hemkommun och skulle för varje elev som valde att skriva in sig på den 

fristående skolan ungefär motsvara den genomsnittliga kostnaden per elev i de offentliga 

skolorna i kommunen. Trots denna skolpeng som skolorna får beroende på antalet elever de 

har, har kommunen insett att pengarna inte alltid räcker till då det i vissa fall och i vissa 

skolor behövs extra stöd och resurser. Då har regeringen upprättat en resursfördelningsmodell 

som kommunerna fritt kan välja att följa eller inte följa.  

Resursfördelningsmodellen innebär att Kommunfullmäktige bestämmer i budgeten för varje 

år hur mycket pengar som kan avsättas för grundskolan i kommunen det året. Hela beloppet 

till respektive verksamhet delas i två delar, en basresurs och en tilläggsresurs. Basresursen 

säkrar alltså en basverksamhet för alla. Tilläggsresursen tar hänsyn till att kommundelar har 

olika behov av stöd och service. Till skolan delas 85 procent av pengarna ut som basresurs. 

Det betyder att kommundelarna får pengar efter hur många barn i åldern 6-15 år det finns i 

kommundelen. Ungdomar i åldern 13-15 år ger mer pengar per capita, eftersom deras 

skolgång kostar mer än de yngre barnens. 15 procent av pengarna delas ut som tilläggsresurs. 

Då tar man hänsyn till andelen barn med föräldrar som är invandrare, och andelen barn med 
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lågutbildade föräldrar ( En kort beskrivning av resursfördelningsmodellen, 2012). Viktigt att 

notera är att kommunerna än så länge är fria att välja att utgå från denna modell, och Örebro 

kommun som jag har gjort studien i följer denna modell. 

Reformen gav upphov till en ny sorts icke-offentliga skolor, ”friskolor” som är beroende av 

finansiering via skolpeng. Den innebar också att resurserna i de kommunala skolorna i 

elevens hemkommun i hög grad påverkas av de val eleverna gör. Om en elev väljer en 

friskola framför en kommunal skola minskar den kommunala skolans intäkter med ett belopp 

som motsvarar skolpengen. Denna finansieringsmodell är en viktig konsekvens av reformen. 

Den betyder att vi kan förvänta oss en allt starkare ekonomisk press på kommunala skolor ju 

fler elever som väljer att börja i friskolor (SNS analys, 2012). 

4:1Metod och material  

Denna studie är baserad på en kvalitativ undersöknings metod med intervjuer med fyra olika 

rektorer och en skolpolitiker i Örebro kommun. Jag valde att intervjua rektorer därför att de 

har större makt och ett större perspektiv när det gäller skolval än enskilda lärare. Ett annat 

syfte med rektorerna var att jämföra dem med varandra och se hur lika eller olika de är i sin 

syn om det fria skolvalet. Sedan valde jag också en skolpolitiker. Jag tänkte att han skulle ge 

mig en översiktsbild över hur skolvalet i Örebro kommun ser ut, om det utnyttjas eller inte 

och i såfall av vilka.  

Jag ringde runt till alla rektorer i kommunen, och de som tackade ja var de som deltog i 

undersökningen. Skolpolitikern var det inga problem att boka en intervju med. Han var jätte 

positivt inställd medan rektorerna hade ont om tid men lyckades ändå klämma in mig i deras 

schema. Alla intervjuer utfördes på deras respektive arbetsplatser. Jag hade i förväg 

formulerat 12 frågor som användes vid samtliga intervjuer. Intervjutillfällena inspelades för 

att därefter transkriberats och bearbetats för resultat och analystolkning.  

5:1Teori 

Pierre Bourdieu var en fransk filosof som levde på 1900-talet. Han blev känd för bland annat 

sitt försök att visa att det kapitalistiska samhället i grunden är ett klassamhälle som hela tiden 

reproducerar sig själv. Han ville ta reda på varför människor verkar inordna sig, anpassa sig 

och handla så att elitens ställning till synes bevaras utan problem. Eliten är en metafor för 

positioner i ett socialt fält uppbyggt av eliten. Bourdieu ville veta varför och vilka 

mekanismer som bidrog till denna underkastelse under eliten och reproduktionen. Bourdieu  

menade att utbildningssystemets enorma tillväxt och anpassningsförmåga har fört med sig 
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omfattande förändringar och justeringar i samhällets klasstruktur, samtidigt som ett nytt 

reproduktionsmönster av underordnad och överordnad etablerats. Effekten av detta för en 

individ som vill nå en hög position blir att han eller hon kommer att möta många svårigheter. 

I utbildningen kämpar man inte bara för att få en boklig bildning och kunskap. Bourdieu 

menar att man också kämpar med sitt sociala ursprung och sin klassmässiga erfarenhet. Han 

menar att många inte förmår upptäcka att de måste omforma de erfarenheter och den 

livsinställning de fått genom sitt sociala ursprung till det som andra samhällsklasser mer eller 

mindre föds in i. Alltså vill man förändra sin klassposition genom utbildning, och då handlar 

det om att tillägna sig de sociala mönster som bär fram utbildningens klassinnebörd och idé, 

att gå i de rätta skolorna och tillägna sig dess språk, beteende och kunskapsformer(Månsson, 

2010, s. 384-385). 

Vidare säger Bourdieu  att skolan länge har dominerats av utbildning som en likvärdig 

möjlighet för alla, oavsett social bakgrund. Han menar att utbildningssystemet framförallt  

understödjer den övre medelklassens barn det vill säga, att behandla alla lika innebär att de 

utan ”medfödd” kunskap har sämre förutsättningar att tillägna sig och omvandla kunskapen i 

utbildningen till den bildning som krävs. Möjligheten att inhämta och omforma kunskap beror 

på elevens sociala bakgrund, studievana i familjen osv.   

Bourdieu har även analyserat effekterna av universitetsreformen i Frankrike 1968. Vad som 

hände var att de fria fakulteterna fick ett uppsving efter reformen.  Han visar i sina 

undersökningar att reformen inom utbildningsområdet hade som mål att gynna arbetarklassen 

genom tanken på allas lika värde och rätt till samma behandling i utbildningen. Resultatet av 

reformen gjorde att utbildningen fick en större betydelse för formandet av klassamhället. Då 

fler fick chansen att utbilda sig så blev effekterna att antalet utexaminerade inte motsvarades 

av antalet platser i produktionen. Överklassen ville därmed slå vakt om sina elitutbildningar 

gentemot medelklassen genom att sätta högre spärrar till dem för att behålla dess sociala 

värde. Exempel på dessa spärrar blev avgifter och dyrare extrakurser och även studieresor 

(Månson, 2010, 386-387).  

De begrepp som var mest centrala för Pierre Bourdieu var symboliskt, kulturellt och 

ekonomiskt kapital samt begreppet habitus. Bourdieu menade att individens handlingar alltid 

är sociala och kollektiva till sin karaktär. Genom att individen vistas i och deltar i olika 

sociala miljöer så tillägnar hon sig olika sätt att agera och förhålla sig. Därmed blir individens 

sätt att agera och förhålla sig format av de skilda erfarenheter hon fått i olika miljöer. Vad 

individen då gör är att hon tillägnar sig ett habitus. Det centrala i detta habitus är att individen 
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medvetet kan påverka sin levnadsbana själv. Uppväxtens livsförhållanden formar ett habitus 

som följer individen resten av livet. När individen därför möter handlingsmönster och 

förhållningssätt som formats av andra än de hon mött i sitt eget social ursprung, väver hon på 

olika sätt samman dessa till en del av ett nytt habitus (Månson, 2010, s.406-407). 

Men alla dessa nya sociala miljöer kräver att personens habitus tillförs nya beteenden och 

förhållningssätt. Med andra ord så måste man övergå till en helt ny livsstil för att tillgodogöra 

sig de nya mötena. Individer från olika sociala ursprung har olika möjligheter att utveckla ett 

nytt habitus och tillägna sig nya erfarenheter. Detta beror på att skillnader i ursprungsfamiljen 

skapar olika kapaciteter att tillägna sig det symboliska kapital som finns i de nya sociala 

miljöerna. Det är därför inte lika lätt för alla att tillägna sig ett habitus som blir gångbart i det 

fält där man vill konkurrera.  Detta leder in till klassintressen som Bourdieu förklarar med 

kapital. Han urskiljer tre former av kapital, socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital. Med 

ekonomiskt kapital menar Bourdieu att för att individen ska kunna konkurrera ut andra så är 

det bra med ekonomiska tillgångar till sitt förfogande, med det sociala kapitalet menar han det 

man har fått genom sociala kontakter, och till sist det kulturella kapitalet som man får genom 

utbildning(Månson, 2010, s. 407-409). 

Jag har valt att presentera Pierre Bourdieus teori om klassreproduktionen och den individuella 

handlingens betydelse för att förklara de svårigheter med att lyckas i skolan som man har om 

man inte har de rätta sociala kapitalen med sig i sitt bagage. Poängen med Bourdieus teori är 

bland annat att det krävs olika typer av kapital för att ta sig fram och accepteras inom olika 

sammanhang. Ett sådant kapital är det kulturella, som kan innebära till exempel att veta hur 

man ska uppföra sig, veta hur man ska ta sig fram på universitetet, veta hur man ska bete sig i 

olika sammanhang osv. Kan man inte den rätta koden blir det betydligt svårare att lyckas. De 

svårigheter som Bourdieu pratar om lyfter Rektor A och B också upp som svårigheter som 

deras elever har på deras skolor, vilket jag tar upp i resultatdelen av undersökningen. Att växa 

upp i förorter med föräldrar som inte är så aktiva i deras barns skolutveckling gör det nästan 

omöjligt för den enskilde eleven att klara av skolan. Skolan blir en tuff utmaning när man inte 

har en bra studievana hemifrån och kanske språkliga svårigheter också. Har man dessutom 

bara bott i Sverige i några år och bor i ett bostadsområde som är väldigt segregerat kan skolan 

bli en stor och väldigt svår utmaning att klara av. De elever som kommer från dessa 

segregerade bostadsområden har inte de sociala kapitalen att kunna lyckas, deras föräldrar är 

ofta analfabeter och har själva ingen studievana. Elever från dessa bostadsområden är ofta 
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elever från lågutbildade föräldrar och låginkomsttagare. Därför blir det svårt för dem att ta sig 

upp till högre klasstillhörighet, eftersom deras sociala bakgrund försvårar det för dem.  

6:1Undersökning 

Resultatet av intervjuerna med informanterna kommer att behandlas tematiskt där fokus 

kommer att ligga på fria skolvalet, skolsegregation, likvärdighet och resursfördelnings-

modellen. Innan resultatet presenteras så ger jag en kort presentation av informanterna för att 

ge en ökad förståelse för deras utsagor med mina teman i fokus. Transkriberingen har skett 

ordagrant utifrån informanternas utsagor. Då rektorerna ville vara anonyma i studien så har 

jag döpt om dem till Rektor A, Rektor B, Rektor C och Rektor D. Skolpolitikern som jag har 

intervjuat hade inga problem med sekretessen och därför kunde jag använda hans namn i 

studien. 

6:2Rektor A 

Skolan är en F-9 skola och ligger i ett parkområde på väster i Örebro med närhet till skog och 

rekreationsområde. Närheten till landet och kontakten med staden ger stora 

variationsmöjligheter till förmån för undervisningen. På skolan finns ca 85 personal och ca 

550 elever tillhörande fem arbetslag.  Ca 300 av dem går i årskurserna 7-9 och av de eleverna 

är ca 35-40 % elever med invandrarbakgrund. Skolan har tre profiler musik, fotboll och dans. 

Rektorn är en man i 50 årsåldern och har jobbat åtta år som rektor på skolan.  

Fria skolvalet 

Rektor A tycker att det fria skolvalet ur ett elevperspektiv är bra, men att det fria skolvalet 

bygger på segregationen. Han förklarar att anledningen till att de som inte söker sig till andra 

skolor är en klasskillnad och en ekonomisk fråga. 

              Ja fast då får du ju problemet att transportera dig själv vilket kostar pengar. Sen är 

det också en rädsla man har som tex. Som de som bor i Vivalla som känner sig 

trygga där att då komma till engelska skolan finns en viss otrygghet hos föräldrarna 

eftersom de har dålig kunskap om det i många fall och de har kanske dålig 

skolbakgrund själva. Det blir då både en klasskillnad och en ekonomisk fråga(Rektor 

A) 

Vidare så säger han också att en viss rädsla kan ligga bakom valet. 
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Alla bor ju  inte där skolan ligger vi har ju landsbygden bakom oss och de flesta       

väljer bort sådana skolor som våra för att dom är rädda för att möta andra 

människor med annan bakgrund(Rektor A). 

De som väljer andra skolor att gå på menar Rektor A har starka föräldrar med bra 

skolbakgrund. 

                   De e ju dom elever med starka föräldrar som själv ofta har en bra skolbakgrund 

som är de första som söker sig till andra skolor. De som söker till andra skolor 

upplever jag att det är frånval man gör, alltså man  väljer bort den skolan man 

bor närmast. 

Skolsegregation 

Rektor A upplever att segregationen är stor på vissa och mindre på andra skolor i kommunen. 

På hans skola tycker han att de har en bra blandning av elever. Segregation för Rektor A 

kommer från boendeområdet och han förklarar det såhär 

Segregation är ju att man egentligen har områden som man bor i, där det  inte är 

blandat utan att det är ensidigt. Antingen att det är dem med svensk bakgrund 

totalt eller annan bakgrund och att man bor i olika områden, det är segregation 

för mig (Rektor A) 

Vidare så förklarar han att segregationen har ökat tack vare det fria skolvalet. Han tycker att 

det är ett måste att jobba med integrationsfrågor och på hans skola så har de utvecklat ett 

samarbete med fritidsgården för alla sjuor så att de lär känna varandra bättre och samt att 

jobba med fördomarna de kommer med till skolan.  

På frågan varför de valt att samarbeta med fritidsgården så säger han  att  det är våran 

ungdomsgård och det är ju där som de har möjlighet att vara så vi försöker ju 

locka fler än dem som bor närmast gården dit. Det gör vi  för att få integrationen, 

för man vill ju att alla sorter går dit. Vi har märkt att det har blivit fler från 

villaområdet som går dit som de inte varit tidigare. Tanken är ju att de ska träffas 

över gränserna (Rektor A).  

Likvärdighet 

När det gäller likvärdigheten så säger Rektor A att alla elever får samma möjligheter på 

skolan, men däremot så kommer inte alla elever med samma förutsättningar. Alla har inte 

tillräckligt med kunskap med sig och det i sin tur gör att skolan inte riktigt lyckas hinna ikapp. 
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Han säger att det inte har med ras eller kön eller klass att göra utan de har andra problem och 

svårigheter.  

Det är en väldig blandning, det är ingen speciell grupp, det kan vara tjejer och 

det kan vara killar och  det kan vara med invandrar bakgrund och  det kan vara 

från landet och det kan vara villaområdet och det kan vara från bostadsområdet, 

så nej de går inte pricka exakt 

Skolans mål är att få en högre måluppfyllelse, de flesta av eleverna når bara 

gymnasiebehörighet men de lyckas inte med högre studier. Så på skolan har man startat ett 

samarbete med studenter på universitetet för att motivera och hjälpa alla elever att nå högre 

studier. På så sätt kompenserar skolan för de elever som inte har så mycket stöd hemifrån att 

satsa på skolan och på högre studier. 85% av eleverna går ut med gymnasiebehörighet. De 

resterande 15% förklarar Rektor A så här 

                   Dom här 15% som inte kommer in har inte med invandrare att göra utan de är 

hela aspektet alltså vi ser ingen skillnad så 

Resursfördelningsmodellen 

Rektor A tycker att resursfördelningsmodellen i grunden är bra men att man kanske behöver 

slipa lite på den. Han förklarar den såhär 

                   De beror ju sen på elevantalet, de skolor som har tryck på sig de kan ju bestämma 

hur stora grupper de vill ha. De kan liksom fylla efter ekonomiskt lämpliga 

grupper, vill man till exempel ha 26 stycken ja då kan man sätta in 26 stycken i en 

klass. Vi kan ju inte göra det för vi hamnar ju på bara 20 st och det är för många 

elever för att göra tre grupper men för få för att göra fyra grupper och då blir det 

inte ekonomiskt. Där kan man se en skillnad på dem som har sökande till sig  och 

vi andra som får ta dem som blir över. Rresursfördelningsmodellen kompenserar 

ju  en del men de ska ju kompensera för att vi ska kunna ge mer stöd till elever 

med behov av stöd och inte för att dem är färre i grupperna(Rektor A) 

6:3Rektor B 

Bebyggelsen i området domineras av hyresrätter. Skolan är en kommunal  F-6 skola och har 

cirka 300 elever och 15 olika modersmål.  När rektorn började på skolan fanns det 37% elever 

med invandrarbakgrund och idag är det 67% elever med invandrarbakgrund i skolan.  Rektorn 
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på skolan är en kvinna i 50-60 årsåldern som har jobbat på skolan i ca 25 år, först som 

idrottslärare i 10 år och sedan som rektor i 15 år. 

Fria skolvalet 

Rektorn är positivt inställd till det fria skolvalet ur skolutvecklingsperspektiv då hon anser att 

konkurens är bra för att man hela tiden är tvungen att vara på sin vakt. Men hon uttrycker sin 

besvikelse mot kommunen som inte begränsar antalet friskolor, 

Så länge det inte blir platser över på våra skolor så tycker jag inte att det är 

något fel med friskolor, men man borde styra upp att det inte blir för många på ett 

o samma område så att de blir bara invandrar elever på en skola och svenska 

elever på en annan skola, de e segregation för mig. Det handlar om att etablera 

skolor på rätt ställen, annars blir det ingen mening med dem kommunala skolorna 

alltså samtidigt som man vågar säga ja till friskolor så måste man våga lägga ner 

kommunala skolor också tycker jag så att antalet platser blir mer rätt (Rektor B). 

Rektorn menar att många friskolor väljer vilka elever de vill ta emot, och hon upplever att 

elever med invandrarbakgrund inte alltid får samma chans som barn till svenska föräldrar.  

Segregation 

Rektor B förklarar att segregationen kommer från bostadspolitiken. Hon menar att skolan är 

omringad av hyresrätter och de som flyttar in i dem är oftast de som kanske inte har bott i 

Sverige så länge och då på grund av att lägenheterna är lediga tvingas flytta in där. Hon 

förklarar vidare att skolan är en neutral arena för alla parter att samspela på. Om man ska 

mäta invandringen så menar Rektor B att man stöter på komplikationer då man måste sära på 

invandrare och invandrare eftersom de nyanlända och de som kanske är födda  i Sverige i 

hennes ögon redan är svenskar.   

                   De svenska brukarna luras på efternamnen om man  får uttrycka sig så.  De tror  

att om man har ett annat efternamn så är man inte svensk men i mina ögon tycker 

jag att är man född i Sverige så är man svensk(Rektor B) 

Media hade många år använt skolan som måttstock på segregationen men rektorn vill att man 

ska fokusera på annat än att jämföra slutresultat. Hon säger så här om vad man ska jobba med: 

                   Man löser ju inte problemet  så jag  tycker att det är bättre att jobba med kvalitén 

i skolan, att ha ett bra rykte är viktigt. Vi har haft tuffa tider när vi hela tiden 

jämfördes med en annan f-6 skola där det bara gick helsvenska elever, men nu 
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när bara vi är kvar känner  jag att vi har mer möjligheter att lyfta upp att vi har 

bra personal, gott klimat och att barnen trivs här, tycker det är kul(Rektor B). 

Rektorn upplever att segregationen kan uppstå mellan olika kulturer som svenskar inte är 

vana vid. Oftast så pratar man om svenskar kontra invandrare men på hennes skola upplever 

hon att hon måste jobba mer med kulturerna som finns. 

De största krockarna uppstår inte så mycket som man tror mellan svenskar o 

invandrare utan faktiskt så  kan det vara somalier kontra kurder eller  de kan 

vara araber kontra syrianer, alltså de kan faktiskt vara så att man inte  har 

förståelse för andras kulturer(Rektor B). 

Likvärdighet 

Enligt Rektor B så har inte alla samma förutsättningar, alla har olika svårigheter. Ekonomiska 

resurser gör att man inte alltid kan möta alla eleverna på samma villkor då vissa behöver mer 

och andra mindre stöd. Dilemmat skolan möter, såsom rektorn beskriver det, är: 

                   ska man rädda en eller ska man rädda flera, alltså hur mycket resurser ska du 

lägga på ett enda barn i förhållande till att tio klarar sig (Rektor B). 

Vidare så förklarar rektorn att det blir svårast när elever med särskilt stöd hamnar i kläm på 

grund av ekonomiska svårigheter. Det finns elever som skulle platsa i särskolan och där skulle 

de få rätt sorts stöd,  men för att komma in där krävs att man passar in i mallen för kriterierna, 

och gör man inte det så får man stanna kvar på vanliga skolan och då blir tyvärr resultatet att 

de inte får tillräckligt med resurser för att klara sina studier.  

Resursfördelningsmodellen 

Rektor B är positivt inställd till denna fördelning då hon beskriver skolan som en kostym med 

muskler. Har man stora muskler, det vill säga barn och elever att fylla ut kostymen med, så 

har man pengar och resurser att röra sig med. Har man inte stora muskler så kan man inte 

heller röra på sig och inte ge eleverna så stora förutsättningar.  

Jag kan tycka att nyanlända, att dem vill man ju egentligen inte ha på 

invandrartäta skolor men jag tycker att dom är en guldgruva. Jag vill jätte gärna 

ha dom, det som är nackdelen är att dom drar ner resultatet alltså siffrorna du får 

i statistiken blir ju sämre men de bidrar till musklerna eftersom dessa ger mer 

pengar (RektorB). 
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6:4Rektor C 

Skolan är en kommunal grundskola med ansvar för elever från förskoleklass till skolår 9. 

Skolan är belägen i villabebyggelse i Örebros norra delar. Skolan har ca 600 elever och här 

arbetar drygt 70 personal. Ca 350 är elever på 7-9 och av dem är 95% elever med svensk 

bakgrund och de andra 5 % är väletablerade invandrare i det svenska samhället. Rektorn är en 

kvinna i 40 årsåldern som har jobbat 15 år på skolan varav de två sista åren som rektor. 

Fria skolvalet 

Rektor C är väldigt kluven till frågan, hon kan se fördelar och nackdelar med det fria 

skolvalet. Ur elevperspektiv är det positivt för det ger möjligheter för vidare studier, men ur 

skolutveckling synpunkt så ser hon det fria skolvalet som en konkurrens då de centrala 

skolorna blir mest attraktiva och därmed får fler elevansökningar.  

Invandrare är inte invandrare längre eftersom dom som har bott här i över 30 år  

kan man ju inte jämföra med dom som kommit till Sverige nyligen. För dem 

etablerade invandrarna så är det fria skolvalet också en chans att utveckla sina 

barn o bryta sig loss från förorterna(Rektor C). 

Segregation 

Rektorn upplever att de har segregation men åt andra hållet. På hennes skola är de ett 

upptagningsområde med stark ekonomisk bakgrund. Föräldrarna är högskoleutbildade och 

stöttande. Hon förklarar sin skola såhär: 

Den är segregerad utifrån att våra barn redan har en given väg ut i samhället,  

utifrån det område som dom kommer ifrån(Rektor C). 

Eleverna med invandrarbakgrund har också föräldrar som är väletablerade i svenska samhället 

och därför uppstår inga problem. Rektorn skulle vilja att skolan hade fler elever med 

invandrarbakgrund därför att deras elever behöver de där kulturella utbytena, men hon är 

medveten om att de är svårt för invandrarelever att passa in på skolan också. 

                   Vi har ju blivit tilldelade en språkklass/introduktionsklass där vi har elever tre 

elever. Två av dem är från Syrien och en från Irak, dom blir ju så väldigt utsatta 

på skolan. Dom blir ju så mycket invandrare för dom syns och utmärker sig, man 

bara ser på en gång att dom passar inte in här(Rektor C). 
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Hon förklarar vidare att föräldrarna på skolan är lite rädda för att bryta sina barns trygga 

tillvaro som de har vuxit upp i. På frågan hur hon kan förebygga segregation så säger hon så 

här: 

Alla har en tanke och den har väl jag också att vi ska vara som en familj, att alla 

ska vara mer förstående. Jag kan väl bidra med det själv, jag har ju bosatt mig 

själv i ett ganska så svenskt område, de är ju jätte svårt de klart att alla vill bryta 

segregationen o de vill ju jag också om man tänker att så här ska det inte vara. 

Men jag tror fortfarande att det bara är politiskt man kan styra det, den enskilda 

människan kommer alltid att säga de klart att vi ska vara tillsammans vi ska vara 

vänliga mot varandra o sådär, men när det väl kommer till kritan, när man söker 

dom där jobben o man tittar på någon som inte har en invandrar bakgrund eller 

att man tittar på vart man ska bosätta sig och vart man ska kunna ha de bästa 

förutsättningarna för sina barn. Det är okej att mötas på stan men inte när det 

gäller ens egna privata familj o sfär 

Likvärdighet 

Alla elever har inte samma förutsättningar enligt Rektor C. Alla elever har olika ekonomiska 

förutsättningar. De får inte alltid den hjälp de behöver då föräldrarna är karriärföräldrar som 

reser mycket i sitt arbete. Dessa elever har hög press på sig att lyckas jämfört med många 

andra skolor och elever. Hon beskriver problemet så här: 

                   Vi har en ökad stressnivå hos våra elever och det tyder ju på att de är 

högpresterande föräldrar till högpresterande barn. Föräldrar som jobbar mycket 

själva som vill att barnen ska prestera mer, så vi har en högre stressnivå än på 

många andra skolor(Rektor C). 

 

Resursfördelningsmodellen 

Rektor C är positivt inställd till denna fördelning då hon anser att de skolor som får de extra 

pengarna behöver de också.  Men hon var tveksam till vad föräldrarna på hennes skola skulle 

tycka om det.  

6:5Rektor D 

Skolan är en F-9 skola med 505 elever på hela skolan. Av dem är ca 30% elever med 

invandrarbakgrund, dem är ganska jämfördelade på hela skolan. Rektorn är en man i 50-60 
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årsåldern som jobbat på skolan i sju år. Har jobbat som rektor på andra skolor och har totalt 

20 år i bakgrunden som rektor. 

Fria skolvalet 

Rektorn tycker att det fria skolvalet är positivt, men att alla tyvärr inte kan utnyttja det på 

grund av ekonomiska skäl. Han tycker att de ekonomiska klyftorna i samhället inte borde vara 

avgörande utan alla borde få samma möjlighet att välja skola. Hans lösning på problemet är 

att ge alla elever ett busskort. 

Om man vill hitta en lösning på det så handlar det om att ge alla barn som går i 

grundskolan ett busskort, det kan hjälpa att förebygga bostadssegregationen för 

då spelar det ingen roll vart man bor. Då  har man ändå möjlighet att ta sig till 

den skolan man vill, visserligen får man åka buss men då får man mycket mer 

möjligheter(Rektor D). 

Segregation 

Rektorn upplever att segregation är något negativt och att grundorsaken är boendesegregation. 

Han skulle önska att eleverna som går på skolan bodde närmare varandra så att de efter skolan 

skulle kunna träffas och bygga på relationerna. Men när de bor i olika områden så ses dem 

bara på skolan, och därmed bryter man inte boendesegregationen.  

Likvärdighet 

Enligt Rektor D så får inte alla samma förutsättningar för att klara sina studier, och de som 

har det allra svårast är de nyanlända som inte kan språket. Det kostar allt för mycket att 

anställa någon bara för språk, så därför anser han att man borde placera alla nyanlända på en o 

samma skola så att resurserna räckte till och kommer till nytta. Han säger vidare att 

måluppfyllelsen blir väldigt låg bland de nyanlända och de i sin tur sänker resultatstatistiken 

för hela skolan, vilket han ser som ett problem. 

Vårat bekymmer har ju varit dom elever alltså de nyanlända som kommer in i 

årskurs nio och kanske bara har högst ett halvår eller ett år på sig att leverera 

betyg när dem inte ens kan svenska. Dom har ju små möjligheter att klara av att 

få betyg(Rektor D). 

Resursfördelningsmodellen 

Rektorn är positivt inställd till att de som behöver de extra medlen ska få det. Han anser inte 

att de har behovet på deras skola.  
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6:6Skolpolitilkern  

Den politiker jag har intervjuat heter Thomas Esbjörnsson och sitter i kommunstyrelsen i 

Örebro. Han är född och uppvuxen i Örebro. Kommunen har hand om fyra områden där 

skolan är det största området. Ekonomiskt så är skolan störst eftersom den utgör  40% av 

budgeten.  Han har det politiska ansvaret för Örebro kommuns skolverksamhet som omfattar 

ca 30 000 barn och ungdomar. Han är gymnasielärare i grunden men är tjänstledig från det 

arbetet för sitt politiska uppdrag sedan två år tillbaka. 

Fria skolvalet 

Skolpolitikern tycker att det fria skolvalet har både fördelar och nackdelar. När han ställer den 

fria skolan mot kommunala skolan så förklarar han det såhär: 

Våran forskare på kommunen menar att alla skolor som ligger ute  förlorar elever 

för dom söker sig in mot stan. Den  blandning som finns och  som  blir kvar är ju 

dom som har allra sämst förutsättningar där föräldrarna inte är aktiva. Dom 

väljer inte, så dom blir  ju å  andra sidan väldigt väldigt segregerade både socialt 

och kulturellt. 

Vidare så förklarar han att han har ett ansvar att kompensera för den segregation som uppstår 

på grund av det fria skolvalet. Det kommunen gör för att kompensera berättar han om såhär: 

Vi försöker göra saker för att kompensera, alltså kompensera effekten av 

segregationen och det handlar då om resursfördelning som vi kallar en 

strukturdel.  

På frågan om hur man skulle komma ifrån denna spiral så hade skolpolitikern inte något 

konkret svar. Han kunde inte ge förlag på något nytt skolsystem som skulle vara bättre än det 

vi har idag, det kan bara tiden visa enligt honom. 

Segregation 

Segregation för skolpolitikern är detsamma som att människor som är lika varandra finns på 

samma ställe. Enligt honom så finns det olika sorters segregation och han lyfter fram ett 

exempel på hur det är att växa upp i en stad respektive på landet.  

Det är skillnad mellan stad o land,  där landsbygdseleverna är oftast väldigt 

lågutbildade och har andra förutsättningar, de ä ju samma sak där, dom är ju den 

sortens segregation (Skolpolitiker). 
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Han berättar också att den klassociala segregationen också är viktig att lyfta fram. Det är 

viktigt att rika och fattiga blandar sig med varandra. Han förklarar vidare att Sverige idag är 

ett mixat Sverige med en stor blandning av människor med olika kulturer. Vi skulle tjäna mer 

på att beblanda oss med varandra än att separeras. 

Forskningen visar att alla tjänar och då pratar jag bara 

kunskapsutveckling(Skolpolitiker). 

Kommunen har ett ansvar för att täcka de luckor som uppstår, och det menar skolpolitikern att 

dem gör genom att kompensera för de områden som är mest segregerade. Till skolorna har 

man ett system där de får resurser i form av pengar uträknade per elev. 

Likvärdighet 

Alla elever har inte samma förutsättningar då de har olika bakgrund som de kommer med till 

skolan. Skolpolitikern förklarar det såhär: 

A nej de kan man inte säga att elever eller barn har samma förutsättningar. Det 

har man  ju aldrig eftersom man kommer ju in väldigt olika i skolan. Frågan är ju 

då vad skolan fullt ut  kan kompensera för dom olika förutsättningarna som man 

kommer in i skolväsendet med och svaret på den frågan är ju dessvärre nej, vi kan 

inte det just nu. Skulle vi haft en mindre segregarad skola så skulle vi göra det 

bättre(Skolpolitikern). 

Resursfördelningsmodellen 

Skolpolitikern är för denna modell då han anser att det blir en slags kompensation för de 

skolor som kanske har tuffare utmaningar än de skolorna som har elever med svensk 

bakgrund och även välutbildade föräldrar. Han berättar att alla kommuner inte är skyldiga att 

göra såhär, men i Örebro har de bestämt att använda den här modellen sedan 2007. Han 

förklarar resursfördelningsmodellen såhär: 

De skolor som  har en väldigt svensk och väldigt högutbildade föräldrar får bara 

en grundutdelning. De skolor som  sen så får en pålagd utdelning är till för att 

kompensera i undervisningen kanske anställa studiehandledare, modersmål 

kanske mindre  grupper och speciallärare som man anställer för att stötta. Det är 

lite olika vad man gör med pengarna men de är ju iden i resursdelning, att de som 

behöver mest får mer. De skolor som är mest utsatta kan få uppemot dubbelt så 

mycket skolpeng(Skolpolitikern). 
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Vidare säger skolpolitikern att han önskar att fler kommuner gjorde såhär. Dessa utsatta 

skolor behöver allt stöd som de kan få. 

6:7Sammanfattning av intervjuerna 

Jag ska börja med att sammanfatta vad de fyra rektorerna och skolpolitikern tycker om det fria 

skolvalet. Alla fem intervjuade var överens om att det fria skolvalet ur ett elevperspektiv var 

positivt. Att ha makten att påverka sin egen skolutveckling ansågs vara demokratiskt och 

populärt. Alla tyckte också att det fria skolvalet var här för att stanna, de hade svårt att 

komma på ett bättre förslag på ett annat allternativ än det fria skolvalet. Anledningen som de 

såg var att de föräldrar som var aktiva i sina barns skolgång var även de föräldrar som tyckte 

att det är positivt med det fria skolvalet. I en demokrati som vi lever i så är det svårt att ta 

ifrån dem den rättigheten som de nu vant sig vid enligt skolpolitikern. På sikt så trodde 

skolpolitikern att vi kanske skulle få en statligt styrd skola igen men det var svårt att veta när 

det skulle ske. Nackdelen med det fria skolvalet som Rektor A,B och C tyckte var att 

skolutvecklingen påverkades. De menade att den kommunala skolan förlorade elever som i 

det långa loppet kunde påverka blandingen av elever negativt. Även skolpolitikern uttryckte 

sin oro över bristen på blandningen av elever i klasserna. Han tyckte att det fria skolvalet i 

framtiden kunde leda till homogena grupper av elever, vilket inte skulle gynna demokratin 

och samhällsutvecklingen på ett positivt sett. Rektor D ansåg att ekonomin kunde vara 

avgörande för vissa när det gällde valet av skola. Ensamstående föräldrar kanske inte hade råd 

att köpa busskort till sitt barn och av den anledningen tvingades välja den närmaste skolan. 

När det gäller segregationen så var alla fem intervjuade övertygade om att boendet var 

orsaken till skolsegregationen. Oavsett vilken skola det handlade om så upplevde alla rektorer 

och skolpolitikern att boendeområdet var den största avgörande faktorn till val av skola. De 

enstaka elever med invandrarbakgrund som går på rektor C:s skola, är elever till föräldrar som 

bor i hennes område redan och därmed inte klart om de valt att flytta dit på grund av skolan. 

Rektor D som har en relativt central skola upplevde inte sin skola som segregerad eftersom 

han hade elever som sökte till den skolan från både förorterna och de centrala delarna av 

staden. Skolpolitikern såg problemet och berättade att kommunen numera är medveten om 

problemet och därför väljer att i nybyggen blanda villor med hyreslägenheter och 

bostadsrätter för att få en blandning av människor. 

I likvärdighetsbegreppet ansåg alla intervjuade att det var omöjligt att uppnå en likvärdig 

skola eftersom alla kommer med så olika förutsättningar till skolan. Ingen elev är den andre 
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lik. Dock strävade alla rektorer mot att ge alla elever samma chans att lyckas i skolan. Alla 

rektorer var överens om att alla elever inte får samma stöd hemifrån och att alla skolor inte 

har samma förutsättningar. Rektor B som har en hög andel nyanlända elever som knappt hade 

bott i Sverige upplevde att samhället och politikerna inte förstod hennes utmaningar. Men 

resterande rektorer ansåg att de skolor som tagit emot nyanlända barn skapade ett enormt 

arbete. Skolpolitikern ansåg att kommunen borde kompensera för det som skolorna inte kan 

lyckas med, det vill säga att ge skolorna mer resurser i form av mer pengar för att kunna ge 

alla elever samma förutsättningar att lyckas i skolan. Detta kallas för resursfördelnings-

modellen som varje kommun frivilligt kan följa. Resursfördelningsmodellen går ut på att de 

skolor som tagit emot elever som inte bott mer än fyra år i Sverige också ska få mer stöd för 

att klara av skolan. Alla intervjuade rektorer var positivt inställda till resursfördelnings-

modellen. De ansåg att de som behövde pengarna mest skulle också få det. Rektor A och B 

uttryckte ett behov av extra stöd medan Rektor C och D upplevde att de klarade sig utan den. 

7:1Analys 
Det fria skolvalet ur fyra rektorer och en skolpolitikers perspektiv: 

Jag har intervjuat fyra rektorer och en skolpolitiker för att se vad de tycker om det fria 

skolvalet, det vill säga konsekvenserna av det fria skolvalet. Fokus har varit på segregation, 

likvärdighet och resursfördelningsmodellen. Det som kom fram i undersökningen var att det 

fria skolvalet i grunden handlade om bostads och socioekonomisksegregation. Att rädslan för 

det okända gjorde att man väljer det trygga före det otrygga. De som bor i de invandrartäta 

segregerade områdena har inte alltid så stor kunskap om samhället i övrigt och på så sätt inte 

riktigt känner till vilka möjligheter de har. Det som rektorerna konstaterar är bland annat att 

majoriteten av eleverna och föräldrarna i de invandrartäta segregerade områdena inte riktigt 

utnyttjar möjligheten att välja skola. De väljer att stanna kvar i den närmaste skolan trots att 

den kan vara sämre än andra skolor. Då är frågan varför de väljer att stanna kvar! En av 

orsakerna kan vara att om man kommer från en familj som inte har någon skolbakgrund och 

som har kommit till ett land där de inte kan prata språket, blir det väldigt svårt för dessa 

elever att bryta sig loss från den kulturen. Därför väljer man den enkla vägen och väljer den 

närmaste skolan där de känner sig hemma eftersom de bor i området, och för barnet kan det 

handla om att prioritera kompisarna. På så sätt stänger man in sig ännu mer från resterande 

samhället och går miste om möjligheten att gå på en annan och kanske bättre skola. Här kan 

man se att ens sociala bakgrund kan påverka ens val och ens framtid. Bourdieus teori om 

kapital tillgångar, både sociala och kulturell kapital visar att det är svårt att lyckas om man 
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inte har med sig det i bagaget. Det är svårare för den som inte har det kulturella och sociala 

kapitalet att klara av koderna som krävs för att lyckas. Han menar att många inte förmår 

upptäcka att de måste omforma de erfarenheter och den livsinställning de fått genom sitt 

sociala ursprung till det som andra samhällsklasser mer eller mindre föds in i. Det Bourdieu 

menar är att om man föds in i en familj som kommer från den högre klassen, med 

högutbildade föräldrar så blir det lättare för den eleven att välja skola och lyckas eftersom han 

eller hon har ett medfött kulturellt och socialt kapital. Dessa elever har lättare att välja en 

annan skola därför att de inte är rädda för att inte passa in, de har redan läst av koderna i 

samhället då de föds in i dem. Medan de elever som bor i de invandrartäta segregerade 

områdena inte känner samma självklarhet att välja en annan skola eftersom de måste gå en 

tuffare väg genom att först lära sig de kulturella koderna som råder i samhället för att sedan ta 

till sig dem och leva efter dem. Först då kan de passa in i övriga samhället, men tills dess har 

de redan kanske gått klart skolan och gått miste om möjligheten att välja en bättre skola för 

sig själva. På så vis handlar det inte bara om bostadssegregation utan om en klasskamp också. 

Har man som nyanländ ekonomisk stabilitet och kan direkt välja att flytta till ett mer 

”svenskt” område, kan det hjälpa en att snabbare integrera sig in i det svenska samhället. 

Genom att umgås med fler svenska grannar lär man sig språket och samhällsstrukturen fortare 

än om man skulle bo i ett invandrartätt område där man bara pratar sitt eget hemspråk. 

Ekonomiskt kapital kan underlätta för eleven att lyckas enligt Bourdieu, men har man inte det 

sociala och kulturella kapitalet med sig i bagaget så krävs det ett enormt arbete att lära sig och 

ta igen det han/hon gått miste om. Det kulturella kapitalet som Bourdieu pratar om handlar 

om att en individ samlar på sig kunskap i form av tal och skrift antingen genom utbildning 

eller genom arvet från tidigare generationer. Det kulturella kapitalet är inte alltid så självklart 

att kunna ta till sig, eftersom eliten det vill säga överklassen inte så gärna vill beblanda sig 

med låg och medelklassen. Därför kan många skolor välja att försvåra det för dessa låg och 

medelklasselever genom att en del skolor väljer att profilera sig eller också fokusera på just 

detta kapital. Det vill säga att man bara tar emot elever som är högpresterande för att 

eventuellt få ett bra rykte och tillhöra skaran av de ”bra” och högpresterande skolorna.  

Enligt skolpolitikern så uppstår segregation när vissa skolor profilerar sig. Skolpolitikerns 

svar på det kulturella kapitalet låter såhär 

Det är segregation för mig när människor som är lika varandra finns på samma 

ställe (Skolpolitiker). 
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Rektor A säger att föräldrar gör frånval det vill säga att man väljer bort skolor när man väljer 

en viss skola till sitt barn, han säger såhär: 

Det är ju dom elever med starka föräldrar som själv ofta har en bra skolbakgrund 

som är dem första som söker sig till andra skolor. Många gånger upplever jag att 

det är frånval man gör genom att man  väljer bort den skolan man bor 

närmast(Rektor A). 

I det ekonomiska kapitalet som Bourdieu beskriver så handlar det om att ha ekonomisk makt, 

att ha tillgång till pengar kan vara avgörande för en elevs framgång. Rektor B uttryckte att 

som förälder kan man välja skola om man har det ekonomiskt bra för då väljer man att bo i ett 

finare område och därför välja en bättre skola till sitt barn. Hon säger såhär:  

Har du den ekonomiska möjligheten så har du ju möjlighet att välja skola också 

(Rektor B). 

Vidare så säger hon att skolan måste jobba med kvalitet för att lyckas behålla sina elever, men 

till det behövs pengar och det förklarar hon med en välfylld kostym. Rektor B anser att om 

man har en stor skola så genererar det i mer pengar och då fylls kostymen upp. Hon förklarar 

det såhär: 

Då kan man mer styra till exempel om det är  tuffare i en etta och lättare i en sexa 

så kan man  ju kanske lägga lite mindre resurser på den där sexan och mer på 

ettan där de behövs mer. Men om jag bara hade en f-3 skola utan  muskler då kan 

jag inte ens stötta den där ettan därför att då har du ingenstans att ta det ifrån 

(Rektor B). 

När man läser om Bourdieu och hans klassreproduktionsteori så lyfter han upp individens 

möjlighet till att förändra sin klasstillhörighet genom att utbilda sig och lära sig de sociala 

normer som finns i de övre klasserna. Rektor C  som ser positivt på det fria skolvalet lyfter 

fram skillnader på väletablerade familjer och de som bor på förorterna, att deras barn får en 

bättre chans på friskolorna och då specifikt de etablerade invandrare som bott i Sverige i över 

30 år 

För dem etablerade invandrarna så är det fria skolvalet också en chans att 

utveckla sina barn o bryta sig loss från förorterna. Tittar man på engelska skolan 

som ju är en friskola med en stor andel invandrarbarn kan man faktiskt se att det 
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finns möjligheter att brytas ut ifrån sitt segregerade bostadsområde om man 

skulle önska sig det o liksom få den här kontakten med andra(Rektor C). 

Det  måste nämnas här att de elever som går på dessa friskolor är elever som har föräldrar 

som bott i Sverige i mer än 20 år. Dessa har etablerat sig och integrerat sig i samhället, det i 

sin tur gör att dessa föräldrar blir mer aktiva i sina barns skolgång.  

En likvärdig skola för alla står ristad i våran skollag, vilket innebär att alla ska ha lika rätt till 

utbildning. Enligt Bourdieus teori om likvärdighet så säger han att alla ska ha samma 

möjlighet oavsett social bakgrund. Men han säger också att det i verkligheten inte stämmer då 

alla inte har samma förutsättningar att tillägna sig kunskap. I min intervju med skolpolitikern 

så sa han att alla elever inte tyvärr har samma förutsättningar och att skolan inte heller riktigt 

kan kompensera för det idag, om inte skolan hade varit så segregerad så skulle skolan inte 

heller ha samma problem enligt honom. 

Nej de kan man inte säga att elever eller barn har samma förutsättningar de har 

man  ju aldrig.  Man kommer ju in väldigt olika i skolan, frågan är ju då vad kan 

skolan fullt ut kan kompensera för dom olika förutsättningarna som man kommer 

in i skolväsendet med o svaret på den frågan är ju dessvärre nej vi kan inte det 

just nu. Skulle vi haft mindre segregerad skola så skulle vi göra det 

bättre(Skolpolitiker). 

Rektor D tycker att de har svårt att möta de nyanlända eleverna på skolan, och det gör att alla 

inte får en likvärdig utbildning. 

Nej inte om man räknar de nyanlända så kan jag ju bara önska att dom fick mer 

studiehandledning på sitt modersmål. Men eftersom det kostar för mycket så 

skulle det bli lättare att man placerar dom på en o samma skola för att kunna 

anställa mer personal men då finns det en nackdel med det att barnen inte lär sig 

svenska för då pratar dom bara somaliska med varandra(Rektor D). 

Både rektor B och rektor D tycker att statistiken för betyg och resultat för en skola inte alltid 

visar en rättvis bild av vad en skola gör och hur de jobbar med likvärdighet. Tar man emot 

nyanlända elever som inte behärskar svenska språket och som kanske inte har en 

skolbakgrund så blir det en utmaning för skolan som inte syns utåt eller på papper och det ger 

inte en rättvis bild av verkligheten. Rektorerna tycker att kunskapsresultat pressar skolorna till 
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att hela tiden leverera för att få ett bra rykte om sig och för att bli attraktiva på marknaden. 

Rektor D uttrycker problemet såhär:  

Vi hade en kille som var herde i sitt hemland, det var jätte tufft  för honom i 

skolan. Det vi får problem med  som  drabbar oss blir ju att när statistiken ska ut  

finns den här gruppen med. Dessa elever har ju inga betyg o då drar dom ner 

våra resultat och det kan jag förklara för skolnämnden och de föräldrar som finns 

på skolan men jag kan inte förklara det för expressen eller aftonbladet som 

skickar ut det direkt, för dom bryr ju sig inte om det här(RektorD). 

Rektorn säger att om man räknas som nyanländ i fyra år så ska man också slippa ge betyg till 

dessa. Han menar att fler skolor skulle vara välvilliga till att ta emot dom också, om man 

slapp stressen att hela tiden leverera.  

Rektor B upplever också samma problematik som rektor D nämner att statistiken inte är 

rättvis: 

Det är farligt att titta på statistik hela tiden, för man ser inte i siffrorna varifrån 

man börjar och hur långt man kommit. Man vet inte att den här eleven kom till 

Sverige  för två år sen och att det är orsaken till att den får ett F i betyg i sexan så 

jag tycker att man från regeringens sida borde bestämma att om man inte har 

varit i Sverige i mer än 4 år så ska du inte ha ett betyg heller(Rektor B). 

Genom att individen vistas i och deltar i olika sociala miljöer så tillägnar hon sig olika sätt att 

agera och förhålla sig. Därmed blir individens sätt att agera och förhålla sig format av de 

skilda erfarenheter hon fått i olika miljöer. Vad individen då gör är att hon tillägnar sig ett 

habitus enligt Bourdieu. De problem som rektor B och rektor D nämner om de nyanlända 

eleverna gör att dessa individer inte riktigt kan ta till sig ett nytt habitus då det tar tid att 

omvandla det sociala kapitalet. En elev kan inte bara hoppa in i en klass och plötsligt 

omforma sig och anpassa sig till de andra eleverna i klassen. Det krävs tid och en stark vilja 

att hela tiden kämpa för att hinna ifatt de andra. Att omforma ett habitus som Bourdieu pratar 

om kräver tid och engagemang som visar sig över tiden. Men kommer man som 15 åring till 

Sverige så har man inte så mycket tid över att ta igen det man inte har med sig från sitt 

hemland ifall man vill lyckas studera vidare och lyckas få det jobb man drömmer om. 

Resultatet eller konsekvenserna blir då att dessa elever aldrig får en riktig chans som de andra 

som gått hela grundskolan här, att lyckas i skolan då de hela tiden ligger efter.  
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8:1Slutsatser och diskussion 
 

Sedan 1960 talet har en skola för alla varit ett tydligt mål i den svenska skolpolitiken. Detta 

har resulterat i en rad olika reformer som alla syftat till att ge alla elever samma möjligheter 

till utbildning, oavsett vilken väg man går eller tar. Syftet med mitt examensarbete var att 

undersöka vad fyra rektorer i grundskolan och en skolpolitiker tycker om det fria skolvalet, 

om segregation och om vad en likvärdig skola för dem innebär? Målet med undersökningen är 

att den  ska ge en tydligare bild  över hur den kommunala grundskolan har påverkats av 

reformen det fria skolvalet. Min grundfråga för undersökningen var huruvida det fria 

skolvalet leder till ökad eller minskad skolsegregation på grundskolan.  

Det fria skolvalet är en reform som velat skapa samma möjligheter för alla att lyckas få en 

likvärdig utbildning, oavsett vart man bor eller vilken social bakgrund man kommer ifrån. Det 

som framgår i undersökningen är att de elever som väljer bort sin närmaste skola, lämnar kvar 

en bristskola. Denna bristskola enligt de intervjuades och medias bild är en skola med en 

massa problem och majoriteten elever med invandrarbakgrund. Detta leder i sin tur till att det 

blir en segregerad skola som blir en belastning för sitt område och för samhället i övrigt, 

eftersom de elever som blir kvar är de elever som presterar sämre och kommer från 

lågutbildade eller analfabeter till föräldrar. Medan de elever som väljer att gå på en annan 

skola är de elever som har föräldrar som har en akademisk bakgrund och som är väletablerade 

i samhället.  

Både rektorerna och skolpolitikern bortförklarade dessa problem genom att skylla det på 

bostadspolitiken och ekonomiska problem. Ingen av dem hade ett konkret svar på hur de 

kunde minska på segregationen, utan deras lösning var att få mer resurser i form av pengar för 

att kunna tillgodose de olika behov varje elev har eller kommer med till skolan. Frågan är då 

om det fria skolvalet är lösningen på dessa klyftor som växer, och eller är det skolledarna för 

den kommunala skolan som bär på det största ansvaret för att förebygga segregationen! Det 

verkar som i och med det fria skolvalet att den kommunala skolan bara lutat sig bakåt och 

förlitat sig på att pengar i form av resurser ska lösa de faktiska problem de har med 

segregation och likvärdighet. Samtidigt som de har insett att de ingår i en tävling om att 

lyckas få så många elever som möjligt till sin skola. Vinnaren i tävlingen är den skola som har 

levererat bäst betyg och resultat det läsåret för att kunna konkurera ut andra närliggande 

skolor till kommande läsår.  
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Om det är decentraliseringen av skolan eller det fria skolvalet som orsakat detta, är svårt att 

säga, men det verkar som varje skola i landet är lämnat åt sitt eget öde. Det uppenbara är att 

alla skolor har olika problem att handskas med. Vissa skolor har utmaningar med hög andel 

invandrarelever som inte bott så länge i Sverige, där man försöker lära dem svenska i år 9, 

medan andra skolor har prestationstryck på sig med att få ut så många elever som möjligt med 

höga betyg. Det sorgliga mitt i allt var att skolpolitikern som ska vara förebilden och som ska 

försöka förebygga problem såsom segregation, inte hade något konkret svar eller förslag på 

detta problem förutom att lösa det med ekonomiska resurser. 

Då blir nästa fråga vad en likvärdig utbildning innebär? En likvärdig utbildning ska ju ge alla 

elever samma förutsättningar till att lyckas i skolan. Jag kan klart hålla med alla intervjuade 

att alla elever inte kommer med samma förutsättningar till skolan. Men av någon anledning så 

upplevde jag i min undersökning att likvärdighet är lika med bra betyg och bra resultat. Att de 

skolor som kan leverera bra betyg är skolor med en likvärdig utbildning medan de skolor som 

får extra resurser har brister i likvärdighet för att de ofta har elever med en annan etnisk 

bakgrund och inte kanske bott i Sverige så länge.  

Staten ska ju garantera likvärdighet, och det fria skolvalet ska ju ge alla elever samma 

möjligheter till en likvärdig utbildning. Men frågan är då om det fria skolvalet är en lösning 

på problemet att garantera likvärdighet, då de elever som inte rör på sig saknar ekonomiskt, 

socialt och kulturellt kapital för att göra det, och därmed också anses presterar sämre i skolan. 

Medan fri skolornas urval av elever bygger på de elever som presterar bäst betyg och de 

elever med etniskt svensk bakgrund och väletablerade invandrar elever. Alltså skapar fri 

skolorna sin framgång på just dessa elever och då undrar man vilken logik det finns när deras 

ekonomiska framgång bygger på selektion och glädjebetyg! Är likvärdighet verkligen bara en 

fråga om elevernas individuella prestationer? Och vem har isåfall bestämt att bristskolornas 

elever presterar sämre bara för att de inte kan leverera höga betyg? Orsakar det fria skolvalet 

mer segregation och mindre likvärdighet?  

Det fria skolvalet enligt min uppfattning har förlamat våra tjänstemän i skolans värld. Visst 

står skolan inför tuffa utmaningar idag, men en skola ska handla mer om utbildning och 

mindre om ekonomi. Jag har inte alla svaren på hur skolan ska fungera bäst men om man 

arbetar mer inkluderande istället för exkluderande så tror jag att man är på en bra väg att 

lyckas. 
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11:1Bilaga 

Intervjufrågor 

1.Vilket ansvar har du som kommunpolitiker (rektor) för skolan och dess utveckling? 

2.Vad är segregation för dig och hur upplever du den i skolans värld (respektive på din 
skola)? 

3.Hur stor/liten uppskattar du den i Örebro kommuns skolor (och på din skola)? 

4.Vilka fördelar och nackdelar ser ni med en mångkulturell skola? 

5.Upplever du att du behöver förebygga segregation och isåfall varför? 

6.Vilka program respektive riktlinjer följer ni eller skapar ni för att arbeta mot segregation i 
skolan? 

7.Varför tror du att klyftorna och segregationen ökar? 

8.Tycker du att det fria skolvalet bygger på segregationen eller minskar den, motivera varför? 

9.Får alla elever samma förutsättningar för att klara sina studier, förklara varför? 

10.Alla skolor har ju inte samma elevantal för att kunna få tillräckligt med pengar genom 
skolpengen, hur ska skolorna (din skola) kunna motarbeta segregation om de inte har  

tillräckligt med pengar för att överleva ens? 

11.Spridningen mellan skolors resultat ökar, vilket troligtvis har att göra med ökad 
skolsegregation. Hur ser du på den saken? Tycker du att alla skolor och lärare har samma 
förutsättningar för att eleverna ska nå målen? Motivera varför! 

12.Har du något att tillägga om segregation i skolan och samhället för övrigt? 
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