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Förord 
I Västra Götaland liksom i riket i övrigt växer andelen elever som inte klarar sin skolgång. 

Denna rapport utgör ett kunskapsunderlag som dels ger en samlad bild av hur skolresultaten 

utvecklats i Västra Götaland sedan 2000-talets början och hur stora skillnader mellan Västra 

Götalands delregioner är, dels sammanfattar aktuella förklaringsmodeller till varför 

skolresultaten försämrats. Sådan kunskap är nödvändig för att förstå vad som kan göras för att 

motverka försämrade skolresultat. 

En övergripande slutsats i rapporten är att skolmisslyckanden är ett paradexempel på ett komplext 

problem – huruvida eleven klarar sin skolgång beror på en interaktion mellan individuella 

förutsättningar, skolans förmåga att stödja eleverna, skolsystemets utformning och de utmaningar 

som utvecklingen i det omgivande samhället för med sig. Man kan med rätta, som OECD 

framhåller, betrakta begreppet skolmisslyckanden ur ett individuellt perspektiv, eller som ett 

misslyckande för skolan eller för skolsystemet i stort. Komplexa problem kännetecknas ju av att 

det inte går att precisera och enas om en enskild faktor som löser problemet en gång för alla. 

Snarare är det så att problemet berör flera olika aktörer vilka inte sällan har olika tolkningar av 

vad problemet består, hur det uppkommer och därmed vilka lösningar som kan finnas. Komplexa 

problem tenderar därför att vara en källa till konflikt mellan aktörerna. 

Rapportens samlade bild av skolresultatens utveckling i Västra Götaland samt av vad forskningen 

säger om bakomliggande faktorer och strukturer som påverkar uppkomsten av 

skolmisslyckanden, kan därför vara en bra utgångspunkt för att utforma en strategi som bör 

involvera många samhällsaktörer och därmed få bättre förutsättningar att vända den allvarliga 

utveckling vi idag befinner oss i. 

Rapporten har skrivits av Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare på Västra 

Götalandsregionens koncernavdelning data och analys, enhet samhällsanalys. 
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Sammanfattning 
Att fullfölja sin skolgång till åtminstone gymnasiekompetens har idag blivit i princip nödvändigt 

för att kunna etablera ett självständigt liv. Västra Götalandsregionen vill därför aktivt bidra till att 

motverka den allvarliga utveckling som sker beträffande skolmisslyckanden. Begreppet 

skolmisslyckanden syftar på individnivå, skolnivå och systemnivå.   

I rapporten ges en bild av utvecklingen av skolresultat i Västra Götaland och en överblick av 

förklaringsmodeller till skolmisslyckanden. Avslutningsvis diskuteras vad som utifrån 

forskningen bör vara viktiga komponenter i en strategi för att motverka skolmisslyckanden. 

Utvecklingen i Västra Götaland  
I Västra Götaland har skolresultaten försämrats i samtliga regiondelar. Andelen avgångselever i 

åk 9 behöriga till gymnasiet har minskat från ca 90 procent i början av 2000-talet till ca 85 

procent 2015. Det är en konsekvens av att spridningen i gymnasiebehörighet har ökat markant 

mellan skolenheterna i regionen. Andelen elever med gymnasiebehörighet per skola varierade 

1998 mellan 70 och 100 procent . År 2015 har variationen ökat till mellan drygt 40 och 100 

procent. Det finns ett starkt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och skolresultat liksom 

mellan migrationsbakgrund och skolresultat. Effekten av migrationsbakgrund och föräldrarnas 

utbildningsnivå förstärker varandra. Andelen avgångselever med gymnasiebehörighet bland 

elever födda i Sverige och vars föräldrar är födda i Sverige och har hög utbildningsnivå är 

betydligt större (97 procent) än andelen elever födda utomlands och vars föräldrar är födda 

utomlands samt har en låg utbildning (49 procent). Huruvida eleven som är född utomlands 

anländer till Sverige före eller efter 7-8 års ålder har stor betydelse för chansen att klara 

gymnasiebehörighet. Av de elever som invandrat och under perioden 2010-14 började i någon av 

skolorna i Västra Götaland i 7-8 års ålder klarade omkring 4 av 5 elever att uppnå 

gymnasiebehörighet medan av de elever som började i skolan vid 14-15 års ålder under samma 

period klarade endast 1 av 5 att uppnå gymnasiebehörighet. 

Skolresultaten skiljer sig geografiskt i regionen. Den ogynnsammaste utvecklingen ses i 

Göteborgs stad, Fyrbodal-området, östra Skaraborg och södra Sjuhäradsbygden medan den minst 

ogynnsamma utvecklingen ses i kranskommunerna kring Göteborg. 

Skolmisslyckanden – ett komplext fenomen 
Skolmisslyckanden är ett komplext fenomen som samvarierar med elevens socioekonomiska och 

kulturella bakgrund, hur utbildningssystemet utformas och det sätt på  vilket skolorna 

organiseras.  

Skolmisslyckanden på individnivå bör ses som en process vars tidiga tecken är bristande 

motivation och engagemang, senare ökande skolfrånvaro och kan sluta i ett eventuellt 

skolavhopp. På individnivå spelar elevens kognitiva och sociala förmåga redan från 

förskoleåldern stor roll för skolresultaten. Forskningen visar att barnets kognitiva förmåga 

påverkas av dess livsvillkor och att tidiga insatser därför kan ha stor betydelse. Skolresultaten 
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påverkas även av vissa funktionshinder, speciellt sådana som påverkar kognitiva eller 

intellektuella förmågor. Skolornas förmåga till adekvat stöd har stor betydelse för vilka 

konsekvenserna av ett funktionshinder blir men varierar stort mellan skolorna.  

På skolnivå är elevsammansättningen central i analysen av skolresultatens förändring över tid. 

Sammansättningen bestäms av en rad olika faktorer såsom boendesegregationen i området, 

andelen nyanlända elever, skolval, skolans status och påverkar kamrateffekter, skolkulturer och 

elevers motivation. Skolornas elevsammansättning har blivit alltmer homogen och skillnader 

mellan skolor och elevgrupper har därmed ökat. En viktig faktor är den samlade 

lärarkompetensen, lärarnas erfarenhet och skicklighet att förmedla kunskaper till eleverna. 

Forskningsresultaten är emellertid inte sällan motstridiga då det gäller att precisera vilka aspekter 

av lärarnas kompetens som påverkar skolresultaten mest och hur utvecklingen över tid ser ut. 

Organiseringen av skolarbetet har förändrats sedan skolreformerna i början av 1990-talet. 

Skolinspektionen menar att det skett en förändring i synen på hur skolan ska utforma 

undervisningen utifrån elevers behov vilken inneburit en tendens till att individualisera elevers 

skolproblem och därmed i högre grad göra eleverna till bärare av sina skolproblem. Det har fått 

ogynnsamma konsekvenser speciellt för elever med särskilda behov. Den fysiska och psykiska 

arbetsmiljön i skolan har stor betydelse för elevers skolresultat. Brister i den psykiska 

arbetsmiljön, t.ex. mobbning, anges i undersökningar ofta som anledning till skolfrånvaro och till 

skolavhopp. 

På systemnivå är resursfördelning, skolpolitik men även förhållanden utanför skolans värld i 

fokus för forskningsintresset. Skolverket menar att kommunerna i relativt liten utsträckning 

fördelar resurser utifrån skolornas förutsättningar vilket kan bidra till skillnader i 

resultatutveckling. Även om det finns en enighet om att skolsegregationen har ökat sedan 1990-

talet inte finns någon enighet om skolvalsreformernas betydelse för ökningen. Flera forskare 

menar att man inte kan underlåta att väga in betydelsen av att boendesegregationen ökat under 

samma tidsperiod och att den påverkar skolsegregationen starkt. Samhällsutvecklingen påverkar 

både skolsystemet och hushållens livsvillkor. Det finns en stark samvariation mellan hushållets 

ekonomiska, kulturella och politiska resurser och föräldrarnas förmåga att stödja elevens 

skolarbete. Det innebär dock inte att föräldrarna inte är engagerade. Det finns ofta resurser i 

bostadsområdet och bland föräldrar som inte utnyttjas. Ökningen av antalet nyanlända elever 

ställer skolorna och skolsystemet inför stora utmaningar eftersom det finns stora brister i 

likvärdighet mellan nyanlända elever och övriga. Den dramatiska ökningen under hösten 2016 

kommer med all sannolikhet att ge återverkningar under många år framöver.  

Vad bör göras? 
En samlad strategi för att motverka skolmisslyckanden bör mot bakgrund av befintlig kunskap 

innehålla satsningar riktade till såväl äldre barn och unga som till mycket små barn och deras 

föräldrar. Satsningar på de äldre barnen handlar ofta om vad som kan göras inom skolan för att 

tidigt fånga upp elever som är i risk för att inte klara sin skolgång men även unga som inte har 

gymnasiekompetens. Men sådana satsningar bör även fånga upp befintligt engagemang i t.ex. 

bostadsområden med sämre strukturella förutsättningar och bättre ta till vara föräldrars 

involvering i sina barns skolgång. Satsningar på de riktigt små barnen bör syfta till att stödja 
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deras kognitiva och sociala utveckling i en period då det centrala nervsystemet är i snabb 

utveckling. Satsningar på mödra- och barnhälsovård, förskolepedagogik och bra barnomsorg i 

synnerhet i bostadsområden med sämre strukturella förutsättningar förefaller kunna motverka 

boendesegregationens negativa effekter på skolsegregationen. En hel del sådana satsningar görs 

redan, fr.a. i kommunerna, och ofta med det primära syftet att gynna en hållbar utveckling och 

motverka ojämlikheter i livsvillkor. Det är väsentligt att ta tillvara erfarenheter från sådana 

satsningar och bättre förstå hur dessa kan bidra till att motverka skolmisslyckanden – skolan 

påverkar och påverkas av samhället i övrigt. En alltför ensidig satsning på de äldre barnen kan 

visserligen motverka skolmisslyckanden men påverkar knappast att det hela tiden kommer nya 

generationer elever som inte klarar sin skolgång. 
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1. Bakgrund 
Fullföljda studier framstår som en av de mest centrala faktorerna för att kunna etablera ett 

självständigt liv, kunna komma in på arbetsmarknaden och ha egen inkomst. Det finns ett starkt 

samband mellan utbildning och hälsa. I Västra Götalandsregionens tillväxt- och 

utvecklingsstrategi 2014 – 20, VG2020, framhålls invånarnas kompetens som en avgörande 

framtidsfråga för att ge invånarna, företag och organisationer möjlighet att växa1. En av 

prioriteringarna är därför att fler ska bedriva eftergymnasiala studier och att avhoppen från skolan 

ska minska. I regionens budget 2016 är ett av de prioriterade målen att skillnader i livsvillkor och 

hälsa ska minska. Ett av budgetens fokusområden är att bryta utanförskap och segregation och 

stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. 

Västra Götalandsregionen vill aktivt bidra till att motverka den allvarliga utveckling som sker 

beträffande skolmisslyckanden. Det är förvisso en utveckling som inte är unik för Västra 

Götaland. Enligt OECD sker en ökning bland i stort sett samtliga medlemsländer av andelen 

elever som misslyckas med sin skolgång (OECD, 2016). Skolmisslyckanden förekommer i alla 

skolsystem. OECD framhåller att i genomsnitt 20 procent av åldersgruppen 25-34 år har inte 

uppnått gymnasiekompetens (upper secondary school) bland OECD-länderna men att variationen 

mellan länderna är stor (OECD, 2012).  

Begreppet skolmisslyckanden är en direkt översättning från school failures vilket ofta används i 

internationella rapporter och artiklar. Begreppet används i denna rapport på samma sätt som det 

används av OECD (OECD, 2012). Organisationen definierar skolmisslyckanden ur ett system-, 

skol- och individperspektiv:  

“Ur  ett systemperspektiv uppkommer skolmisslyckanden när ett skolsystem misslyckas med att 

erbjuda en rättvis och inkluderande utbildning som leder till ett berikande lärande. På skolnivå 

kan skolmisslyckanden definieras som oförmåga hos en skola att erbjuda en rättvis och 

inkluderande undervisning och en adekvat läromiljö så att eleverna uppnår resultat i nivå med 

deras förmåga och ansträngning. I ett individperspektiv kan skolmisslyckanden definieras som 

elevens misslyckande att uppnå en basal nivå av kunskap och färdigheter och som i dess 

förlängning kan leda till att eleven hoppar av skolan.” 2 (OECD, 2012) 

Skolinspektionen konstaterar att trots att 99 procent av ungdomar i Sverige påbörjar en 

gymnasieutbildning erhåller endast 2 av 3 elever slutbetyg efter 3 år och drygt 3 av 4 efter 5 år 

(Skolinspektionen, 2014).  

                                                 
1 Se http://www.vgregion.se/vg2020.  
2 “From a systemic perspective, school failure occurs when an education system fails to provide fair and inclusive 

education services that lead to enriching student learning. At the school level, school failure can be defined as the 

incapacity of a school to provide fair and inclusive education and an adequate learning environment for students to 

achieve the outcomes worthy of their effort and ability. From an individual perspective, school failure can be defined 

as the failure of a student to obtain a minimum level of knowledge and skills, which can at the extreme lead to 

dropping out of school.”  

http://www.vgregion.se/vg2020
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De genomsnittliga skolresultaten har försämrats och spridningen mellan skolor och elevgrupper 

har ökat markant sedan 1993 (Skolverket, 2014). Denna trend har förstärkts i synnerhet sedan 

1998 då de nya betygen gavs första gången. Skolverkets analyser visar markant ökade skillnader 

mellan olika elevgrupper avseende social bakgrund, kön och migrationsbakgrund, men framför 

allt utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund (Skolverket, 2009). 

 EU har fokuserat på tidiga skolavhopp och framhåller liksom OECD att skolavhoppen har en 

multifaktoriell grund (European Commission, 2013). Även om vissa medlemsländer haft 

framgångar i att motverka skolavhopp lämnar alltför många elever skolan i förtid. Man 

framhåller även de stora skillnaderna i mellan och inom medlemsstaterna och noterar även att 

flera medlemsstater ännu inte implementerat rådets rekommendationer från 2011 (General 

Secretariat of the Council, 2015). Rådet konstaterar att 11 procent, vilket motsvarar omkring 4,4 

miljoner kvinnor och män 18-24 år, saknar motsvarande gymnasiekompetens.  

Denna rapport syftar till att ge en bild av vad som kan förklara att skolmisslyckanden blivit 

vanligare under de senaste 25 åren samt redovisa hur skolmisslyckanden utvecklats i VG. 

Avslutningsvis diskuteras vad som, utifrån forskningen, identifieras som viktiga komponenter i 

en samlad strategi för att motverka skolmisslyckanden.   
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2. Kartläggning  
Här redovisas en sammanställning av data som beskriver skolresultat i vid mening i Västra 

Götaland. Data över gymnasiebehörighet är lättast att sammanställa då definitionen är entydig 

(avgångselever från grundskolan som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram) och 

etablerade indikatorer finns sedan lång tid. Beträffande gymnasiekompetens och 

högskolebehörighet och utvecklingen av skolavhopp är det inte lika enkelt. Vanligtvis beskrivs 

gymnasiekompetens som andelen i populationen som vid en viss ålder har gymnasieexamen. Det 

finns inte någon systematiskt insamlad statistik över skolavhopp i dess absoluta mening. Ett sätt 

att skatta förekomsten av skolavhopp är att försöka ange genomströmningen i gymnasieskolan, 

dvs hur stor andel av de som påbörjat gymnasieprogram erhåller examen inom en viss tidsram, 

t.ex. 3 eller 4 år. Sådana mätningar har börjat göras under de senaste åren och finns t.ex. 

redovisade på Skolverkets webbsida. Ett annat vanligt förekommande sätt att få en bild av 

skolavhopp är att skatta andelen i befolkningen t.ex. 18-24 år som inte uppnått 

gymnasiekompetens och som inte heller studerar. Det är detta mått som används i t.ex. VG2020 

och EU2020 för målet minskade skolavhopp. 

2.1.1. Gymnasiebehörighet  
Gymnasiebehörighet bör ses som en förutsättning för att individen ska lyckas etablera ett 

självständigt liv. Inledningsvis beskrivs utvecklingen generellt och på regional nivå. Därefter 

redovisas sambanden mellan elevens socioekonomiska bakgrund (här operationaliserat som 

föräldrarnas utbildningsnivå) och migrationsbakgrund. Avslutningsvis beskrivs den geografiska 

variationen av andelen elever med gymnasiebehörighet på kommunnivå och hur den förändrats 

över tid.  

2.1.2. Generell utveckling 
Liksom i riket i övrigt har det skett en minskning av andelen avgångselever i grundskolan med 

gymnasiebehörighet.  
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Figur 1 Utvecklingen av gymnasiebehörighet, samtliga elever åk 9 2001-15. Källa: Folkhälsomyndigheten 

Minskningen beror på en ökande spridning mellan skolorna i regionen. Nedanstående figur 

beskriver andelen elever med gymnasiebehörighet per skola 1998 och 2015. 
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Figur 2 Andelen avgångselever med gymnasiebehörighet per skola 1998 (övre bilden) och 2015 (undre bilden), uppdelat på 

kommunalförbund. Cirklarnas storlek är proportionell mot antalet elever. Källa: SIRIS. 

Andelen elever med gymnasiebehörighet varierade 1998 mellan 70 och 100 procent. År 2015 har 

variationen ökat till mellan drygt 40 (en skola ännu lägre, 28%) och 100 procent. Variationen är 

2015 störst i Göteborgsregionen och Fyrbodal, men har ökat i samtliga  delregioner.  
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Andelen avgångselever i åk 9 med gymnasiebehörighet varierar kraftigt även över kommuner. I 

figuren ovan redovisas utfallet för vårterminen 2015. Andelen gymnasiebehöriga varierar mellan 

51 procent och 100 procent. De lägsta andelarna återfinns i kommunerna i Dalsland med vissa 

undantag, i östra Skaraborg och i södra Sjuhäradsbygden. 

Nedanstående kartbild redovisar förändringen i andelen elever med gymnasiebehörighet per 

kommun från treårsperioden 1998-2000 till 2013-2015.  

Figur 3 andelen avgångselever i åk 9 med gymnasiebehörighet 2015 fördelat per kommun. Källa: SIRIS/Skolverket 
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Figur 4 Skillnaden i andel elever med gymnasiebehörighet 1998-2000 och 2013-15, uppdelat per kommun. Den fjärdedelen av 

kommunerna med minst skillnad (skillnad högst 1,2 procentenheter) i ljusast; fjärdedelen med störst skillnad (mellan 8 och 24,4 

procentenheter) i mörkt. Källa: SIRIS. 

De 49 kommunerna är indelade i kvartiler efter hur stor skillnad i andelen gymnasiebehöriga som 

observerats i respektive kommun mellan de båda tidsperioderna. I en handfull kommuner har 

andelen gymnasiebehöriga ökat, som mest knappt 5 procentenheter. Den största minskningen i 

den fjärdedel av kommuner där andelen gymnasiebehöriga minskat mest har minskningen varit 8 

till som mest knappt 25(!) procentenheter. Dessa kommuner återfinns företrädesvis i Fyrbodal, 

östra Skaraborg och södra Sjuhäradsbygden. 

2.1.3. Sambandet mellan gymnasiebehörighet och föräldrars 
utbildningsnivå 
Ett flertal kunskapsöversikter pekar på betydelsen av föräldrarnas utbildningsnivå för elevens 

skolresultat samt att betydelsen förefaller ha ökat med tiden. I nedanstående figur redovisas 

utvecklingen av gymnasiebehörighet relaterat till föräldrarnas utbildningslängd. 
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Figur 5 Andelen avgångselever med gymnasiebehörighet uppdelat efter föräldrarnas utbildningslängd. Källa: SIRIS. 

I samtliga grupper tenderar andelen gymnasiebehöriga att minska men bland elever vars föräldrar 

har en låg utbildning sjunker andelen gymnasiebehöriga mest.  

Samtidigt ska man komma ihåg att denna grupp elever minskar i antal. Så har Skolverket i sin 

statistik valt att slå samman gruppen förgymnasial och gymnasial utbildning fr.o.m. 2015 års 

data. Tabellen nedan redovisar antalet elever med föräldrar i olika utbildningsgrupper 2013. 

Tabell 1 Antalet elever samt andelen med gymnasiebehörighet i Västra Götaland uppdelade efter föräldrarnas utbildningslängd 

2013. Källa: VGR/Västdatabasen. 

Föräldrarnas 
utbildningslängd 

Behörig till gymnasiet 
Ej behörig till 

gymnasiet 
Andel med 
behörighet 

Låg 3668 1054 0,77 

Medel 5511 559 0,91 

Hög 4696 258 0,95 

 

I tabellen är låg utbildning lika med högst 2-årigt gymnasium, medel betecknar högst 2-årig 

högskola/universitet och hög betecknar 3-årig utbildning eller mer på universitet/högskola. 

Uppgifterna avser den förälder som har högst utbildningsnivå. 

Det är inte gjort någon geografisk uppdelning av skillnader i gymnasiebehörighet relaterat till 

föräldrars utbildning. Man kan förstås tänka sig att den lokala kontexten kan påverka betydelsen 
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av utbildningsnivå men en sådan analys kräver dels rikare data på områdesnivå, dels en mer 

avancerad ansats och bedöms därför tills vidare ligga utanför ramen för denna sammanställning. 

2.1.4. Betydelsen av migrationsbakgrund 
En annan kulturell bakgrund än den man som regel har med båda föräldrarna födda i Sverige, har 

rimligen betydelse för skolresultaten liksom om eleven själv är född i Sverige eller inte. Även här 

förefaller betydelsen av migrationsbakgrund att öka över tid. I figuren nedan redovisas andelen 

gymnasiebehöriga under perioden 1999 – 2015. 

Figur 6 Andelen elever med gymnasiebehörighet 1999-2015 uppdelat efter migrationsbakgrund. Källa: SIRIS. 

Det är fr.a. andelen gymnasiebehöriga elever födda utomlands som minskar, från knappt 80 

procent 1999 till knappt 60 procent 2015.  

. 
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En (del-) förklaring till försämringen kan vara en ökande andel nyanlända barn. Det är rimligt att 

anta att en längre vistelsetid i landet gynnar skolresultaten. I figur 7 redovisas andelen  

Figur 7 Andel avgångselever I åk 9 med gymnasiebehörighet i Västra Götaland, efter ålder vid invandring. Medelvärde 2010-

2014. Källa: VGR/Västdatabasen  

individer med gymnasiebehörighet utifrån ålder vid ankomst till Sverige. Dessa data stämmer 

överens med Skolverkets analys av betydelsen av migrationsbakgrund som redovisats ovan. Om 

man anländer efter 8-9 års ålder ökar risken för att inte uppnå gymnasiebehörighet drastiskt. 

2.1.5. En interaktion mellan socioekonomisk bakgrund och 
migrationsbakgrund  
Migrationsbakgrund förklarar en del av minskningen av andelen gymnasiebehöriga elever. 

Betydelsen av socioekonomisk bakgrund spelar emellertid roll oavsett migrationsbakgrund. 

Snarare är det så att det finns en interaktion mellan socioekonomisk bakgrund och 

migrationsbakgrund.  
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Figur 8 Andelen elever utan gymnasiebehörighet 2014, uppdelat efter föräldrarnas utbildningslängd samt migrationsbakgrund 

samt ålder vid ankomsten till Sverige (över eller under 8 år). Källa: VGR/Västdatabasen.  

I ovanstående figur redovisas andelen ej gymnasiebehöriga för socioekonomisk bakgrund och 

migrationsbakgrund. Det finns en gradient för båda bakgrundsvariablerna vilka även förstärker 

varandra. Bland elever födda i Sverige och med två inrikes födda föräldrar är andelen utan 

gymnasiebehörighet ca 3 procent. Motsvarande andel för elever födda utomlands som anlänt till 

Sverige efter 8 års ålder och med föräldrar med låg utbildning är 70 procent.  
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2.2. Högskolebehörighet 
Andelen som fullföljer gymnasiet inom en viss tid varierar mellan kommunerna.  
 

Figur 9 Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) av nybörjarelever, hemkommunen.  Medelvärde 2014-2015. Källa: 

Skolverket. 

I Figur 9 anges andelen med examen inom tre år efter påbörjad gymnasieutbildning. Andelarna 

varierar mellan knappt 55 och drygt 70 procent. Genomsnittet i Västra Götaland för 2014-15 är 

65 procent och i riket 64 procent. 

I VG2020 är en av prioriteringarna att fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från 

skolan ska minska.3 Målet är att mer än hälften av ungdomarna i Västra Götaland ska  

                                                 
3 Se www.vgregion.se/vg2020   
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Figur 10 Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasiet, andel (%) av elever folkbokförda i kommunen. 

Medelvärde för åren 2013-2015. Källa: Skolverket. 

påbörja eftergymnasiala studier senast tre år efter gymnasium samt att skillnaderna mellan män 

och kvinnor i olika delar av regionen ska minska. Av regionens 49 kommuner är det hittills 

Göteborg och Partille som når målsättningen.  

2.3.  Skolavhopp 
 Som ett mått på skolavhopp används andelen i befolkningen 18-24 år som inte studerar och som 

inte har avslutat gymnasieutbildning. I Figur 11 redovisas skolavhopp per kommun 2013. 
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Figur 11  Andelen av befolkningen 18-24 år utan gymnasiekompetens och som inte studerar per kommun 2013. Källa: SCB. 

I Västra Götaland 2014 var andelen skolavhopp 11 procent. Målet i VG2020 är att andelen 

skolavhopp ska vara högst 8 procent år 2020.   
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3. Förklaringsmodeller 
Skolmisslyckanden, oavsett om det ses som ett systemproblem, ett skolproblem eller ett problem 

för den enskilda eleven, är komplext. En rad faktorer på olika nivåer interagerar med varandra 

och medför att det inte finns någon enkel lösning. Elevens egna förutsättningar, familjens 

socioekonomiska förhållanden, utbildningssystemets utformning liksom den enskilda skolans 

organisering, arbetsmiljö och -kultur påverkar samtidigt den enskilde elevens möjligheter att 

fullfölja sina studier till åtminstone gymnasiekompetens. 

Risken för skolmisslyckanden samvarierar med elevens socioekonomiska och kulturella 

bakgrund, men också med hur utbildningssystemet ser ut och det sätt på vilket skolorna 

organiseras. Hur kan man förklara denna samvariation? 

Skolmisslyckanden bör ses som en process vars tidiga tecken är bristande motivation och 

engagemang hos eleven och senare frånvaro till att eleven hoppar av skolan (OECD, 2012).   

OECD understryker att skolmisslyckanden är multifaktoriella och uppkommer vanligen genom 

fler samverkande faktorer av vilka vissa är lättare att identifiera än andra, se Figur 12. 

 

Figur 12 Skolmisslyckanden är multifaktoriella och vissa faktorer är lättare att observera än andra (OECD, 2012).  

Skolmisslyckanden är ofta en lång process som i sin extrema form leder fram till ett skolavhopp. 

I ett working paper från OECD redovisas sex viktiga faktorer som predestinerar 

skolmisslyckanden (Lyche, 2010). Det är skolresultaten, elevens beteende och i vad mån hen är 

engagerad och värderar skolgången; elevens socioekonomiska bakgrund och föräldrarnas 

inställning till skolan; skolans struktur, organisering och resurser; utbildnings- och skolpolitikens 

inriktning; situationen på arbetsmarknaden, särskilt utbudet av okvalificerade arbeten vilka kan 
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utgöra alternativ till skolgång. Därutöver spelar kön stor roll där flickor tenderar att få bättre 

skolresultat än pojkar, en observation som gäller i de flesta länder. 

Det förefaller rimligt att separera faktorer som har med skolans organisering, resurser och 

skolpolitik att göra från sådana som sammanhänger med samhället i övrigt. De senare kan 

separeras i en grupp som har med eleven och hens familj att göra och en grupp som 

sammanhänger med de livsvillkor under vilka eleven och familjen lever, en tredje grupp med 

förhållanden som sammanhänger med mer generella samhälleliga förändringar, t.ex. 

arbetsmarknadens omdaning och en ökad migration. Samtidigt är det väsentligt att förhålla sig till 

komplexiteten i relationerna mellan dessa faktorer på olika nivåer vilka interagerar med varandra 

och medför att det inte finns någon enskild enkel lösning för att motverka skolmisslyckanden. 

3.1. Individen/eleven 

3.1.1. Elevens kognitiva och sociala förmåga  
Forskningen visar att barnets kognitiva förmåga redan i förskoleålder har stor betydelse för 

framtida skolresultat (Johnson and Kossykh, 2008). Även om kognitiv förmåga4 är starkt 

relaterad till individens biologiska konstitution påverkas utvecklingen av individens kognitiva 

förmåga av hens livsvillkor under uppväxten. Feinstein visade i en ofta citerad artikel hur 

                                                 
4 Kognitiv förmåga är förmågan att ta in och sammanställa information och omsätta den till kunskap. 

Figur 13 Utvecklingen av barns kognitiva förmåga utifrån initial kognitiv nivå och föräldrarnas socioekonomiska 

status under perioden 2 – 10 års ålder (Feinstein, 2003).  
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föräldrarnas socioekonomiska status påverkade utvecklingen av barnets kognitiva förmåga från 

22 månaders ålder till 10 år (Feinstein, 2003). 

Barn med initial låg kognitiv förmåga och med föräldrar med hög socioekonomiskt status (SES) 

utvecklade sin kognitiva förmåga i synnerhet under förskoletiden men även under de första 

skolåren medan barnen med initialt låg kognitiv förmåga och vars föräldrar hade låg SES 

stannade på en relativt låg kognitiv förmåga ända upp till 10 års ålder. Däremot förlorade barn 

med hög kognitiv förmåga initialt och med föräldrar med låg SES sin kognitiva förmåga under 

skolåren till en avsevärt lägre nivå.  

Carneiro och kollegor visar i sin forskning att det finns en stark interaktion mellan kognitiv 

förmåga och social förmåga och på ”produktionen” av skolresultat på så sätt att en marginell 

förbättring av kognitiv förmåga har liten effekt på sannolikheten att eleven fullföljer skolgången 

om den sociala förmågan är låg men har påtaglig effekt om den sociala förmågan är hög 

(Carneiro et al., 2007). 

I en omfattande systematisk översikt av forskning om skola, lärande och barns psykiska hälsa 

understryker författarna betydelsen av en förskola med hög kvalitet för barnets framtida skolgång 

”Det är viktigt att förskolan bidrar till att utveckla och stimulera barnens 

sociala, språkliga och kognitiva färdigheter och kompetenser, i syfte att 

förebygga framtida skolsvårigheter, men det är också viktigt att inte redan i 

förskolan introducera synsätt, aktiviteter och bedömningar som medverkar till 

att synliggöra vad som uppfattas som brister hos barnen.” (Gustafsson et al., 

2010) 

3.1.2. Migrationsbakgrund 
Elever med migrationsbakgrund har i genomsnitt sämre skolresultat än andra elever. Det gäller i 

flertalet OECD-länder (OECD, 2012). Studenter med migrationsbakgrund tenderar att i högre 

utsträckning få sämre skolresultat och för skolavhopp. För EU-länderna noteras att sannolikheten 

för att en elev med migrationsbakgrund ska hoppa av är mer än dubbelt så stor som för andra 

elever, men variationen är stor bland medlemsländerna (Commission of the european 

communities, 2009).  
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Figur 14 Skillnader i resultat mellan elever med och utan migrationsbakgrund i matematikdelen av PISA 2012. Skillnaderna är 

justerade för socioekonomiskt status samt angivna i antalet poäng. Källa: Education GPS (http://gpseducation.oecd.org/Home). 

Sverige tillhör de länder med störst klyftor mellan elever med migrationsbakgrund och övriga 

enligt PISA-undersökningarna (Figur 14).  

Mot bakgrund av att antalet elever med migrationsbakgrund har ökat sedan 1990-talet uppstår 

frågan i vad mån migrationsbakgrund kan förklara försämringen i skolresultat. Enligt Skolverket 

sker en förändring över tid dels beträffande antalet elever med migrationsbakgrund, dels 

fördelningen av dessa elevers födelseregion och ålder vid ankomsten till Sverige, dels beträffande 

föräldrarnas utbildningsnivå. Under perioden 1998-2006 minskade andelen elever som invandrat 

efter skolstart samtidigt som denna grupp hade något sämre skolresultat vilket resulterade i att 

gruppens ”bidrag” till försämringen under denna tid var plus minus noll, och måste därför ha 

andra orsaker (Skolverket, 2016a). 

Under perioden 2006-2015 ökade denna andel samtidigt som deras skolresultat försämrades. 

Skolverket drar slutsatsen att migrationsbakgrund under denna 10-årsperiod har haft avgörande 

betydelse för försämringen i andelen behöriga till gymnasiet. Verket har beräknat att 85 procent 

av försämringen under de senaste åren kan förklaras av gruppen elever som invandrat efter 

skolstart (Skolverket, 2016a). 

Några av de faktorer som förklarar detta samband är dels att den genomsnittliga åldern för de 

som invandrat efter skolstart har ökat från 7 år till 9 år vilket medför att eleven har kortare tid på 

sig att lära sig svenska och få gymnasiebehörighet; dels att eleverna i större utsträckning kommer 

från länder med lägre utbildningsnivå och med modersmål som gör det svårare att lära sig 

svenska; dels att elevernas föräldrar i genomsnitt har lägre utbildningsnivå. 

Betydelsen av migrationsbakgrund framgår även i internationella studier, t.ex. PISA- och 

TIMSS-undersökningarna. Beträffande försämringen i läsförståelse 2000-12 kan 14 procent 
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förklaras av en ökande andel elever med migrationsbakgrund. För perioden 2006-12 ökar 

förklaringsgraden för migrationsbakgrund beträffande läsförståelse till 22 procent. Motsvarande 

förklaringsgrad beträffande Matematik 2003-2012 är endast 7 procent och för perioden 2006-

2012 ökar förklaringsgraden till 22 procent (vilket är i linje med sambandet mellan 

migrationsbakgrund och gymnasiebehörighet). Förklaringsgraden av migrationsbakgrund 

beträffande naturvetenskap uppvisade ett liknande mönster som för matematik (Fredriksson et al., 

2013, Skolverket, 2016a). 

TIMSS-undersökningarna5 har ett längre tidsperspektiv (1995-2011) men visar ett liknande 

mönster som för PISA-undersökningarna även om förklaringsgraden här är något lägre. 

Slutsatsen från denna del av Skolverkets studie är att migrationsbakgrund är en del av 

förklaringen till nedgången i andelen behöriga till gymnasiet och till försämringen i de 

internationella undersökningarna men att det återstår att förklara huvuddelen av nedgången i 

PISA och TIMSS-undersökningarna (Skolverket, 2016a). 

Anledningen till diskrepansen i resultatet mellan gymnasiebehörighet och PISA och TIMSS beror 

på att PISA är en urvalsundersökning (drygt 8000 elever på 280 skolor i Sverige 2012) och  där 

andelen elever med migrationsbakgrund är representativ för hela elevpopulationen medan 

studierna av gymnasiebehörighet bygger på registerdata av andelen utan behörighet där elever 

med migrationsbakgrund av olika skäl är klart överrepresenterade. Eftersom elever med 

migrationsbakgrund utgör en större andel av elever utan gymnasiebehörighet och att andelen ökat 

över tid medför det att försämringen beträffande gymnasiebehörighet blir mer uttalad under 

tidsperioden, jämfört med PISA-materialet där försämringen bland elever med 

migrationsbakgrund ”späds ut” i hela urvalspopulationen. Därtill kommer att senaste 

offentliggjorda resultat från PISA är från undersökningen 2012 då andelen nyanlända elever just 

börjat ta fart på allvar. Man kan därför räkna med att nästa omgång PISA kommer att avspegla en 

ytterligare försämring som kan härledas till elever med migrationsbakgrund. 

Det finns emellertid inget som säger att migrationsbakgrund i sig predestinerar misslyckad 

studiegång. Det är viktigt att se de svårigheter en elev har om hen är nyanländ efter skolstart, för 

att dels hinna ikapp sina ålderskamrater, dels hinna lära sig svenska tillräckligt bra, för att uppnå 

gymnasiebehörighet. Det gäller även svårigheter som uppstår i kommuner och skolor för att 

organisera adekvat undervisning och tillgodose skollagens krav på undervisning inom 30 dagar 

efter ankomst, inte minst mot bakgrund av den kraftiga ökningen av nyanlända under hösten 

2015. 

3.1.3. Genus 
Enligt Skolverket har flickor genomgående bättre skolresultat än pojkar. Våren 2015 var drygt 87 

procent av flickorna behöriga till gymnasiet medan knappt 84 procent av pojkarna var det 

(Skolverket, 2015d).  

                                                 
5 TIMSS är en internationell studie som organiseras av IEA. Studien undersöker elevers kunskaper i matematik och 

naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 8. I TIMSS deltar länder från hela världen och studien genomförs vart fjärde 

år. 
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Figur 15 Andel (%) elever med behörighet till nationella program för flickor och pojkar samt totalt, för åren 1998 – 2015. Källa 

Skolverket, 2015c 

Utvecklingen över tid av andelen behöriga till gymnasiet uppvisar samma mönster för flickor 

som för pojkar, men andelen behöriga är genomgående högre för flickor. Det finns inte någon 

konsensus kring vad denna skillnad beror på. Wernersson har i en översikt presenterat generella 

förklaringsmodeller till könsskillnader i skolresultat (Wernersson, 2010). Dels redovisas en 

biologisk förklaringsmodell i vilken könsskillnader i skolresultat föreslås vara  betingade ”av 

naturen givna” skillnader i egenskaper hos pojkar och flickor. Dels diskuteras en social-

konstruktivistisk förklaringsmodell i vilken könsskillnader i skolresultat förklaras av olika sociala 

och kulturella förväntningar på flickor och pojkar, könsmaktsordning i samhället och liknande av 

människan konstruerade förhållanden. Inom denna modell ryms tankespår som skillnader i 

självförtroende mellan pojkar och flickor, inlärd hjälplöshet, bråkighet och utagerande, maskulina 

”anti-plugg kulturer” men även betydelsen av uppmärksamhet från lärare, icke anpassade 

läromedel, olämpliga undervisningsformer. Forskningen på området är omfattande men långt 

ifrån enhetlig och det råder ingen konsensus om förklaringar till könsskillnader i skolresultat.  

Det är ett observandum att samtidigt som flickor i genomsnitt har bättre skolresultat än pojkar 

och större andel behöriga till gymnasieskolan så rapporterar de i högre utsträckning sämre 

psykisk hälsa. Andelen 13-åringar som enligt undersökningen Skolbarns hälsovanor (HBSC) 

känner sig stressade över skolarbetet har varierat sedan 1997/98 men har ökat påtagligt i 

undersökningen 2013/14 jämfört med 2009/10 (Löfstedt et al., 2014) . Bland flickorna 

rapporterade i den senaste undersökningen drygt var tredje individ att de känt sig ganska eller 

mycket stressade, medan drygt var femte pojke gjorde det. Andelen som känt stress över 

skolarbetet är störst bland 15-åringarna där 6 av 10 flickor och drygt 3 av 10 pojkar rapporterade 

sådan stress.  
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3.1.4. Funktionshinder 
Antalet barn med funktionshinder har ökat. Det finns ingen samlad statistik över elever med 

funktionsnedsättning. Enligt Skolverket går de flesta elever med funktionsnedsättning i den 

ordinarie skolan, antingen i ordinarie klasser eller helt eller delvis i särskilda grupper (Skolverket, 

2015a). Man noterar också att alla elever med funktionsnedsättning inte behöver särskilt stöd. För 

många räcker det med särskilt stöd i perioder inom ramen för den ordinarie undervisningen 

medan ett mindre antal behöver omfattande stöd i särskilda verksamhetsformer. Nästan 14 

procent av eleverna i grundskolan hade ett åtgärdsprogram under läsåret 2012/13, under 2013/14 

sjönk andelen något till drygt 12 procent men halverades nästan under läsåret 2014/15 till knappt 

7 procent (Skolinspektionen, 2016). Enligt Skolinspektionen beror troligen den kraftiga 

minskningen på den lagändring som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2014 och som innebar att 

många elever får stöd i form av extra anpassningar.6 Det är oklart hur stor andel av elever med 

funktionsnedsättning och i behov av stöd verkligen får det. Skolverket refererar till en 

undersökning genomförd 2000 i vilken framkom att var femte elev som bedömdes behöva extra 

hjälp i skolan inte fick det (Skolverket, 2015a). Skolinspektionen finner i sin slutredovisning till 

regeringen att skolmyndigheternas genomförda insatser och uppföljningar har haft betydelse för 

förskolors och skolors arbete med barn och elever med funktionsnedsättning och ”bör ha ökat 

deras möjligheter att skapa en tillgänglig utbildning för målgruppen”, men ”att det varken går att 

utläsa en positiv eller negativ förändring på en övergripande nationell nivå avseende 

inriktningsmålen” (Skolinspektionen, 2016). 

Behovet av stöd varierar alltså påtagligt i gruppen med funktionshinder. Det åligger enligt 2010 

års skollag rektor att se till att elevens ”behov skyndsamt” utreds.7 Visar utredningen att det 

föreligger behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas i vilket ska framgå vilka 

behoven är, hur de ska tillgodoses och hur uppföljningen av åtgärderna ska ske. Stödet ska ges i 

den omfattning som krävs för att eleven ska kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.8 

Läs- och skrivsvårigheter är de vanligast förekommande problemen och förefaller vara vanligast i 

lägre skolåldrar. En studie uppskattar antalet elever med läs- och skrivsvårigheter till 7 per 100 

elever i åk 3, vilket innebär att ett par elever i varje klass skulle vara i behov av stöd (Myrberg, 

2007b). I samma studie dras slutsatsen att tidiga insatser är effektiva även om det inte går att 

förutse effekten hos ett enskilt barn. I detta sammanhang bör man även notera SBU:s 

litteraturöversikt om de tester som används för att upptäcka och utreda dyslexi hos barn (SBU, 

2014). I stort sett ingen av de drygt 50 testerna är vetenskapligt utvärderade avseende 

tillförlitlighet och validitet. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ökat under senaste 15 åren. Andelen barn med 

ADHD bedöms vara omkring 5 procent (Socialstyrelsen, 2010). Dessa barn har 

uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet och över- och underaktivitet. Variationen i symtombild 

                                                 
6 Lagändringen gäller 3 kap skollagen och förtydligade att särskilt stöd handlar om insatser av mer genomgripande 

karaktär som inte är möjliga att genomföra inom ramen för ordinarie undervisning, till skillnad mot extra anpassning 

vilket omfattar åtgärder som normalt kan göras inom ramen för ordinarie undervisning.  
7 Skollagen 2010:800, 3 kap. 4§. 
8 Skollagen 2010:800, 3 kap. §§ 9 och 10 
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är stor mellan barnen och kan även variera över tid hos ett och samma barn. Forskningen talar för 

att elever med ADHD bör undervisas i små grupper, få individuella instruktioner, korta intervall 

med regelbundna pauser och fysisk aktivitet. Detta ställer naturligtvis stora krav på skolornas 

förmåga att anpassa skolmiljön till den enskilde elevens förutsättningar till lärande. Enligt 

Skolverkets bedömning förklaras skillnader i skolornas förmåga att anpassa skolmiljön inte 

främst av skillnader mellan kommunerna utan mer av de enskilda skolornas förhållningssätt 

(Skolverket, 2015a).  

Barn med funktionshinder löper som grupp större risk för skolmisslyckanden än andra 

(Skolverket, 2015a). Detta har lett till en diskussion huruvida skolan klarar av sina skyldigheter 

att ge särskilt stöd utifrån det enskilda barnets behov. Denna diskussion har blivit mycket 

omfattande och svår att överblicka genom att den förs utifrån två olika perspektiv. Tinglev har 

benämnt det ena perspektivet för det kategoriska eller neuropedagogiska och det andra för det 

relationella eller kontextuella perspektivet (Tinglev, 2005). Det förra tar sin utgångspunkt i 

barnets individuella svårigheter och egenskaper medan det senare tar sin utgångspunkt i det 

sociala sammanhang i vilket individens funktionshinder kommer till uttryck. Kritiker har påtalat 

risken med att ett kategoriskt perspektiv leder till att eleven blir bärare av problemet vilket 

medför att man diskuterar direkta förklaringar relaterade till specifika diagnoser snarare än att 

diskutera elevens svårigheter i skolmiljön. Det relationella perspektivet innebär att skolan och 

dess pedagogiska metoder och miljö hamnar i fokus då det gäller att utforma åtgärdsprogram.  

Detta har lett till en fortfarande pågående debatt vilken kan kännas väl akademisk. Som 

Skolverket påpekar verkar det rimligt att utreda elevens styrkor och svårigheter för att kunna 

bedöma vilka förändringar i skolmiljön som behövs för att eleven ska kunna nå sina mål 

(Skolverket, 2015a).  

Förutom de uppenbara svårigheterna som kan uppstå i form av bristande fysisk tillgänglighet och 

anpassning av lokaler och utrustning, krav på specialpedagogisk kompetens och liknande för att 

tillgodose elevens speciella behov så som stadgas i skollagen, uppmärksammar Skolverket 

effekter av mer generell karaktär. Verket pekar på risken för negativa effekter i form av sämre 

självuppfattning och andra stigmatiseringseffekter i s.k. negativt differentierade klasser 

(Skolverket, 2009).  

3.2. Skolan 
Skolverket pekar på att samhället förändrades under 1990-talet som en följd av den djupa 

ekonomiska recessionen i decenniets början (Skolverket, 2009). Lågkonjunkturen påverkade även 

arbetslösheten och möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden. Boendesegregationen 

skärptes under årtiondet. Det medförde bl.a. att resurser till skolan, liksom till andra offentliga 

institutioner, krympte. 

Det tillsammans med demografiska förändringar i form av ökad invandring och större 

födelsekohorter under 1980-talet ledde till lägre lärartäthet och större årsklasser, särskilt i slutet 

av 1990-talet  (Skolverket, 2009).  
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Skolkommissionen bedömer i sitt delbetänkande att det främst är på systemnivå som svagheterna 

i den svenska skolan finns. Man nämner t.ex. oklara ansvarsförhållanden, brister i 

resursfördelning, brister i resultatinformation, otillräcklig kompetensförsörjning och en oenig 

nationell styrning av skolan, som viktiga systemsvagheter (Skolkommissionen, 2016).  

3.2.1. Elevsammansättningen  
Sammansättningen av elever i skolan är på många sätt central i analysen av skolresultatens 

förändring över tid. Elevsammansättningen bestäms i stor utsträckning av boendesegregationen, 

skolval, skolstatus och har stort inflytande över kamrateffekter, skolkulturer och elevers 

motivation.  

Skolornas elevsammansättning har blivit alltmer homogen och skillnaderna mellan skolor och 

elevgrupper har ökat (Skolverket, 2009).  

IFAU9 bedömer att de ökade skillnaderna i skolresultat till stor del kan förklaras av skolors 

elevsammansättning avseende föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och migrationsbakgrund 

(IFAU, 2014). 

När Skolverket grupperade landets grundskolor utifrån elevsammansättningen hade skolor med 

stor andel eftergymnasialt utbildade föräldrar och få eller inga nyinvandrade elever ett 

genomsnittligt meritvärde på 236 och fem procent av eleverna saknade behörighet till 

gymnasieskolan (Skolverket, 2015b). Skolor med färre eftergymnasialt utbildade föräldrar och en 

mycket stor andel nyinvandrade elever hade 185 i genomsnittligt meritvärde och 30 procent av 

eleverna uppnådde inte behörighet 

3.2.2. Nyanlända elever 
Som nyanlända räknas de elever som varit bosatta utomlands, nu är bosatt i Sverige och har 

påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju 

år samt har bott i Sverige mindre än fyra år10. 

Enligt Skolverket har både antalet nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund ökat över 

tid (Skolverket, 2016b). Andelen nyinvandrade elever i grundskolan var 2008 drygt 30 200. 

Hösten 2015  hade antalet ökat till över 49 50011, vilket motsvarar 5,1 procent av alla elever i 

grundskolan.  

Skolverket menar att det finns stora brister i likvärdigheten mellan nyanlända elever och övriga. 

Knappt 91 procent av elever med svensk bakgrund var behöriga till gymnasiet, medan 

behörigheten bland elever födda utomlands men som invandrat innan skolstart var 86 procent. 

Bland de elever som anlände till Sverige och började skolan i åk 1 – 5 var behörigheten omkring 

                                                 
9 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 
10 3 kap. 12 a § skollagen (2010:800)  
11 Det går f.n. inte att identifiera nyanlända elever enligt skollagens definition, vilken trädde i kraft 1 jan 2016. De 

angivna antalen bygger på en definition av nyanlända som elever som är födda utomlands, vars båda föräldrar är 

födda utomlands och har kommit till Sverige under de senaste fyra åren. 
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70 procent medan den bland nyanlända som börjat skolan i åk 6 – 9 var 26 procent 2015 

(Skolverket, 2015c). 

Det senaste årets ökning av nyanlända barn har varit dramatisk. Under 2014 anlände drygt 80 000 

asylsökande och under 2015 drygt 160 000. Även om antalet asylsökande minskat kraftigt under 

2016 kommer under många år framöver den stora ökningen under 2015 att vara en formidabel 

utmaning för skolsystemet i att erbjuda likvärdighet . 

Skolverket har i flera nyligen publicerade rapporter beskrivit den ojämna fördelningen av 

nyanlända elever över landets skolor (Skolverket, 2016a, Skolverket, 2016b, Skolverket, 2016c). 

Det finns många skolor och flera kommuner som tar ett oproportionerligt stort ansvar för att 

bereda nyanlända elever undervisning. 

 

Figur 16 Antal kommunmottagna dec 2015-mars 2016 per 10 000 invånare i Västra Götaland. Källa: 

http://www.vgregion.se/flyktingstatistik 

I förhållande till folkmängden är det kommunerna i Dalsland och östra Skaraborgsområdet som 

tagit emot flest flyktingar som beviljats uppehållstillstånd under 2016 i Västra Götaland. Skolan 

är en viktig arena för nyanlända elever, både som en arena för lärande och som en social arena. 

Rätten till likvärdig utbildning är densamma för nyanlända som för andra barn. Kommunen i 

vilken eleven vistas är skyldig att skyndsamt erbjuda nyanlända barn skolgång. Men det 

föreligger en rad utmaningar i omhändertagandet och organiseringen av undervisningen för 

nyanlända som leder till att likvärdigheten kan ifrågasättas. Skolinspektionen rapporterade i en 

översyn om att skollagens föreskrift om att nyanlända barn ska beredas skolplats inom 30 dagar 

efter att de anlänt inte går att uppfylla i majoriteten av kommunerna (Skolinspektionen, 2015b). 

Inspektionen noterar att uppdaterade listor på antalet nyanlända som vistas i kommunerna saknas, 

vidare att det finns stora brister i lärarnas pedagogiska kompetenser för nyanländas lärande. Det 

framkommer också att kommunerna uttrycker ett starkt missnöje med regeringens stöd. 
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Skolkommissionen understryker behovet av en genomlysning av mer långsiktiga konsekvenser, 

möjligheter och behov av åtgärder som ökningen av nyanlända elever skapar, nationellt, regionalt 

och lokalt (Skolkommissionen, 2016). Man efterlyser särskilt förbättrad information och statistik, 

hur finansieringen av investeringar i skollokaler, utrustning och läromedel ska lösas samt 

förbättrad tillgång på språklärare. 

3.2.3. Lärarkompetens 
Skillnader mellan olika lärare och deras undervisning är enligt Hatties metaanalys de viktigaste 

påverkansfaktorerna för elevernas resultat (Hattie, 2009). Men det är problematiskt att utreda 

exakt vad det är i lärares kompetens som genererar sådana skillnader. Ett sätt att definiera vad 

man menar med lärarkompetens är den kompetens som kommer till uttryck via elevernas resultat 

– en prestationsrelaterad kompetens eller ”lärareffektivitet”. Men det förefaller som om en sådan 

definition är ett dåligt verktyg för en analys av påverkansfaktorer – den har karaktären av en 

cirkeldefinition: skillnader i kompetens som är väsentliga för elevernas resultat leder till 

skillnader i elevers resultat. 

En annan definition av lärarkompetens är den formella kompetensen, de formella krav på 

utbildning och examina som ställs på läraren för att denne ska anses behörig. Enligt Skolverket är 

det denna innebörd som vanligen avses i debatten (Skolverket, 2009). 

Ytterligare en innebörd av begreppet är bedömd eller upplevd kompetens. Med det menas den 

kompetens som elever, föräldrar, lärarkollegor och andra bedömer att läraren besitter.  

Lärarkompetens används ofta utan att precisera vilken innebörd man lägger i begreppet, vilket 

medför att analyser av lärarkompetens kan ge helt olika resultat. 

Skolverket beskriver resultaten från både internationell och svensk forskning kring betydelsen av 

lärarnas kompetens men dessa återges inte här. Däremot visar resultaten från dessa studier att 10 

– 15 procent av variationen i elevernas resultat kan härledas till skillnader i lärarnas kompetens 

och att denna skattning är konservativ (Skolverket, 2009). 

I en dansk studie fann man en  betydligt starkare lärareffekt för läsning och matematik inom 

skolor med lägre socioekonomisk status än inom skolor med hög socioekonomisk status (Nye et 

al., 2004). Det härleder författarna till att det sker en selektion av lärare med hög 

prestationsrelaterad kompetens till skolor med hög socioekonomisk status och dessa skolor blir 

mer homogena med avseende på elevernas resultat.  

Forskningen kring betydelsen av lärarnas formella kompetens är motstridig vilket kan bero på att 

här finns många metodproblem. En par svenska studier pekar dock på att formell lärarbehörighet 

kan ha relativt stor effekt på elevernas resultat (Andersson and Waldenström, 2007, Myrberg, 

2007a). 

I sin litteraturgenomgång drar Skolverket slutsatsen att lärarkompetensen är en av de viktigaste 

resursfaktorerna för elevernas resultat (Skolverket, 2009).   
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3.2.4. Skolsegregationen  
Forskningen är enig om att elevsammansättningen i skolorna har blivit alltmer homogen och att 

skillnaderna i resultat mellan skolor och elevgrupper har ökat (Skolverket, 2009). Som en följd 

härav framstår kamrateffekter - elevens prestationer påverkas av kamraternas prestationer - som 

alltmer betydelsefulla. Baserat på internationell forskning menar Skolverket att kamrateffekter 

har stor betydelse för skolresultaten, men pekar samtidigt på att svenska studier är sparsamt 

förekommande. I en litteraturöversikt dras dock slutsatsen att kamrateffekter finns och har stor 

betydelse även i Sverige (Gustafsson, 2006). Det är också slutsatsen i en svensk avhandling i 

vilken författaren konkluderar att kamrateffekter är betydelsefulla i synnerhet för de elever som 

presterar dåliga resultat (Sund, 2007).  

Tanken är då att på en skola där många elever presterar högt drar dessa elever med sig andra till 

ett högre resultat än vad de skulle haft om de gick på en skola där flertalet elever presterar lägre 

resultat. Omvänt gäller att på en skola där många elever presterar sämre tenderar dessa att dra 

med sig andra elever till ett sämre resultat än de skulle haft om de gick på en skola där flertalet 

presterar bättre. Kamrateffekter kan alltså vara en av underliggande mekanismer bakom den 

ökande variationen mellan skolor beträffande skolresultat.  

Skolverket noterar att i början av 1990-talet förändrades bidragssystemen och möjligheterna att 

starta friskolor (Skolverket, 2009). Forskningen ger inget entydigt svar på i vad mån reformerna 

är orsaken till den ökade skolsegregationen sedan början av 1990-talet. Under samma tid 

förstärktes även boendesegregationen vilket gör det svårt att urskilja betydelsen av 

valfrihetsreformerna från den effekt boendesegregationen har på en ökad homogenitet i skolorna 

och ökade skillnader mellan dem. IFAU har i en studie undersökt hur skolsegregationen varierar 

med boendesegregation (IFAU, 2014). 

 

Figur 17 Andel av den totala variationen i elevers förväntade betyg som förklaras av skola, skolområde och kommun. (Källa: 

IFAU, 2014)  
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I Figur 17 redovisas hur stor andel av den totala variationen i skolresultat som kan förklaras av 

segregation på skolnivå, bostadsområdesnivå (Skolområde) och på kommunnivå. Fram till mitten 

av 1990-talet följer de olika segregationsnivåerna varandra, men därefter ökar andelen av den 

totala variationen i skolresultat, på skol- och bostadsområdesnivå. Ökningen är något större på 

skolnivå än på bostadsområdesnivå (de två översta linjerna), vilket innebär att skolsegregationen 

förefaller ha ökat något mer än vad man skulle förvänta utifrån ökningen av boendesegregation. 

Det framgår även ur den understa linjen vilken anger variationen mellan skolor då man i den 

statistiska modellen kontrollerar för bostadsområdesnivån. Segregationen mellan skolor förklarar 

således omkring en femtedel av den totala variationen i skolresultat och av denna andel står 

boendesegregationen för den absolut största delen. Man måste då komma ihåg att även om 

betydelsen av skol- och boendesegregation har ökat kan fortfarande fyra femtedelar av 

variationen i skolresultat förklaras av skillnader mellan elever inom skolor. 

I sin kunskapsöversikt pekar Skolverket på möjligheten av att en del av den oförklarade 

variationen i skolresultat kan förklaras av ”osynlig segregation” (Skolverket, 2009). Den osynliga 

segregationen handlar om att elever med högre studiemotivation söker sig till skolor med hög 

andel av föräldrar som har hög utbildningsnivå.  

När man diskuterar förklaringar till de ökande skillnaderna i skolresultat måste man beakta den 

interaktion mellan skolfaktorer, bostadsområdets socioekonomiska karaktär och den enskilde 

elevens socioekonomiska bakgrund samtidigt. Bunar föreslår tre faktorer som centrala för 

skolsegregationen: boendesegregationen, valfriheten och andelen nyanlända (Bunar, 2015). 

Boendesegregationen och skolvalsreformen diskuteras nedan. 

Analyser av PISA-resultat påvisar en ökande variation i samtliga kompetensområden sedan 

början av 2000-talet (Fredriksson et al., 2013). Föräldrarnas utbildningsnivå är den faktor som 

har störst förklaringsvärde (Skolverket, 2009). Jämfört med faktorer som t.ex. kön och etnicitet är 

förklaringsvärdet dubbelt så stort för föräldrars utbildningsnivå.  

Trendstudier på PIRLS-data12 visar att visar att relationen mellan elevers socioekonomiska 

bakgrund och läsförståelse har ökat sedan 1990-talet (Yang-Hansen, 2008).  

Skolverket pekar på att den ökande variationen mellan skolor också kan härledas ur strukturella 

förändringar sedan 1990-talet (Skolverket, 2009).  

Decentraliseringen/kommunaliseringen medförde förändrade styrmodeller. En grundtanke var att 

resursfördelningen skulle bli mer effektiv och behovsstyrd. Resursfördelningen till skolorna ser 

olika ut i kommunerna vilket man förvisso kan förvänta sig vid en decentralisering men enligt 

Skolinspektionen är inte behoven styrande i den utsträckning som var intentionen. 

3.2.5. Organiseringen  
Skolans organisering av undervisningen har enligt Skolverket lett till en ny typ av differentiering 

som genomförts inom ramen för den sammanhållna skolan (Skolverket, 2009). Man noterar att ett 

                                                 
12 PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study. Det är en internationell studie som undersöker 

läsförmågan hos elever i årskurs 4. 
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ökande antal elever är i behov av särskilt stöd. Elever med behov av särskilt stöd hanteras ofta 

med ”särskiljande lösningar”, dvs lösningar som innebär att man skiljer barnen i behov av särskilt 

stöd från sina klasskamrater för att bedriva anpassad undervisning. Med tanke på att behov av 

särskilt stöd uppstår i mötet mellan eleven och den omgivande miljön drar man slutsatsen att 

skolornas möjligheter att anpassa undervisningen till olika behov tycks ha minskat.  

Skolverket pekar på att styrdokumenten från 1990-talets början betonade vikten av att 

undervisningen skulle anpassas efter elevens behov och gav utrymme för lärarens tolkningar 

vilket sammantaget kunde förväntas leda till varierande arbetsformer (Skolverket, 2009). Men 

snarare har, menar Skolverket, undervisningsformerna schabloniserats och lett till generella 

förändringar vilka karakteriseras av ett ökat inslag av eget arbete och en ansvarsförskjutning mot 

eleverna själva. Andelen individuellt arbete har ökat där eleverna själva förväntas att i högre grad 

ta ansvar för att själva planera och genomföra studierna.  

Det finns enligt Skolinspektionen en förändring i synen på hur skolan ska utforma 

undervisningen utifrån elevers behov. Förändringen har inneburit en tydlig tendens till att 

individualisera elevers skolproblem och därmed i högre grad göra eleverna till de enda bärarna av 

sina skolproblem (Skolinspektionen, 2014).  

Dessa förändrade krav och förväntningar på eleven har haft störst negativa konsekvenser för 

elever med särskilda behov. Förändringarna har också inneburit att betydelsen av stöd från 

föräldrarna, deras utbildningsnivå och kulturella kapital, har ökat.  

Skolverkets uttolkning av forskningen kring differentiering genom sådana schabloniserade 

lösningar är att de påverkar resultaten negativt (Skolverket, 2009). De positiva effekter som 

uppnås genom att högpresterande elever placeras tillsammans går förlorade genom att 

lågpresterande elever placeras tillsammans. Effekterna av en tidig upptäckt av särskilda behov 

förefaller snarast leda till en alternativ skolgång vilken avslutas i det individuella programmet. 

Risken för ett skolmisslyckande i samband med en sådan alternativ skolgång är högre bland 

elever där föräldrarna har låg utbildningsnivå. 

Särskilda insatser baserade på differentieringsprinciper tycks även medföra 

stigmatiseringseffekter vilka påverkar både motovation och självvärdering negativt. 

3.2.6. Skolan som arbetsmiljö 
Arbetsmiljölagen gäller även i skolan för elever och skolpersonal och omfattar både fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö. Baserat på data från Undersökningen om barns levnadsförhållanden har 

SCB sammanställt en rapport om barns upplevelser av skolan när det gäller arbetsmiljön i skolan, 

trygghet, stress, relationer till andra elever och vuxna på skolan (SCB, 2012).  

Nio av tio elever känner sig trygga i skolan, har minst en nära vän, tycker att de får tillräckligt 

med hjälp  av lärarna när de behöver det, även om det är vanligare att de yngre eleverna får hjälp 

än de äldre. Samtidigt känner sig två av tre stressade över minst en av följande: läxor och prov, 

höga krav från föräldrarna, för lite tid mellan lektioner. Var fjärde elev känner sig stressade av 

minst tre av dessa saker, flickor oftare än pojkar och äldre oftare än yngre.  
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Tre procent rapporterar att andra barn slår dem eller på annat sätt gör dem illa minst en gång per 

månad. Ett av tio barn upplever att andra elever inte gillar dem. Vart fjärde barn har någon i sin 

klass som mobbar dem.  

Temagruppen Unga i arbetslivet undersökte orsaker till skolavhopp bland gymnasieelever i form 

av intervjuer med 379 unga som är delaktiga i projekt finansierade av Europeiska Socialfonden 

och som inte fullföljt sina gymnasiestudier (Temagruppen Unga i arbetslivet, 2013). Fler än 

hälften av dessa ungdomar angav mobbning som den främsta orsaken till avhopp och de 

upplevde ofta att de vuxna inte gör något fastän de vet vad som sker. Den näst vanligaste orsaken 

var att de inte nådde kunskapsmålen på grund av bristande pedagogiskt stöd. Andra orsaker var 

till exempel att vuxna inte brydde sig, dåligt bemötande, stökig skolmiljö och oupptäckta 

neuropsykiatriska funktionshinder.  

3.3. Resurser 
En bärande tanke i decentraliseringsreformerna i början av 1990-talet var att kommunerna genom 

sin kunskap om lokala förhållanden kunde styra resurserna efter behoven och att 

resursallokeringen därför blev mer effektiv. Det har visat sig svårt att utvärdera om det blev som 

man tänkt. Skolverket har i en rad studier visat att variationerna såväl mellan som inom 

kommunerna varierar stort i resurstilldelning. En viktig fråga är om skillnaderna har ökat sedan 

1990-talet. Forskningen uppvisar motsägelsefyllda resultat. I en studie analyserades förändringar 

i kommunernas resursallokering 1989-2005 och forskarna drar slutsatsen att variationen mellan 

kommunerna i de totala resurserna samt i lärartäthet minskade under perioden (Ahlin and Mörk, 

2005). I en annan studie visar forskarna att variationen i lärartäthet har ökat fram till 2000-talet 

och att försämringarna fr.a. skett i den nedre delen av fördelningen (Fredriksson and Öckert, 

2007).  

I dessa studier tar man inte särskild hänsyn till att kommunernas förutsättningar kan variera. 

Vissa faktorer kan vara svåra att påverka för kommunerna medan andra erbjuder kommunerna 

visst handlingsutrymme. De mer opåverkbara, strukturella, faktorerna förefaller ha störst 

betydelse för att förklara variationen mellan kommunerna, men att övriga faktorer inte är 

betydelselösa (Fransson and Wennemo, 2003).  De strukturella faktorerna förefaller dessutom ha 

minskat i betydelse i takt med att besluten om resursallokering decentraliserades. En alternativ 

tolkning är att det statliga utjämningsbidraget har bidragit till att minska strukturella faktorers 

betydelse.  

3.3.1. Lärartäthet vs. demografiska växlingar 
Enligt Skolverket minskade lärartätheten från drygt 9 lärare per 100 elever vid 1990-talets början 

till 7,5 lärare 1997/98, varefter den ökade till 8,3 per 100 elever 2006/07 (Skolverket, 2009). 

Läsåret 2014/15 var antalet lärare per 100 elever 8,2 i riket. I Västra Götaland var antalet lärare 

per 100 elever 8,1.13 Det finns emellertid stora variationer i lärartäthet i landets skolor. 

Lärartätheten varierar mellan 5 och 16 lärare per 100 elever men de flesta skolor har en 

lärartäthet mellan 8 och 10 lärare per 100 elever. Andelen lärare med pedagogisk 

                                                 
13 Data från Skolverkets databas SIRIS  http://siris.skolverket.se 
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högskoleexamen har minskat sedan 1990-talet från 94 procent till 85 procent 2006/07. Läsåret 

2014/15 var andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen i riket 84,8 procent och i Västra 

Götaland 86,1 procent. 

Variationen i lärartäthet över tid har fr.a. att göra med variationer i årskullarnas storlek samt 

antalet nyanlända elever och i mindre utsträckning i antalet lärare.  

Forskningen visar tämligen entydigt, enligt Skolverket, att de generella effekterna på 

studieresultat av både lärartäthet och klasstorlek är relativt svaga. Däremot har dessa faktorer 

väsentligt mycket större betydelse för yngre elever och för elever med sämre 

studieförutsättningar eller svagt föräldrastöd. 

En i det här sammanhanget ofta  citerad studie är den metaanalys av metaanalyser som tidigare 

nämnts. Hattie´s studie omfattar fler än 800 metaanalyser med totalt 50 000 enskilda 

undersökningar som inkluderade sammanlagt fler än 80 miljoner individer (Hattie, 2009).  Hattie 

kategoriserade en rad faktorer grupperade under huvudkategorier såsom eleven, hemmet, skolan, 

läraren, läroplanen och undervisningen. I hans analys framstod läraren, läroplanen och 

undervisningen som de kategorierna med störst effekt på studieresultaten bland eleverna. 

Hemmet och skolan hade något svagare effekter.  

Man måste dock vara försiktig med att generalisera slutsatser från den här typen av studier till 

specifika kontexter, t.ex. till skolsituationen under svenska förhållanden. En så här stor 

metaanalys innehåller med nödvändighet en hel del generaliseringar och tenderar att ignorera 

specifika kontextuella faktorer vilka kan ha stor betydelse i ett visst sammanhang. Hattie´s 

kritiker pekar på att han visserligen erkänner betydelsen av t.ex. socioekonomiska faktorer men 

väljer att ignorera sådana i sina analyser: 

“Hattie acknowledges the important role of socioeconomic status and home 

background, […] but chooses to ignore it. That is his choice: but it is easy for 

those seeking to make policy decisions to forget this significant qualification.” 

(Snook et al., 2009) 

Läraryrket förväntas vara ett framtida bristyrke (Skolinspektionen, 2015a). Skolkommissionen 

drar slutsatsen att bristande förutsättningar för lärarna att göra ett bra arbete är ett grundläggande 

problem i svensk skola (Skolkommissionen, 2016). Kommissionen efterlyser därför kraftfulla 

initiativ från statsmakterna och huvudmännen.  

3.3.2. Resursfördelning 
Mot bakgrund av en ökad segregation är det relevant att relatera kommunernas principer för 

resursfördelning till resultatutvecklingen. Skolverkets studie visar att kommunerna i liten grad 

fördelar resurser utifrån skolornas olika förutsättningar, vilket ytterligare kan bidra till en ökad 

resultatspridning mellan skolor (Skolverket, 2009). 

Resultaten från en studie av Skolverket visade att kommunerna oftast ger resurser till skolorna 

utifrån principen en summa per elev och att de kompensatoriska inslagen utifrån 
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elevsammansättning ofta är relativt blygsamma. I undersökningen angav endast 6 av 10 

kommuner att deras resursfördelning väger in socioekonomiska faktorer och att de 

kompensatoriska inslagen handlade om i genomsnitt 6 procent av den totala budgeten 

(Skolverket, 2009).  En viktig slutsats är att behovet av särskilt stöd är relativt och att därför det 

kan vara svårare för en skola med större behov att få tillgång till stödinsatser. 

3.3.3. Skolpolitik 
Utbildningsreformerna i början av 1990-talet motiverades bl.a. med att fler fristående skolor 

skulle bidra till det lokala inflytandet och konkurrensen mellan skolorna vilket sammantaget 

förväntades höja kvaliteteten i undervisningen. Huruvida dessa reformer verkligen påverkat 

skolresultaten är oklart. Forskningen ger motstridiga resultat. Frågan har också en väsentlig 

ideologisk laddning. De genomsnittligt högre resultaten i fristående skolor har väckt frågan om 

det är en effekt av högre kvalitet eller om det snarare är en effekt av boende och skolsegregation. 

Många studier visar att skolsegregationen ökat men de ger inte svar på frågan om det är 

skolvalsreformen som orsakat detta. Det förefaller finnas en tämligen god enighet bland forskare 

om att boendesegregationen har stor betydelse för skillnader i skolresultat och hur elever väljer 

utbildning. Däremot finns ingen enighet vilket sambandet är mellan skolsegregation och 

boendesegregation respektive skolvalsreformen. Skolverket noterar en tendens till att slutsatsen 

är beroende av vetenskaplig ansats: 

”Tillspetsat kan man säga att ekonomer och statsvetare finner att reformen 

bidragit till minskad eller åtminstone inte ökad segregation, medan pedagoger, 

sociologer och Skolverket, med hänvisning bl.a. till de osynliga effekterna, 

finner att reformen förstärkt segregationen.” (Skolverket, 2009) 

Fler forskare menar att man inte kan underlåta att väga in betydelsen av boendesegregation i 

studier av samband mellan valfrihetsreformerna  och skolsegregation (Lindbom and Almgren, 

2007, Gustafsson, 2007). En aspekt av detta är i vad mån skillnader i skolresultat i kommunala 

och fristående skolor kan förklaras av elevernas socioekonomiska bakgrund. Myrberg finner i sin 

avhandling att indikatorer på kulturellt kapital förklarar skillnader i skolresultat mellan friskolor 

och kommunala skolor bland 9-10-åringar (Myrberg, 2006). Kontrollerar man för sådana faktorer 

samt föräldrarnas utbildningsnivå försvinner skillnaderna mellan friskolor och kommunala.  

Skolverket analyserar i en av sina studier hur likvärdigheten har förändrats över tid (Skolverket, 

2006). Analysen bygger på en rad källor såsom PISA, TIMSS, meritvärde/slutbetyg i 

grundskolan med flera. Skolsegregationen är central i analysen i vilken man visar att effekterna 

av skolsegregationen ökat kraftigt under studietiden (1998-2004) och diskuterar olika aspekter av 

segregationen. Så finner man att skolsegregationen baserad på socioekonomisk bakgrund har ökat 

påtagligt medan segregation baserad på migrationsbakgrund inte har förändrats. En slutsats är att 

den ”tysta segregationen” haft stor betydelse under den studerade tidsperioden, dvs sådan 

segregation som beror på faktorer som är svåra att mäta, t.ex. skolval som betingas av elevers 

studiemotivation. En övergripande slutsats från studien är att likvärdigheten i svenska skolor 

minskat som en följd av skolvalsreformen i början av 1990-talet. 
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IFAU har i en senare studie undersökt sambanden mellan skolvalsreformen och 

skolsegregationen (Böhlmark et al., 2015). Analysen baseras på data om avgångselevers 

socioekonomiska bakgrund och migrationsbakgrund, med relativt grova kategoriseringar 

(inkomstnivå respektive utländsk bakgrund och född utomlands) under perioden 1993 - 2009. 

Analysen gjordes med hjälp av en regressionsmodell i vilken sambandet mellan skolval och 

skolsegregation efter att hänsyn tagits till förändringen i boendesegregation och kommunernas 

demografiska sammansättning 1993. En sådan analys undersöker sambandet men kan inte avgöra 

kausalitet, dvs om det är skolvalet som givit upphov till skolsegregationen eller om det är 

tvärtom. Eftersom skolvalsreformen genomfördes i hela landet samtidigt finns inte någon 

kontrollgrupp, vilket tillsammans med det faktum att sambandet mellan skolval och 

skolsegregation kan uppstå på grund av faktorer som inte inkluderats i analysen leder till 

slutsatsen att man bör vara försiktig med slutsatser om kausalitet. Forskargruppen gjorde 

emellertid en rad känslighetsanalyser vilka enligt gruppen indikerade att det därmed är ”sannolikt 

att friskolevalet har bidragit till ökad skolsegregation mellan dessa grupper [dvs mellan elever 

med och utan migrationsbakgrund; förf:s anm.]”. 

Även om den dominerande förklaringsfaktorn är boendesegregationen finner man att 

friskoleexpansionens samband med skolsegregationen motsvarar i genomsnitt 18 procent av den 

totala ökningen av skolsegregationen under den studerade tidsperioden. Författarna påminner 

också om att graden av skolsegregation är låg i ett internationellt perspektiv men att resultaten 

stöder slutsatser i internationell forskning om att valfrihetsreformer kan öka skolsegregation. I 

vilken utsträckning det sker sammanhänger dock med många andra faktorer, inte minst 

skolpolitiska beslut. 

En begränsning i de studier av skolsegregationen som refererats ovan ligger i själva den 

kunskapsteoretiska ansats som det innebär att studera samhällsfenomen med hjälp av kvantitativa 

metoder. Sådana ger möjligheter att pröva hållbarheten i hypoteser om samband mellan 

exponeringar och utfall och ger en uppfattning om storleken och styrkan i sådana samband. 

Däremot är det ofta svårare att med hjälp av kvantitativa studier förstå varför resultaten i vissa 

skolor blir sämre än i andra.  

Bunar är inne på en sådan problematisering då han efterlyser ett annat fokus för att förstå hur 

valfrihetsreformen påverkar olika grupper av elever. Han menar att det är väsentligt att rikta 

forskningens analytiska fokus och kritiska blick även mot skolor med lägst prestationer. 

När man gör det finner man, enligt Bunar, att eftersom valfriheten utnyttjas selektivt leder den till 

”fördjupad exkludering, utanförskap och urholkat självförtroende hos elever. Valfriheten 

förstärker och fullbordar den negativa utveckling som boendesegregationen lagt grunden till.” 

(Bunar, 2015) 

3.4. Samhället i övrigt 
Barns förmåga att lära är utöver individuella faktorer och faktorer relaterade till skolan, även 

beroende av samhälleliga förhållanden vilka inte individen själv eller skolan kan påverka.  
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Den ekonomiska recessionen i början av 1990-talet påverkade starkt utbildningssystemet. 

Förutom att den föranledde en ekonomisk åtstramning av skolans resurser påverkades 

livsvillkoren för de flesta. Under 1980-talet och i början av 1990-talet fortsatte en av tre 

avgångselever från grundskolan in i gymnasiets teoretiska linjer, en av tre på någon 

yrkesförberedande linje och en av tre kom ut i arbetslivet. Ungdomsarbetslösheten var låg. Inom 

bara något år efter att krisen brutit ut gick luften ur arbetsmarknaden och ungdomsarbetslösheten 

sköt i höjden. Samtidigt implementerades en rad reformer på utbildningsområdet vilket enligt 

Skolverket ledde till att ”det svenska skolsystemet på kort tid förändrades från ett av västvärldens 

mest centraliserade system till ett av de mest avreglerade” (Skolverket, 2009). 

Under denna turbulenta tid påverkades naturligtvis barnens livsvillkor av en rad olika faktorer 

men föräldrarnas livsvillkor och den tilltagande boendesegregationen tillhör de faktorer utanför 

skolan som haft störst betydelse för barnens skolkarriär. 

3.4.1. Familjen och dess livsvillkor 
Skillnaderna bland barnhushållen beträffande ekonomisk standard är stora och hushållens 

sårbarhet för samhällsförändringar varierar med föräldrarnas socioekonomiska situation.  

IFAU har i en studie av bl.a. familjebakgrundens betydelse för skolresultaten dragit slutsatsen att 

elevens familjebakgrund har betydelse men betydelsen tycks inte ha ökat över tid (Böhlmark et 

al., 2015). Denna slutsats har i en kommande studie problematiserats. Forskarna noterar att om 

man använder ett mer fingradigt utbildningsmått framträder en tydlig ökning av sambandet 

mellan föräldrarnas utbildningsnivå och elevens meritvärde under perioden 1988 till 2014 

(Gustafsson and Yang-Hansen, 2016). 

Skolverkets analyser visar att betydelsen av vilken skola en elev går i har blivit större sedan slutet 

av 1990-talet (Skolverket, 2012). I grundskolor med en större andel elever med gynnsam 

socioekonomisk bakgrund tenderar resultaten att vara högre även för elever med mindre 

gynnsamma förutsättningar.  

Det finns en stark samvariation mellan hushållets tillgång till ekonomiska, materiella och 

kulturella/politiska resurser och föräldrarnas förmåga att stödja elevens skolarbete. Det är ett 

samband som finns i de flesta höginkomstländer. Så noterar t.ex. OECD att ” Disadvantaged 

parents tend to be less involved in their children’s schooling, for multiple economic and social 

reasons.” (OECD, 2012) 

Men här är det viktigt att problematisera påståendet att föräldrar med små resurser är mindre 

involverade i sina barns skolgång. Bunar diskuterar detta och skriver att föräldrar med 

migrationsbakgrund drar sig för att försöka påverka skolan för att inte uppfattas som besvärliga 

eller att de till följd av migrationsbakgrund inte har tillräckliga kunskaper om skolsystemet: 

”Det viktiga budskapet och rekommendationen här är att skolor måste börja 

prioritera relationer med föräldrar och deras närsamhällen, inte minst genom 

att inte bara identifiera mentorer, utan även för att stötta dem genom till 

exempel handledning.” (Bunar, 2015) 
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Bunar redovisar en rad studier som visar att föräldrar med lägre socioekonomisk bakgrund eller 

migrationsbakgrund oavsett om de bor i områden med låg status eller på andra ställen, är 

involverade i deras barns skolgång, om än inte involverade på det sätt som  är norm eller på 

skolans villkor. Det finns resurser i närområdet och bland föräldrar som inte utnyttjas, menar 

Bunar (Bunar, 2015). 

3.4.2. Boendesegregation 
Boendesegregation är som tidigare påpekats en av de viktigaste faktorerna bakom 

skolsegregationen. Boendesegregationen har ökat såväl beträffande socioekonomisk grund som 

beträffande etnisk grund. Samtidigt är boendesegregation inte någon ny  företeelse. Redan under 

1960-talet fanns en segregationsdebatt utgående från det då pågående miljon-programmet vilket 

enligt vissa debattörer riskerade leda till social utsatthet genom sin anonyma framtoning 

(Guevara, 2014). 

Det som skett sedan dess är att boendesegregationen ändrat karaktär. Syftet med satsningen på 

miljonprogrammet var bl.a. att skapa förutsättningar för en större inflyttning till de större städerna 

där arbetsmarknaden expanderade kraftigt. Dessa områden attraherade både högutbildade 

höginkomsttagare och grupper med lägre utbildning och inkomster, dominerad av arbetare från 

svenska landsbygdsområden samt invandrare från t.ex. Finland och södra Europa. Medan den 

förra gruppen hade resurser för att välja bostadsområde var den senare gruppen mer eller mindre 

hänvisad till miljonprogrammets områden(Bråmå, 2006).  

När man i dagligt tal talar om segregerade områden talar man vanligtvis om bostadsområden som 

domineras av grupper med små ekonomiska, kulturella och politiska resurser. Detta avspeglas i 

hur segregationen avbildas i statistiska tabeller och i media där man ofta karakteriserar graden av 

segregation genom att mäta andelen av individer som är arbetslösa, utländsk bakgrund, låg 

inkomst, dvs kategorier som uttrycker låg nivå av tillgång till resurser. Segregation blir då en 

fråga om ”grad av utanförskap”. Men en sådan hållning riskerar att avleda uppmärksamheten från 

segregationens relationella karaktär – ett bostadsområdes grad av utsatthet kan endast förstås i 

relation till graden av utsatthet i andra bostadsområden i en stad eller annat geografiskt avgränsat 

större område (Guevara, 2014). Bråmå beskriver segregationens relationella karaktär: 

Residential “segregation is an aggregate level phenomenon. It can only be 

measured on the macro level. If measurements use residential areas or 

neighbourhoods as sub-areas, which is most common, it is the city that is 

segregated and not the individual neighbourhoods. This might seem an 

insignificant detail, but I believe it has consequences for how the phenomenon 

is understood. To refer to residential areas where the problems of residential 

segregation are most salient as the ‘segregated neighbourhoods’ will direct the 

attention away from the relational character of the phenomenon, and thus 

nurture a belief that segregation is a phenomenon that is isolated to these 

‘problem neighbourhoods’ – a problem in those neighbourhoods, for those 

neighbourhoods – when a more accurate description would be to say that the 
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situation there is only a reflection of the problems in society at large” (Bråmå, 

2006) 

Boendesegregation handlar enligt detta sätt att se om relationer mellan bostadsområden som vart 

och ett är mer eller mindre homogent med avseende på t.ex. socioekonomiska förhållanden, 

belägna inom ett större geografiskt område. Med ett relationellt perspektiv blir symboliska 

faktorer såsom ett bostadsområdes status och rykte men också bostadsområdets 

befolkningssammansättning och grad av homogenitet viktiga för att förklara den lokala skolans 

elevsammansättning, enligt vissa forskare t.o.m. den  främsta determinerande faktorn (Bunar, 

2015). 

Skolkommissionen ”ser i likhet med OECD ett behov av att utveckla en modell som möjliggör 

val av skola samtidigt som segregation och minskad likvärdighet motverkas (Skolkommissionen, 

2016). Ett obligatoriskt skolval som kombineras med relevant och allsidig information till elever 

och vårdnadshavare bör övervägas”. Kommissionen ger emellertid inte några förslag på hur en 

sådan politik ska utformas.
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4. Insatser för att motverka skolmisslyckanden 
Som framgått ovan är skolmisslyckanden ett komplext problem för vilket det inte finns en enskild 

”silver bullet”, utan kräver samordning av insatser bland flera huvudmän och aktörer. Det har inte 

varit möjligt att inom ramen för denna översikt göra en kartläggning av de insatser som 

genomförs eller planeras i Västra Götaland för att motverka skolmisslyckanden. Man kan dock 

konstatera att de flesta kommuner uppmärksammar problemet och har mer eller mindre 

utvecklade handlingsplaner.  

I denna översikt redovisas kortfattat vilken typ av satsningar som på basis av forskning och annan 

kunskap är väsentliga för att motverka skolmisslyckanden. Den innehåller inte någon 

kartläggning av pågående insatser i regionen. 

En viktig utgångspunkt är att skolmisslyckanden ses som en lång process vars första tecken kan 

vara bristande motivation och engagemang, senare skolfrånvaro och skolk, icke uppnådd 

gymnasiebehörighet och vars extrema ändpunkt är skolavhopp. En ytterligare utgångspunkt för 

en handlingsplan utifrån ovanstående redovisning är att det är möjligt att påverka barnets 

förutsättningar till lärande genom insatser redan tidigt i ålder, t.ex. via insatser i förskolan. 

Detta är i linje med bl.a. OECD:s rekommendationer som menar att det behövs satsningar för att 

förebygga skolmisslyckanden redan i tidig ålder ända upp till åtminstone till och med 

gymnasienivå (OECD, 2012).  

OECD menar också att det är väsentligt att utbildningspolitiska satsningar kombineras med 

insatser för att förbättra förutsättningarna för barn från hem där föräldrastödet av olika skäl inte är 

tillräckligt. 

4.1. Insatser inriktade mot eleven 

4.1.1. Insatser under de tidiga åren 
Ett proaktivt förhållningssätt bör handla om att initiera insatser redan under de första  

levnadsåren. Anledningen är att utvecklingen av individens kognitiva och socio-emotionella 

förmåga grundläggs under tidig barndom (Shonkoff et al., 2009). Under de tidiga åren bildas en 

mängd kopplingar mellan olika centra i hjärnan vilka har stor betydelse för barnets syn och 

hörsel, språk- och talutveckling samt dess kognitiva förmåga. Hastigheten med vilken dessa 

kopplingar sker är enorm. Man räknar med att det i genomsnitt bildas 700 synapser per sekund 

under det första levnadsåret. Hastigheten varierar från individ till individ och påverkas av stimuli 

i barnets omgivning, t.ex. verbala, emotionella, sensoriska stimuli. Det förefaller  finnas en 

biologisk ”klocka” då hjärnan är särskilt känslig för stimuli. Under dessa ”kritiska perioder” 

utvecklas kontakterna mellan hjärnans olika centra särskilt snabbt (Maggi et al., 2010).  
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Figur 18 Hjärnans utveckling under barndomen och de ”kritiska perioderna” för syn och hörsel, tal och språkutveckling samt 

högre kognitiva funktioner. (Shonkoff et al., 2009) 

Det är alltså under den tidiga barndomen som förmågan till lärande grundläggs. Satsningar på att 

stimulera tal och språkutveckling liksom barnets kognitiva förmåga är speciellt effektiva under de 

första åren. Sådana satsningar gynnar särskilt barn från hem där vårdnadshavarna av olika skäl 

har sämre förmåga att stödja barnets kognitiva utveckling och kan därför vara ett viktigt verktyg 

för att minska de sociala skillnaderna i skolmisslyckanden på sikt (Gustafsson et al., 2010).  

Betydelsen av tidiga insatser belystes i den tidigare nämnda engelska studien (se sidan 26) i 

vilken man följde barnen från 22 månaders ålder till 10 års ålder och mätte med vissa mellanrum 

barnets kognitiva förmåga.  

Undersökningen ger stöd till påståendet att det är viktigt med satsningar i riktigt tidig ålder och 

att förskoleåren är särskilt viktiga. Detta är också i överensstämmelse med beräkningar av ”return 

of investment” för satsningar i olika åldrar för att motverka skolmisslyckanden.  

Figur 19  Return of investments för en investering till fast värde i olika åldrar fördelat på barn med olika socioekonomisk 

bakgrund. Bearbetat från Woessman, 2006.  
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Ovanstående diagram visar resultaten från en rad beräkningar baserade på insikten att under de 

tidigaste åren läggs grunden för kunskaper och färdigheter som tillägnas senare i livet, under 

skolåren och senare under vuxenlivet (Cunha et al., 2006). Diagrammet visar att investeringar 

gjorda tidigt i livet har betydligt större ”return of investment” än de gjorda senare. Det gäller i 

särskilt hög grad för barn med låg socioekonomisk bakgrund (Woessman, 2006). 

Ekonomipristagaren år 2000, James Heckman, är en av dem som arbetat med sådana beräkningar 

och utifrån dessa drar han slutsatsen att 

”Logiken är ganska klar utifrån en ekonomisk synvinkel. Vi kan investera tidigt 

för att minska skillnader och förhindra utbildningsklyftor, eller vi kan betala 

för att minska dem senare, då de är svårare och dyrare att åtgärda. I vilket fall 

kommer vi att få betala. Och, vi behöver göra både och under en tid. Men det 

finns en viktig skillnad mellan de båda ansatserna. Att investera tidigt tillåter 

oss att forma framtiden; att investera senare binder oss till att hantera de 

förlorade möjligheterna från det förflutna”.14 (Heckman, 2011) 

Förutom att bättre ta tillvara de resurser som finns i bostadsområdet bör man även lyfta fram 

förskolans betydelse för barnens kognitiva, matematiska och språkliga utveckling. 

Även om satsningar i tidig barndom är nödvändiga för att påverka skolmisslyckanden i framtiden 

och att tidiga insatser är mer kostnadseffektiva än senare under tonårstiden, behövs naturligtvis 

de senare insatserna göras också. Det måste vara möjligt att hålla två saker i huvudet samtidigt.  

4.1.2. De senare insatserna  
De senare insatserna förefaller att domineras av insatser med skolan som arena. Man måste då 

minnas att effektiviteten i dessa insatser påverkas av externa faktorer, t.ex. av boendesegregation. 

De externa faktorerna präglas ofta av hög komplexitet och är naturligtvis svåra att påverka. 

Forskningen talar för att boendesegregationen interagerar med det fria skolvalet och en 

tilltagande individualisering på ett sätt som missgynnar elever från hem där föräldrarna har 

svårare att stödja elevens lärande. Därtill kommer den utmaning för kommunerna som ligger i ett 

ökande antal nyanlända elever. Detta är naturligtvis förhållanden som man måste förhålla sig till 

och bättre förstå hur de påverkar förutsättningarna för att de senare insatserna ska lyckas nå sina 

mål.  

                                                 

14 “the logic is quite clear from an economic standpoint. We can invest early to close 

disparities and prevent achievement gaps, or we can pay to remediate disparities, when they are 

harder and more expensive to close. Either way we are going to pay. And, we’ll have to do both 

for a while. But, there is an important difference between the two approaches. Investing early 

allows us to shape the future; investing later chains us to fixing the missed opportunities of the 

past”.  (Heckman, 2011) 
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OECD understryker vikten av att insatser mot skolmisslyckanden samordnas med andra 

satsningar som i ett bredare perspektiv syftar till att motverka ojämlika livsvillkor generellt i 

samhället. Alltför ofta genomförs insatser som syftar till att minska risken för skolmisslyckanden 

men vars effekter motverkas av beslut inom andra politikområden vilka genererar ojämlika 

livsvillkor. Ur ett förvaltningsmässigt perspektiv bör därför strategier för att motverka 

skolmisslyckanden bygga på en överblick av beslut och insatser vilka påverkar ojämlika 

livsvillkor överhuvudtaget. Det i sin tur förutsätter initiativ för att få till stånd samverkan och 

involvera en större bredd av aktörer, det som WHO i sin hälsostrategi Health 2020 kallar 

”collaborative governance”15. 

4.2. Insatser inriktade på familjen och dess livsvillkor 
Dessa insatser tar fasta på föräldrarnas betydelse för elevens skolresultat men även på att stödja 

ett gynnsamt föräldraskap. Familjemiljön är grundläggande för barnets utveckling. 

Vårdnadshavarna står för den primära mänskliga kontakten och förmedlar även barnets kontakter 

med omgivningen. Arbetslöshet, inkomst, stress och psykisk hälsa hos föräldrar eller 

vårdnadshavare, relationer till andra vuxna och boendeförhållanden är exempel på faktorer som 

inverkar på vårdnadshavarnas förmåga att upprätthålla ett gynnsamt föräldraskap och har stor 

betydelse för barnets utveckling i stort och dess kognitiva utveckling i synnerhet. 

4.3. Insatser inriktade mot skolan som  arena 
Flertalet insatser som syftar till att motverka skolmisslyckanden utgår – inte oväntat – från skolan 

som den arena på vilken insatserna genomförs. Fokus för insatserna är ofta skolavhopp  - 

antingen riktade till unga som hoppat av skolan eller löper risk att göra det. Det handlar ofta om 

insatser för att stödja nyanlända elevers undervisning i svenska samt etablering i det svenska 

skolsystemet.  

Insatserna har ofta ett individfokus vilket ibland kan riskera att göra eleven själv bärare av 

problemet. Men inte sällan handlar dock insatserna om att förändra skolans organisering, 

lärartäthet eller – kompetens, planering och genomförande av undervisningen, så att skolan i 

högre grad kompenserar elevernas förmåga att lära. Detta senare förhållningssätt tar fasta på den 

distinktion som OECD gör mellan elevens ”failure at school” och ”failure by school” (OECD, 

2012). Skolinspektionen ställer i samma anda frågan om det är eleven som misslyckas i skolan 

eller om det är skolan som misslyckas med eleven (Skolinspektionen, 2014). Beroende på vilket 

svaret blir kommer insatserna att utformas helt annorlunda. 

Skolkommissionen skisserar i sitt betänkande en strategi för att motverka skolmisslyckanden 

(Skolkommissionen, 2016). Med utgångspunkt i uppfattningen att svagheterna i svensk skola 

framför allt finns på systemnivå identifierar kommissionen fyra utvecklingsområden: 1) 

ansvarsfördelning, styrning och stöd, 2) Kompetensförsörjning, 3)långsiktig skolpolitik med tillit 

från medborgarna och professionerna, 4)vård och utveckling av genomförda reformer. 

                                                 
15 Se http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/199536/Health2020-Short.pdf  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/199536/Health2020-Short.pdf
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Skolkommissionen har alltså fokus på skolsystemet och de förändringar som behöver göras inom 

detta.  

4.4. Insatser inriktade mot bostadsområdet 
Insatser som är inriktade på att förändra ogynnsamma förhållanden i bostadsområdet tar sin 

utgångspunkt i att det sannolikt finns resurser i dessa sårbara bostadsområden som idag inte tas 

tillvara. Snarare än att bekräfta den gängse uppfattningen att elever i strukturellt svaga 

bostadsområden och med en mångkulturell befolkningssammansättning har låga förväntningar på 

framtiden, framkommer i en rad studier snarast bilden av att dessa elever har höga ambitioner 

med sina studier och att omgivningen ställer upp så gott de kan för att stödja eleverna. Resurser i 

form av stöd och uppmuntran finns ofta men problemet är att dessa resurser inte erkänns av 

omgivningen som värdefulla (Schwartz, 2010).  

4.5. Insatser inriktade mot strukturella förhållanden 
Utifrån ovanstående översikt är den kanske viktigaste strukturella faktorn för elevers skolresultat 

föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. Mer specifikt handlar det om hushållets inkomster, 

föräldrars utbildningsnivå och deras etablering på arbetsmarknaden. Samhällets välfärds- och 

socialpolitik får här stor betydelse i synnerhet för familjer med små ekonomiska och kulturella 

resurser.  

I sin bakgrundsrapport till Stockholmskommissionen föreslår Bunar ett antal  åtgärder som syftar 

till att stärka föräldrarnas socioekonomiska situation (Bunar, 2015). Han föreslår för det första att 

man bör investera i och bygga ut vuxenutbildningen; inrätta studiecirklar i områden med sämre 

strukturella förutsättningar om utbildningsfrågor och allmänna samhällsfrågor; breda 

medborgarmöten om den lokala skolans arbetsvillkor, utmaningar och framgångar.  

Han pekar för det andra på vikten av att motverka boendesegregationens påverkan på skolan. 

Bl.a. efterlyser han en grundlig utredning av villkoren för skolor i bostadsområden med sämre 

strukturella förutsättningar, med hjälp av dialoger med lärare, föräldrar och elever för att ta fram 

handlingsplaner; satsningar på den ”välfärdsstatliga infrastrukturen” i dessa bostadsområden, dvs 

satsningar på t.ex. fritid, kultur, förskola, hälsoinstitutioner; inventera befintliga ”komplementära 

skolor” och stöd dessa; ge skolor starkare incitament att ingå i samverkan och utbyte mellan 

skolor för att motverka social isolering och stigmatisering. 

För det tredje föreslår Bunar en rad insatser för att motverka de negativa effekter som kan 

kopplas till skolvalsreformen. Här handlar det fr.a. om att påverka rekryteringen till friskolorna i 

kommunen så att den inte missgynnar elever från bostadsområden med sämre strukturella 

förutsättningar eller nyanlända elever. 

För det fjärde menar Bunar att utbildningsvillkoren för nyanlända elever måste uppmärksammas. 

Insatserna bör syfta till att betrakta och behandla nyanlända elever som skolans elever och vara 

ett ansvar för hela skolan, inte bara för modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk. 
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OECD rekommenderar två parallella strategier för att på strukturell nivå förhindra 

skolmisslyckanden (OECD, 2012). Dels behöver man påverka faktorer som gynnar mer jämlika 

förutsättningar för elever med olika socioekonomisk bakgrund, dels riktade insatser för att stärka 

skolor i bostadsområden med sämre strukturella förutsättningar. Mycket av detta är i linje med 

vad t.ex. Bunar föreslår ovan.  
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5. Vilken roll har Västra Götalandsregionen? 
Skolmisslyckanden är som framgått ett komplext problem vilket ökar i omfattning sedan början 

av 1990-talet och nu antar allvarliga proportioner. Medan flertalet elever erhåller en 

gymnasieexamen från något av de nationella programmen sker en tilltagande polarisering mellan 

grupper av elever, mellan skolor och inom skolor, där vissa grupper i större utsträckning halkar 

efter och har en ökad risk för skolmisslyckanden. Risken för misslyckande har ett starkt samband 

mellan socioekonomisk bakgrund och migrationsbakgrund. Detta samband förstärks av 

skolsegregation vilken i sin tur har ett samband med en ökande boendesegregation utifrån 

socioekonomisk bakgrund och migrationsbakgrund.  

Denna utveckling är allvarlig mot bakgrund av att fullföljda studier, åtminstone t.o.m. 

gymnasieexamen, idag är en förutsättning för att kunna etablera ett självständigt liv, etablera sig 

på arbetsmarknaden och därmed få en möjlighet till egen försörjning. Nuvarande utveckling 

pekar på en framtid där en allt större grupp riskerar att leva under långvarig arbetslöshet eller 

med lågbetalda osäkra arbeten under otrygga anställningsvillkor, och därmed otrygga 

ekonomiska förhållanden vilket i sin tur är förknippat med en rad sjukdomstillstånd, fr.a. 

stressrelaterad ohälsa t.ex. depressivitet, ångesttillstånd, hjärt- och kärlsjukdomar, alkohol- och 

drogrelaterade sjukdomar. 

Denna utveckling leder också till ökad risk för en minskad tillit till samhället i övrigt, ökande 

social oro och större frustrationsgap, vilket kan urholka en demokratisk samhällsutveckling, 

samtidigt som kostnaderna för både hälso- och sjukvård, arbetsmarknadsåtgärder och för 

försörjningsstöd ökar. Om tilliten till samhällets institutioner sjunker till en viss nivå kan man 

tänka sig att de mest sårbara grupperna ”lossnar” från det övriga samhället. De ökande 

skillnaderna mellan socioekonomiska grupper innebär samtidigt att i den andra ändan av den 

sociala gradienten kan höginkomst- och välutbildade grupper dra ifrån det övriga samhället så att 

de till sist också ”lossnar” vilket i detta fall bl.a. kan medföra en sviktande vilja till solidarisk 

finansiering av välfärdsinstitutionerna och att man i kraft av god tillgång till egna resurser söker 

privata lösningar på eventuella välfärdsproblem.  

Av dessa skäl växer skolmisslyckanden till ett hot mot ett hållbart Västra Götaland.  

Västra Götalandsregionens roll i att motverka skolmisslyckanden kan vid en första anblick synas 

överambitiös mot bakgrund av att skolan ligger inom kommunens domvärjo. Men mot bakgrund 

av Västra Götalandsregionens generella och formella ansvar för det regionala utvecklingsarbetet 

och det direkta ansvaret för hälso- och sjukvård i Västra Götaland, betydelsen av fullföljda 

studier för en hållbar tillväxt och utveckling samt vetskapen om att skolmisslyckanden är en 

potent riskfaktor för framtida ohälsa, såväl somatisk som psykisk, finns starka argument för att 

fullföljda studier också är en angelägenhet för Västra Götalandsregionen. Det är alltså inte en 

fråga om regionen bör engagera sig utan mer en fråga om hur. 

I Västra Götaland genomförs en rad insatser och projekt för att motverka skolavhopp. Under 

våren 2016 har regionens kommunalförbund gjort en nulägesanalys för att kartlägga 

kommunernas organisering och kapacitet att motverka skolavhopp, samt hur arbetet med det 
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kommunala aktivitetsansvaret bedrivs, med sikte på en gemensam ESF-ansökan (Kjellberg, 

2016b, Kjellberg, 2016a, Göteborgsregionens kommunalförbund, 2016). Dessa rapporter 

redovisar en rad olika åtgärder och insatser som redan pågår för att motverka skolavhopp, öka 

genomströmningen i gymnasiet och öka andelen behöriga till gymnasiet. Några exempel är 

Temagrupp barn och unga16  som är ett samverkansprojekt i Göteborgs-området mellan 

kommuner och hälso- och sjukvården, PlugIn GR17, HELA-projektet i Borås18 som bl.a. syftar till 

att minska skolavhopp och att öka andelen behöriga till gymnasiet samt Skaraborgs 

kommunalförbund som bedriver projektet ”Fullföljda studier”. 

Inom Västra Götalandsregionen pågår ett antal satsningar som har direkt bäring på fullföljda 

studier. Västra Götalandsregionen arbetar med sociala investeringsmedel (SIM) på ett sätt som 

ger möjligheter till kraftfulla satsningar, förutsättningar för att göra bra utvärderingar och 

samhällsekonomiska beräkningar på gjorda investeringar; regionens folkhälsokommitté har 

finansierat en förstudie till ett större forskningsprojekt kring barns psykiska hälsa, stress, 

skolprestationer och livsvillkor19. Under 2015 har regionens koncernkontor beslutat att inleda en 

”kraftsamling för fullföljda studier” mot bakgrund av skolresultatens betydelse för möjligheten 

till ”det goda livet” så som det skisseras i den regionala visionen.  

En av prioriteringarna i Västra Götalandsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi VG2020 är 

att fler ska bedriva eftergymnasiala studier och att avhoppen från skolan ska  minska. I strategin 

efterlyses en gemensam kraftsamling i samverkan med det civila samhället för att minska 

avhoppen. I strategin nämns som tänkbara åtgärder sådana som riktar sig till föräldrar och elever 

från studieovana miljöer, t.ex. mentorsprogram, utveckla distansutbildning och lärcentra samt 

involvera föreningslivet. En hel del sådana åtgärder pågår redan som framgår av ovanstående 

avsnitt.  

Nedanstående tabell är ett försök att sammanfatta vad forskningen säger om förklaringar till 

skolmisslyckanden, vad dessa slutsatser kan ha för implikationer för vad handlingsprogram och 

strategier för att motverka skolmisslyckanden bör omfatta och – där det varit möjligt – föreslå 

tänkbara exempel på konkreta insatser som redan pågår eller som skulle kunna initieras.

                                                 
16 http://www.samverkanstorget.se/Barnochunga 
17 http://www.pedagogisktcentrum.se/plugin 
18 http://www.navet.com/hela/ 
19 Forskningsstudie Unga i Västra Götaland – om livsvillkor, stress och hälsa 

http://www.samverkanstorget.se/Barnochunga
http://www.pedagogisktcentrum.se/plugin
http://www.navet.com/hela/
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Nivå Förklaringsmodeller  Exempel på möjliga insatsområden 

Individ  Kognitiv utveckling Tidig behovsupptäckt via MVC/BVC 

Pedagogiska satsningar i förskola/familjecentraler/familjer 

Föräldrastöd 

Migrationsbakgrund  Satsningar för att överbrygga svårigheter för nyanlända elever med ankomst efter 7-8 års ålder 

Genus  Uppmärksamhet på tidiga signaler på ogynnsam stress och psykisk ohälsa, särskilt bland flickor 

Funktionshinder Anpassning av undervisning och skolmiljö till specifika funktionshinder  

Minska skillnaderna i skolornas förmåga att anpassa skolmiljön till elevens förutsättningar till lärande 

Skola Elevsammansättning Insatser och rutiner för att tidigt fånga upp bristande motivation och ökande skolfrånvaro 

Särskilda satsningar för att stödja nyanlända elevers lärande och integration 

Insatser för att motverka mobbning och stökig skolmiljö 

Motverka tendenser till ”anti-plugg-kulturer”, särskilt bland pojkar 

Ta vara på elevernas uppfattningar om hur en bra skola bör vara utformad 

Familj Föräldrarnas utbildning, inkomst 

och etablering på 

arbetsmarknaden 

Ta vara på befintligt engagemang hos föräldrar i att stimulera barnens lärande 

Investera i och bygga ut vuxenutbildningen 

Underlätta nyanländas insteg på arbetsmarknaden 

Migrationsbakgrund Involvera föräldrar med migrationsbakgrund i insatser för att underlätta elevens lärande 

Insatser  för att tidigt upptäcka effekter av traumatiska upplevelser och för att förhindra att negativa effekter 

uppkommer 

Bostadsområdet 

 

Territoriell stigmatisering Inrätta studiecirklar i områden med sämre strukturella förutsättningar om utbildningsfrågor och allmänna 

samhällsfrågor 

Breda medborgarmöten om den lokala skolans arbetsvillkor, utmaningar och framgångar 

Satsningar på den ”välfärdsstatliga infrastrukturen” i dessa bostadsområden, dvs satsningar på t.ex. fritid, kultur, 

förskola, hälsoinstitutioner 

Samhället i övrigt Arbetsmarknaden Satsningar för att underlätta insteg på arbetsmarknaden samt minska förekomsten av otrygga 

anställningsförhållanden  

Skolsystemet  Minska skillnaderna i skolornas förmåga att anpassa skolmiljön till elevens förutsättningar till lärande 

Påverka rekryteringen till friskolorna i kommunen så att den inte missgynnar elever från bostadsområden med 

sämre strukturella förutsättningar eller nyanlända elever. 

Skapa starkare incitament för skolor att ingå i samverkan och utbyte mellan skolor för att motverka social isolering 

och stigmatisering 
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Slutsatserna från ovanstående genomgång av förklaringsmodeller bakom skolmisslyckanden och 

av de satsningar som återspeglas (åtminstone från ett antal centrala aktörer) handlar om att det å 

ena sidan finns starka argument för påståendet att skolmisslyckanden grundläggs redan i tidig 

barndom och å den andra sidan att satsningar för att motverka skolmisslyckanden domineras av 

insatser under tonårstiden – det strategiska förhållningssättet är alltså snarare reaktivt än 

proaktivt!  

5.1. Insatser inriktade mot eleven 
Insatser på individnivå handlar om att stimulera barnets kognitiva utveckling redan tidigt, det 

handlar om att förhålla sig till det ökande antalet nyanlända elever och de specifika behov av stöd 

som är en följd av de erfarenheter man har med sig från hemlandet, under flykten och 

asylprocessen, om genusspecifika förklaringar och betydelsen av att ha funktionshinder. 

5.1.1. Insatser under de tidiga åren 
Västra Götalandsregionens egna verksamheter inom mödra- och barnhälsovården möter i princip 

samtliga nyfödda och har en regelbunden kontakt med dem under tiden fram till skolåldern. I 

dessa verksamheter görs naturligtvis redan betydelsefulla insatser för att tidigt fånga upp 

situationer där tidiga insatser ger möjligheter till en mer gynnsam utveckling än vad som skulle 

vara fallet annars. Med tanke på hur viktig den kognitiva utvecklingen är bör man ändå 

undersöka i vad mån man kan utveckla förmågan att tidigt fånga upp barn med ett ökat behov av 

stöd för dess kognitiva utveckling samt hur verksamheterna kan bidra ännu mer till en gynnsam 

utveckling av barnens kognitiva förmåga, t.ex. inom ramen för familjecentraler och olika former 

av föräldrastöd. 

Sådana insatser är också betydelsefulla i förskola och barnomsorg där man på motsvarande sätt 

bör stödja pedagogiska satsningar för att stödja barnens kognitiva utveckling, i synnerhet de barn 

vars föräldrar av olika skäl inte förmår att ge sitt barn tillräckligt stöd för att klara skolan.  

Det är viktigt att sådana insatser sker som en del i en bredare strategi som är förankrad på hög 

politisk nivå för att ha kraft att få genomslag. Ett exempel på detta är Läsprojektet i Göteborgs 

stad inom ramen för stadens satsning på Jämlikt Göteborg – ”Staden där vi läser för våra barn”.20 

Målet på kort sikt är att vuxnas medvetenhet och kunskap om vikten och värdet av att läsa med 

och för barn ökar och att vuxnas kännedom om allt som görs i staden med bäring på läsning för 

barnen ökar. På längre sikt är målet att barns ordförråd, läslust och läsförmåga ökar. 

Såväl Västra Götalandsregionens egna verksamheter som kommunernas barnomsorg har en 

viktig uppgift i att tidigt identifiera barn med olika former av funktionshinder och sätta in 

åtgärder för att minimera risken för ett skolmisslyckande.  

                                                 
20 Se Jämlikt Göteborg Hela staden socialt hållbar Fokusplan 1.0 och goteborg.se/jamlikt 

http://goteborg.se/jamlikt
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5.1.2. De senare insatserna  
Insatser under skoltiden är ofta reaktiva i betydelsen att de syftar till att fånga upp barn och unga 

som riskerar att inte klara skolan och på olika sätt motverka en sådan utveckling. Men det finns 

förstås många möjligheter till proaktiva insatser även bland skolbarn.  

Ett viktigt sådant område men svår utmaning är att finna former för att stödja nyanlända elevers 

skolgång, i synnerhet för de elever som anländer till Sverige efter 7-8 års ålder. Tillströmningen 

av nyanlända elever under hösten 2016 kommer av allt att döma ställa stora krav på 

kommunernas förmåga att ge dessa elever tillräckligt stöd för att klara skolan, under lång tid 

framöver.  

Plug In är ett projekt som startade 2012 och fortsatte 2016 som Plug In 2.0.21 Det är ett 

samverkansprojekt på initiativ från SKL. Målsättningen var att pröva nya sätt att motverka 

skolavhopp i gymnasieskolan. Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden och 

medfinansierat av regioner och kommuner som deltar. Enligt SKL har andelen studieavbrott 

minskat på de skolor som deltagit i projektet och på dess hemsida (PlugInnovation.se) finns ett 

flertal uppföljningar av genomförda delprojekt. Det bygger på lokala initiativ som startar upp i 

form av projektverkstäder. Dessa kan ha olika syften, t.ex. insatser för nyanlända elever, insatser 

för att fånga upp ungdomar som riskerar att inte klara gymnasieskolan eller inte ha 

gymnasiekompetens. En intressant komponent i Plug In-satsningen är projektets hemsida där man 

finner information om de projektverkstäder som ingår i projektet, ofta med en enklare utvärdering 

vilket kan inspirera andra aktörer till liknande satsningar. 

5.2.  Insatser inriktade på familjen och dess livsvillkor 
Föräldrarna är förstås en mycket viktig resurs för barnen när det gäller att stimulera deras 

kognitiva utveckling och senare att ge stöd till dem under deras skoltid I de fall föräldrarna inte 

förmår ge barnen det stöd som behövs bör det finnas en beredskap för alternativa stödinsatser. 

Bunar gör en viktig poäng då han pekar på att statistiska sammanställningar sällan förmår fånga 

det engagemang som finns hos föräldrar för att på olika sätt och efter bästa förmåga stödja sina 

barns skolgång utan riskerar istället att stigmatisera familjer i bostadsområden med sämre 

strukturella förutsättningar. Här finns ett stort och viktigt utrymme för innovativa satsningar för 

att fånga upp och ta tillvara föräldrars vilja att ge sina barn det stöd som behövs för bra 

skolresultat.  

Arbetslöshet bland föräldrarna påverkar starkt barnens skolresultat. Åtgärder för att motverka 

arbetslöshet i barnfamiljer är därför viktiga för att även motverka skolmisslyckanden. 

Investeringar i vuxenutbildning kan bidra till att stödja föräldrar med låg utbildning i deras vilja 

att kunna hjälpa sina barn till bra skolresultat. 

En särskild utmaning ligger i att stödja alla de familjer på flykt liksom ensamkommande barn 

som anlände till Sverige inte minst under hösten 2016, i att hantera traumatiska upplevelser som 

de upplevt såväl i hemlandet som under flykten och som rimligen får stor betydelse för barnens 
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förmåga att klara sin skolgång. Här har regionens hälso- och sjukvård en stor uppgift både för 

direkta vård- och rehabiliteringsinsatser men även som samarbetspart i kommunala satsningar, 

t.ex. av den typ som påbörjats i nordöstra Göteborg mellan SDN Nordost och Angereds 

närsjukhus. 

5.3. Insatser riktade mot skolan som arena  
En hel del av de insatsområden som skisserats ovan kan naturligtvis gälla som insatser med 

skolan som arena. Det är mer en fråga om vilket perspektiv man väljer. Men skolan och dess 

förvaltningar har naturligtvis ett stort ansvar för att motverka ogynnsamma effekter av 

elevsammansättningen och utforma skolmiljön så att t.ex. mobbning förhindras och att den 

främjar en bra studiemiljö för eleverna och kan fånga upp deras olika behov av stöd. I det här 

sammanhanget är det viktigt att finna former för att ta vara på elevernas uppfattningar om hur 

skolmiljön kan förbättras.  

Ett specifikt förbättringsområde är registreringen av skolfrånvaro. Skolfrånvaro signalerar en 

ökad risk för senare skolmisslyckande och det är därför viktigt att ha ett system som gör det 

möjligt att tidigt fånga upp elever med en ökande skolfrånvaro. Detta är ett område som 

uppmärksammats av skolförvaltningarna och på många håll görs systematisk registrering av 

frånvaro. Däremot är det oklart vilka åtgärder som genereras baserat på frånvarostatistiken.  

5.4. Insatser inriktade mot bostadsområdet 
Det är viktigt att en sammanhållen strategi för att motverka skolmisslyckanden också omfattar 

insatser för att motverka de negativa effekter som uppstår genom boendesegregationen. Sådana 

insatser bör syfta till att mobilisera invånarnas medverkan i att utveckla bostadsområdet. 

Ett exempel är vad Boukazs kallar komplementära skolor. Sådana skolor har startats i Malmö 

stad, där föräldrarna via kulturella och etniska föreningar har startat för att ge extra undervisning 

till sina barn (Bouakaz, 2012). Effekterna av dessa skolor har inte bara inneburit bättre 

skolprestationer utan också att föräldrarna mobiliserar resurser för att motverka den negativa bild 

som ofta ges av mångkulturella och resurssvaga bostadsområden, det som Sernhede benämnt 

”territoriell stigmatisering” (Sernhede, 2009). 

5.5. Insatser inriktade mot strukturella förhållanden 
Det är naturligtvis naivt att tro att man inom ramen för en strategi för att motverka 

skolmisslyckanden kan identifiera insatser som eliminerar ogynnsamma strukturella förhållanden. 

Sådana förändringar är snarare resultat av mer långtgående samhälleliga rörelser och politisk 

mobilisering i vid mening. En sådan insikt får emellertid inte förminska betydelsen av att en 

strategi för att motverka skolmisslyckanden måste förhålla sig till de strukturella förhållanden 

och mer fundamentala mekanismer som ger upphov till de försämrade skolresultaten. 

Forskningen identifierar en interaktion mellan föräldrarnas socioekonomiska position, 

boendesegregation, skolsegregation och det fria skolvalet samt en ökande andel nyanlända elever, 

som väsentliga drivkrafter till hur skolresultaten har utvecklats. Utmaningen ligger i att 

identifiera insatser som kan fungera som ”sociala stötdämpare” för att motverka de negativa 
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effekter som till exempel boendesegregation för med sig på barns och ungas skolresultat. En del 

sådana förslag på insatsområden återfinns i tabellen ovan men det finns även en hel del att hämta 

inom modern samhällsplanering. 

5.6. Behovet av en sammanhållen strategi 
Komplexa problem kännetecknas bl.a. av att det inte finns en definition av vad som ger upphov 

till problemet och därmed finns inte en unik lösning på det. Istället tenderar olika aktörer komma 

fram till olika förklaringar till problemet och hur det ska lösas (McMillan, 2008). 

Skolmisslyckanden är ett komplext problem för vilken det för närvarande saknas en 

sammanhållen strategi som hanterar dels de nödvändiga satsningarna för att motverka 

skolmisslyckanden under gymnasietiden och i grundskolan och fångar upp de ungdomar som 

lämnat skolan med ofullständiga betyg, dels göra ordentliga satsningar redan i mycket tidig ålder 

med det uttalade syftet att öka barnens kognitiva  förmåga, i synnerhet bland de barn vars 

föräldrar av olika skäl har sämre förmåga att ge sina barn tillräckligt stöd. En sådan strategi bör 

även innehålla insatser som syftar till att påverka faktorer och förhållanden utanför skolans värld. 

Den bör inkludera konkreta satsningar i linje med de förslag som Bunar skisserar och som återges 

ovan (se avsnitt 4.4).  

Det måste vara möjligt för oss att hålla två saker i huvudet samtidigt – satsningar på äldre barn 

och ungdomar som riskerar att inte klara sin skolgång och satsningar på de minsta barnen för att 

förebygga framtida skolmisslyckanden. En alltför ensidig satsning på de äldre barnen och 

ungdomarna kan visserligen i bästa fall motverka skolmisslyckanden men, genom att ur nya 

generationer unga kommer nya skolmisslyckanden, tvingar oss att hela tiden vara på tå och 

förnya satsningar på att förhindra konsekvenserna av att nya generationer unga tillkommer.  
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