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Abstract  

 

This study illuminates chosen parts of the present opportunities, in the Western World, 

for parents and children to choose which school the child will attend (freedom of 

choice), along with possible consequences that may follow. My research questions are: 

1) Do tendencies show that freedom of choice leads to increased segregation, and if that 

is the case, how is it manifested and does it matter? 2) What relations between the 

student composition of schools and teachers’ expectations and attitudes toward students 

are there? 3) Do the results from previous studies match with the result from my 

interviews? The methods used for answering the questions are literature studies and 

interviews made with six teachers who are working in two upper secondary schools in 

the northern part of Sweden, i.e. three from each school. 

The result shows that freedom of choice, regarding schools, seems to lead to student 

compositions that contribute to increased segregation in societies. It leads to more 

homogenous student compositions, in the form of ethnicity and social class, in schools 

in general, with consequences like different expectations and attitudes among teachers 

depending on the status of the composition. A student composition of lower social class 

in general, seems to lead to lower expectations from teachers. 

 

Nyckelord: segregation, elevsammansättning, prestationskrav, etnicitet, social klass.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
 

Ingrid Nilsson skriver i sin rapport för Skolverket Fristående skolor – internationell 

forskning 1985-2000 om hur förändringen i skolpolitiken mot mer valfrihet och 

individualism inte bara finns i Sverige utan även i många andra länder. Nilsson finner 

det därför av intresse att granska den omfattande forskning som finns om fristående 

skolor i framför allt USA och Storbritannien, en åsikt som jag delar med henne. Hon 

skriver att många av frågorna som ställs i Sverige även ställs i andra länder som 

exempelvis hur man kan undvika effekter av valmöjligheten som ökad segregation. 

(Nilsson 2002:12) 

USA är ett land som alltid har fascinerat mig och min uppfattning är att landet ofta är 

föregångare till olika fenomen (bl.a. kultur) som senare kommer till Sverige. Därför 

tyckte jag att det skulle vara intressant att veta hur situationen ser ut i USA och genom 

det också kanske få en bild av vad som komma skall i Sverige. Dessutom skall jag 

arbeta som engelsklärare vilket förutsätter att man har en inblick i hur skolsituationen 

ser ut i olika engelskspråkiga länder. Nilsson skriver om en skolform i USA s.k. charter 

schools, vilka påminner om strukturen som är grunden för Sveriges friskolor. Charter 

schools som begrepp var nytt för mig och fångade mitt intresse. Jag tänkte därför 

undersöka vad detta begrepp innebär och vad det innebär för frågan om ökad 

segregation. 

Om man ser till Sverige tar exempelvis Katarina Gustafsson upp begreppet 

”segregation” i sin avhandling Vi och dom i skola och stadsdel – barns identitetsarbete 

och sociala geografier. Hon skriver om hur skolvalet är en viktig fråga för barnen i 

villastadsdelen och att det har en betydande roll i deras identitetsarbete, där framför allt 

etnicitet och social klass görs relevant. (Gustafsson 2006:108) Detta kan betyda att det 

finns möjlighet att välja ”segregation” genom bl.a. friskolor, vilket kan innebära att 

segregationen i samhället ökar. 

 Anledningen till att jag har intresserat mig för detta är för att jag som praktiserande 

lärare ska få en djupare förståelse och därmed mer medvetet kunna verka för rätten till 
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lika utbildning. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det exempelvis: 

”Personalen skall […] informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt 

utbildning och yrkesverksamhet och därmed motverka sådana begränsningar i valet som 

grundar sig på kön och på social eller kulturell bakgrund” (Utbildningsdepartementet 

2006:48).  

Ambitionen med det här examensarbetet är att belysa eventuella konsekvenser som 

kommer av valfrihetspolitiken utifrån mina frågeställningar och på så sätt även 

förbereda mig för min framtida roll som lärare. 

 

 

1.2 Syfte  
 

Syftet är att belysa om de aktuella (2009) möjligheterna till valfrihet i form av föräldra-

/elevval av skola (i västvärlden) leder till elevsammansättningar som medför ökad 

segregation. Ambitionen är även att belysa eventuella konsekvenser som följer.   

 

1.3 Frågeställningar 
  

– Går det att urskilja tendenser till att valfrihet leder till ökad segregation och 

om så är fallet hur yttrar det sig och har det någon betydelse? 

– Vilka samband finns mellan skolors olika elevsammansättningar och lärares 

prestationskrav och attityder till elever?  

– Stämmer resultatet i tidigare forskning överens med det som jag belyser i 

min studie med intervjuresultatet? 
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1.4 Material och metod 
 

Mitt material består av litteraturstudier och intervjuer. Jag har studerat litteratur som 

behandlar det aktuella ämnet i denna studie som är om valfrihet av skola i västvärlden 

(främst USA och Sverige) leder till segregation. Som komplettering till 

litteraturstudierna har jag intervjuat sex lärare på två olika gymnasieskolor, en 

kommunal och en friskola. Intervjuerna riktar fokus mot gymnasieskolans 

studieförberedande program, dvs. samhälls- och naturvetenskapliga programmen. 

Anledningen är att dessa är de vanligast förekommande programmen i Sveriges 

gymnasieskola och de är också de program som är valbara på båda skolorna där 

informanterna arbetar.  

Jag har valt att utgå ifrån litteraturstudier och intervjuer med syfte att de ska 

komplettera varandra. Jag har selektivt läst den valda litteratur och främst fokuserat på 

de stycken som behandlar mina frågeställningar. I resultatet kommer jag att göra en 

närmare redogörelse för den litteratur jag valt att använda mig av. Jag har använt mig av 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med öppna frågor. Jag har även ställt en öppen 

fråga där den tillfrågade fritt har kunnat utveckla sina tankar.  

Utifrån mina frågeställningar har jag bearbetat mina intervjuer och vald litteratur och 

försökt belysa de konsekvenser som kommer med valfriheten. 

Informanterna till detta examensarbete valdes utifrån att de arbetade på en friskola 

och en kommunal skola och var lärare i ämnena engelska eller religion. Genom att jag 

tog kontakt med lärare som antingen undervisade i dessa ämnen på de utvalda skolorna i 

en norrlandskommun fick jag mina intervjuer. Några lärare valde på grund av tidsbrist 

att tacka nej till min undersökning, men hänvisade istället till andra lärare på samma 

skola. De som ansåg sig ha tid ställde upp. Intervjuer ägde rum på en friskola och en 

kommunal skola. Intervjuerna var helt personliga och inga andra var närvarande i 

intervjusituationen förutom enstaka förbipasserande. Innan intervjun startade gjorde jag 

en kort redogörelse för vad mitt examensarbete handlar om och sedan tittade vi 

gemensamt på de frågor som jag ville ha svar på. Detta för att informanten skulle ha 

möjlighet att ställa eventuella frågor ifall något var oklart. Jag utgick från ett antal 

förutbestämda frågor (Se bilaga 1) men lade också till frågor beroende på vilken 
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riktning intervjun tog. Jag spelade in alla intervjuer. I enlighet med Stensmos 

forskningsetiska förhållningssätt kommer lärarnas och skolornas namn inte finnas 

redovisade i detta material och kommer att behållas konfidentiellt (Stensmo 2002:26). 

Underlaget för min analys är intervjuer med sammanlagt sex lärare. Tre av 

intervjuerna gjordes med tre lärare som arbetar på en kommunal skola i en 

norrlandskommun och de andra tre intervjuerna med lärare som arbetade på en friskola i 

samma kommun.  

 

 

 

2. Teoretisk bakgrund 
 

 

2.1 Introduktion 

 

I denna del kommer jag att presenterar några olika beskrivningar av hur valfriheten kan 

ta sig uttryck i västvärlden. Ambitionen är inte att enbart belysa valfrihet i form av val 

mellan kommunala skolor och friskolor, även om mina intervjuer med lärare är enligt 

den uppdelningen. Jag ska försöka belysa vilka val av skolor elever/föräldrar gör 

generellt när det ges chansen att göra detta, utifrån tidigare forskning. Val som innebär 

att man väljer bort vissa skolor för andra och anledningar till det. I Skolverkets rapport 

Valfriheten och dess effekter kan man läsa att Moderaterna definierade begreppet 

”valfrihet” med tre olika betydelser i början av 1980-talet: ”val inom skola, val mellan 

kommunala och fristående skolor, val inom det kommunala skolväsendet”. I slutet av 

1990-talet fick begreppet en utvidgad betydelse till att även betyda val över 

kommungränserna. Det finns en viss skillnad i hur Socialdemokraterna historiskt sätt 

har använt begreppet men ”val av skola” är i dagens skolsystem en etablerad betydelse 

och så kommer det att användas i den här uppsatsen. (Skolverket 2003:10–11) 
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2.2 Litteraturgenomgång 
 
 

2.2.1 Valfrihet i Sverige 

 
I Skolverkets rapport (2003) belyses vilka attityder som finns i Sverige kring 

valfrihetsfrågan och den pekar på att en överväldigande majoritet är positivt inställda till 

valfrihet av skola. Den pekar även på att det i undersökningen framför allt är föräldrar 

med hög utbildning som valt skola och det är även de som känner sig tillräckligt 

välinformerade för att kunna göra ett aktivt skolval. Av föräldrarna i undersökningen är 

det ungefär hälften som uppger att de haft tillräcklig information för att göra ett bra 

skolval för sina barn. Det går även att läsa i rapporten att valfriheten har lett till ökad 

konkurrens mellan skolor vilket har gjort att vissa skolor har förändrats positivt i form 

av förnyelse av organisation och pedagogik medan andra har fått sämre förutsättningar 

genom bortfall av både elever och lärare. Föräldrar i undersökningen (främst de 

högutbildade som gjort aktiva skolval) uppfattar att valfrihet har betydelse för att få 

inflytande, att öka engagemanget hos föräldrar och få lärare och kommunala tjänstemän 

mer lyhörda. Undersökningen visar också att det har en viss positiv inverkan på 

lyhördhet. Rapporten belyser även att valfriheten har lett till en tydlig tendens att skolor 

har blivit mer segregerade i form av elevers etnicitet och prestationer. Man kan även 

läsa i rapporten att många föräldrar uppger att valfriheten leder till icke önskade effekter, 

t.ex. kvalitetsskillnader mellan skolor, uppkomsten av elitskolor och olika typer av 

segregation. (Skolverket 2003:11–12)  

Begreppet segregation förklarar Katarina Gustafsson som: ”en rumslig åtskillnad 

mellan olika grupper” och processen segregation innebär att: ”olika aktörer deltar i att 

(re-) konstruera spatial åtskillnad mellan grupper av olika slag.” Gustafsson skriver att 

flera studier visar att möjligheten att fritt välja skola har sedan den infördes i början av 

1990- talet ökat skolsegregationen. (Gustafsson 2006:14–16) 

Hon problematiserar det genom att beskriva ett scenario med pojkarna Kalle, Olle, 

Oskar och Patrik som anser sig vara ”tvångsplacerade” i Centrumskolan. En av pojkarna 

säger: ” det är faktiskt en dålig skola. Inte för att vi är rädda för bråk och så där men 
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min storasyster har gått där.[ …] Invandrarbarnen, de fick ju inte så mycket hjälp av 

sina föräldrar av läxorna och då fick de knappt några läxor.” Gustafsson skriver att 

skolvalet är viktigt för barnen i området Tallvik vilket är ett område där invånarna har 

högre socialklass, till skillnad från de som går i Kullenskolan där eleverna är av låg 

socialklass.(Gustafsson 2006:119) Hon skriver också om olika strategier Kalles, Olles, 

Oskars och Patriks föräldrar har för att undgå att barnen får gå i Centrumskolan vilket i 

slutändan leder till att de blir placerade på en friskola (Gustafsson 2006:121).  

 

 

2.2.2 Tendenser i västvärlden 

 

Thomas Maloutas skriver i artikeln Middle class education strategies (2007), om hur 

grekiska medelklassfamiljer i Aten har särskilda strategier för att deras barn ska få 

bättre förutsättningar för utbildning. Valmöjligheten till skola har stor betydelse och 

med det har också segregationen ökat. Han påpekar att valet av bostadsområde är viktigt 

för medelklassfamiljer i många av de stora städerna i Europa eftersom tillgången till en 

bra skola är av stor vikt för att deras barn i framtiden ska ha möjlighet att kunna klättra 

eller hålla kvar sin plats på samhällsstegen. Det finns alltså en koppling mellan hur 

samhället blir segregerat i form av bostadsområden och viljan att skicka sina barn till de 

skolor som anses vara bäst för dem, vilket enligt Maloutas blir en ond cirkel (Maloutas 

2007:2-3). Maloutas menar att globaliseringen av kapitalismen och den ekonomiska 

omfördelningen som medföljer överlag har ökat ojämlikheterna. Han pekar på 

amerikanska städer där man tydligt kan se skillnaderna mellan bra skolor bland vita i 

förorten och de skolor bland svarta i innerstaden som har sämre prestanda (Maloutas 

2007:4-5). Maloutas kommer fram till att medelklassfamiljers strategier har en stor 

social inverkan eftersom de reproducerar yrkeshierarkier och indirekt förstärker 

segregationen i tätorter (Maloutas 2007:18). 

Jagdish Gundara skriver i sin artikel Complex societies, common schools and 

curriculum: separate is not equal (2008), om hur det i världen idag finns ett dilemma 

hur man ska förlika sig med kraven för valbar utbildning och nödvändigheten för ett 

samhälle att ha gemensamma skolor för elever, oavsett bakgrund. Oavsett hur samhället 

ser ut resulterar det i att föräldrar protesterar och kräver, med hänvisning till mänskliga 
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rättigheter, att få skicka sina barn till den skola de vill, bl.a. av religiösa skäl och för att 

skydda dessa mot andra åskådningar, även om detta skulle innebära negativa 

konsekvenser för samhället i stort (Gundura 2008:3).  

Han skriver också att undervisningsplanen för etniskt homogena skolor tenderar att 

förmedla en förenklad och ytlig syn på kunskap som skapar konstgjorda gränser och 

vidmakthåller rasistiska uppfattningar i en värld som är multikulturell och föränderlig, 

vilket inte heterogena skolor gör i samma utsträckning (Gundura 2008:5). Gundara 

skriver vidare att pedagoger behöver utveckla undervisningsplaner som är 

interkulturella och förminska de europeiskt centrerade inslagen.(Gundura 2008:11) 

Enligt Gundura är det i huvudsak rika föräldrar som kan välja ”bra” skolor åt sina 

barn, andra har inga valmöjligheter eftersom det är skolan som väljer eleven med 

intagningskrav. Detta ökar och befäster i sin tur ojämlikheterna (Gundura 2008:12). 

Med privatisering och nedskärningar på offentliga institutioner ökar ojämlikhet och 

sociala klyftor vad gäller etnicitet, klass och religion. 

Sverker Lindblad och Thomas S. Popkewitz belyser i artikeln Education 

restructuring (2004) att utbildningssystem i EU länder går mot större lokal kontroll, 

större valmöjlighet för föräldrar att välja skola och att lokala lärare får större 

självbestämmanderätt, vilket anses leda till effektivitet och flexibilitet. (Lindblad 

2004:78–79)  

 

 

2.2.3 Amerikanska charter schools 

 

Det finns ingen klar och enhetlig bild av vad en charter school är och olika författare har 

lite olika syn på vad det egentligen innebär. En faktor kan vara att förutsättningar för 

denna skolform skiljer sig något från delstat till delstat och författare ofta väljer att 

specificera sig på en viss delstat, men till viss del handlar det även om personliga 

ställningstaganden. Jag försökte få en mer generell bild av hur charter schools i USA 

fungerar. Jag kommer nedan ta upp vad olika författare har att säga om systemet. 

Nilsson beskriver charter schools som skolor med ett särskilt kontrakt vilket innebär 

att de är offentliga skolor som får utvidgat stöd. Dessa skolor är enligt henne knutna till 

en nyliberal skolpolitik med föräldraval som bakgrundsfaktor. Hon skriver att 95 % av 
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de vuxna i USA tycker att föräldrar ska ha större valmöjligheter att välja skola med 

rättvisa som en av motiveringarna, vilket Nilsson påpekar är något paradoxalt med 

tanke på uppgifter som styrker det motsatta.(Nilsson 2002:46)  

Paul T. Hill skriver i sin bok Charter Schools and Accountability in Public 

Education (2001) att lagar för dessa skolor skiljer sig i specifika avseenden från delstat 

till delstat. Överlag är det så att charter schools får offentliga medel genom en bestämd 

summa för varje elev de antar. Till skillnad från den traditionella offentliga skolan 

bestämmer de hur de vill spendera sina pengar, exempelvis i frågor om vem de anlitar, 

vilken utrustning och vilka böcker man ska införskaffa och vilken vikt man lägger vid 

teknik (Hill 2001:4).  

Hill menar att det som verkligen skiljer charter schools från andra skolsystem är 

deras ansvarsskyldighet. Förhållandet till regeringen, föräldrar, lärare och stöttepelare i 

samhället är av en annan karaktär jämfört med den traditionella offentliga skolan (Hill 

2001:4). Hill skriver att i traditionella offentliga skolsystem kan skolor fortleva och 

lärare behålla sina arbeten även om en stor del av eleverna inte klarar de uppsatta 

kraven (Hill 2001:xii).  Charter schools sluter ett prestationsavtal (charter) med den 

lokala skolstyrelsen, och om inte eleverna uppnår önskat resultat kan det offentliga 

stödet dras in (Hill 2001:4). I gengäld för att de sluter dessa avtal behöver de inte följa 

vissa regler som krävs av traditionella offentliga skolor. Även i detta avseende varierar 

det från delstat till delstat men de flesta charter schools behöver inte följa några regler 

som styr hur man använder tiden i skolan samt hur man väljer lärare.  

Hill pekar även på att till skillnad från offentliga skolor får inte charter schools 

automatiskt fri tillgång till lokaler. De får oftast hyra sådana med pengar från den egna 

budgeten. För att inte det ska tas pengar från undervisningen förlitar man sig ofta på 

privata donationer, vilket innebär att de måste övertyga allmänheten att barnen drar 

nytta av charterskolor, menar Hill (Hill 2001:5).  

Ron W. Zimmer beskriver charter schools i sin bok, Charter School Operations and 

Performance : Evidence from California (2003), som valbara skolor som är offentligt 

finansierade men drivs självständigt, utanför direkt kontroll av konventionella 

skoldistrikt, men lyder under ett kvasikontrakt, kallat ”charter” som beviljas av ett 

offentligt utskott (Zimmer 2003:1).  
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Enligt Zimmer hoppas de som stödjer skolformen att de ska leda till nya möjligheter 

för familjer, att det ska vara effektivare utbildningsmässigt genom att man lägger större 

ansvar på föräldrar. Skolorna ska stå för innovation och mer självständighet vad gäller 

beslutsfattande på skolnivå. Enligt Zimmer argumenterar de som är emot skolformen 

för att större valmöjlighet kan förvärra den existerande segregationen mellan olika 

etniska grupper och försämra statsfinanserna. Han påpekar att antalet charter schools 

ständigt ökar sedan de introducerades i början 1990-talet. Arizona är den delstat som har 

flest sådana skolor före Kalifornien.(Zimmer 2003:1-2) 

Zimmer som huvudsakligen koncentrerar sig på charter schools i Kalifornien 

poängterar att när Kalifornien accepterade charterskolor gjorde man det under följande 

stadgar: 

(a) Improve pupil learning;  

(b) Increase learning opportunities for all pupils, with special emphasis on expanded learning 
experiences for pupils who are identified as academically low achieving; 

(c) Encourage the use of different and innovative teaching methods; 

(d) Create new professional opportunities for teachers, including the opportunity to be responsible 
for the learning program at the school site; 

(e) Provide parents and pupils with expanded choices in the types of educational opportunities that 
are available within the public school system; 

(f) Hold the schools established under this part accountable for meeting measurable pupil 
outcomes, and provide the schools with a method to change from rule-based to performance-based 
accountability systems; 

(g) Provide vigorous competition within the public school system to stimulate continual 
improvements in all public schools. (Zimmer 2003:2) 

 
Detta ansågs till att börja med att vara en stark styrning i förhållande till andra 

delstater. Med tiden har man börjat göra eftergifter på reglerna, bl.a. genom att ta bort 

gränser för antalet charter schools. Dock har andra saker tillkommit som att charter 

schools i Kalifornien nu ska använda sig av behöriga lärare. (Zimmer 2003:2-4)  

Enligt Zimmer menar de som förespråkar denna skolform att de är ett sätt att ge 

valmöjligheter till de mindre privilegierade. Kritiker menar dock att skolorna kommer 

att dra till sig de högpresterande och lämna andra till de fattiga offentliga skolorna. De 

hävdar också att även om charter schools inte sätter i system att välja högpresterande 

elever, kommer föräldrar till dessa elever välja dessa skolor, eftersom de högutbildade 

föräldrarna i högre grad är informerade om valmöjligheten (Zimmer 2003:19). Han 

skriver att Kaliforniens lagar föreskriver att skolorna ska spegla samma etniska balans 
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som reflekterar den övriga befolkningen i området, vilket enligt Zimmer är ett sätt 

arbeta för integration (Zimmer 2003:20). Zimmer menar att det är omöjligt att 

identifiera en effekt som följer av charter schools eftersom det inte finns enhetliga 

stadgar för en sådan skola (Zimmer 2003:175).  

Enligt Zimmer har inte charter schools som uppfyller kraven högre testresultat än 

offentliga skolor. Han skriver också att skillnader mellan integration i charter schools 

och offentliga skolor i olika områden är små. Lärare i dessa skolor är enligt Zimmer 

överlag mindre erfarna och saknar oftare behörighet. (Zimmer 2003:176–179) 

 

 

 

3. Resultat 
 
 

3.1  Litteraturstudier 

 

Jag har valt att dela upp den litteratur jag har studerat under rubrikerna 

Litteraturgenomgåmg 2.2 och här Litteraturstudier 3.1. Detta eftersom jag anser att den 

litteratur som presenterades i 2.2 belyser olika former av valfrihet och inte är direkt 

kopplad till mina frågeställningar. Litteraturstudierna som följer i resultatdelen har 

tydliga kopplingar till min frågeställning, vilket innebär att jag ser det som en del av 

resultatet i min undersökning. 

 

 

3.1.1 Charter Schools inverkan på segregation 

 

David R. Garcia skriver i sin artikel The Impact of School Choice on Racial Segregation 

in Charter Schools om hur möjligheten att välja charter schools inverkar på segregation 

i den amerikanska delstaten Arizona. Han ställer sig frågorna:  

 1. To what extent do students choose to exit regular public schools to attend charter schools with 
students from the same racial/ethnic group? 
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2. How do the charter school choices of students from different racial/ethnic groups affect the 
degree of exposure to students from other racial/ethnic groups?  (Garcia 2008:805) 

 

Garcias slutsats är att elever som väljer bort en lokal offentlig skola för en charter 

school väljer också en till större del segregerad skolmiljö än tidigare. Nästan samtliga 

etniska grupper isolerar sig genom valet av segregerade charter schools men det krävs, 

enligt Garcia, kompletterande undersökningar för att komma underfund med verkliga 

orsaker till detta, eftersom det finns olika orsaker till val av skola. Motiveringen till 

valet kan enligt Garcia påverkas både av elever, föräldrar och skolan och Garcias 

undersökning har inte förutsättningar för att utröna om etnicitet är en faktor för val av 

skola. Han anser att resultatet av hans studie påvisar hur komplex frågan om skolval är. 

Garcia pekar på att i tidigare undersökningar som belyser en så kallad ”white flight” 

(vita som väljer bort skolor för mer homogena), genom charter schools, rekommenderar 

man den enda lösningen att man ska finna ett sätt för att uppmuntra vita elever att söka 

sig till skolor med en högre andel av minoriteter. Garcias undersökning pekar dock på 

att alla etniska grupper söker sig till skolor med högre andel av den etniska grupp de 

tillhör. Han menar därför att för att komma till rätta med dilemmat måste man även 

begrunda minoriteternas isolation genom deras val av skola (Garcia 2008:827–828). 

Garcia tar även upp Weiher och Tedins studie av Texas från 2002, där de kom fram 

till att vita föräldrar ansåg att skolors testresultat var den viktigaste faktorn vid val av 

skola, svarta föräldrar prioriterade moraliska värderingar och latinamerikanska 

föräldrars val berodde på skolans disciplin. Den akademiska biten kommer på andra 

plats bland svarta föräldrars prioriteringar och inte förrän på fjärdeplats av sex bland 

latinamerikaner. Föräldrar bland alla etniska grupper hade dock skolans etniska karaktär 

som lägst prioriterad. Resultatet blev dock att elever överlag sökte sig till charter 

schools med en högre koncentration av elever med samma etniska bakgrund. Den 

genomsnittlige svarta eleven sökte sig till en charter school som hade 15 % högre andel 

svarta elever än den lokala skola de lämnade. När det gällde vita elever sökte de sig till 

skolor med 4 % högre andel vita och latinamerikaner sökte sig till skolor med 8 % 

högre andel latinamerikaner. Weiher och Tedin påpekar att det finns en konflikt mellan 

vad föräldrar säger sig prioritera och valet av skola. Föräldrar väljer nämligen att skicka 

elever till charter schools med sämre testresultat än den lokala skolan de lämnat, men 

med en högre koncentration av elever från samma etniska grupp.(Garcia 2008:812) 
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Garcia skriver att man etablerade charter schools i Arizona som ett alternativ till de 

traditionella offentliga skolorna av den anledningen att man ville skapa ytterligare 

akademiska valmöjligheter för föräldrar och elever samt förbättra elevers resultat. 

Charter schools i Arizona är fristående offentliga skolor som är finansierade med 

offentliga medel och drivs med kontrakt om 15 år (Garcia 2008:813). Han påpekar 

också att Arizonas marknadsorienterade utbildningssystem styrs av föräldrars val, och 

Arizonas stadgar kräver inte att skolorna ska uppnå någon balans eller mångfald av 

elevers bakgrund i form av exempelvis etnicitet. Detta system har enligt Garcia ansetts 

vara det som troligast leder till etnisk segregation.(Garcia 2008:812–814)  

Garcia tar även upp Cobb och Glass rapport från 1999 där de beskriver Arizonas 

charter school lagar som laissez-faire och hävdar att okontrollerade val kan intensifiera 

segregering genom att tillåta föräldrar att flytta sina barn från integrerade skolor, som 

exempelvis ”white flight”. Garcia menar dock att hans eget resultat utmanar denna 

uppfattning eftersom det visar att vita elever inte gick på integrerade skolor till att börja 

med (Garcia 2008:826). 

Yongmei Ni skriver i sin rapport Are Charter Schools More Racially Segregated 

Than Traditional Public Schools? som behandlar situationen i delstaten Michigan: 

The effects of charter schools on racial segregation vary across districts depending upon their 
degree of racial segregation. While charter schools drawing students from segregated districts 
show no further racial segregation, charter schools drawing students from racially diverse districts 
are more segregated than these districts. (Ni 2007:1) 

 

 

3.1.2 Segregationens betydelse ur ett amerikanskt forskarperspektiv 

 

Russel W. Rumberger och Gregory J. Palardy skriver i artikeln Does Segregation Still 

Matter? The Impact of Student Composition on Academic Achievement in High School, 

som titeln antyder, om hur ungdomars bakgrund påverkar deras resultat i skolan. Deras 

studie av amerikanska high schools utreder om ras och socioekonomisk segregation är 

faktorer som har betydelse för elevers förutsättningar och prestationer i skolan och 

påpekar att så har varit fallet i tidigare studier som exempelvis The Coleman Report 

(Rumberger 2005:1). De menar att segregation kommer att öka eftersom det har blivit 

bättre förutsättningar att själv välja skola (Rumberger 2005:2). Författarna påpekar att 
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segregation ofta har setts utifrån ett etniskt perspektiv men att detta är direkt kopplat till 

socioekonomisk segregation eftersom undersökningar visar att svarta och 

latinamerikanska elever överlag gick i skolor där nära 50 % av eleverna var fattiga 

medan vita överlag gick i skolor där inte mer än 23 % var fattiga (Rumberger 2005:3). 

Rumberger och Palardy kommer fram till att segregation har betydelse för skolresultat 

men det är inte den etniska sammansättningen, utan den socioekonomiska som har 

betydelse för elevers resultat. Vidare menar de att den socioekonomiska segregationens 

inverkan till stor del kan förklaras med att de mindre privilegierade går i skolor med 

sämre akademiskt klimat samt att lärarna har lägre förväntningar (Rumberger 2005:5). 

Både elevers egna socioekonomiska status och den socioekonomiska statusen överlag 

bland elever på skolan bidrar till hur de utvecklas akademiskt under high school 

(Rumbeger 2005:16). 

De pekar på fyra variabler som är karakteristiska beträffande elevers prestationer: 

1. Teachers’ expectations about students’ ability to learn 

2. The average hours of homework that students completed per week 

3. The average number of advanced (college prep) courses taken by students in the school 

4. The percentage of students who reported feeling unsafe at school (Rumberger 2005:18) 
 

Enligt Rumberger och Palardy skulle resultatet utifall skolor skulle integreras bli att de 

prestationsökningar procentmässigt som de med låg socioekonomisk status skulle uppnå 

vara mindre i förhållande till den sänkning av prestationsnivån de med hög 

socioekonomisk status skulle sjunka till. En integration skulle då minska klyftan mellan 

exempelvis svarta och vita men kan också innebära att resultaten överlag blir sämre 

(Rumberger 2005:22). De säger också att resultatet av deras studie bekräftar tanken som 

många föräldrar har att det har betydelse vem man går i skolan tillsammans med. Dock 

är det den socioekonomiska sammansättningen i skolan som har betydelse, inte den 

etniska. Deras studie bekräftar att de med låg socioekonomisk status som gick på en 

skola där större delen av eleverna hade hög socioekonomisk status fick bättre resultat 

överlag än de som gick på en skola där majoriteten hade låg socioekonomisk status. 

Enligt Rumberger och Palardy är den största anledningen till olikheter lärarens 

attityder till eleverna, men det finns ändå de som menar att integration av andra sociala 

klasser är den enda riktiga lösningen, delvis p.g.a. av att det har visat sig att föräldrar av 
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högre social klass sätter större press på lärarna att ha en mer krävande 

undervisningsplan.(Rumberger 2005:24–25) 

Rumberger och Palardy pekar också på det faktum att trots att vita ofta är positivt 

inställda till en integration av skolan handlar de oftast inte enligt denna norm. Det visar 

sig att framförallt vita som känner att de har fördel av ett system med segregerade 

skolor inte vill ge upp den gynnsamma positionen (Rumberger 2005:24). 

Att segregation har konsekvenser för samhället och minoritetsgrupper kan man också 

läsa i Isaac Martin, Jerome Karabel och Sean W. Jaquez artikel High School 

Segregation and Access to the University of California (2005), där de dokumenterar att 

de finns påtagliga ojämlikheter bland high schools ifråga om hur många elever de får in 

på University of California och att det relaterar till etnicitet och tillgångar (Martin 

2005:323). Författarna är av uppfattningen att de har bevis för att segregation som sådan 

har betydelse för elevers framgång. Författarna anser att elever från olika skolor blir 

olika behandlade och att detta är kopplat till den etniska och socioekonomiska 

karaktären hos skolor.(Martin 2005:312–313) De är dock också av uppfattningen att 
socioekonomisk status än viktigare faktor än etnisk bakgrund. Bakgrunden av den familj 
eleven kommer ifrån har t.o.m. större betydelse för framtida framgång än de resurser den 
skola eleven går på kan tillhandahålla (Martin 2005:322). 

 
 

3.2  Intervjuresultat 
 

Här under kommer jag att redogöra för de intervjusvar som jag mottagit av 

verksamma lärare i ämnena engelska och religion på en kommunal skola och en friskola 

i samma kommun. Jag intervjuade tre lärare på vardera skolan. På den kommunala 

skolan bestod informanterna av två manliga engelsklärare och en kvinnlig 

religionslärare och på friskolan var det två kvinnliga engelsklärare och en manlig 

religionslärare. För att inte avslöja lärarnas identitet har jag valt att använda mig av 

fingerade namn på både lärarna och skolan. Den kommunala skolan kommer hädanefter 

att benämnas skola ”K” och mina informanter på den skolan benämns Lars, Inge och 

Bodil. Friskolan benämns skola ”F” och informanterna benämns Lena, Anna och Kurt. 
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En annan kommunal skola som kommer på tal i intervjuerna benämns skola ”K2” och 

andra friskolor ”F2”, ”F3”, ”F4” och ”F5”. 

Jag har val att redovisa mitt intervjuresultat utifrån de grundfrågor jag ställde vid 

samtliga intervjutillfällen (se Bilaga 1). Svaren på de två sista frågorna valde jag att inte 

skriva ut eftersom de enligt min mening inte gav någon direkt relevans till min 

undersökning. Frågorna utmynnade dock i en relevant fråga som jag ställde vid varje 

intervju: Finns det någon ”Vi och Dom” känsla bland elever och lärare mellan skolor?. 

Med den här frågan sökte jag svar på om elever och lärare gör klara ställningstaganden 

genom att exempelvis tala nedsättande om andra skolor och elevsammansättningen där. 

”Vi och Dom” tänkande är även något som Katarina Gustafsson (2006) tar upp i sin 

avhandling (se ovan 1.1). 

 

 

3.2.1 Elevsammansättning utifrån kön, klass, etnicitet 

 

Skola K 

Samtliga lärare på skola K var av den uppfattningen att könssammansättningen i de 

klasser de undervisade i var jämt fördelad mellan pojkar och flickor. Bodil, som nästan 

uteslutande undervisade samhällsklasser, ansåg att om det fanns någon skillnad så var 

det fler flickor. De ansåg att det på skolan fanns en dominans av medelklass men att 

detta var svårt att fastställa eftersom några sådana uppgifter inte finns att tillgå. Detta 

antagande verkade till stor del bygga på föräldrakontakt och det faktum att eleverna har 

valt skolan. Etniciteten bland eleverna ansågs vara dominerad av svenskfödda men med 

en relativt hög andel med invandrarbakgrund. Lars hade i sina samhällsklasser 10-20 % 

elever med invandrarbakgrund, vilket även Bodil uppgav. Inge, som främst undervisade 

på handelsprogrammet och IV, ansåg att det var en hög andel invandrarungdomar både 

på skolan och i hans klasser. Han var av uppfattningen att överlag var det 20 % 

invandrarungdomar på skolan men att detta främst berodde på att skolan tillhandahöll 

IV-programmet. 
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Skola F 

På skola F uppger Lena att i hennes klasser är det betydligt fler pojkar än flickor. Hon 

syftar då på samhällsprogrammet men säger också att det är mer pojkar även på 

naturprogrammet. I den klass hon är klassföreståndare för är ca 70 % pojkar och hon 

nämner att även om det är mer jämt fördelat i andra klasser så är det fler pojkar på 

skolan överlag. Kurt som främst undervisar på samhällsprogrammet anser att det inte är 

någon större skillnad men att det är övervägande pojkar på naturprogrammet. Anna som 

undervisar ”ettor och tvåor” uppger att det är könsmässigt jämt fördelat. I frågan om 

etnicitet så anser både Kurt och Anna att det är ”väldigt” få elever på skolan med 

invandrarbakgrund. Lena anser dock att det är ”blandat” med motiveringen att hon har 

några elever med invandrarbakgrund i sin klass. Anna säger: ” Vi har enstaka inslag av 

nysvenskar, eller vad man ska säga, men det är så få att dom utmärker sig”. Kurt 

uppskattar det till att 95 % av eleverna har svensk bakgrund och tror att skolan har ett 

betydligt lägre antal elever med invandrarbakgrund än andra skolor i kommunen, både 

kommunala och en friskola (skola F2) som han benämner: ”det anses ju va lite lugnare 

där”. Ur ett klassperspektiv uppger de två kvinnliga lärarna att det finns många barn till 

akademikerföräldrar på skolan. Enligt de traditionella klassbegreppen anser Lena att det 

handlar om medelklass. Kurt uppfattar det som att det är borgerliga klasser som 

medelklass och övre medelklass som dominerar på skolan. Även om han uppger att han 

inte har en direkt grund för det säger han att många är liberaler, utifrån de föräldrar han 

har träffat som klassföreståndare. Anna benämner det som barn till medvetna 

curlingföräldrar ”på gott och ont”. Hon säger att man inte ofta sätter ett betyg sämre än 

MVG utan att bli ifrågasatt av föräldrar: ”du kan få en hel rad med föräldrar på nacken 

för att inte deras barn får toppbetyg […] så curlingföräldrar och högutbildade föräldrar”. 
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3.2.2 Elevers förkunskaper och kompetens i de studieförberedandeprogrammen 

 

Skola K 

På den kommunala skolan är Lars av uppfattningen att hans elevers förkunskaper är 

tillräckliga för att klara av studierna, men tror att de är något sämre i 

samhällsorienterande ämnen än i språkkunskaper och framförallt engelska där de 

uppfattas ha väldigt goda förkunskaper. Han anser att eleverna har kompetens i engelska 

och framförallt ”den muntliga biten”, vilket han tror beror på högre konsumtion av 

engelskbaserad media. Lars ser dock en nedgång i kompetens i skriftspråket och 

grammatisk korrekthet (talspråket dominerar) jämfört med för tio år sedan, men hävdar 

att ordförrådet har ökat. Bodil anser att förkunskaperna är ”väldigt” skiftande på 

Samhällsprogrammet. Hon pekar också på att även om det finns elever med ”väldigt” 

goda förkunskaper så finns det också de som beviljats dispens för att få behörighet till 

programmet. Om ambitionsnivån är hög i klassen tror hon att det inte behöver ha någon 

betydelse eftersom hon anser att det lyfter elever och att de inte behöver vara mindre 

begåvade utan bara i högstadiet varit mindre motiverade. Kompetensen anser hon är 

”hyfsad”, de uppfyller förväntningarna.  Inge är av uppfattningen att majoriteten är 

duktiga (godkända), och har goda förutsättningar om motivation och stöd finns, men 

säger också att det finns extremer åt båda hållen. Han anser att kompetensen går ”hand i 

hand” med förkunskaperna och pekar på att en uppgift som en del av eleverna löser på 

fem minuter kan det för andra elever ta flera lektioner, beroende på graden av elevernas 

förmåga att ta in instruktioner.  

 

Skola F 

På friskolan är Lena av uppfattningen att förkunskaperna eleverna har när det kommer 

till skolan är ”väldigt” bra överlag. Hon uppger att det är enbart en/enstaka elever per år 

som inte riktigt klarar engelskan eftersom de inte ligger på den nivå de borde göra. Kurt 

anser att förkunskaperna är generellt bra men uppger även att det framgår tydligt vilken 

högstadieskola eleven har gått på och vilka lärare som har undervisat dem, i förhållande 

till nivån på de förkunskaper enskilda elever har. Han anser att eleverna med absolut 

bäst förkunskaper är de som har gått på skola K:s högstadieskola, beroende på de 
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kompetenta lärarna där. Elever med bakgrund från en religiös friskola nämner han som 

de som har sämst förkunskaper, men blir sedan osäker om han har förväxlat den med en 

kommunal högstadieskola. När jag frågar vad han tror det beror på svarar han: ”jag kan 

väl tänka mig att de håller på med mycket tematisering och sånt där trams. Att de en hel 

onsdag får göra va de vill, ”forska” om va de vill vilket är svordom på all annan 

undervisning än på universitet”. I samråd med en kollega överväger han om det inte är 

den kommunala skolan han menar och kollegan fyller i: ” Jag tror att X skolan är 

ganska intressant för där är alla godkända. Alla är godkända i matte, svenska och 

engelska. Det finns ingen annan skola i stan som är det. Så kan man ju fundera är det så 

himla bra elever där eller…”, varpå den manliga läraren säger: ”Svaret är nej” och 

kollegan håller med. Kompetensmässigt så ”fixar” eleverna ”definitivt” skolan, enligt 

Kurt. Anna uppger att nivån på förkunskaperna är blandad men att ”tvåorna är väldigt 

bra” och ”naturettorna är extremt bra”. I samhällsprogrammets årskurs ett finns både de 

”extremt duktiga till de väldigt svaga”, enligt henne. Vad gäller elevernas kompetens 

anser hon att den är kopplad till förkunskapen: ”Dom som har sämre förutsättningar har 

också sämre kompetens”. Hon anser att elever med sämre förkunskaper stressar mer och 

har mer ångest över resultaten i skolan, att de inte har lika lätt att ta till sig och processa 

information. Lena anser att eleverna har hög kompetens när det kommer till 

kunskapsinhämtning och att de flesta är ”ivriga på att få lära sig”. Hon uppger att alla 

inte har fått ”insikt” hur resultaten i skolan kommer att påverka resten av deras liv men 

hänvisar till att de är bara sexton år när de börjar på skolan. Enligt henne blir en del inte 

medvetna om det förrän i trean, även om hon försöker arbeta med det under hela 

gymnasietiden.  

 

 

3.2.3 Elevers motivationsgrad 

 

Skola K 

Lars är av uppfattningen att eleverna överlag är ”rätt motiverade”. Det baserar han på 

uppfattningen att eleverna tar sitt ansvar och lämnar in uppgifter. En del av eleverna har 

sina studiemål klara redan från början men: ” I tvåan hittar allt fler sina mål, då höjs 



 23 

motivationen och förbättras resultaten”. Han pekar på att det i ettan finns elever som 

inte har någon drivkraft och därmed inte har förutsättningar att få ett slutbetyg. 

Uppskattningsvis tror han att det är omkring 2-3 elever som inte kommer få slutbetyg i 

de samhällsklasser han undervisar i. Inge är av uppfattningen att motivationen generellt 

sett är ”ganska låg”. Han tror att det finns en mer utbredd skoltrötthet i de programmen 

han undervisar (HP, IV). Bodil anser att de allra flesta av hennes elever är motiverade 

att studera, baserat på höga betyg och bra resultat. Hon anser även att eleverna är 

medvetna om att de går ett studieförberedande program och att de kommer att gå ut 

gymnasiet ”utan någon form av grundutbildning”. Bodil tillägger dock att så inte alltid 

är fallet och ett problem kan vara att medvetenheten kommer först i trean då det redan 

kan var för sent: ” Då har man liksom låtit två år gå och man sitter med betyg som man 

inte kommer nån vart med”. Bodil är även lärare i svenska och hon berättar hur hon kan 

se en skillnad mellan studieförberedande och yrkesinriktade program. Hon tror att 

elever på de yrkesinriktade programmen är mer motiverade att läsa ämnena direkt 

kopplade till programmet och ser inte att de kan ha användning för ämnen som svenska 

och religion: ”Jag har haft nån sån klass i religion också och det var ju inte så kul… va 

ska man läsa sån där skit för”. Bodil är av uppfattningen att elever på 

samhällsprogrammet i högre grad är intresserade av höga betyg än elever på 

handelsprogrammet som ska arbeta efter de har gått ut gymnasiet. Hon anser att 

samhällselever i större utsträckning presterar bättre även om de inte är intresserade av 

ämnet. De som söker program som handelsprogrammet är de som är lite mindre 

studiemotiverade och där finns även många fler med invandrarbakgrund, enligt henne. 

 

Skola F 

Samtliga lärare på skola F uppger att eleverna är motiverade överlag. Anna tycker att 

även de som har det ”svårt” i skolan är motiverade. Hon anser att det finns enstaka 

elever i ettan som: ”kanske skulle ha tagit en paus”, men säger ändå att de klarar av det 

även om de har vissa restuppgifter. Lena är av uppfattningen att den höga 

motivationsnivån hänger samman med att skolan enbart erbjuder studieförberedande 

program: ”De allra flesta vet ju vad de vill och vet också vad de ska ha sin utbildning 

till”. Hon anser att eleverna är: ”aktiva på lektionen, frågar mycket, tar egna initiativ, 

sitter inte fast när dom ska göra någonting och ser ut att tycka det är kul att vara här”. 
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Kurt säger att kulturen på skolan är av ”pluggkaraktär”, att det är positivt att plugga hårt 

och ingen ”skam”. Eleverna satsar mycket tid på skolan och uppger att det är stor 

skillnad mot andra skolor han har arbetat på, men hänvisar även han till faktumet att 

skolan endast erbjuder studieförberedande program, vilket han tror har betydelse: ” 

naturprogram och samhällsprogram där går man ju om man vill läsa vidare. Vad är det 

då för mening att inte plugga? ”. 

 

 

3.2.4 Kontroll av elevkunskap 

 

Skola K 

Lars uppger han strävar efter att tillförskaffa sig tjugo stycken bedömningsunderlag för 

varje elev, men att i det även ingår lektionsobservationer. Han betonar vikten av varje 

lektion och hur eleven löser diskussions- och andra lektionsuppgifter. Lars säger att: 

”Det är ett par inlämningsuppgifter per termin och 2-3 inlämningsuppsatser eller 

liknande skrivuppgifter och 1-2 redovisningar per termin”. I engelska har han inga 

konkreta grammatikprov utan i det avseendet hänvisar han till: ” det nationella 

kursprovet från Skolverket som är en nationell avstämning för att få till likvärdigheten 

så gott det nu är möjligt då”. Glosförhör i engelskan sker ungefär tre gånger per termin. 

Han uppger att det finns möjlighet till stödundervisning men i engelska är det inget stort 

behov: ” i ettan har vi två elever som jag sitter med och har stöd i engelska en gång i 

veckan i 50 minuter”. De uppsatser de ska skriva får de i regel skriva på lektionstid men 

vissa rapporter får de skriva hemma.    

Inge uppger att han kontrollerar elevernas kunskap i form av planerade prov, 

inlämningsuppgifter och redovisningar ett par gånger per termin. Han betonar vikten av 

engelskans nationella prov som han anser vara: ” ett väldigt omsorgsfullt utformat prov 

som är väldigt viktigt”. Han tillägger att det inte är det enda utan att han också ger 

skrivuppgifter, läxförhör och andra former av övningar: ”Det varierar också lite grann 

med terminen men i början har man ju det lite mer uppstyrt och då är det ju läxförhör 

varje vecka… sen kanske man lättar upp det lite grann fram under våren och fokuserar 

på lite mer friare uppgifter. Det varierar ju med klasser och mognadsgrad”. När 
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nationella proven närmar sig arbetar eleverna mycket mot dem och beroende på 

framgång får de i uppgift att läsa på vissa bitar, berättar Inge: ”det är väldigt svårt att ge 

vettiga enhetliga läxor till en så pass spridd klass”. 

Bodil uppger att det kan variera hur ofta hon kontrollerar elevernas kunskap i form 

av planerade prov, inlämningsuppgifter och redovisningar per termin, men att det är på 

ett ungefär tre till fyra stycken. Hon berättar att det skiljer sig mellan hennes båda 

ämnen svenska och religion. Bodil anser att i ett ämne som religion där det är få 

undervisningstimmar får man inte tillräckligt med betygsunderlag om eleverna arbetar 

med dialoger och ”allmänt tyckande”. Det krävs att eleverna redovisar faktakunskaper i 

form av ett skriftligt prov eller inlämningsuppgift, enligt henne. Bodil anser att 

diskussioner inte ger den typ av underlag man behöver för att sätta betyg och menar att 

elever pratar olika mycket beroende på vilken social status de har i klassrummet. Det är 

viktigt att även de elever som inte pratar mycket får visa sina kunskaper och enligt 

Bodil är det inte ”ofta” som eleverna som pratar mycket har någonting konkret att säga. 

På en A-kurs i religion brukar Bodil oftast hinna med att gå igenom etik och två 

stycken religioner. Hon anser att Islam alltid är obligatoriskt på A-kursen: ” Islam 

tycker jag i alla fall alltid är obligatorisk på A-kursen eftersom det är så många… 

eftersom Islam är den näst största religionen i Sverige så tycker jag att det är viktigt att 

dom här svenska eleverna får lite mer kunskaper om vad Islam är för religion… eller jag 

menar kunskap om Islam”. Bodil är av uppfattningen att hon inte ger läxor ”speciellt 

ofta”. Hon berättar att ibland får eleverna arbeta med skrivuppgifter hemma men att de 

måste skicka in dem via Urkund,1 eftersom det avskräcker dem från att: ” bara gå in och 

stjäla rakt av”. De får även göra skrivuppgifter på lektionen eftersom det förekommer 

att föräldrar gör elevers uppgifter: ”Det kan ju skilja väldigt mycket i svenska till 

exempel på elevens förmåga att uttrycka sig skriftligt när de skriver under kontrollerade 

former och när de får en hemuppgift. Så nu och då måste man ju även titta och veta att 

det är dom som har gjort det och inte någon annan, brorsan eller någon kompis eller 

morsan”. 

 

                                                        
1 Urkund en internettjänst som kontrollerar om uppsatsen eller delar av den finns sen tidigare (plagiat) 
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Skola F 

På skola F uppger Lena att hon på en hundrapoängskurs har ungefär fem till sex stycken 

betygsatta moment och att hon en gång per termin har en skriftlig (fri skrivning), en 

muntlig och en grammatik examination. Hon ser en skillnad mellan engelskan och 

svenskan där hon har mer skrivuppgifter i form av uppsatsvarianter, men brukar i A-

kursen även i svenska ha ett prov eller läxförhör i grammatik. I ämnet engelska ger hon 

läxor en gång i veckan oftast i form av glosor men även läs- och grammatikuppgifter. 

Lena säger att formen på läxan förändras övertid till mer omfattande uppgifter istället 

för ”småläxor”. Hon försöker att undvika att eleverna får skriva uppsatser hemma som 

hon ska betygsätta eftersom det innebär en risk för fusk, men ser nu bättre 

förutsättningar för att undvika det genom Urkund. Lena tror att det finns elever på 

skolan som kommer undan med fusk och att det är vanligare än vad hon tror och det 

förekommer även att fusk uppdagas, ungefär en gång per läsår, enligt henne. Enligt 

Lena är det fusk i form av plagiat från Internet man märker och ibland anser hon inte att 

det är fusk eftersom eleven själv inte är medveten, även om det undervisas i hur man 

förhåller sig till referenser och källkritik. Det är ”klippa/klistra” fusket hon tar hårdast 

på.  

Kurt uppger att han kontrollerar elevernas kunskap ungefär fyra gånger per termin i 

form av två stora och två mindre uppgifter: ” I A-kursen är det skriftliga prov och ju 

längre ner i alfabetet vi kommer, ju mer släpper jag ansvaret men vanligast är skriftliga 

prov”. Han ger aldrig läxor, bara enstaka hemprov. Kurt tror inte att det har med hans 

ämnen att göra utan mer med honom som lärare, även om han tror att språklärare 

generellt ger mer läxor. Under en A-kurs i religion går han igenom ”alla fem 

världsreligioner” men väljer att skjuta på etik och moral till B-kursen: ” Jag tycker det 

blir för stressigt för jag känner att jag inte heller vill avvara någon av de fem 

världsreligionerna”. Det han lägger mest fokus på är kristendom som också kursplanen 

föreskriver.  

Anna anser att hon inte är ”detaljkontrollerande” men ibland har hon grammatik- 

och glosprov. Däremot får eleverna ”ofta” inlämningsuppgifter, ungefär tre per termin 

som är omfattande och är en kombination av att ”läsa, skriva och tala”. Hon har även 

uppgifter där eleverna diskuterar men som inte utmynnar i någon skriftlig rapport: ” Jag 

tränar dem väldigt mycket att analysera, debattera och få syn på komplexiteten i frågor 
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och kunskap överhuvudtaget, hur det sitter ihop”. Eleverna får även arbeta med 

uppgifterna hemma och de är utformade på det viset att det innebär eget ansvar från 

elevernas sida men hon poängterar att det är hennes sätt att arbeta och står inte för 

skolan. Hon anser att eleverna på skolan klarar av att arbeta på ett mer 

universitetsinriktat arbetssätt (Anna har tidigare varit lärare på universitetet) men att det 

krävs mycket vägledning och diskussion med eleverna.  Bodil tror att hon möjligtvis 

skulle använda samma arbetsätt på en kommunal skola men att det skulle kräva mer 

arbete och där hade hon fått avsätta mer tid för disciplin. Disciplin är något som hon 

inte behöver tänka på i arbetet på skola F. Hon anser att arbetssättet inte skulle fungera 

på ett praktiskt program eftersom eleverna där inte är nog studiemotiverade och inte har 

tillräckligt med förkunskaper. Det skulle inte heller fungera på alla skolor med elever 

med mindre studiemotivation: ”här är studiemotivationen så otroligt hög”. 

 

 

3.2.5 Mål med undervisningen 

 

Skola K 

Lars berättar att hans mål med undervisningen och det han vill förbereda sina elever för 

är: ” Framförallt till att få ett schysst liv, ett meningsfullt liv, där de kan både ta ansvar 

för sig själv och några andra och också ha kul”. Han vill ge livskunskap genom att 

arbeta med värdegrunden: ” Hur kan man bli en schysst medmänniska, vilka egenskaper 

är viktiga att slipa på och utveckla”. Det anser han vara grunden i sin undervisning men 

han har även som mål att väcka ett intresse hos eleverna att: ” prata med andra 

människor och på den vägen lära sig språk och väcka ett intresse för litteratur och film”. 

Lars vill även att elevernas språkutveckling ska fortsätta utanför skolan och förbereda 

dem för arbeten där engelska ingår.  

Inge betonar betydelsen av att uppfylla kursens mål och tar även här upp betydelsen 

av ett bra resultat på det nationella provet. Ett mål han har är att eleverna ska tycka det 

är kul med engelska och se att det är värdefullt att behärska. Han vill att eleverna själva 

ska se nyttan i att: ”ta reda på ord man inte förstår, att vidareutbilda sig, att fortsätta det 
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här, man blir aldrig fullärd”. Inge anser att målet med skolan är att få eleverna att själva 

vilja ta reda på saker, bl.a. genom att använda Internet.    

Bodils mål med ämnet svenska är att eleverna ska behärska språket: ”speciellt i SP 

klasserna, dom ska ju läsa vidare och att dom kan uttrycka sig skriftligt på ett så korrekt 

sätt som möjligt”. Hon anser att svenskan är till för eleven att utveckla sitt språk, både 

skriftlig och muntligt, för att kunna göra sig förstådd: ” Det ska kunna lämna in papper 

på universitetet som är godtagbara skriftligt så att de känner en säkerhet när de ska 

skriva och att de vet hur de ska formulera sig någorlunda”. Bodil är av uppfattningen att 

en del av eleverna är ”handledningsresistenta”. 

 

Skola F 

Samtliga lärare på skola F är överens om att de har som mål att förbereda eleverna för 

universitet och vidare studier med hänvisning till att de undervisar i studieförberedande 

program. Kurt säger: ” Jag vill förbereda dem för vidarestudier på universitetet punkt 

slut”. Han uppger även att, förutom att eleverna ska ha kunskap om fakta, ska de även 

kunna analysera, reflektera och diskutera vilket han anser nödvändigt för att få ett betyg. 

Även om han är medveten om att inte alla elever studerar vidare så förutsätter han det 

och hans uppgift är att ge eleverna verktygen för det.  

Lena vill förutom att förbereda eleverna för vidare studier även förbereda dem för 

”resten av livet”, ge dem ansvar och kunskap om samhället och hur det fungerar i den 

”riktiga världen”.  Hon tror inte att alla kommer att studera vidare, åtminstone inte 

direkt efter gymnasiet.  

Anna säger: ” Det som är mitt mål är att träna dem i att analysera samhället, 

samtiden och formulera sig själva. Jag håller inte på att utbilda politiker men …”.  

 

 

3.2.6 Inställning till elevers/föräldrars valmöjligheter 

 

Skola K 

Lars berättar att till en början var han väldig negativ till elevers/föräldrars möjligheter 

att välja skola. Anledningen till det var att han anser att eleven ska gå i skola nära 
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hemmet och inte behöva färdas. Problem som uppstår på skolan ska lösas genom 

samarbete mellan elev, föräldrar och personal. Han uppger att han nu har sett vissa 

fördelar och nämner skola F: ” Första klassen där, årskurs ett var det väl, så hade 18 

eller 19 av 20 elever varit mobbade och det är ju klart det ger ju andra perspektiv om nu 

inte skolan kan lösa det hela så är det ju skönt att få hitta en fristad, att man kan få 

känna sig trygg”. Lars anser att trygghet är grunden för att man ska kunna ”fungera som 

människa” och lära sig något. Han anser att skola F har tagit itu med ordning och 

disciplin som enligt honom varit ett problem i kommunala högstadieskolor. Han ser 

dock en risk att det kan leda till ett elittänkande om det inte valmöjlighetsfrågan 

hanteras varsamt. Lars är av uppfattningen att skola F är mer segregerad men påpekar 

att han inte tagit del av någon statistik. Han anser att de som väljer skola F är elever 

med ansvarstagande föräldrar: ”som gör medvetna val då, i större utsträckning än här”, 

och fortsätter med att de: ”fått indikationer på att vissa elever vill inte gå här för att det 

finns elever med invandrarbakgrund här, som verkar vara utslag av invånarnas fördomar 

liksom både vuxna och ungdomars. Men också av liksom socioekonomiska skäl, på 

högstadiet, så är det ju flera invandrarungdomar som ställer till besvär för sina 

klasskamrater, så det finns ju liksom en sån bakgrund till det hela”.  Lars ställer sig 

tveksam till friskolor: ”det tenderar till att liksom dela in befolkningen i ett A och ett B 

lag. Tankarna förs gärna till privatskolor i England, Frankrike och USA och nåt sånt 

elitistiskt vill jag inte ställa upp på”. Han anser dock att det finns goda skäl för att starta 

en friskola exempelvis: ” om man har en schysst pedagogisk idé som till exempel skola 

F5 med någon slags helhetssyn på människan”. 

Inge anser att valmöjlighetsfrågan är intressant och berättar att det är en fråga han 

diskuterat mycket. Han påpekar att han inte är emot valfrihet generellt men att han är av 

uppfattningen att det finns en del saker i samhället som är så viktiga att man ” bör 

försöka fokusera resurser”. 

Bodil ställer sig positiv till elever/föräldrars valmöjligheter men berättar att hon 

egentligen inte är positiv till friskolor: ”egentligen tycker jag att staten ska ha hand om 

skolan som det var fram till -93 eller va det va”. Att hon är positiv till valmöjligheter 

verkar mer vara ett utslag av att Sverige nu har det systemet och att hon anser att det går 

att gå tillbaka till den äldre modellen: ” När vi nu har det här systemet med friskolor så 

tycker jag väl att det är ok att dom får välja”. Bodil anser att valmöjligheten och 
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avskaffandet av upptagningsområden har fått konsekvenser: ” Då var det ju så att alla 

elever som bodde inom distrikt A gick till Skola K och distrikt B till Skola K2… klart, 

om det inte fanns en speciell linje så måste de ju gå till den andra. Sen tog man ju till 

och med bort det där och resultatet är ju att man har överbeläggning på skola K2 och 

underbeläggning på skola K och jag vet inte om det är till fördel för nån”. Bodil tror att 

elever ofta väljer skola efter kompisars val och att själva valet inte är vidare 

genomtänkt. Valet tror hon har betydelse i nian när elever känner sig ”osäkra och 

nervösa” men att kompisar från högstadiet mer saknar betydelse när eleverna väl har 

börjat, eftersom man får nya kompisar. Bodil tror inte att elever väljer program efter 

kompisars val i hög utsträckning, utan program (främst yrkesinriktade) väljer man för 

att man är intresserad av det. Hon är dock av uppfattningen att det finns två kategorier 

av elever som söker till samhällsprogrammet: ” de ena är dom som vill gå SAM, de 

andra är dom som inte orkar välja någonting. Dom har liksom… det är lättast att kryssa 

för SAM, det är bara nån sorts allmän fortsättning på skolan”. På Samhällsprogrammet, 

till skillnad från Naturprogrammet, anser hon att man inte behöver vara 

specialintresserad av något: ” då kan man ju flyta på”. Samhällsprogrammet erbjuder 

”enklast möjliga val” enligt henne.  

 

Skola F 

På skola F är Lena och Kurt båda väldigt positiva till elever/föräldrars valmöjligheter. 

Kurt uppger att han är ”en sann liberal” och även om det inte har direkt koppling till 

elever/föräldrars valmöjligheter så är behovet av konkurrens mellan skolor den 

viktigaste aspekten enligt honom: ” Konkurrens skärper, konkurrens stimulerar, så ur 

skolans synvinkel tror jag det är bra, dom blir bättre”. Han anser att det är bra för elever 

att det får ett större urval men ser även ett problem med alla val som måste göras i 

samhället idag. Att man kan välja utifrån skolans geografiska placering ser han som en 

fördel samt att eleven får studera vad den vill. Kurt tror att valfriheten kan bli en 

klassfråga, eftersom han är av uppfattningen att den utnyttjas i högre utsträckning av 

högutbildade föräldrar. Han poängterar dock att han inte har några bevis för det men 

tror att det skulle bli resultatet om en undersökning gjordes.  

Lena är positiv till valmöjligheter eftersom olika skolor erbjuder olika program, 

innehåll och helhetskoncept. Hon anser att det är olika atmosfärer på olika skolor: ”Om 
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man jämför skola F4 t.ex. med vår skola så är det ju olika atmosfärer, F4 är mer 

estetiskt inriktad”. Valet anser hon görs efter ”vilken person du är” och ser även det som 

viktigt att fä välja grundskola. Hon anser att den främsta anledningen till valfrihet är att 

eleverna själva får bestämma vad de vill göra i sina liv, att det får välja ett program som 

de är intresserade av och har fallenhet för. Lena är av uppfattningen att det ingår i 

föräldraskapet att välja skola för sina barn, att veta vad barnet vill och vad som är bäst 

för barnet, det är viktigt att ge den rätten till föräldrarna.  

Anna är, även om hon arbetar på en friskola, ”superkritisk” med hänvisning till att den 

kommunala skolan blir sämre med mindre resurser. Hon är mer tveksam i sin 

ståndpunkt till val mellan kommunala skolor: ”Det är ju där det slinter för man kan ju 

ha en otrolig otur faktiskt, man är lite utlämnad till… det är ju ändå personalen på 

skolan som gör skolan, så man kan ha en fruktansvärd otur. Det kan va system som inte 

funkar för vissa barn”. Hon anser det viktigt att eleven får vara individ och göra det val 

som passar dem bäst i undervisningen, och det är även en sådan undervisning hon 

bedriver. Anna är av uppfattningen att det finns föräldrar som väljer skola åt sina barn 

och tycker det är ett ”jätteproblem”: ”Att föräldrar styr upp sina barns liv på de sätt dom 

faktiskt gör och som vi ser här på öppet hus och sånt där, det tycker jag är katastrof… 

dom är egna människor, dom är inte kopior av föräldrarna.”    

 

 

3.2.7 ” Vi och dom” tänkande 

 

Skola K 

Lars uppger att om eleverna på hans skola uttalar sig om skola F så är det: ” i regel i 

nedsättande ordalag”, ”skola F kallas för ”moderatskolan” i elevernas mun liksom, lite 

nedsättande sådär”. Han vill ändå inte kalla det en motsättning utan ser fortfarande att 

det är större konkurrens mellan de två stora kommunala skolorna. 

Inge anser att det finns en ”vi och dom” känsla mellan hans skola och skola F men 

att den är större hos personalen på skolan. Han säger: ”att elevunderlaget totalt har 

sjunkit med ungefär hundra elever per år de närmsta åren, det blir ju problem för alla 

skolor”. Inge nämner att de kommunala skolorna i kommunen gjorde en gemensam 
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satsning: ” Det är klart att det blir som ett vi och dom tänkande”. Han märker inte av det 

lika tydligt bland eleverna eftersom många byter skolor fram och tillbaka mellan 

kommunala och friskolor: ” För eleverna är det fortfarande ett ganska neutralt och 

oproblematiskt val så att säga, man går här eller där, man har inte bättre här eller där”. 

Inge uppger att han har en uppfattning att om man inte väljer ett kommunalt gymnasium 

har man gjort en aktiv handling som ofta grundar sig i att man har medvetna föräldrar 

som tar del i barnens liv. Han anser att det därför kan bli en uppdelning där intresserade 

föräldrar väljer friskolan och ointresserade stannar i den kommunala: ”Det här 

föräldraintresset tror jag är otroligt avgörande”, och han fortsätter: ” Jag tror dom 

duktiga eleverna i våra klasser, dom har intresserade föräldrar som frågar hur det går 

och jag tror att dom svagare eleverna har föräldrar som kanske bryr sig men som kanske 

inte riktigt begriper att dom ska fråga. Det är så viktigt va och det har följt med dom 

från grundskolan upp till gymnasiet. Då blir det ju förstås en skillnad, att på friskolorna 

så tror jag att där har man klasser med föräldrar som är mer intresserade generellt sett 

och det blir bättre resultat antagligen för eleverna får det bättre också då”. Inge anser att 

det inte har lika mycket med klass att göra som betydelsen av att ha intresserade 

föräldrar för hur eleven lyckas i sin utbildning, men anser att elever med vällbeställda 

föräldrar i slutändan kan klara sig ändå.  

Bodil är av uppfattningen att elever som går på skola F har föräldrar som har gjort 

ett medvetet val. Om hur elever på skolan uttalar sig om friskolor säger hon: ”F2 är en 

slapp skola. F3 är en slapp slapp skola, där går det bara invandrare och slappt. Det är väl 

dom två skolor som man hör mest att dom har den åsikten om… om man inte ids 

någonting då kan man gå där”. Om skola F säger hon att den: ” har väl mer rykte om sig 

att hålla på ordningen och kunskapsnivån, att man betonar att det krävs lite arbetet 

också om man ska ha betyg”. 

 

Skola F 

Även Kurt nämner att det finns de som gör kopplingar mellan skola F och ett visst 

politiskt synsätt: ”våran skola brukar väl ibland i folkmun kallas för en lite borgerlig 

skola men det finns ju ingen politisk agenda här på något sätt”. 

Lena uppger att hon kan se en tendens till en ”vi och dom” känsla bland eleverna 

gentemot andra skolor: ” Dom har ju kompisar på andra skolor och det jämförs ju 
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ständigt. Alltifrån hur mycket läxor, hur lätt det är att få bra betyg osv.”. Om vad 

eleverna anser statusmässigt säger hon: ”Jag tror dom anser sig ha ganska hög status 

här, det tror jag. Jag tror att dom anser att dom får kämpa hårdare för betygen, det är 

seriösare, man får höra att det är mycket flum på andra skolor, att lärare inte bryr sig om 

de har mobilen på eller fötterna på bordet”. Lena uppger att det jämförs mer med 

kommunala skolor men hon tror att det beror på att de är större: ” fler elever så dom 

känner ju mer där”.  

Kurt uppger att han kände mer av en tydlig ”vi och dom” känsla bland eleverna när 

skolan var mindre och att blivit mindre de sista åren i takt med att skolan har växt.  

Anna är av uppfattningen att friskolan har hög status bland ungdomar i staden, att det 

ses som ”geniskolan” och ”överklasskolan”. Hon säger: ” Eleverna här har väl vissa 

åsikter men mer av den typen att på den skolan går fordonskillarna…”.  

Uppfattningen bland lärare är enligt Anna att: ”det är inte dåligt att jobba här”. Hon 

tror att skola F anses bland lärare vara ”snäppet under” att arbeta på universitet, med 

andra ord högstatus.  

Kurt uppger att det finns en ”vi och dom” känsla bland lärare på de olika skolorna 

och att: ” konkurrenssituationen blir tydlig”. Han tror att det är samma sak på alla 

skolor: ” Det finns en tendens att prata lite snett, onyanserat och omotiverat men ganska 

naturligt”. Den manliga läraren avslutar med:” Vi är ju den bästa friskolan det måste du 

ju förstå (skratt)”.  

Lena tror inte det finns en direkt ”vi och dom” känsla bland lärarna men anser att 

eftersom de kommunala skolorna är större är det naturligt att det finns fler lärare som 

gör ett sämre arbete. Hon tror att förutsättningarna är bättre på friskolan eftersom den är 

mindre: ” Vi är ju bara 25 lärare eller nåt sånt. Det gör att vi är mycket tightare, att vi 

kan hålla ihop på ett annat sätt. Vi har en enad front gentemot eleverna vilket gör att 

eleverna blir tryggare, vi blir tryggare. Det tror jag gör att den här skolan för oss lärare 

känns som ett bättre alternativ”. 
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4. Diskussion & slutsatser 
 
 

4.1  Diskussion 

 

I detta kapitel analyseras resultatet utifrån frågeställningarna genom att jämföra och 

kommentera den valda litteraturen och intervjuresultatet. Diskussion utgår från rubriker 

i form av frågeställning 1 och 2. Frågeställning 3 diskuteras under båda rubrikerna.   

 

 

4.1.1 Tendenser till ökad segregation 

 

Att valfrihet har betydelse för elevsammansättningen på skolor är något som jag tycker 

mitt resultat tydligt visar. Det är svårt att få ett bestämt svar på om charter schools har 

en stor inverkan på ökad segregation i USA, vilket förvisso siffror pekar på men som 

enligt Zimmer (2003) är resultat av att man inte tar storleken av den ursprungliga 

segregeringen i beaktning. 

Ingrid Nilssons (2002) rapport likt andra texter i ämnet antyder att valfrihet leder till 

segregation, främst genom socialklass men i förlängning också etnicitet eftersom dessa 

är starkt sammankopplade. Som jag uppfattar det verkar det onekligen finnas en del 

negativa aspekter med valfriheten, bl.a. att det leder till homogenare skolor. Resultatet 

av det blir enligt Gundura (2005) en rad negativa konsekvenser. Han skriver att 

kursplaner för homogena skolor tenderar att förmedla en förenklad och ytlig kunskap 

som skapar konstgjorda gränser och vidmakthåller rasistiska uppfattningar i en värld 

som är multikulturell och föränderlig vilket inte heterogena skolor gör i samma 

utsträckning, (Gundura 2005:5) ett påstående som pekar på att segregation har betydelse 

för samhällets värderingar och som måste anses vara ett problem att ta på största allvar. 

Med valfrihet och i avsaknad av regler som styr den etniska balansen, vilket var 

fallet i charter schools i Arizona, går det antagligen inte att få olika etniska grupper att 

sluta isolera sig. Föräldrar kommer antagligen inte att frivilligt ändra sitt beteende 

eftersom det ligger i någon slags natur att se till att göra det man tror är det bästa för 
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sina barn, vilket också Rumberger och Palardy (2005) påpekar när de belyser hur vita 

amerikaner förhållandevis är positiva till integration men ändå handlar emot den 

inställningen i slutändan. Det är något som även Weiher och Tedin (Garcia 2008:812) 

bekräftar med att belysa att föräldrar i Texas väljer att skicka elever till charter schools 

med sämre testresultat än den lokala skolan de lämnat men med en högre koncentration 

av elever från samma etniska grupp. 

Uppgifter pekar på att skolor i områden med sämre socioekonomisk status har elever 

som är sämre presterande men det torde inte vara så att elever där är mindre intelligenta, 

en tes som även Rumberger och Palardy stödjer. Däremot behandlas eleverna kanske 

som om de vore det, vilket jag tror kan leda till att de tar på sig den rollen. 

Min uppfattning är att segregation har en rad negativa konsekvenser, bl.a. för vilka 

värderingar som finns i samhället, lärares syn på elever och i slutändan försämrade 

möjligheter för minoritetsgrupper samt de av lägre socialklass. Problemet tycks inte 

ligga i att vissa elever/föräldrar väljer vissa skolor utan att de väljer bort den 

traditionella skolan. Det innebär att grupper isolerar sig. Jag har inte hittat några tydliga 

uppgifter som visar på att andra än redan högpresterande grupper drar nytta av 

charterskolsystemet trots att detta är ett starkt argument för förespråkarna, vilket enligt 

Ingrid Nilsson verkar vara 95 % av den vuxna befolkningen i USA (Nilsson 2002: 46). 

Hill skriver att charter schools inte får handplocka elever men att de får bestämma 

över innehållet i undervisningen och hur de utnyttjar skoltiden (Hill 2001:4). Min 

uppfattning är att det borde innebära att skolor profilerar sig som exempelvis friskolor 

gör i Sverige vilket jag tror leder till att skolorna attraherar vissa typer av grupper. 

I mitt intervjuresultat tycker jag att man kan se samma tendenser som i resultatet av 

mina litteraturstudier. Även om informanterna på båda skolorna uppger att 

elevsammansättningen i form av social klass generellt är medelklass ser jag ändå att de 

gör en indelning när de förhåller sig till varandras skolor. Man kan dra den slutsatsen att 

både informanterna på skola K och skola F anser att överlag är eleverna på skola F av 

högre social klass, eller åtminstone från familjer med en akademisk bakgrund. 

Klassbegreppet blev lite av ett problem för en del av informanterna (främst på skola K) 

eftersom hade svårt att definiera eleverna i form av social klass. Anledningen de uppgav 

var att det är något av ett känsligt ämne och att man inte hade tillgång till någon exakt 

information om elevernas sociala bakgrund. Det framgick klart att skola F var en etniskt 
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homogenare skola än skola K, även om de uppskattade procentuella siffrorna inte skilde 

mellan skolorna lika mycket som informanternas jämförelser mellan skola K och F. 

Lars på skola K uppger att han fått indikationer på att elever/föräldrar väljer bort skola 

K eftersom det finns elever med invandrarbakgrund där. Informanterna på skola K 

uppgav att det var ungefär lika många pojkar som flickor i deras klasser men på skola F 

uppgav man att det var mer pojkar på skolan. Det trodde informanterna på skola F 

hängde samman med vilka program man erbjöd, men generellt erbjuds samma program 

på skola K. Utan att lägga för stor vikt vid det blir ändå min analys av det hela att skola 

F även är en homogenare skola i fråga om kön.  

Intervjuresultaten visar på att även om valfriheten inte leder till att det inte finns 

skolor som är heterogena i form av klass, kön och etnicitet leder det ändå till att vissa 

grupper isolerar sig i mer homogena skolor som skola F. En tydligare uppdelning än i 

form av klass, kön och etnicitet är den att det är elever med föräldrar som gör medvetna 

val som söker sig till skola F, något som informanterna på båda skolorna uppger. Det 

medvetna valet visar på att föräldrarna är intresserade av barnens utbildning vilket även 

får positiva effekter för elevens resultat enligt en del av informanterna.  Lars på skola K 

anser att skola F är en skola med ordning och disciplin men också mer segregerad. Han 

tror även att det är elever med ansvarstagande föräldrar som gör medvetna val i större 

utsträckning än föräldrar på skola K. Lars tror också det finns de som väljer bort skola 

K eftersom den har en högre andel invandrarelever än många andra skolor i kommunen. 

Förvisso är det här Lars egna analys som inte är vetenskapligt uppbackad men den 

stämmer väl överens med föräldrars/elevers val i amerikanska charter schools. Jag kan 

inte undgå att se att det finns en parallell mellan skolsituationen i USA och 

norrlandskommunen, nämligen att möjligheten till skolval leder till homogenare skolor i 

form av etnisk och socioekonomisk sammansättning. Lars nämner även att elever på 

skola K benämner skola F som ”moderatskolan”, vilket enligt min uppfattning tyder på 

att man gör en tydlig markering mellan ”vi” på skola K och ”dom” på skola F. Bodil 

belyser att valmöjligheten har lett till att man har underbeläggning av elever på skola K 

och överbeläggning på andra skolor. Även informanter på skola F tror att valmöjlighet 

kan leda till negativa konsekvenser för vissa samhällsgrupper och positiva för andra, 

eftersom den utnyttjas i högre utsträckning av föräldrar med hög utbildning. 
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4.1.2 Prestationskrav, attityder och elevsammansättning 

 

I resultatdelen belystes Rumberger och Palardys (2005) slutsats att amerikanska high 

schools socioekonomiska sammansättning av elever har betydelse för elevernas 

skolresultat. De ansåg att det till stor del berodde på att skolor med en sammansättning 

av elever med lägre socioekonomisk status var skolor med sämre akademiskt klimat och 

lägre förväntningar på elever av lärare. De pekade på olika variabler som har betydelse 

för elevers prestationer bl.a. vad lärarna förväntade sig av eleverna och antalet 

läxtimmar elever genomförde i genomsnitt per vecka (Rumberger 2005:18). Rumberger 

och Palardy anser att lärarens attityder till eleverna är det som är den största faktorn till 

elevers olika prestationer men även att föräldrar till elever har en avgörande roll. 

Föräldrar av högre social klass satte i högre utsträckning mer press på lärarna att 

använda sig av en mer krävande kursplan (Rumberger 2005:5).  Här går även att dra 

paralleller till Skolverkets rapport (2003), där det fastställdes att det var främst de 

högutbildade föräldrarna som såg valfriheten som ett sätt att utöva inflytande över 

lärares undervisning.  Jag ser en direkt koppling mellan de här uppgifterna och den 

generella uppfattningen bland informanterna att elever på skola F hade föräldrar som 

hade gjort medvetna val åt sina barn och även i större utsträckning var intresserade av 

barnens skolresultat. Generellt fick jag uppfattningen att elevernas kunskapsnivå i form 

av förkunskaper och kompetens uppfattades som sämre av informanterna på skola K än 

på skola F. Bodil på skola K nämner också att enstaka elever har beviljats dispens för att 

bli antagna till Samhällsprogrammet på skola K. Detta antagande grundar sig även i att 

informanterna på skola K använder ord som ”hyfsad” och att eleverna är duktiga 

eftersom majoriteten är godkända. Informanterna på skola F är alla överens om att 

förkunskaperna och kompetensen generellt är bra och Kurt på skola F nämner även att 

de elever som kommit från skola F:s högstadieskola har bäst förkunskaper. Min 

uppfattning är att det i informanternas svar lyser igenom att de har lite annan attityd till 

eleverna på skola K jämfört med skola F. På skola K är man tillfredställd med att elever 

klarar godkänt gränsen, medan man på skola F förutsätter att eleverna siktar mot de 

högre betygen.  

Anna belyser även att hon som lärare på skola F inte kan sätta ett lägre betyg än 

MVG utan att bli ifrågasatt av elevers föräldrar. Attityden genomsyrar även hur 
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informanterna beskriver elevernas motivationsgrad, där Lars beskriver eleverna som 

”rätt motiverade” och nämner att enstaka elever inte kommer få ett slutbetyg. Inge är till 

och med av uppfattningen att motivationen bland elever generellt är låg men det ska 

också tilläggas att han då syftar mer på de yrkesinriktade programmen. Bodil anser dock 

att det flesta av hennes elever är motiverade att läsa, men jag kan ändå dra slutsatsen att 

lärarna på skola F anser att eleverna där har en högre grad av motivation. Exempelvis 

nämner Anna på skola F att hon anser att även elever som har ”svårt” för skolan är 

motiverade och att studiemotivationen är ”otroligt hög”.  

Hur man kontrollerar elevers kunskap skiljer sig inte nämnvärt mellan skolorna och 

informanter på båda skolorna tar upp risken för fusk om man ger eleverna 

hemuppgifter. Generellt verkar ingen av informanterna lägga stort fokus på läxor. Anna 

kommenterar att hon på skola F inte behöver lägga tid på disciplin och att eleverna 

klarar av att arbeta på ett universitetsinriktat sätt, något som enligt henne inte skulle 

fungera på alla skolor och program. Även om Rumberger och Palardy (2005:18) anser 

att antalet läxtimmar spelar en avgörande roll för elevers framtid, verkar ingen av 

informanterna vara av samma uppfattning oavsett hur skolan uppfattas generellt.  

Jag drar slutsatsen att informanterna på skola K inte är lika resultatinriktade i sina 

mål med undervisningen som informanterna på skola F, även om de nämner betydelsen 

av bra resultat på nationella prov och önskan att elever ska klara av universitetsstudier. 

Kurt på skola F är väldigt bestämd i sin åsikt att målet med undervisningen är att 

förbereda eleverna för universitet, något som de två andra informanterna verkar 

instämma i. Informanterna på skola F lyfter fram saker som förmåga att analysera, 

reflektera och diskutera som mål för eleverna.  Detta tyder på att man kräver en djupare 

förståelse från elevernas sida och ett tydligare akademiskt förhållningsätt till hur man 

processar information på skola F. Det anser jag borde leda till att elever på skola F har 

en högre utbildningsstandard, bättre förberedelser för vidare utbildning och en större 

medvetenhet om samhället så att de likt sina föräldrar kan göra medvetna val. I 

slutändan handlar det troligen om medvetna och omedvetna skolval. Skolval kan ha en 

stor betydelse för elevers framtid och vilken position de får i samhället. Med andra ord 

är det förmodligen föräldrar/elever som gör medvetna skolval som får bättre 

förutsättningar att nå de höga positionerna i framtidens samhälle.  
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4.2  Slutord 

 

I min studie går det att urskilja tydliga tendenser till att elevers/föräldrars valfrihet av 

skola leder till ökad segregation, främst genom att människor med en eller flera 

gemensamma nämnare som etnicitet, klass och utbildning isolerar sig. Eftersom 

exempelvis högutbildade föräldrar ställer högre krav på skolorna de skickar sina barn 

till tenderar det att skapa kvalitetsskillnader mellan skolor, vilket får följden att de blir 

en tydligare uppdelning i samhället och ökad segregation. Elevers generella 

socioekonomiska bakgrund tycks påverka lärares attityder och prestationskrav vilket får 

till följd att de som går på skolor med elever som överlag har en lägre social klass får en 

sämre utbildning. Det går att dra många paralleller mellan litteraturstudierna och 

intervjuresultatet och segregations tendenser finns även i de två gymnasieskolorna i 

norrlandskommunen.  

Ett medvetet skolval har stor betydelse för elevers framtidsutsikter, eftersom 

föräldrar då kan se till att deras barn hamnar på en skola med bättre akademiskt klimat 

och förutsättningar att nå ett bra skolresultat, vilket förbereder och ger eleverna bättre 

möjligheter för vidare studier. Som lärare bör man därför tänka på att inte sänka 

prestationskraven och att bortse från sina förutfattade meningar. Lärare på olika skolor 

bör se till att kräva lika mycket av sina elever för att verka för rätten till en likvärdig 

utbildning och goda framtidsutsikter för eleven. I det praktiska arbetet som lärare anser 

jag därför det vara bättre att ha en hög nivå på undervisningen där risken finns att vissa 

elever inte klarar av den, än att ha en för låg nivå som leder till att eleverna får sämre 

förutsättningar och inte utvecklas. Jag tänker därför alltid försöka få eleverna att sikta 

högt oavsett vilken skola jag undervisar på och hur elevsammansättningen ser ut där. 

Ett förslag på vidare forskning i ämnet är att intervjua elever istället för lärare för att 

få deras syn på de olika frågorna och speciellt i form av ”Vi och Dom” tänkande. Om 

jag hade gjort intervjuer med föräldrar är det sannolikt att resultatet skulle visa, i likhet 

med litteraturen att de flesta är positiva till valfriheten. Som förälder är det förmodligen 

lättare att se fördelarna än nackdelarna eftersom de vill tro att det vet vad som är bäst 

för barnet och att ökade möjligheter enbart är positiva. De ser inte och vill antagligen 

inte se att andra föräldrar utnyttjar möjligheterna bättre än de själva.  
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Det skulle även vara intressant att se hur väl informanternas uppgifter stämmer 

överens med verklighet, exempelvis i form av elevsammansättningen (kön, klass, 

etnicitet) på de olika skolorna.  Något av intresse kan även vara att undersöka om det 

finns en skillnad mellan hur manliga och kvinnliga lärare uppfattar elevers prestationer. 

Jag är medveten om att litteraturen som presenteras i den här uppsatsen är ganska 

ensidigt framhållen, men meningen är att den ska fungera som en motpol till den 

allmängiltiga politiska uppfattningen, som enligt min mening uttryckligen är att 

valfrihetspolitiken enbart har positiva följder. Det skulle kunna finnas en poäng i att 

även belysa positiva följder av valfriheten, men min uppfattning är att de är så djupt 

rotade i samhällsdebatten att de inte behöver presenteras närmare. 

Det är ingen stor studie som gjorts och visst kan validiteten och reliabiliteten 

ifrågasättas och en större studie kan visa på andra svar. Exempelvis har urvalet av 

intervjuade lärare inte följt någon direkt mall förutom att de valdes utifrån de skolor de 

arbetade på och var villiga att ställa upp på en intervju. Lärarnas uppgifter är till stor del 

inte baserade på fakta utan antaganden. Men kärnan i slutsatsen, att valfriheten leder till 

att vissa skolor får mer homogena elevsammansättningar anser jag är odiskutabel och 

även att det generellt kan antas leda till att olika skolor har olika förväntningar på 

eleverna.  
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Bilaga 
 
 

Bilaga 1 (Intervjufrågor till lärare) 
 

1. Hur skulle du beskriva elevsammansättningen i dina klasser (studieförberedande 

program) utifrån premisserna kön, klass, etnicitet? 

2. Hur skulle du överlag beskriva dina elevers förkunskaper och kompetens i de 

studieförberedande programmen? 

3. Är de motiverade att studera?  

4. Hur ofta kontrollerar du elevernas kunskap i form av planerade 

prov/inlämmningsuppgifter/redovisningar per termin? 

5. Hur ofta ger du hemläxor till dina elever? 

6. Vilka är dina mål med undervisningen, vad vill du förbereda dina elever för? 

7. Hur ställer du dig till elever/föräldrars möjligheter att välja skola? 

8. Hur ställer du dig till friskolor i allmänhet? 

9. Friskolor med religiös/politisk bakgrund? 

 

 


