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Förord

Mellan 2010 och 2017 mer än fördubblades andelen utrikes födda elever i årskurs 9. Samtidigt har gapet i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever vuxit. Eftersom
studieresultat har en direkt påverkan på elevers möjligheter
till fortsatta studier och framtida jobb blir det viktigt att förstå
denna skillnad.
Hans Grönqvist, docent i nationalekonomi vid Uppsala
universitet och IFAU, och Susan Niknami, fil.dr och forskare i
nationalekonomi vid Stockholms universitet, ger i denna rapport en gedigen översikt över hur studieresultaten skiljer sig
åt mellan inrikes och utrikes födda elever, både i grundskolan
och gymnasiet. Med hjälp av ett omfattade datamaterial har de
kartlagt studieresultatens utveckling över tid. Datamaterialet
har gjort det möjligt att studera skolresultat för elevkullar
under nästan 30 år. Dessutom analyserar författarna vilka bakgrundsfaktorer, så som bostadsområde eller val av skola, som
påverkar skillnaderna i studieresultat.
Rapporten utgör en del av SNS forskningsprojekt Lärdomar
om integration. Projektet syftar till att ge fördjupad kunskap
om hur integrationen av nyanlända kan förbättras i Sverige.
Det är SNS förhoppning att rapporten ska fungera som ett
kunskapsunderlag för beslutsfattare och bidra till diskussionen om integration och samhällsetablering i ett bredare perspektiv.
Författarna svarar själva för analys, slutsatser och förslag.
SNS som organisation tar inte ställning till dessa. SNS har som
uppdrag att initiera och presentera forskningsbaserade analyser av viktiga samhällsfrågor.
Projektet har möjliggjorts genom bidrag från en referensgrupp som också följer forskningsprojektet. I referensgruppen ingår A2B Sverige, AcadeMedia AB, Arbetsförmedlingen, Axfood, Axfoundation, Finansdepartementet, Intendia
Group, Kompetensföretagen, Länsstyrelsen i Stockholms län,
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Röda Korset, Samhall, Scania CV AB, Skanska AB, Sveriges
Kommuner och Regioner, Stockholm stads utbildningsförvaltning, Södertälje kommun, Tillväxtverket och Unionen.
Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, är SNS vetenskapliga råds representant i referensgruppen, och Cecilia Ståhl, vd på Telge Tillväxt, är gruppens ordförande. Författarna har fått värdefulla synpunkter på utkast
till rapporten från referensgruppens medlemmar.
Helena Holmlund, docent i nationalekonomi vid IFAU,
och Torsten Santavirta, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet, har lämnat konstruktiva synpunkter på manus
till rapporten.
Stockholm i februari 2020
Thérèse Lind
Forskningsledare, SNS
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Sammanfattning

Denna rapport syftar till att dokumentera skillnaderna i
studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever i grundskolan och gymnasieskolan men också undersöka några av de
faktorer som kan tänkas förklara dem.
Andelen elever i det svenska skolsystemet som är födda i ett
annat land har på senare år ökat kraftigt. Mellan 2010 och 2017
mer än dubblerades andelen utrikes födda elever i årskurs 9,
från 6 till 13 procent, se figur 1. Trots att vi från spridda studier
vet att utrikes födda elever i genomsnitt klarar sig sämre i skolan jämfört med inrikes födda elever, saknas en sammanhållen
analys som både dokumenterar studiegapets utveckling över
tid och samtidigt undersöker vilka faktorer som kan förklara
det. Bristen på ett samlat forskningsbaserat kunskapsunderlag är oroväckande eftersom elevernas studieresultat direkt
påverkar deras möjligheter på arbetsmarknaden. Skillnader
mellan inrikes och utrikes födda redan i skolan riskerar därför
att fortplanta sig också till arbetsmarknaden.
De omfattande registerbaserade data som används i denna studie täcker samtliga omkring 3,2 miljoner elever som
gått ut grundskolan sedan 1988. Förutom mått på elevernas
studieresultat (till exempel betyg, gymnasiebehörighet och
studieinriktning) innehåller data rik information om elevernas
bakgrund (till exempel föräldrarnas inkomster, elevens skola, boendeområde, födelseregion och ankomstålder). Dessa
uppgifter gör det möjligt att studera skillnader i studieresultat
mellan inrikes och utrikes födda elever samt undersöka betydelsen av några av de mekanismer som kan tänkas ligga bakom
studiegapets storlek. En annan styrka med datamaterialet är
att det är möjligt att följa elever över tiden från grundskolan
till gymnasieskolan.
Resultaten i studien visar att det finns stora skillnader i hur
väl elever födda utomlands och elever födda i Sverige klarar
sig i skolan. Exempelvis har andelen inrikes födda elever som
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Figur 1. Andelen utrikes födda elever i årskurs 9 åren 1988–2017.
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uppnår gymnasiebehörighet legat stabilt på strax över 90 procent under hela studieperioden. Motsvarande siffra för utrikes
födda elever är omkring 60 procent. Vi finner också betydande skillnader mellan dessa grupper vad beträffar medelbetyg,
andelen elever med godkänt i kärnämnena samt andelen elever som slutför gymnasiet. Skillnaden i studieresultat har också
ökat under de senaste åren. Detta beror främst på att gruppen
utrikes födda elever i genomsnitt presterar sämre än tidigare,
inte att inrikes födda presterar nämnvärt mycket bättre. Trots
detta observerar vi ändå en svag förbättring i gruppen inrikes
födda elevers studieresultat under senare år. Detta resultat
verkar stämma överens med resultaten i de senaste PISA-undersökningarna. En viktig skillnad är dock att PISA fokuserar
på tre ämnen medan vi använder ett större antal utfallsmått för
att mäta studieresultat. Det statistiska underlaget i PISA med
5 500 elever är också betydligt mindre än i vår studie. Nedan
sammanfattas några trender som vi observerar:
› Det finns en betydande skillnad i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever och detta gap ökade ytterligare
för de elever som gick ut årskurs nio omkring år 2005.
› Utrikes födda elever är överrepresenterade i den tiondelen
av eleverna som har de sämsta studieresultaten och denna
andel har ökat över tiden.
› Studieresultaten för elever som invandrat före skolstart har
utvecklats svagt positivt men vi ser en kraftig försämring av
resultaten för elever som invandrat efter skolstart.
› Studiegapet i gymnasieskolan liknar det i grundskolan: utrikes födda elever presterar sämre än inrikes födda och denna
skillnad har ökat de senaste åren.
Vilka är då förklaringarna till studiegapet mellan inrikes och
utrikes födda elever enligt våra analyser? Våra statistiska analyser visar att föräldrarnas socioekonomiska bakgrund är den
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främsta förklaringen till studiegapet. Elevens boendeområde
är också en faktor som spelar en betydande roll för storleken på studiegapet. Faktum är att när vi jämför skillnaderna
i resultat mellan elever födda utomlands och i Sverige för
barn från samma socioekonomiska förhållanden och boende
i samma område elimineras stora delar av studiegapet. Studiegapet i gymnasiet minskar kraftigt när vi i analysen jämför
utrikes födda elever med inrikes födda elever som har samma
grundskolebetyg. Valet av skola spelar också viss roll men är
av mindre betydelse jämfört med föräldrarnas bakgrund och
boendeområde. Vi finner också att elevsorteringens samlade
betydelse för storleken på studiegapet har varit relativt konstant sedan mitten på 1990-talet. Annorlunda uttryckt kan
det ökade studiegapet inte förklaras av en skolsegregation.
Även om resultatet i PISA 2018, som visar att studieresultaten för gruppen inrikes födda elever har förbättrats, inte är
statistiskt säkerställt skulle det kunna tolkas som att det svenska skolsystemet i varje fall inte har försämrats i dess förmåga
att främja elevers lärande. Vår studie finner också tecken på en
mindre förbättring av inrikes födda elevers studieresultat även
för andra utfallsmått. Frågan är då varför vi ser en försämring
av studieresultaten för gruppen utrikes födda. I en separat analys frågar vi hur den ökning i invandringsåldern som skett för
eleverna i årskurs nio sedan omkring 2005 påverkat ökningen
av storleken på studiegapet. Resultaten visar att ökningen i
invandringsålder kan förklara en viss del av ökningen av studiegapet, även efter att vi kontrollerat för betydelsen av andra
faktorer. Invandringsålder kan tänkas spela roll för utrikes födda elevers studieresultat eftersom elever som anlänt senare har
varit mindre exponerade för det svenska skolsystemet jämfört
med elever som anlände tidigare i livet.

Hur kan studiegapet minskas?
Breda satsningar på arbetsmarknads- och utbildningspolitik för
vuxna utrikes födda. Ett viktigt resultat i vår studie är som
nämnts att föräldrars socioekonomiska status har stor betydelse för storleken på studiegapet. Under antagandet att
föräldrars socioekonomiska bakgrund i alla fall delvis har ett
direkt orsakssamband med elevernas studieresultat – och inte
enbart fångar upp andra faktorer som samvarierar med föräldrarnas situation – har resultaten viktiga implikationer för integrationspolitiken. Breda satsningar på arbetsmarknads- och
utbildningspolitik för vuxna utrikes födda är därmed något
som även kan förbättra studieresultaten för deras barn och i
förlängningen därför öka samhällsnyttan av dessa insatser. Det
handlar egentligen om alla typer av reformer som förbättrar
de socioekonomiska utfallen. Flera förslag lyftes fram bland
annat av Långtidsutredningen 2017. Åtgärder för att få fler ny-
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anlända att delta i vuxenutbildning förefaller vara viktiga med
tanke på den relativt låga utbildningsnivån hos nyanlända. Ett
problem med dessa typer av åtgärder är dock att de rimligtvis
inte nämnvärt kommer förbättra situationen för elever i dagens skola utan främst skulle kunna ha en effekt på lång sikt.
Vad gäller boendeområdets betydelse är det svårare att ge
tydliga policyrekommendationer eftersom vi inte vet exakt
vilka faktorer som spelar roll. Skolkommissionen (2017) lyfte
möjligheterna att fördela nyanlända utrikes födda mer jämnt
mellan kommuner och bostadsområden. Denna politik praktiserades i Sverige mellan 1985 och 1994. Tidigare utvärderingar visar dock att svårigheten att skaffa bostad innebar att
många nyanlända placerades i områden med hög arbetslöshet
(där det fanns fler lediga bostäder) och att individerna därför löpte en ökad risk för lägre sysselsättning. En politik som
försämrar möjligheterna för nyanlända på arbetsmarknaden
skulle enligt våra resultat riskera leda till att öka skillnaderna i
studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever.
Förslag för att på olika sätt reducera skolsegregationen är troligen
inte det bästa sättet att minska studiegapet. Vår rapport visar
att elevsorteringen mellan skolor, eller annorlunda uttryckt,
skolsegregationen, spelar en relativt liten roll för att förklara
storleken på studiegapet. Det innebär att förslag som lottning
och bussning av elever till olika skolor, även om de kan vara
relativt kostnadseffektiva sätt att reducera skolsegregationen,
troligen inte är det bästa instrumentet för att minska studiegapet.
Tidiga insatser under grundskoletiden för att förbättra studie
resultaten bland utrikes födda kan tänkas reducera studiegapet också i gymnasieskolan. Vi finner också att medelbetygen i
grundskolan är starkt sammanlänkade med storleken på studiegapet i gymnasiet. Detta resultat gäller även efter att vi
kontrollerat för socioekonomisk status. Vi vet från tidigare
forskning att insatser tidigt under skoltiden kan vara speciellt
viktiga för elevers inlärning. Ett sätt att relativt säkert förbättra studieresultaten för elever med svaga studieresultat är
att tillåta mer undervisningstid. Ett är att ge elever möjlighet
till kompletterande undervisning eller läxhjälp direkt efter
skoldagens slut. Ett alternativt sätt är att låta studiesvaga elever få undervisning under skollov. Den uppenbara nackdelen
med att öka undervisningstiden är att det är relativt kostsamt
att genomföra. Med tanke på studiegapets storlek samt den
stora betydelse som en gymnasieexamen har för individernas
långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden är det dock ändå
möjligt att denna typ av satsningar kan vara samhällsekonomiskt lönsam på lång sikt.
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Återinförda ämnesbetyg. Vår rapport bekräftar resultat i tidigare studier att utrikes födda elever som anländer sent under
skoltiden till Sverige klarar sig sämre i skolan. Dagens betygssystem i gymnasieskolan med betyg i enskilda kurser innebär
att kurser som eleven tar under sitt första år kan bli direkt
avgörande för möjligheten att få ett examensbevis. Ett sämre
resultat tidigt under gymnasiet kan därför »följa med« under
elevens hela utbildning. Givet att många utrikes födda elever
anländer sent under skoltiden kommer de rent mekaniskt att
ha kortare tid i det svenska skolsystemet och därför finns det
rimligtvis en risk att dessa elever klarar de inledande kurserna
sämre. Återinförda ämnesbetyg skulle kunna vara ett sätt att
stärka elevernas inledande prestationer.

Studiens begränsningar
Avslutningsvis är det relevant att nämna några begränsningar
med denna studie. En viktig begränsning är att våra data inte innehåller uppgifter om enskilda födelseländer. Det finns
därför en risk att den »grupperade« analys som vi genomför utifrån relativt breda födelseregioner maskerar relevanta
skillnader som kan finnas mellan länder inom varje grupp.
Våra data inkluderar heller inte elever som anlände i samband
med den stora flyktingvågen 2015. Hur dessa elever har klarat skolgången bör rimligtvis vara en högprioriterad fråga för
framtida forskning att besvara. Slutligen är det åter relevant
att påpeka att vår studie inte med säkerhet kan säga något om
orsak och verkan i den del av rapporten där vi undersöker möjliga förklaringar till studiegapet. Även om vi kan kontrollera
för många faktorer i analysen går det inte att utesluta att vissa
av de förklaringsfaktorer som vi undersöker fångar upp andra
variabler som vi inte kan kontrollera för.

13

1. Inledning

Elever med utländsk bakgrund 1 klarar sig i genomsnitt sämre i grundskolan än elever med svensk bakgrund.2
Storleken på gapet i matematikkunskaper mellan utrikes och
inrikes födda i den svenska grundskolan är större än det genomsnittliga gapet för samtliga OECD-länder (OECD 2015).
Stora och bestående skillnader har även rapporterats i den
senaste PISA-undersökningen (Skolverket 2019). Vi vet också
att utrikes födda presterar sämre än inrikes födda i gymnasieskolan (till exempel Holmlund, Sjögren och Öckert 2019).
Trots denna kunskap saknas i mångt och mycket en sammanhållen bild av studiegapets utveckling, vilka faktorer som kan
förklara gapets storlek samt hur gapet ser ut i olika grupper av
befolkningen. Anledningen är att tidigare studier oftast har
fokuserat på enskilda förklaringsfaktorer eller har saknat data
som möjliggör denna typ av analyser. Detta gäller speciellt
gymnasieskolan där forskningsbaserat kunskapsunderlag med
några få undantag i stort sett helt saknas. Kunskapsbristen är
oroväckande eftersom studieprestationerna i gymnasiet direkt
påverkar möjligheterna på arbetsmarknaden. Avsaknaden av
kunskap är också problematisk mot bakgrund av att en allt
större del av Sveriges befolkning är född utomlands. Exempelvis ökade andelen elever i årskurs 9 födda i ett annat land
än Sverige mellan 2009 och 2017 från 6 till 13 procent.
Denna rapport syftar till att
1. dokumentera skillnader i studieresultat mellan inrikes och
utrikes födda studenter
2. undersöka vilka faktorer som kan tänkas förklara dessa skillnader.

1. Med utländsk bakgrund avses
individer som antingen är födda
utomlands eller som är födda i
Sverige men har föräldrar som
har invandrat. I denna studie
fokuserar vi uteslutande på
utrikes födda elever.
2. Se exempelvis Grönqvist och
Niknami (2017); Holmlund m.
fl. (2014); Johnsson och
Rudolphi (2011); Skolverket
(2004); Skolverket (2016); SCB
(2015).

De registerbaserade data som vi använder gör det möjligt
att studera hur gapet har utvecklats för elever som gick ut
grundskolan under sent 1980-tal fram till idag. En styrka med
datamaterialet är att det går att följa enskilda individer genom
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skolsystemet och studera elevernas grundskolebetyg, val av
studieprogram och studieresultat i gymnasiet. Rapporten
bygger på en tidigare studie där vi som studerade studiegapet
i grundskolan (Grönqvist och Niknami 2017).3 Förutom att
inkludera mer uppdaterade uppgifter för grundskolan bygger
vi ut denna studie genom att följa samma elever och undersöka deras studieresultat i gymnasieskolan. Detta är viktigt
eftersom resultaten i gymnasieskolan är starkt kopplade till
framtida arbetsmarknadsutfall.
Det faktum att vi kan följa samma elever över tid är viktigt
eftersom det finns goda skäl att misstänka att kunskaper som
inhämtats redan i grundskolan är särskilt viktiga för inlärningen i ett senare skede. Flera ekonomiska teorier har detta som
utgångspunkt (se Cunha och Heckman 2007). Det betyder
att kunskapsskillnader mellan studiesvaga och studiestarka
elever som finns redan i årskurs 9 riskerar att växa sig större med tiden vilket, om inget görs, kan öka kunskapsklyftan
mellan grupperna.4 En viktig innebörd av dessa teorier är att
tidiga investeringar i studiesvaga elever är betydligt mindre
kostsamma än insatser senare under skolgången.
Med hjälp av datamaterialet som ligger till grund för kommande analyser är det möjligt att identifiera flera av de mekanismer som kan tänkas ligga bakom studiegapet samt undersöka hur gapet utvecklas under skoltiden. Vi använder även
datamaterialet för att ge en detaljerad bild av studiegapet i
gymnasieskolan.5
I den första delen av den empiriska analysen kartlägger vi
studiegapets utveckling över tiden. För detta ändamål använder vi registerdata med information om samtliga elever som
har gått ut årskurs 9 under perioden 1988–2017. Vi frågar oss
om gapet har minskat eller ökat över tiden och om denna utveckling skiljer sig åt i olika grupper av elever. Resultaten visar
att det finns betydande skillnader i studieresultaten mellan
elever födda utomlands och elever födda i Sverige. Exempelvis
har andelen inrikes födda elever som uppnår gymnasiebehörighet legat stabilt på cirka 90 procent under hela studieperioden. Motsvarande siffra för utrikes födda elever är strax under
70 procent. Utrikes födda elever har också i genomsnitt lägre
medelbetyg än inrikes födda elever och detta beror till stora
delar på att det finns en högre andel lågpresterande elever i
gruppen med utrikes födda elever. Några grupper bland de
utrikes födda eleverna har särskilt stora svårigheter att lyckas
i skolan. Det handlar främst om elever som invandrat efter
skolstartsåldern (7 år) samt elever som invandrat från de östra
delarna av Afrika. Vidare finner vi att skillnaden i medelbetyg
mellan utrikes och inrikes födda elever har ökat relativt kraftigt
de senaste tio åren. När vi sedan studerar de elever som gått
ut grundskolan några år senare ser vi att omkring 90 procent
av de inrikes födda eleverna slutför sin gymnasieutbildning.
Motsvarande siffra för utrikes födda elever är de senaste åren

3. De delar av denna rapport som
handlar om studiegapet i
grundskolan är i stora drag en
sammanfattning av resultat som
presenteras i Grönqvist och
Niknami (2017) samt Grönqvist
och Niknami (2018). Vissa delar
av texten i denna rapport,
exempelvis de avsnitt som
beskriver invandringen till
Sverige, skolreformer samt data,
bygger också starkt på vad som
tidigare beskrivits i dessa två
studier. Nya inslag i denna
rapport är bland annat att den
även studerar studiegapet i
gymnasieskolan samt också
innefattar elever som gått ut
skolan under senare år.
4. Teorin förutsätter att allt annat
är lika. Även om vi i vissa fall ser
tecken på att studiesvaga elever
konvergerar mot studiestarka
elevers resultat över tiden kan
detta vara ett tecken på
kompensatoriska investeringar i
skolan. Detta mönster i data är
alltså inte nödvändigtvis
oförenligt med de teoretiska
utsagorna.
5. Ett fåtal tidigare studier har
belyst vissa aspekter på
studiegapet mellan utrikes och
inrikes födda elever i
gymnasieskolan (till exempel
Holmlund, Sjögren och Öckert
2019).
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omkring 70 procent. Utrikes födda elever har också betydligt
lägre medelbetyg i gymnasiet jämfört med inrikes födda elever. Däremot är utrikes födda elever mer benägna än inrikes
födda elever att välja det naturvetenskapliga gymnasieprogrammet.
I den andra delen av rapporten utreder vi möjliga orsaker till studiegapet. Resultaten visar att gapet minskar när
vi jämför skillnaden i prestationer mellan inrikes och utrikes
födda elever som går i samma skola. Minskningen förefaller
dock vara relativt liten och skolans betydelse för gapets storlek
har heller inte ökat över tiden.6 Vidare finner vi att föräldrarnas socioekonomiska förhållanden spelar en betydande roll
för studiegapets storlek. Detsamma gäller för vilket område
eleverna bor i. Faktum är att när analysen jämför skillnaderna
i resultat mellan elever födda utomlands och i Sverige för
barn från samma socioekonomiska förhållanden och som bor
i samma område försvinner stora delar av studiegapet. Dessa
slutsatser stämmer för studiegapet både i grundskolan och
gymnasiet. För elevernas utfall i gymnasiet spelar tidigare resultat i grundskolan stor roll. Studiegapet minskar kraftigt
när vi i analysen jämför utrikes födda elever med inrikes födda
elever som har samma grundskolebetyg. Detta resultat verkar
inte bero på att grundskolebetyg fångar upp föräldrarnas socioekonomiska bakgrund.
Förutom det fåtal svenska studier som undersöker skillnaderna i studieresultat mellan elever födda utomlands och
i Sverige kompletterar resultaten i vår studie ett antal studier
från andra europeiska länder. Vår rapport har också likheter
med en studie från Norge och en från Danmark, vilka båda undersöker skillnaden i andelen utrikes och inrikes födda
elever som tar examen från gymnasiet. I den norska studien
(Bratsberg, Raaum och Röed 2012) finner författarna att individer med utrikes bakgrund (både elever födda utomlands
och elever födda i Norge med föräldrar som har invandrat) tar
examen från gymnasiet i betydligt lägre uträckning än elever
med norsk bakgrund. Gapet har dock minskat de senaste två
decennierna. Studien visar vidare att gapet försvinner helt
när analysen kontrollerar för grundskolebetyg. I studien från
Danmark (Wind Fallesen 2015) använder författaren registerdata för perioden 1990–2007. Resultaten visar att utrikes födda elever har en lägre sannolikhet att klara gymnasiet jämfört
med inrikes födda elever och att familjens socioekonomiska
bakgrund förklarar en stor del av gapets storlek. Precis som
den norska studien finner denna studie att gapet försvinner
när analysen konstanthåller för grundskolebetygen.
Förutom andra nordiska studier finns en brittisk studie av
Dustmann, Machin och Schönberg (2010) som undersöker
utvecklingen av studiegapet mellan grundskoleelever med
brittisk bakgrund och elever från olika minoritetsgrupper. De
finner att de flesta grupperna presterar sämre på tidiga kun-

6. Vi finner dessutom att skolan
hade relativt liten betydelse för
gapets storlek också på
1990-talet när skolsegregationen mätt som skillnader i
andelen utrikes födda elever
ökade som kraftigast (se
Holmlund, Sjögren och Öckert
2019).
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skapsprov jämfört med elever som klassificerats som brittiska
elever. Skillnaderna tenderar dock att försvinna senare under
studietiden. Kunskaper i engelska är den enskilt viktigaste faktorn bakom denna återhämtning. Fattigdom är en annan. En
femtedel av den relativa minskningen i gapets storlek beror på
att många minoritetsgrupper till en början går i sämre skolor
men med tiden flyttar till bättre skolor.7
Rapporten är disponerad på följande sätt. Vi inleder med
att i kapitel 2 ge en bakgrund till Sveriges erfarenheter av invandring. I kapitel 3 sammanfattar vi den svenska skolpolitiken
under den period som vi studerar. Kapitel 4 beskriver möjliga
orsaker till att studieresultaten skiljer sig åt mellan inrikes och
utrikes födda elever. I kapitel 5 beskriver vi våra data. I kapitel
6 visar vi de långsiktiga trenderna i studiegapet, och i kapitel
7 undersöker vi gapets möjliga orsaker. Avslutningsvis sammanfattar vi resultaten i kapitel 8 där vi även ger policyförslag.

7. Andra studier från europeiska
länder är Ammermueller
(2007), Jakobsen och Smith
(2006), Riphahn (2003),
Schneeweis (2011) och Schnepf
(2007).
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2. Invandringen till
Sverige och dess
demografiska
konsekvenser för
svenska skolan

I detta avsnitt följer en kortfattad beskrivning av invandringen till Sverige i modern tid och dess demografiska konsekvenser för den svenska skolan. Framställningen bygger på
Grönqvist och Niknami (2017), Niknami (2014) samt Aldén
och Hammarstedt (2016).8
Invandringens sammansättning i Sverige har förändrats
kraftigt över tiden. Flertalet av de utrikes födda som anlände
till Sverige under 1950-talet fram till mitten av 1970-talet var
arbetskraftsinvandrare från Norden och länder som Västtyskland, Italien, Grekland och Jugoslavien. En del av dessa är
föräldrar till barn från de äldsta elevkohorterna som studeras
i denna rapport. Som påpekas av Lundh och Ohlsson (1999)
kännetecknades denna period av en relativt kraftig liberalisering av den svenska migrationspolitiken, bland annat genom
skapandet av en gemensam nordisk arbetsmarknad. Detta
bidrog till att inflödet av arbetskraftsinvandrare från Norden
(framför allt Finland) kom att öka.
En minskad efterfrågan på arbetskraft i kombination med
en rad institutionella förändringar som medförde hårdare krav
för arbetskraftsinvandrare, bland annat krav på arbetskrafts
tillstånd före inresa till Sverige för icke-nordiska invånare, ledde senare till att sammansättningen av de nyanlända utrikes
födda skiftade mot en större andel flyktingar och skyddsbehövande. Vilka regioner flyktingarna kommer ifrån har varierat över tiden. Den första större vågen av skyddsbehövande
anlände från Asien och Sydamerika under 1970-talet. Precis
som idag kom 1980-talets flyktingar framför allt från Afrika
(till exempel Afrikas horn) samt Mellanöstern (till exempel
Iran och Irak). 1990-talets stora flyktingvåg kom från länder
i forna Jugoslavien.
Sedan mitten av 1990-talet har Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU) återigen lett till vad som kan betecknas
som liberaliseringar av möjligheterna till arbetskraftsinvand-

8. Läsare som är intresserade av att
fördjupa sig i ämnet kan med
fördel också vända sig till Lundh
och Ohlsson (1999) samt
Boguslaw (2015).
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ring (exempelvis rätten för medborgare i EU/EES-länder att
arbeta i Sverige).
Reglerna för anhöriginvandring har också varierat över tiden. Under den tidsperiod som vi studerar har makar och barn
under 18 år oftast haft rätt att invandra som anhöriga, men
under perioder har den rätten även gällt vissa övriga släktingar,
exempelvis föräldrar. Ibland har dessutom anhöriga haft krav
på försörjning och/eller bostad för att beviljas uppehållstillstånd.
Invandringen till Sverige har ökat successivt under de senaste decennierna – med undantag för en extra kraftig uppgång under tidigt 1990-tal som delvis berodde på den stora
invandringen från länder i det forna Jugoslavien. Skälen för de
beviljade uppehållstillstånden har varierat relativt mycket från
år till år. Andelen utrikes födda personer som beviljades uppehållstillstånd som flyktingar var som störst 1994. Därefter
låg antalet beviljade uppehållstillstånd till skyddsbehövande
relativt konstant på nivåer omkring 10 000 personer per år
under en tioårsperiod, för att sedan öka något igen (se exempelvis Aldén och Hammarstedt 2016). I mitten på 1990-talet
ökade antalet uppehållstillstånd som beviljades för anhöriga
till flyktingar. Sedan dess har andelen uppehållstillstånd för
anhöriginvandring utgjort omkring 30 procent av det totala
antalet beviljade uppehållstillstånd. Antalet uppehållstillstånd
till personer från EU/EES-länder och personer som invandrat
av arbetsmarknadsskäl ökade i början av 00-talet och har därefter varit relativt konstant över tiden.
I takt med att invandringen till Sverige har stigit har naturligt nog även andelen utrikes födda elever i skolan ökat. Figur
2 visar andelen utrikes födda elever i årskurs 9 under perioden
1988–2017. Vi ser att andelen elever födda i ett annat land ökade kraftigt från omkring 3 procent 1988 till strax över 8 procent
år 2000. Många av eleverna bakom denna uppgång var barn
som invandrade under tidigt 1990-tal från länder i det forna
Jugoslavien. Därefter föll andelen till under 6 procent 2008.
Detta berodde till stora delar på att antalet svenskfödda elever
ökade kraftigt under denna period (se Holmlund, Sjögren och
Öckert 2019). Från 2009 ökar sedan andelen utrikes födda
elever igen starkt till cirka 13 procent 2017. Figur 2 visar även
att elever som invandrat som flyktingar utgör en stor andel
av gruppen utrikes födda elever. Andelen utrikes födda elever
med flyktingbakgrund har sedan 1997 växlat mellan 40 och
70 procent.
Det är också relevant att fråga sig hur de utrikes födda eleverna fördelar sig utifrån ursprungsregion. Figur 3 visar trender
i andelen utrikes födda elever i årskurs 9 för olika ländergrupper under åren 1988–2017. Från att ha utgjort en relativt hög
andel, cirka 25 procent, minskade andelen utrikes födda elever
som invandrat från våra nordiska grannländer kraftigt i början
på 1990-talet. Elever som invandrat från Norden utgör i dag
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Figur 2. Andelen utrikesfödda i grundskolan: flyktingar
och samtliga utrikes födda.
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Figur 3. Andelen utrikes födda elever i årskurs 9 efter ursprungsregion,
1988–2017.
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mindre än 5 procent av det totala antalet utrikes födda elever.
Det som kanske tydligast framgår i figur 3 är att andelen elever
från länder i Mellanöstern utgör omkring en tredjedel av alla
utrikes födda elever, och att denna andel har ökat något de
senaste åren. Vi ser också att andelen elever födda i Östafrika (till exempel Somalia och Eritrea) och delvis också övriga
Asien (till exempel Afghanistan) har ökat starkt sedan 2010.
Figur 4 visar att den genomsnittliga åldern vid ankomsten
till Sverige har varierat relativt mycket över tiden. År 1988 var
exempelvis genomsnittsåldern bland de utrikes födda eleverna vid ankomsten 8 år. Sju år senare, 1995, hade denna siffra
stigit till nästan 10 år. Därefter föll genomsnittsåldern vid ankomsten till 7,5 år 2005 för att därefter återigen öka kraftigt till
strax under 10 år. Det är oklart varför genomsnittsåldern vid
ankomsten uppvisar så pass stora skiften. Det tycks dock vara
så att topparna i hög utsträckning sammanfaller med perioder
då flyktinginvandringen har varit särskilt stor.
Sammanfattningsvis visar den demografiska analysen att
andelen elever i grundskolan som är födda utomlands har ökat
kraftigt. Denna trend sammanfaller med andra demografiska
skiften som kan tänkas ha betydelse för utrikes födda elevers
studieresultat. För det första ökade den genomsnittliga åldern vid ankomst med nästan 2,5 år mellan 2005 och 2010. Vi
ser också ett skifte i sammansättningen av ursprungsregioner
i den bemärkelsen att en större andel utrikes födda elever
kommer från Östafrika och Asien, där utvecklingsländer som
Somalia och Afghanistan svarar för en betydande del av invandringen (Skolverket 2016).
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3. Den svenska
skolans förändringar
under senare år

Relevanta reformer
Denna rapport studerar skolresultaten för utrikes och
inrikes födda elever under en lång tidsperiod då också flera
större reformer av skolsystemet har implementerats. Dessa
förändringar i skolpolitiken är viktiga att beakta när resultaten från vår analys ska tolkas. Nedan beskriver vi kortfattat
några av de viktigaste förändringarna som skett. Vi fokuserar
i framställningen främst på reformer som genomfördes under
1990-talet och tidigt 2000-tal. Senare reformer spelar rimligen en mindre roll för elevernas resultat, eftersom eleverna
endast hunnit exponeras under korta delar av sin sammanlagda tid i skolan.9 Avsnittet bygger på tidigare beskrivningar
av skolsystemet av Holmlund m.fl. (2014) och Skolverket
(2009). Vi hänvisar till dessa rapporter för en mer utförlig
beskrivning av reformerna.
Inledningsvis kan man säga att flera av de grundskolereformer som genomfördes under 1990-talet kan beskrivas som ett
försök att skapa ett mer decentraliserat skolsystem. Förändringen av skolsystemet hade sin bakgrund i ett nytt tankesätt
som växte sig starkare under 1980-talet. Tidigare hade det
svenska skolsystemet haft en stark prägel av centralisering där
nationella riktlinjer styrde såväl innehåll som undervisningsmetoder. Även fördelningen av ekonomiska resurser bestämdes i stor utsträckning nationellt. Under 1980-talet började
dock betydelsen av det lokala inflytandet i styrningen av skolan
att växa sig starkare. Några utgångspunkter i diskussionerna var att ett mer decentraliserat system skulle kunna främja
elevernas lärande, öka lärarnas självständighet samt innebära
ett effektivare resursutnyttjande. År 1993 decentraliserades bidragssystemet när det så kallade sektorsbidraget ersattes med
generella statsbidrag som ledde till att kommunerna själva
kunde bestämma till vilken kommunal verksamhet statsbi-

9. Det är exempelvis värt att
nämna att 2011 sjösattes viktiga
reformer som bland annat
innebar en ny skollag och en ny
läroplan. Nya nationella prov
infördes också stegvis.
Dessutom infördes lärarlegitimation med skärpta krav på
lärarbehörighet.
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dragen skulle användas.10 Resursfördelningen i skolan är svagt
kompensatorisk så till vida att skolor med svaga elevförutsättningar har mer resurser, sett till lärartäthet, än andra skolor
men det finns inga tydliga tecken på att resursfördelningen
påverkades av decentraliseringen (Holmlund m.fl. 2014).11
Fram till 1992 var elevernas möjligheter att välja skola begränsade av den så kallade närhetsprincipen, som innebar att
eleverna tilldelades en plats i den skola som låg närmast hemmet. I och med närhetsprincipens avskaffande blev det möjligt för elever och föräldrar att själva välja skola utan hänsyn
till geografiskt läge. Skolan marknadsanpassades på så sätt att
kommunerna kom att dela ut bidrag till de enskilda skolorna
baserat på antalet elever (den så kallade skolpengen). Samma år gavs de fristående grundskolorna liknande ekonomiska förutsättningar som de kommunala skolorna. Fristående
grundskolor som hade godkänts av Skolverket att bedriva
verksamhet garanterades bidrag från kommunerna på lägst
85 procent av kommunens genomsnittskostnad per elev. Sammanfattningsvis innebar införandet av skolpeng, fritt skolval
och möjligheten att starta fristående skolor att föräldrar och
elever fick ökat inflytande över valet av skola.
En rad förändringar som berörde lärarna infördes också
under 1990-talet. År 1991 övergick huvudmannaskapet för
lärare och annan skolpersonal från staten till kommunerna.
Meritvärdering av lärartjänster avskaffades 1993, vilket innebar att kommunerna fick större möjligheter att avgöra vilka
personer man ville anställa som lärare. En annan viktig reform
var införandet av den nya lärarexamen 2001 där det eftersträvades att läraren skulle agera som den »reflekterande praktikern« och mer fungera som en handledare istället för att styra
undervisningen. För att uppnå detta infördes större inslag
av tvärvetenskap i utbildningen av blivande lärare. Slutligen
infördes individuell lönesättning för lärare (se Hensvik 2012).
Andra större reformer som genomfördes under 1990-talet
var införandet av ett nytt betygssystem, nya läro- och kursplaner samt frivillig förskoleklass.12 Gemensamt för dessa förändringar var en strävan mot att uppnå vissa mål snarare än en
detaljstyrning av innehåll och metod. Det nya målrelaterade
betygssystemet utgick från elevernas absoluta kunskapsnivå
utifrån centralt satta betygskriterier. Tidigare hade elevernas
betyg varit normerade så till vida att betygen (satta på en
skala 1–5) utgick från en tänkt normalfördelning och elever
jämfördes i betygssättningen med varandra. Normeringen
som skedde genom standardprov skulle tillämpas inom varje
avgångskohort av elever och på så sätt kunde inte någon höjning/sänkning av betygen ske över tid.13 I det målrelaterade
betygssystemet fanns en lägsta nivå för vad eleverna skulle
uppnå med avseende på förkunskaper i varje ämne, vilket i
praktiken därför fungerade som betygskriterium för »godkänd«. Övriga betygssteg var »väl godkänd« och »mycket

10. Denna utveckling till trots har
regeringen vid några tillfällen
valt att specialutforma
statsbidrag i syfte att styra
kommunerna i en viss riktning.
Ett exempel är de så kallade
Wärnerssonpengarna
(2001–2006) som innebar ett
betydande bidrag för att öka
personaltätheten i skolan.
11. Holmlund m.fl. argumenterar
för att om något var skolan
mindre kompensatorisk i
resursfördelningen i slutet av
1990-talet jämfört med före
kommunaliseringen eftersom
skillnaderna i elevförutsättningar mellan skolor ökade till
följd av ett större inslag av
elevsortering.
12. Den nya läroplanen implementerades läsåret 1995/96 och
kursplanerna infördes läsåret
1996/97.
13. Se Lundahl (2002) för en
beskrivning av hur synsättet på
kunskapsbedömningen i den
svenska skolan har förändrats
över tid.
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väl godkänd«. Eleverna som 1998 lämnade årskurs 9 var de
första som fick målrelaterade betyg. År 2011 infördes en ny
betygsskala med fem godkända betyg, från E till A, där A är
högsta betyg och E är godkänt. År 2013 var det första året
som eleverna blev betygssatta med hjälp av det nya systemet.
Frivillig förskoleklass från 6 års ålder infördes 1998. Även om
förskoleklass präglas av skapande arbete och lek är det en egen
skolform som kommunerna är skyldiga att erbjuda.
Samtliga kommuner är skyldiga att erbjuda elever som fullgjort grundskolan möjlighet att studera på gymnasiet. Gymnasieskolan har under den största delen av vår studieperiod bestått av 17 nationella program samt ett antal specialprogram.
Programmen är uppbyggda av kurser som eleven delvis själv
får välja. Programmen är treåriga och ger behörighet till hög
re utbildning. Eleven har rätt att välja att studera i en annan
kommun och låta hemkommunen betala när hemkommunen
av någon anledning inte kan erbjuda ett nationellt program.
Det finns två typer av privata skolor på gymnasienivå. De flesta
erbjuder en undervisning som är i överensstämmelse med vad
de kommunala skolorna erbjuder. För detta erhåller skolorna
då kommunala bidrag. Det finns även ett mindre antal skolor
som har specialinriktad undervisning inom exempelvis idrott.
Antalet fristående gymnasieskolor har stadigt ökat genom hela vår studieperiod sedan friskolereformen 1992. År 2018 var
omkring en tredjedel av alla gymnasieskolor fristående.
Under den tidsperiod vi studerar har det vid två tillfällen
genomförts skärpta krav på gymnasiebehörighet. Läsåret
1998/99 infördes ett krav på godkänt i samtliga kärnämnen, det vill säga svenska, matematik och engelska. Läsåret
2011/12 skärptes dessa regler och ett krav på godkänt i minst
fem ytterligare ämnen infördes. Elever som inte klarar detta
har möjlighet att komplettera inom ramen för det individuella programmet (före 2011) eller ett av fem introduktionsprogram (från 2011). Holmlund, Sjögren och Öckert (2019)
visar att båda dessa reformer ledde till en minskning i andelen elever som påbörjade yrkesprogram. De visar också att
reformerna innebar en liten ökning i andelen elever på det
individuella programmet (1998/99 reformen) och introduktionsprogrammet (2011/12 reformen) bland elever med svaga
grundskolebetyg. Andelen elever som lämnar gymnasieskolan med ofullständiga betyg ökade i slutet av 1990-talet men
har under senare år minskat något (Holmlund, Sjögren och
Öckert 2019).
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Mottagandet av nyanlända
Avslutningsvis är det värt att nämna några ord om hur skolsy
stemet fungerar för nyanlända elever.14 I Sverige har kommunerna ansvaret för insatser till nyanlända barn och ungdomar.
Alla barn 3–18 år som är bosatta i Sverige har rätt till skola och
barnomsorg oavsett om de är folkbokförda i en kommun eller
inte. För asylsökande barn som inte har folkbokförts är det
vistelsekommunen som ansvarar för skolgången. Asylsökande
(och även papperslösa) barn har rätt till allmän förskola samt
rätt till förskoleklass och grundskola men har inte skolplikt.
Asylsökande elever ska skyndsamt erbjudas en plats i skolan redan inom en månad efter ankomsten till landet. Grundskolan
för nyanlända elever organiseras i de flesta kommuner genom
avskild introducerande utbildning, oftast i form av förberedelseklasser, som pågår under olika lång tid. För yngre barn
är dock direktintegrering i reguljära klasser vanligare (Bunar
2010; Nilsson och Bunar 2015).
För elever som inte uppnått behörighet till de nationella
gymnasieprogrammen finns fem introduktionsprogram: preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.15
Introduktionsprogrammen har som syfte att ge elever som
inte är behöriga till ett nationellt program möjligheten att
komplettera sina kunskaper från grundskolan och på så sätt få
en övergång till fortsatta studier, till exempel i ett nationellt
program, eller till arbete (Nordström-Skans, Hensvik och
Eriksson 2017).
Målgruppen för språkintroduktionsprogrammet är de
nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som
krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver
en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att
gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Medan de nationella programmen följer nationella styrdokument
fastställda i förordningar av regeringen eller föreskrifter av
Skolverket ska introduktionsprogrammen i stället följa en
utbildningsplan som beslutas av huvudmannen. Skolinspektionen har kritiserat språkintroduktionsprogrammet som de
anser inte är tillräckligt anpassat till enskilda individers behov
(Nordström-Skans, Hensvik och Eriksson 2017).

14. Beskrivningen av skolans
mottagningssystem för
nyanlända barn baseras på en ny
rapport från Forskningsrådet för
hälsa, arbetsliv och välfärd
(FORTE). Vi hänvisar till
Zetterqvist Nelson och
Hagström (2016) och dess
referenser för ytterligare
information.
15. Läsåret 2015/16 gick 25,6
procent av eleverna i år 1 på ett
nationellt yrkesprogram, 51,7
procent på ett nationellt
högskoleförberedande program
och 22,6 procent på ett
introduktionsprogram
(Nordström-Skans, Hensvik och
Eriksson 2017).
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4. Vad kan förklara
studiegapet?

Flera möjliga förklaringar har förts fram i forskningen till att utrikes födda elever som grupp i genomsnitt presterar sämre i skolan än elever födda i Sverige. Nedan diskuterar vi
några av dessa mekanismer. Vår genomgång ska inte betraktas
som fullständig utan behandlar de mekanismer som enligt vår
uppfattning främst diskuteras i forskningen. Några av dessa
mekanismer kommer senare att beaktas i den empiriska analysen. Det är värt att påpeka att mekanismerna inte utesluter
varandra; flera mekanismer kan spela roll och samverka. Generellt kan sägas att anledningen till att en viss mekanism kan
ha betydelse är antingen att utrikes och inrikes födda elever
exponeras för mekanismen i olika stor utsträckning eller att
grupperna påverkas olika av att exponeras lika mycket.

16. En rad andra studier har visat att
skolresurser spelar roll för
elevers studieresultat i
allmänhet, se Fredriksson och
Öckert (2007), Fredriksson,
Öckert och Oosterbeek (2013)
eller Lindahl (2005).

Skolresurser
Det finns stora skillnader mellan kommuner beträffande hur
stora resurser som läggs på undervisningen. Det är välkänt
att skolor idag är mer segregerade än vad som var fallet före
1990-talets decentraliseringsreformer (till exempel Holmlund m.fl. 2014). Om denna sortering av elever innebär att
utrikes födda elever går i skolor som i genomsnitt har mindre
resurser skulle det kunna vara en förklaring till studiegapet.
Men det är också fullt möjligt att den kompensatoriska resursfördelningen i skolan kan ha lett till att utrikes födda i
genomsnitt har bättre tillgång till skolor med exempelvis hög
lärartäthet (Holmlund, Sjögren och Öckert 2019). Det kan
också vara så att inrikes och utrikes födda elever reagerar olika
på samma nivå av resurser. Lindahl (2005) finner exempelvis
att en hög lärartäthet speciellt gynnar utrikes födda elevers
studieresultat.16
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Skolval, boendesegregation och
skolsegregation17
Som nyss konstaterats är den svenska skolan mer uppdelad
idag än tidigare. Elever med utländsk respektive svensk bakgrund går idag oftare i olika skolor jämfört med tiden före
1990-talets skolreformer, och eleverna träffar därför i större
utsträckning företrädesvis andra elever med samma bakgrund.
Skolsegregationen har med andra ord ökat på lång sikt. Dock
är det viktigt att påpeka att skolsegregationen mätt i termer av
skillnaden utrikes född och inrikes född har avstannat sedan
början på 00-talet. Den långsiktiga ökningen i skolsegregationen beror till största del på den ökande boendesegregationen i och med att många elever går i en skola som ligger nära
hemmet (se Holmlund m.fl. 2014 eller Böhlmark, Holmlund
och Lindahl 2015).
Det finns också tecken på att det fria skolvalet har lett till
att elever med svensk bakgrund tenderar att söka sig bort från
kommunala skolor med en hög andel utrikes födda elever
(Holmlund m.fl. 2014). Det är också möjligt att invandrade
familjer har svårare att skaffa information om hur skolvalet
fungerar samt har kortare kötider till vissa skolor. Detta skulle
också kunna förklara elevsorteringen. Segregation i sig kan
tänkas spela roll för elevernas studieresultat om elevers inlärning påverkas av deras skolkamrater (till exempel genom
att göra läxorna tillsammans). Om studiesvaga elever främst
interagerar med andra studiesvaga elever i sin närhet riskerar
de att lära sig mindre av sina kamrater än vad som skulle varit
fallet om hög- och lågpresterande elever varit jämnt fördelade
mellan skolor och bostadsområden.18 19

Föräldrarnas socioekonomiska bakgrund
En annan möjlig förklaring till att utrikes födda elever i genomsnitt klarar sig sämre kan vara socioekonomiska skillnader. Det är välkänt att utrikes födda i genomsnitt klarar sig
sämre på arbetsmarknaden och har en lägre utbildningsnivå
jämfört med personer födda i Sverige.20 Detta gäller speciellt
flyktinginvandrare och de första åren efter invandringen då
individerna ännu inte hunnit bygga upp så kallat landsspecifikt humankapital, det vill säga kunskaper som inte går att
överföra till det nya landet. Det är också känt sedan tidigare
att elever vars föräldrar kommer från sämre socioekonomiska
förhållanden i genomsnitt klarar sig sämre i skolan (se exempelvis Holmlund m.fl. 2014). En förklaring till det kan vara
att mer bemedlade föräldrar har större ekonomiska resurser
att investera i sina barns lärande (exempelvis genom att köpa
läxhjälp).21 22 Skillnader i föräldrarnas inkomster och utbild-

17. Flera studier visar att andelen
friskolor i kommunen inte
påverkar elevernas studieresultat
negativt, se Bergström och
Sandström (2005), Ahlin (2003)
samt Böhlmark, Holmlund och
Lindahl (2015).
18. Även om det är svårt att ge en
kausal tolkning av resultaten i
många studier av kamratgruppseffekter visar flera studier att
kamrateffekter samvarierar med
elevers studieresultat, se
Sacerdote (2014).
19. En rad svenska studier har funnit
att både skolsegregation (Cortes
2006; Johnson och Szulkin
2008) och boendesegregation
(Grönqvist 2006) inverkar
negativt på utrikes födda elevers
studieresultat. Åslund m.fl.
(2011) visar emellertid att närhet
till landsmän faktiskt kan
förbättra elevers studieresultat.
Dock vet vi ännu inte i vilken
utsträckning (om någon)
segregation kan förklara
skillnaden i studieresultat mellan
utrikes och inrikes födda elever.
Denna distinktion skulle kunna
vara viktig eftersom segregation
kan tänkas påverka både utrikes
och inrikes födda elever.
20. Bland de många studier som
genomförts återfinns exempelvis
Arai, Schröder och Vilhelmsson
(2000); Bevelander och Skyt
Nielsen (2001); Bursell (2007);
Carlsson och Roth (2007);
Ekberg och Gustafsson (1995);
Eriksson (2011); Hammarstedt
och Shukur (2007); le Grand
och Szulkin (2002); Lundh
(2005); Nekby (2002);
Nordström Skans, Eriksson och
Hensvik (2017); Edin, LaLonde
och Åslund (2000).
21. Se Björklund m.fl. (2010) för en
formell modell av föräldrars
investeringar i sina barn.
22. En rad empiriska studier har
visat att utrikes födda föräldrars
bakgrund har betydelse för deras
barns studieresultat: Arai,
Schröder och Vilhelmsson
(2000); Ammermueller (2007);
Engzell (2016); Niknami
(2014); Rangvid (2007); Gang
och Zimmermann (2000);
Jonsson och Rudolphi (2011);
Rangvid (2010).
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ning skulle därför kunna tänkas leda till skillnader i studiepres
tationer mellan inrikes och utrikes födda elever.

Åldern vid invandringen
Elever som är födda utomlands har ofta tillbringat mindre tid
i det svenska skolsystemet än inrikes födda, vilket innebär att
de har haft färre år på sig att klara målen (Heath och Kilpi-
Jakonen 2012). Flera empiriska studier har visat att elever som
invandrar senare i livet klarar sig sämre i skolan. Böhlmark
(2010) finner att barn som invandrar efter nio års ålder uppvisar signifikant lägre grundskolebetyg jämfört med elever
som invandrat tidigare. Holmlund m.fl. (2014) finner att studieresultaten för utrikes födda elever som invandrat efter sju
års ålder successivt har försämrats i Sverige sedan början på
1990-talet. van Ours och Veenman (2006) finner ett liknande
samband i Nederländerna.

23. Generellt sett är det svårare att
lära sig tala ett nytt språk ju
senare barnet exponeras för den
nya syntaxen och grammatiken
(Pinker 1994). Barn som lär sig
ett nytt språk före 12 års ålder
kan dessutom ofta lära sig att
tala det nya språket utan
brytning (Newport 1990).

Ursprungslandets betydelse
Det land som en individ har invandrat från kan av flera skäl
tänkas ha betydelse för individens studieresultat. För det
första skiljer sig skolsystemens struktur och resurser mellan
länder (Hanushek och Woessmann 2014). Vissa elever kan
därför ha varit exponerade för ett skolsystem som varit mindre
gynnsamt för deras lärande jämfört med andra elever. En del
forskare använder Human Development Index (HDI) som ett
sätt att approximera kvaliteten på skolsystemet i olika länder.
När Skolverket (2016) genomförde en sådan analys visade
det sig att andelen elever som invandrat från länder med lägst
HDI, till exempel Irak, Afghanistan och Somalia, har ökat från
6 procent 1999 till 22 procent 2015. Elevens möjligheter att
lära sig det svenska språket kan också tänkas påverkas av vilket
land han eller hon kommer ifrån.
Vissa forskare har argumenterat för att det är olika svårt att
lära sig svenska beroende på barnens egna modersmål och
vilka andra språk barnet har lärt sig innan det börjar lära sig
svenska (Akresh 2011). Även om barnet inte är bekant med det
svenska språket vid tiden för invandring kanske engelska, som
är relativt närbesläktat språk med svenskan, ingår i läroplanerna i vissa länder. Bannert (2012) menar exempelvis att elever
som kommit från det forna Jugoslavien har något lättare att lära sig svenska än de elever som kommit från Irak, Afghanistan,
Somalia och Syrien.23 Slutligen bär barn från krigsdrabbade
länder ofta med sig traumatiska erfarenheter som riskerar att
negativt inverka på skolgången. Socialstyrelsen uppskattar att
mellan 20 och 30 procent av alla asylsökande flyktingar som
kommer till Sverige lider av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen
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2015). De specifika omständigheterna i landet som var orsaken
till flykten skulle på så sätt också kunna förklara skillnader i
studieprestationer mellan elever från olika länder.
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5. Datamaterial

I analysen använder vi data från två registerbaserade
dataset. Vår studiepopulation är samtliga elever som gick ut
årskurs 9 under perioden 1988−2017. Vi har även uppgifter
om deras föräldrar och syskon. En hög andel av dessa elever
(90–95 procent) påbörjar gymnasiestudier och vi kan för de
elever som gick ut årskurs 9 fram till 2014 också observera
deras gymnasieutfall. Data baseras på en kombination av olika
register från Statistiska centralbyrån (SCB) och IFAU.24
Datamaterialet består av (avidentifierade) uppgifter från
flera register: Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA), Elevregistret
årskurs 9 (ÅK9) och Gymnasieregistret. I LISA finns årsvisa uppgifter bland annat om föräldrarnas arbetsinkomster,
sysselsättningsstatus, bostadsområde och utbildningsnivå.
Det finns även information om demografiska faktorer såsom
kön, födelseregion och invandringsår. Vi observerar antingen
födelseland eller födelseregion (länder med få individer har
aggregerats). Adopterade individer har vi uteslutit från vårt
analysurval.25
Uppgifter om betyg inhämtas från SCB:s ÅK9-register för
perioden 1988–2017 samt från Gymnasieregistret. Förutom
medelbetyg studerar vi gymnasiebehörighet som ges till elever med godkända betyg i svenska, matematik och engelska.
Sedan 1998 betraktas dessa ämnen som kärnämnen. För att
kunna påbörja en gymnasieutbildning krävs godkänt i samtliga kärnämnen. Det finns flera svårigheter med att skapa ett
betygsmått som är konsistent över tiden: (i) betygssystemet
har förändrats flera gånger, (ii) matematik och engelska har
förekommit i olika nivåer (allmän/särskild kurs), (iii) svenska
kan läsas antingen som förstaspråk eller som andraspråk och
(iv) mycket talar för att skolor har blivit generösare med att
sätta höga betyg över tiden, så kallad betygsinflation (Vlachos
2010). För att göra analysen jämförbar percentilrankar vi

24. Projektet har godkänts av
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (DNR 2015/132).
25. Samtliga elever inkluderas dock
när vi percentilrankar
medelbetygen.
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medelbetygen. Percentilrankade medelbetyg tas fram genom
att rangordna hela årskullens betyg i percentiler i skala 1–100.
Ett värde på 30 kan exempelvis tolkas som att individen hade
bättre betyg än 30 procent av dem som gick ut grundskolan
samma år. Ett värde på 99 betyder på motsvarande sätt att
eleven har bättre betyg än 99 procent av eleverna.26
Boendeområden är indelade i så kallade Small Area Market
Statistics-områden (SAMS). Det är en rikstäckande områdesindelning som har konstruerats av SCB i samarbete med kommunerna för att underlätta planeringen av den kommunala
verksamheten. Det finns strax över 9 000 sådana områden i
Sverige. Gränserna för SAMS-områdena har bestämts utifrån
kriteriet att varje område ska motsvara geografiska regioner
med homogen bebyggelse eller områden för affärsverksamhet/industri.27
I ett separat dataset finns information om grund för bosättning, vilket gör det möjligt att identifiera individer som fått
uppehållstillstånd som skyddsbehövande/flyktingar. Nackdelen med detta dataset är dock att det saknar uppgifter om
de elever som gick ut årskurs 9 under perioden 2015–2017. På
grund av detta baseras vår analys främst på det dataset som
även täcker de senaste avgångsåren. I vissa analyser använder
vi dock information om grund för bosättning för att specialstudera gruppen flyktingar.

26. I de resultat vi visar kommer det
finnas små avvikelser från denna
tolkning som beror på den
avrundning som görs när vi
percentilrankar medelbetygen
och som beror på att det finns
färre än 100 antal möjliga
medelbetyg. Detta är dock inget
som påverkar slutsatserna av
analysen eftersom avrundningarna påverkar inrikes och utrikes
födda elever på samma sätt. Det
är också värt att notera att
metoden att percentilranka
betygen inte tar hänsyn till
risken att utrikes födda elever
diskrimineras i betygsättningen.
27. Storleken på SAMS-områdena
varierar mellan olika kommuner
och är generellt sett något
mindre i storstäder.
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6. Studieresultatens
utveckling över tid

Detta kapitel presenterar resultaten från vår dokumentation av studiegapet mellan inrikes och utrikes födda
elever. Vi börjar med att undersöka trender i grundskole
resultaten för att därefter visa trender för gymnasiet.

Grundskolan
Figur 5 visar hur medelbetygen i årskurs 9 har utvecklats för
inrikes respektive utrikes födda elever. Som tidigare nämndes
har betygssystemet flera gånger förändrats under studieperioden och därför har vi beräknat percentilrankade betyg (skala
1–100) där varje elevs betyg ställs i relation till betygen för
alla andra elever från samma avgångsår. För att underlätta
tolkningen är det värt att påpeka att värdet på det nationella
genomsnittet är 50.
I figuren ser vi att det finns en betydande skillnad i medelbetyg mellan inrikes och utrikes födda elever.28 Omkring 1990
hade utrikes födda i genomsnitt 7 percentiler lägre medelbetyg jämfört med inrikes födda elever. Vidare ser vi att gapet var
relativt konstant fram till 2005 för att därefter öka. Ökningen
beror till liten del på att inrikes födda elever presterar något
bättre men framför allt på att utrikes födda elever presterar
betydligt sämre. I slutet av perioden har gapet vuxit till omkring 15 percentiler. Vårt andra dataset, som innehåller information om grund för bosättning, gör det möjligt att dela in
gruppen utrikes födda elever i två undergrupper: flyktingar
och icke-flyktingar. Gruppen icke-flyktingar utgörs främst
av anhöriginvandrare. Vi ser i figur 6 att studieresultaten för
gruppen flyktinginvandrare liknar dem bland elever som inte
invandrat som flyktingar. Gruppen icke-flyktingar utgörs till
ungefär 80 procent av anhöriginvandrare.

28. Inom en årskurs ska genomsnittet av de percentilrankade
betygen i teorin vara 50. I våra
data ligger denna siffra något
lägre (1990 är till exempel siffran
47,9) och beror på avrundningen som görs eftersom
antalet värden som medelbetyget kan anta är färre än antalet
möjliga percentiler. Detta är
dock endast av beräkningsteknisk natur och inget som
påverkar slutsatserna från
analysen.
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Figur 5. Utvecklingen av medelbetygen för inrikes och
utrikes födda elever.
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Figur 6. Utvecklingen av medelbetyg uppdelat efter
grund för bosättning.
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Figur 7. Utvecklingen av medelbetyg i grundskola
uppdelat efter födelseregion.
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Figur 7 visar utvecklingen av medelbetygen för utrikes födda elever efter födelseregion. Vi konstaterar att elever från
länder i Östasien i genomsnitt presterar bättre än inrikes födda
elever (se figur 5). Vi ser också att elever från länder i Östafrika hör till de elever som klarar sig allra sämst i grundskolan.
Omkring 2005 hade elever från Östafrika i genomsnitt cirka
20 percentiler lägre medelbetyg än inrikes födda elever. Gapet
ökar dock kraftigt till cirka 30 percentiler under efterföljande
år. Vi ser även en relativt stor försämring av medelbetygen för
elever från övriga Asien (där Afghanistan svarar för en stor andel av de utrikes födda). Vi ser också en långsiktig nedgående
trend för elever från länder i Mellanöstern.
Som tidigare konstaterats av Grönqvist och Niknami (2017)
sammanfaller ökningen av gapets storlek väl både med ökningen av genomsnittsåldern vid ankomsten till Sverige och
med den förändrade sammansättningen av födelseregioner
som vi såg i figur 3.
Hittills har vi fokuserat på att jämföra skillnader i gruppernas genomsnittliga studieresultat. Även om en sådan analys
ter sig som den mest naturliga utgångspunkten innebär det
att vi inte ser om hur studieresultaten skiljer sig i olika delar
av betygsfördelningen. Figur 8 visar därför utvecklingen av
andelen elever bland de 10 procenten av eleverna som har lägst
medelbetyg uppdelat på inrikes och utrikes födda elever. I
början av studieperioden ser vi att utrikes födda utgör ungefär
17 procent av de lägst presterande eleverna. Med andra ord är
utrikes födda elever kraftigt överrepresenterade i den tiondel
av eleverna som har de sämsta studieresultaten. Denna andel
växer dessutom stadigt till mellan 25 och 30 procent under
slutet av den period som vi studerar.
Figur 9 visar studieresultaten för utrikes födda elever uppdelat på åldern vid invandringen. Vi har valt att dela in analysen efter de elever som anlände till Sverige före skolstart (det
vill säga yngre än 7 år) och de som anlände efter skolstart (från
7 års ålder). Baserat på graferna är det uppenbart att det finns
betydande skillnader i studieresultaten mellan elever som
invandrat före skolstarten och elever som invandrat senare.
Eleverna i de båda grupperna presterade faktiskt lika i skolan
1988. Därefter har medelbetygen för elever som invandrat före
skolstart utvecklats svagt positivt medan vi ser en kraftig försämring av resultaten för elever som invandrat efter skolstart.
För den sistnämnda gruppen har medelbetygen fallit från 40
till 30 percentilranker. Resultaten bekräftar tidigare studier
som funnit att åldern vid invandringen är starkt korrelerad
med studieresultaten för utrikes födda elever (till exempel
Böhlmark 2010 eller Bratsberg, Raaum och Röed 2012). Det
är också värt att notera att elever som invandrat före 7 års ålder
inte tycks drabbas av den allmänna försämring av studieresultaten som skett omkring 2008.
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Figur 8. Utvecklingen av andelen elever i den tiondel
av eleverna med lägst medelbetyg.
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Figur 9. Utvecklingen av medelbetyg bland utrikes
födda elever efter ankomstålder.
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Vi har hittills använt medelbetyg som ett sätt att mäta studie
resultat. Den främsta anledningen är att det är det enda mått
på studieresultat som vi kan observera i grundskolan och på
så sätt är jämförbart. Ett alternativt och relevant utfallsmått är
dock andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet. Figur
10 visar utvecklingen av andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet uppdelat på inrikes och utrikes födda elever. Våra
data innehåller information om gymnasiebehörighet sedan
1998. I stora drag ser vi ett liknande mönster som för medelbetyg: ett betydande gap under 1990-talet som ökar omkring
2005. Medan omkring 90 procent av de inrikes födda eleverna
uppnådde gymnasiebehörighet 1998 blev endast 75 procent av
de utrikes födda eleverna behöriga. Motsvarande siffror 2015
är 90 procent jämfört med cirka 65 procent.
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Avslutningsvis verkar våra resultat överlag stämma överens
med resultaten i de senaste PISA-undersökningarna (Skolverket 2019) där det finns tecken på en resultatförbättring bland
inrikes födda elever men att studiegapet mellan utrikes och
inrikes födda elever tenderar att bestå. En viktig skillnad är
dock att PISA fokuserar på tre ämnen medan vi använder ett
större antal utfallsmått för att mäta studieresultat. Det statistiska underlaget i PISA 2018 med omkring 5 500 elever är
också betydligt mindre än i vår studie som täcker omkring 3,2
miljoner elever. Det relativt låga antalet observationer skulle
också kunna förklara varför uppgången i studieresultaten i
PISA inte är statistiskt säkerställd. Jämfört med vår studie inkluderar PISA 2018 heller inte elever som endast haft mindre
än ett års undervisning i svenska. Detta skulle kunna innebära
att PISA underskattar den sanna storleken på studiegapet, även
om vi tror att denna skillnad trots allt är liten.

Gymnasieskolan
I analysen av utvecklingen av elevernas utfall i gymnasiet följer
vi samma elever som vi studerade i avsnittet om grundskolan.
Vi redovisar därför resultaten efter avgångsår i grundskolan
På så sätt tillåter vi att eleverna tar ett extra år på sig för att
slutföra sina gymnasiestudier. Vi studerar en rad olika utfallsmått: andelen elever som avslutar gymnasiet, deras medelbetyg samt val av studieprogram. För att underlätta jämförelser
med studieresultaten i grundskolan fokuserar vi framför allt
på medelbetyg.
Figur 11 visar hur medelbetygen i gymnasiet har förändrats
över tiden. Vi ser att mönstret i data är mycket snarlikt det vi
såg för grundskolan. För de elever som 1990 gick ut årkurs
9 ser vi att gapet i medelbetyg är ungefär detsamma som i
grundskolan: utrikes födda elever har cirka 8 percentiler lägre
medelbetyg jämfört med inrikes födda elever. Studiegapet
ökar också för de elever som 2005 gick ut årskurs 9 (och där
de flesta eleverna gick ut gymnasiet 2008). I slutet av perioden
är gapet omkring 11 percentiler; det är alltså något mindre än
i grundskolan och ökar inte lika mycket.
I figur 12 visar vi utvecklingen för olika födelseregioner.
Den viktigaste lärdomen är att vi inte ser samma försämring
av medelbetygen för elever från Östafrika, övriga Asien och
Mellanöstern som vi såg för grundskolan. Vid tolkningen av
dessa resultat är det dock viktigt att komma ihåg att analysen
gäller för de elever som valt att studera vidare och som sedan
fullgör sina gymnasiestudier. Det är möjligt (och troligt) att
de elever som presterade sämst har valt bort fortsatta studier, eller helt enkelt inte kunnat fortsätta studera. Precis som
för grundskolan är dock studiegapet betydande mellan olika
grupper av utrikes födda elever och elever födda i Sverige.
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Figur 10. Utvecklingen av andelen elever med
gymnasiebehörighet.
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Figur 11. Utvecklingen av medelbetyg i gymnasiet.
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Figur 12. Utvecklingen av medelbetyg i gymnasiet
efter födelseregion.
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Figur 13. Utvecklingen av andelen elever som slutför
gymnasieutbildning.
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Figur 13 visar utvecklingen av andelen elever bland de som
gick ut årskurs 9 under vår studieperiod som slutför sin gymnasieutbildning, det vill säga antingen har ett slutbetyg eller
ett studieintyg. Vi ser att det finns betydande skillnader mellan
inrikes och utrikes födda elever vad gäller andelen elever som
slutför gymnasiet. År 1990 slutförde omkring 85 procent av de
inrikes födda eleverna gymnasiet, mot 70 procent av de utrikes födda. Andelen elever som slutförde gymnasiet minskade
under mitten på 1990-talet i båda grupperna för att därefter
öka. Även om ökningstakten var högre för utrikes födda elever
(vilket betyder att skillnaden minskade) ser vi en ökning av
gapet under de senaste åren.
Här är det värt att nämna att det inom gruppen utrikes
födda elever också finns relativt stora skillnader. Elever som
invandrat som flyktingar har exempelvis en högre sannolikhet
att slutföra sin gymnasieutbildning jämfört med elever som
invandrat av andra skäl.
En stor forskningslitteratur framhåller utbildning inom
naturvetenskap och teknik (STEM) både som speciellt krävande för eleverna rent studiemässigt och som speciellt viktig
eftersom lönerna i genomsnitt är högre för individer med
STEM-utbildning jämfört med individer med andra utbildningar. Figur 14 visar andelen elever som slutförde ett gymnasieprogram med inriktning på STEM. Även om denna andel har varierat över studieperioden ser vi att andelen utrikes
födda elever med STEM-inriktning i princip under hela vår
studieperiod varit högre än för inrikes födda. Faktum är att
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Figur 14. Utvecklingen av andelen elever som slutför
gymnasieutbildning med STEM-inriktning.
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drygt 20 procent av de utrikes födda eleverna som 2014 gick
ut årskurs 9 slutförde ett STEM-program. Motsvarande andel
för de inrikes födda eleverna är cirka 15 procent.
Sammanfattningsvis har vi i detta avsnitt visat följande trender.
› Skillnaden i medelbetyg mellan inrikes och utrikes födda
elever är betydande och studiegapet ökade omkring 2005.
› Studiegapet är speciellt stort för elever från länder i Öst
afrika. Det senaste decenniet ser vi en försämring av medelbetygen för elever från Östafrika, Mellanöstern och övriga
Asien.
› Utrikes födda elever är överrepresenterade i den tiondel
av eleverna som har de sämsta studieresultaten och denna
andel ökar över tiden.
› Medelbetygen för elever som invandrat före skolstart har
utvecklats svagt positivt men vi ser en kraftig försämring av
resultaten för elever som invandrat efter skolstart.
› Medan omkring 90 (75) procent av de inrikes (utrikes) födda eleverna uppnådde godkända betyg i kärnämnena 1998
är motsvarande siffra 90 (65) procent 2015.
› Betygsgapet i gymnasieskolan har utvecklats på ett liknande
sätt som det i grundskolan – en betydande skillnad som
har ökat de senaste åren, speciellt för elever från Östafrika,
Mellanöstern och övriga Asien.
› Andelen elever som slutförde gymnasiet minskade under
mitten på 1990-talet i båda grupperna för att därefter öka.
› Andelen utrikes födda elever med STEM-inriktning har i
princip under nästan hela studieperioden varit högre än
för inrikes födda.

40

7. Möjliga förklaringar
till studiegapet

Efter att ha dokumenterat studiegapets utveckling över
tiden för olika utfallsmått frågar vi oss nu vilka faktorer som
samvarierar med studiegapets storlek. För analysen använder
vi linjära regressionsmodeller som estimeras med minsta kvadratmetoden (OLS). OLS-regression kan ses som ett tankeexperiment där man frågar sig hur studiegapet ser ut om inrikes
och utrikes födda har samma egenskaper. Metoden gör det
möjligt att exempelvis fråga sig hur studiegapet skulle se ut om
utrikes födda elever hade föräldrar med samma utbildningsnivå som inrikes födda elever. Rent intuitivt är vi intresserade
av att se hur kunskapsgapet förändras då vi kontrollerar för
potentiellt viktiga variabler som försöker mäta någon av de
mekanismer vi vill undersöka. Om gapet förändras när ytterligare en variabel inkluderas i regressionsmodellen innebär
det att variabeln samvarierar med gapets storlek och därmed
potentiellt utgör en relevant mekanism. På motsvarande sätt
innebär ett oförändrat gap att vi kan utesluta denna mekanism.
För att tydliggöra vår utgångspunkt kan vi vara lite mer formella och tänka oss att vi estimerar olika varianter av följande
bivariata regressionsmodell
Utfalli = α + β (Utrikes född)i + Xi’ γ + εi

där Utfall är något av våra utfallsmått för grundskolan eller
gymnasiet som observeras för individ i, och Utrikes född är en
variabel som antar värdet 1 om eleven föddes utomlands och 0
om eleven föddes i Sverige. X är en vektor som inkluderar olika
kontrollvariabler. α betecknar interceptet i modellen och εi är
feltermen. β visar oss det så kallade råa (eller ojusterade) gapet
i studieresultat; med andra ord den genomsnittliga skillnaden
i utfallen mellan de båda grupperna. Detta kan utryckas som
β = E (Utfalli |Utrikes född = 1,X) - E (Utrikes född = 0,X) där E
() betecknar det genomsnittliga värdet för utfallsvariabeln.
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Genom att observera hur gapet förändras när vi successivt
inför nya kontrollvariabler blir det möjligt att se vilka bakgrundsfaktorer som är mest betydelsefulla för gapets storlek.
Några av dessa kontrollvariabler kommer att vara sådana som
vi på förhand inte tror ska ha ett samband med gapets storlek
(till exempel kön). De inkluderas istället för att öka modellens statistiska precision. Andra variabler kommer vara sådana
som kan tänkas ha ett direkt samband med gapets storlek.
Vi diskuterade möjliga variabler i kapitel 4. Vi undersöker
betydelsen av föräldrarnas socioekonomiska bakgrund genom att kontrollera för föräldrarnas högsta utbildningsnivå
och föräldrarnas arbetsinkomster. Vi undersöker betydelsen
av skolresurser och skolval genom att kontrollera för elevens
skola. På så sätt frågar vi oss hur studiegapet ser ut för elever
som går i samma skola. På liknande sätt undersöker vi boendeområdets betydelse genom att kontrollera för den SAMS
som eleven bor i. Ålder vid invandring samt födelselandets
betydelse är också möjliga att direkt kontrollera för i analysen.
Om det skattade värdet på β förändras när vi kontrollerar för
föräldrarnas utbildningsnivå kan vi direkt från estimatet utläsa
hur stor betydelse denna variabel har för gapets storlek.29 30
Det är dock mycket viktigt att påpeka att vi inte kan tolka
resultaten kausalt, det vill säga att olika faktorer är den direkta
orsaken till studiegapets storlek. Om utelämnade faktorer spelar roll riskerar det att leda till felaktiga policyslutsatser. Även
om vi med hjälp av regressionsanalys kan kontrollera för vissa
andra faktorer är denna diskussion värd att ha i åtanke när man
tolkar resultaten från den empiriska analysen.

29. Modellen förutsätter att
betydelsen av kontrollvariablerna, till exempel föräldrarnas
utbildningsnivå, är samma för
utrikes födda och inrikes födda.
Eftersom det inte är helt säkert
(se Bratsberg m.fl. 2012) har vi
experimenterat med att i vissa
regressioner tillåta att
betydelsen av bakgrundsfaktorerna varierar mellan dessa båda
elevgrupper. I praktiken innebär
det att vi inkluderar en
interaktionsterm mellan Utrikes
född och X i regressionerna.
Eftersom resultaten liknade dem
i vår huvudmodell valde vi att
inte ta med dessa resultat i
rapporten.
30. Standardfelen som rapporteras
kommer genomgående att vara
justerade för så kallad
heteroskedasticitet.
31. Analysen kontrollerar för
bostadsområde genom att varje
SAMS tilldelas en dummyvariabel.
32. Det finns dock även andra
tänkbara mekanismer såsom
kvaliteten på lokala institutioner
och infrastruktur eller tillgången
på positiva vuxna förebilder.

Grundskolan
Tabell 1 visar resultaten från vår regressionsanalys. Kolumn
(1) visar det ojusterade gapet när vi endast kontrollerar för
kön och avgångsår. I kolumn (2) kontrollerar vi dessutom för
mammans socioekonomiska bakgrund med tre olika variabler: om mamman är sysselsatt, vad hennes årsinkomst är samt
hennes högsta avklarade utbildningsnivå.
Dessa variabler mäts det år eleven slutar årskurs 9. Kolumn
(3) undersöker vad som händer med storleken på studiegapet
när vi förutom variablerna i kolumn (1) kontrollerar för elevens bostadsområde.31 Som framgick av den tidigare diskussionen kan bostadsområde tänkas spela roll för studieresultat
genom segregation och så kallade kamrateffekter.32 Kolumn
(4) kontrollerar för elevens skola. Eftersom segregation och
kamrateffekter är mekanismer som verkar på skolnivå kommer
denna specifikation även att kontrollera för dessa faktorer.
Föräldrarnas socioekonomiska bakgrund är starkt korrelerad
både med valet av skola och bostadsområde. I kolumnerna (5)
och (6) försöker vi därför utreda om kontrollerna för skola och
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Tabell 1. Möjliga förklaringar till studiegapet i
grundskolan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A. Medelbetyg (percentilrank skala 1–100)
Gapets storlek alla år

-12,45*

-4,37*

-6,24*

-10,24*

-2,65*

-4,22*

-,03*

Gapets storlek 1990

-7,76*

-2,84*

-3,16*

-6,99*

-,55*

-2,44*

-,88*

Gapets storlek 2000

-10,15*

-3,20*

-3,45*

-8,30*

-,28

-2,83*

-,62

Gapets storlek 2010

-14,90*

-6,77*

-8,12*

-12,04*

-4,97*

-6,46*

-4,72*

B. Gymnasiebehörighet (genomsnittlig andel: 0,884)
Gapets storlek alla år

-,247*

-,139*

-,166*

-,192*

-,116*

-,112*

-,037*

Gapets storlek 2000

-,173*

-,090*

-,040*

-,124*

-,040*

-.061*

-.036*

Gapets storlek 2010

-,302*

-,193*

-,211*

-,243*

-,161*

-,165*

-,143*

Kontrollerar för
Föräldrars socio
ekonomiska status

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Boendeområde

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Skola

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Anmärkningar: Tabellen visar koefficienten för en dummyvariabel som antar
värdet ett för elever som är födda utomlands och noll annars. Det totala antalet
elever i analysen uppgår till 3 252 737 stycken. Den beroende variabeln är i Panel
A medelbetyg (percentilrankade skala 1–100) och i Panel B sannolikheten att
eleven uppnått gymnasiebehörighet (godkänt i kärnämnena). Samtliga
regressioner kontrollerar för kön och avgångsår (där detta är möjligt).
Socioekonomisk bakgrund mäts med tre variabler: mammans högsta avklarade
utbildningsnivå, årsinkomster och sysselsättningsstatus när eleven är 16 år.
Bostadsområde mäts som elevens SAMS (vid 16 års ålder). Skola betecknar
elevens skolval. I Panel A utgörs detta av samtliga elever som gått ut årskurs 9
under perioden 1988–2017 (Panel A) eller perioden 1998–2017 (Panel B).
* betecknar signifikant på 5 procentsnivån.

bostadsområde har en separat effekt på studiegapets storlek
annat än att fånga upp socioekonomisk bakgrund. Detta görs
genom att se om gapet i kolumn (2) där vi redan har kontrollerat för socioekonomisk bakgrund reduceras ytterligare när vi
dessutom kontrollerar för bostadsområde (kolumn 5) eller för
skola (kolumn 6). Slutligen visar estimaten i kolumn (7) hur
stort studiegapet är när vi kontrollerar för alla variabler samtidigt. Den skuggade raden visar storleken på studiegapet för
alla åren 1988–2017. Raderna under visar storleken på gapet
för vissa år. Anledningen till att vi estimerar separata regressioner efter avgångsår är att vi vill undersöka om betydelsen av
olika faktorer har förändrats över tiden.
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Vi börjar med att undersöka hela studieperioden 1988–
2017. Resultaten i Panel A i kolumn (1) visar att det »råa«
ojusterade gapet i medelbetyg är 12,45 percentiler. Att kon
trollera för mammans socioekonomiska bakgrund reducerar
storleken på studiegapet markant till 4,37 percentiler. Det
motsvarar en reduktion av gapet med omkring 65 procent
((12,45-4,37)/12,45). Att kontrollera för bostadsområde har
också stor betydelse och halverar storleken på gapet (kolumn
3). Socioekonomisk status och bostadsområde predicerar
med andra ord starkt magnituden på studiegapet. Skola spelar
dock betydligt mindre roll. Kolumn (4) visar att när vi jämför
skillnaden i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda
elever som går i samma skola minskar gapet med omkring
20 procent.
Bostadsområde är gissningsvis starkt sammanlänkat med
socioekonomisk bakgrund. Därför är det möjligt att båda variabler delvis mäter samma sak. I kolumn (5) frågar vi oss därför
vad som händer med gapet om vi samtidigt kontrollerar både
för socioekonomisk bakgrund och bostadsområde. Vi ser att
storleken på gapet reduceras ytterligare när vi förutom bostadsområde (socioekonomisk bakgrund) också kontrollerar
för föräldrarnas socioekonomiska bakgrund (bostadsområde). Detta resultat innebär att dessa variabler betyder något
mer utöver att endast vara en approximation för den andra.
Motsvarande sätt att resonera kan även appliceras på skola:
föräldrars socioekonomiska bakgrund skulle kunna fånga upp
betydelsen av skola. Om vi jämför resultaten i kolumn (2)
när vi bara kontrollerar för socioekonomisk bakgrund, med
resultaten i kolumn (6) när vi till denna modell dessutom
kontrollerar för skola, ser vi att storleken på studiegapet inte
förändras. Detta resultat betyder att föräldrars socioekonomiska situation är korrelerat med deras val av skola och att
skola förklarar samma delar av variationen i deras barns studieresultat mellan skolor. Slutligen ser vi att studiegapet blir
mycket litet när vi i kolumn (7) kontrollerar för alla variabler
samtidigt.
Tabell 1 visar också resultat från regressioner där vi fokuserar på elever som gått ut grundskolan 1990, 2000 och 2010.
Anledningen till denna uppdelning är att vi vill undersöka om
vissa faktorers betydelse för studiegapet har förändras över
tiden. Om vi exempelvis finner att minskningen av gapets storlek i relation till kolumn 1, när vi tillför en ny kontrollvariabel,
ökar med tiden innebär det att betydelsen av denna variabel
har ökat. När vi kontrollerar för skola minskar gapet med
0,8 percentiler (eller 10 procent jämfört med kolumn (1)) år
1990, 1,85 percentiler (18 procent) år 2000 och 2,5 percentiler
(18 procent) år 2010. Trots att vi vet att sorteringen av elever
mellan skolor ökade framför allt under 1990-talet visar alltså
våra resultat att betydelsen av skola för studiegapets storlek
inte har ökat nämnvärt sedan år 2000. En annan lärdom av
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denna analys återfinns i kolumn (7) där vi ser att kombinationen av socioekonomisk bakgrund, bostadsområde och skola
förklarar i princip hela studiegapet 1990 och 2000 men att en
betydande del kvarstår 2010. Det verkar alltså som om någon
annan faktor spelar roll. En tänkbar kandidat är förändringen
i elevsammansättningen med avseende på födelseregion och
ålder vid ankomsten sill Sverige. Vi kommer senare i analysen
att undersöka i vilken utsträckning så är fallet.
Resultaten i kolumn (1) visar att storleken på studiegapet
mätt som medelbetyg har ökat över tiden: från 7,76 percentiler 1990 till 14,90 percentiler 2010. Detta resultat bekräftar
det mönster vi såg tidigare i figur 4. Vi ser också att betydelsen
av föräldrarnas socioekonomiska bakgrund har ökat något
över tiden. År 1990 reduceras storleken på gapet i kolumn
(2) jämfört med kolumn (1) med 4,9 percentiler. År 2000 är
reduktionen 6,95 percentiler och 2010 är den 8,13. Detsamma
gäller betydelsen av bostadsområden som har ökat från att
reducera gapet med 4,6 percentiler 1990 till 6,8 percentiler
2010.
Panel B visar resultaten för en motsvarande analys där vi
istället för medelbetyg studerar andelen elever som uppnått
gymnasiebehörighet. I denna analys begränsas vi av det faktum att kravet på att eleven ska ha fått godkänt i kärnämnena
infördes 1998, vilket innebär att vi inte kan studera elever
som 1990 gick ut årskurs 9. I stort sett bekräftar resultaten
i Panel B det vi redan har sett, det vill säga att föräldrarnas
socioekonomiska bakgrund spelar stor roll för storleken på
studiegapet och att dess betydelse har ökat något över tiden,
samt att skola relativt dessa faktorer spelar en mindre roll och
att dess betydelse endast har ökat något över tiden. Vi ser dock
att boendeområdets betydelse har minskat något över tiden.

Gymnasieskolan
I detta avsnitt undersöker vi vilka faktorer som påverkar storleken på betygsgapet i gymnasiet. Analysen är mycket snarlik
den som vi nyss gjorde för grundskolan. Men eftersom vi
följer samma elever som gick ut grundskolan innehåller våra
data även elevernas medelbetyg som vi därför kan inkludera
i analysen. Att kontrollera för grundskolebetyg är ett sätt att
fånga upp alla samlade faktorer som har påverkat elevernas
studieprestationer fram till dess att eleven slutade grundskolan. Det gör det också möjligt att ställa sig frågan hur studiegapet i gymnasiet skulle se ut om studiegapet i grundskolan
kunde elimineras.
Tabell 2 visar resultaten för vår analys om vilka faktorer
som korrelerar med studiegapet i gymnasiet. På samma sätt
som tidigare visar kolumn (1) det »råa« gapet där vi endast
kontrollerar för avgångsår och kön. Vi ser att utrikes födda
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Tabell 2. Möjliga förklaringar till studiegapet i
gymnasieskolan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Medelbetyg (percentilrank skala 1–100)
Gapets storlek alla år

-11,07*

-6,19*

-5,99*

-10,19*

-4,89*

-4,01*

-6,75*

-4,52*

-2,73*

Gapets storlek 1995

-11,48*

-6,82*

-6,19*

-11,14*

-4,57*

-4,23*

-7,13*

-4,15*

-2,35*

Gapets storlek 2000

-10,33*

-5,83*

-4,91*

-9,82*

-4,70*

-3,16*

-6,39*

-4,31*

-3,23*

Gapets storlek 2010

-13,02*

-7,83*

-6,98*

-10,05*

-4,51*

-5,13*

-7,02*

-3,89*

-2,26*

Kontrollerar för
Föräldrars
sociaekonomiska
status

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Boendeområde

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Skola

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Grundskolebetyg

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Anmärkningar: Tabellen visar koefficienten för en dummyvariabel som antar
värdet ett för elever som är födda utomlands och noll annars. Den beroende
variabeln är i Panel A medelbetyg (percentilrankade skala 1–100) och i Panel B
sannolikheten att eleven uppnått gymnasiebehörighet (godkänt i kärnämnena).
Samtliga regressioner kontrollerar för kön och avgångsår (där detta är möjligt).
Socioekonomisk bakgrund mäts med tre variabler: mammans högsta avklarade
utbildningsnivå, årsinkomster och sysselsättningsstatus när eleven är 16 år.
Bostadsområde mäts som elevens SAMS (vid 16 års ålder). Skola betecknar
elevens skolval. I Panel A utgörs detta av samtliga elever som gått ut årskurs 9
under perioden 1988–2014. * betecknar signifikant på 5 procentsnivån.

har 11,7 percentiler lägre gymnasiebetyg jämfört med inrikes
födda. Vi ser också att studiegapet i gymnasiet har ökat något
över tiden men att ökningen är mindre än den som skett i
grundskolan. Kolumn (2) visar hur estimatet förändras när
vi kontrollerar för mammans socioekonomiska bakgrund
(utbildning, inkomster och sysselsättningsstatus). Vi ser att
estimatet nästan halveras jämfört med det i kolumn (1). Med
andra ord, om inrikes och utrikes födda skulle ha mammor
med samma socioekonomiska status skulle skillnaden i medelbetyg minska med 44 procent ((11,07-6,19)/11,07). I kolumn
(3) frågar vi oss hur gapet påverkas om vi istället kontrollerar
för boendeområde (SAMS). Även här ser vi att storleken på
gapet nästan halveras. Betydligt mindre roll spelar dock skola.
När vi jämför studiegapet för elever som går i samma skola är
reduktionen endast en percentil. Störst roll tycks dock elevens medelbetyg i grundskolan spela. När vi kontrollerar för
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medelbetyg i grundskolan, och därmed alltså jämför storleken
på studiegapet i gymnasiet mellan inrikes och utrikes födda
elever som presterat lika väl i grundskolan, reduceras gapet
med 53 procent ((11,07-4,89)/11,07). Om detta resultat skulle
kunna ges en kausal tolkning innebär det att insatser som helt
eliminerar studiegapet i grundskolan skulle halvera skillnaden mellan inrikes och utrikes födda i sannolikhet att slutföra
gymnasieutbildning.
En viktig invändning mot detta resonemang är att grundskolebetyg kanske bara »fångar upp« andra faktorer som också
spelar roll för grundskoleresultat. Den kanske främsta faktorn
är föräldrarnas socioekonomiska status. Som vi tidigare diskuterat har en stor litteratur dokumenterat (kausala) samband
mellan föräldrarnas utbildning/inkomster och deras barns
skolprestationer. I kolumn (8) frågar vi oss därför om grundskolebetyg betyder något utöver föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. Vi gör detta genom att jämföra storleken på
studiegapet i regressioner där vi kontrollerar för föräldrarnas
bakgrund (kolumn 2) med en regression där vi utöver föräldrars socioekonomiska status även kontrollerar för grundskolebetyg. I kolumn (8) där vi kontrollerar för grundskolebetyg
reduceras storleken på studiegapet ytterligare.
Samma invändning som ovan kan appliceras på boendeområdets betydelse. Utbildning och inkomster har i tidigare
forskning visat sig vara de kanske starkaste prediktorerna av
boendeområde men samtidigt också starkt korrelerad med
barnens studieresultat. I kolumn (6) visar vi vad som händer
med studiegapet när vi förutom föräldrarnas socioekonomiska bakgrund kontrollerar för boendeområde. Vi ser att storleken på gapet minskar ytterligare från omkring 6 till omkring
4 percentiler. Boendeområde verkar alltså betyda något mer
än att endast approximera föräldrarnas bakgrund. En möjlig
mekanism skulle kunna vara grannskaps- eller kamratgruppseffekter som vi tidigare diskuterat.
Vad beträffar elevens val av gymnasieskola finner vi samma mönster som vi såg för grundskolan: att kontrollera för
skola minskar inte storleken på gapet mer än när vi endast
kontrollerar för socioekonomisk bakgrund. Dock har betydelsen av skola ökat något under senare år. Valet av skola är
delvis korrelerat med elevens val av studieprogram. Vi såg
tidigare att utrikes födda elever var något mer benägna att
studera på ett STEM-program. Om inrikes och utrikes födda
elever skiljer sig åt i val av studieprogram skulle detta kunna
förklara gapet. Vi undersökte detta genom att kontrollera för
gymnasieprogram men hittade inga tecken på att detta spelar
roll för gapets storlek.
I kolumn (9) undersöker vi hur storleken på studiegapet
påverkas om vi samtidigt kontrollerar för samtliga variabler.
Vi ser att skillnaden i medelbetyg är omkring tre percentiler
mellan två elever där en är född utomlands och en i Sverige
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som har föräldrar med samma socioekonomiska status, bor i
samma område, gick i samma gymnasieskola och presterade
lika bra i grundskolan. Gapet är alltså betydligt mindre när
vi kontrollerar för dessa variabler samtidigt men en del av
skillnaden kvarstår.

Betydelsen av elevsammansättningen
Som vi tidigare har diskuterat är det möjligt att barnens ålder
vid ankomsten till Sverige samt deras ursprungsregion spelar
roll för storleken på studiegapet. Detta undersöks i tabell 3 där
vi gör följande tankeexperiment: Hur stort skulle studiegapet i
grundskolan 2014 vara om gruppen utrikes födda elever hade
haft samma ålder vid ankomsten som år 2000?33 Vi använder
2014 eftersom det är det sista året för vilket vi kan följa eleverna vidare till gymnasieskolan. Den första raden i kolumn (1)
visar det ojusterade gapet som bara kontrollerar för elevens
kön. Vi ser att storleken på detta gap är -17,39 percentiler. På
den andra raden har vi beräknat hur stort det faktiska gapet
2014 skulle ha varit om åldersfördelningen hade varit som år
2000. Som vi tidigare såg har den genomsnittliga åldern vid

33. Rent tekniskt ersätter vi
dummyvariabeln för utrikes
född med dummyvariabler för
varje ankomstålder och
använder ålder-vid-invandringsfördelningen år 2000 för att
vikta om estimaten. Beräkningen antar att betydelsen av
varje enskild ålder vid
invandring för elevernas
studieresultat inte har förändrats
över tiden.

Tabell 3. Tankeexperiment: Gapet om invandringsålder
som år 2000.

Inga kontroller
(1)

Kontrollerar för
föräldrarnas
socioekonomiska
status
(2)

Gapets faktiska storlek år
2014

-17,39*

-8,03*

Gapets storlek om ålder
vid invandring som år
2000

-12,76*

-4,22*

Anmärkningar: Den översta raden visar koefficienten för en dummyvariabel som
antar värdet ett för elever som är födda utomlands och noll annars. Den understa
raden visar den »omviktade« koefficient som visar gapets storlek om fördelningen
av invandringsåldern skulle varit som för de elever som gick ut årskurs 9 år 2000.
Den beroende variabeln är i medelbetyg i grundskolan (percentilrankade skala
1–100). Samtliga regressioner kontrollerar för kön och avgångsår (där detta är
möjligt). Kolumn (2) kontrollerar dessutom för föräldrarnas socioekonomiska
bakgrund med tre variabler: mammans högsta avklarade utbildningsnivå,
årsinkomster och sysselsättningsstatus när eleven är 16 år. Urvalet består av
samtliga elever som 2014 gått ut årskurs 9. * betecknar signifikant på
5-procentsnivån.
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ankomst ökat de senaste åren. Vi kan dock se att om åldersfördelningen hade varit som år 2000 hade gapet varit betydligt
mindre: -12,76 percentiler.
Det är fullt möjligt att genomsnittsåldern vid ankomst kan
vara korrelerad med föräldrarnas socioekonomiska bakgrund.
Det skulle exempelvis kunna vara så att bättre bemedlade föräldrar väljer en invandringstidpunkt som är mer gynnsam för
deras barn. Vi undersöker detta i kolumn (2). Precis som vi
tidigare sett spelar föräldrarnas socioekonomiska bakgrund
stor roll för storleken på studiegapet. När vi kontrollerar för
föräldrarnas utbildning, sysselsättning och inkomster minskar gapet från -17,39 percentiler till omkring -8 percentiler.
När vi på den nedersta raden viktar om våra resultat genom
att använda åldersfördelningen år 2000 ser vi att estimatet
reduceras ytterligare till omkring -4 percentiler. Med andra
ord verkar det som att invandringsålder betyder något utöver
föräldrars bakgrund. Sammantaget verkar det alltså som att
ökningen i invandringsåldern har ökat storleken på studiegapet. Värt att notera är att vi också har genomfört samma analys
men för födelseregion genom att vi studerat hur storleken på
det faktiska studiegapet 2014 skulle ha sett ut om fördelningen av födelseregioner hade varit samma som det var år 2000.
Här fann vi dock att födelseregion inte spelade någon roll för
storleken på studiegapet. En anledning kan förstås vara att vi
inte har tillgång till information om enskilda länder, vilket kan
tänkas maskera en möjlig effekt.
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8. Sammanfattning
och diskussion

Vi har i denna rapport visat att det finns ett betydande studiegap mellan inrikes och utrikes födda elever både i grundskolan och i gymnasieskolan. Vi har också försökt utreda betydelsen av några möjliga mekanismer som kan tänkas förklara
storleken på studiegapet. Ett viktigt resultat är att föräldrars
socioekonomiska status samt boendeområde har stor betydelse för storleken på studiegapet. Under antagandet att
föräldrars socioekonomiska status åtminstone delvis har en
kausal påverkan på elevers studieresultat, innebär det att breda
satsningar på arbetsmarknad och utbildning för utrikes födda
skulle kunna ses som en investering även i deras barn. Det
handlar egentligen om alla typer av reformer som förbättrar
de socioekonomiska utfallen. Flera förslag lyftes fram bland
annat av Långtidsutredningen 2017. Åtgärder för att få fler
nyanlända att delta i vuxenutbildning förefaller vara viktiga
med tanke på den relativt låga utbildningsnivån hos nyanlända. Nordström Skans, Hensvik och Eriksson (2017) visar att
endast en låg andel av de nyanlända deltar i vuxenutbildning.
Andelen deltagare bland individer i etableringsprogrammen
var 2015 endast 10,5 procent. Att använda validering är inte
heller så vanligt förekommande, vilket är problematiskt eftersom validering i flera studier visat sig ha potential i att förbättra
arbetsmarknadsutfallen för utrikes födda (Brücker m.fl. 2018;
Niknami och Schröder 2012). Valideringsprogram existerar
men omfattar inte alla relevanta yrken och kompetenser. När
det gäller åtgärder på arbetsmarknaden har olika typer av löne
subventioner ofta visat sig vara effektiva för att öka sysselsättningen bland nyanlända. Det existerar redan flera varianter
av subventioner som riktar sig till olika målgrupper men man
kan överväga att göra dessa mer generella och tillgängliga för
fler individer. Eftersom breda satsningar är kostsamma att
genomföra är det rimligt att tydligt rikta dessa till de grupper
av nyanlända som står längst ifrån arbetsmarknaden.
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Vad gäller boendeområdets betydelse är det svårare att ge
tydliga policyrekommendationer eftersom vi inte vet exakt
vilka faktorer som spelar roll. Skolkommissionen (2017) lyfte
möjligheterna för att fördela nyanlända utrikes födda mer
jämnt mellan kommuner och bostadsområden. Denna politik
praktiserades i Sverige mellan 1985 och 1994. Tidigare utvärderingar visar dock att svårigheten att skaffa bostad innebar att
många nyanlända placerades i områden med hög arbetslöshet
(där det fanns fler lediga bostäder) och att de därför löpte en
ökad risk för sysslolöshet och lägre förvärvsinkomster (Edin
m.fl. 2004). En politik som försämrar möjligheterna för nyanlända på arbetsmarknaden skulle enligt våra resultat riskera
leda till att öka skillnaderna i studieresultat mellan inrikes och
utrikes födda elever.
Vår rapport visar också att skolan spelar en relativt liten roll
i att förklara storleken på studiegapet. Detta betyder att förlag
som lottning och bussning av elever, även om de kan vara
relativt kostnadseffektiva sätt att reducera skolsegregationen,
troligen inte är de bästa instrumenten för att minska storleken
på studiegapet.
Vi finner också att medelbetygen i grundskolan är starkt
sammanlänkade med storleken på studiegapet i gymnasiet.
Detta resultat gäller även efter att vi kontrollerat för socioekonomisk status. Vi vet från tidigare forskning att insatser tidigt
under skoltiden kan vara speciellt viktiga för elevers inlärning.
Ett sätt att relativt säkert förbättra studieresultaten för elever
med svaga studieresultat är att tillåta mer undervisningstid.
Flera studier har visat att fler undervisningstimmar gynnar minoritetselever i segregerade områden i USA (Dobbie och Fryer
2011) samt har en starkare positiv korrelation med utrikes
födda elevers provresultat jämfört med inrikes födda elever
(Lavy 2015). Det finns olika sätt att uppnå detta, till exempel
att ge elever möjlighet till kompletterande undervisning eller
läxhjälp direkt efter skoldagens slut (Dobbie och Fryer 2011).
Ett annat sätt är att låta studiesvaga elever få undervisning under skollov, vilket i flera översiktsstudier visat sig ha på gynnsamma effekter på eleverna. Eftersom dessa program bygger
på frivillighet förefaller det viktigt att tydligt informera och
föräldrarna till eleverna om programmets fördelar samt att följa upp elevernas progression. Den uppenbara nackdelen med
att öka undervisningstiden är att det är relativt kostsamt att
genomföra. Med tanke på storleken på studiegapet samt den
stora betydelse som en gymnasieexamen har för individernas
långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden är det ändå möjligt att denna typ av satsningar kan vara samhällsekonomiskt
lönsam på lång sikt.
Denna rapport bekräftar resultat i tidigare studier att utrikes födda elever som anländer sent under skoltiden till Sverige
klarar sig sämre i skolan. Dagens betygssystem i gymnasieskolan med betyg i enskilda kurser innebär att kurser som
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eleven tar under sitt första år kan bli direkt avgörande för
möjligheterna att få ett examensbevis. Ett sämre resultat tidigt
under gymnasiet kan därför »följa med« eleven under hela
sin utbildning. Givet att många utrikes födda elever anländer
sent under skoltiden kommer de rent mekaniskt att ha kortare
tid i det svenska skolsystemet, och därför finns det rimligtvis
en risk att dessa elever klarar de inledande kurserna sämre.
Att återinföra ämnesbetyg skulle kunna vara ett sätt att stärka
elevernas inledande prestationer.
Vi har också visat att en betydligt lägre andel utrikes födda
elever får gymnasieexamen jämfört med inrikes födda elever
samt att detta gap har ökat under de senaste åren. Generellt
sett kan sägas att reformer som gör det lättare för utrikes födda
elever att få slutbetyg från gymnasiet är önskvärda. Även om
det saknas statistik för gruppen utrikes födda verkar det som
att den gymnasiereform som genomfördes 2011 – som skärpte
intagningskraven samtidigt som inslaget av teoretiska kurser i
yrkesprogrammen minskade – skulle kunna vara en förklaring
till de försämrade förutsättningarna för utrikes födda. Bland
annat visar Nordström Skans, Hensvik och Eriksson (2017) att
reformen ledde till en flykt av elever från yrkesprogrammen till
de studieförberedande programmen, vilket gissningsvis beror
på att reformen avskaffade den automatiska högskolebehörigheten för elever på yrkesprogrammen. Deras resultat är i linje
med den uppgång i STEM-utbildningar som vi visar i denna
rapport. Reformen tycks också ha lett till en ökning av elever
på de fyra introduktionsprogrammen. Det vanligaste introduktionsprogrammet för utrikes födda är språkintroduktion
(Skolverket 2016). Detta program har kritiserats för att erbjuda för lite undervisning i andra ämnen än svenska samt för att
inte ge individuellt anpassade studieplaner (Böhlmark 2019).
Dessutom är andelen elever som övergår från dessa program
till reguljära gymnasieprogram låg. En anledning kan vara att
många elever tycks tappa studiemotivationen. Det är möjligt
att en återgång till det system som gällde före reformen, som
endast krävde godkänt i kärnämnen för gymnasiebehörighet,
skulle kunna leda till färre utrikes födda på introduktionsprogrammen. Som Böhlmark (2019) påpekar skulle detta också
kunna leda till att de elever som ändå behöver komplettera
sina betyg får möjlighet att fokusera enbart på dessa ämnen.
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Det datamaterial som studien bygger på täcker samtliga 3,2
miljoner elever som har gått ut grundskolan sedan 1988.
Författarna har kunnat följa elever över tid från grundskolan
till gymnasieskolan. De har bland annat undersökt skillnader
i medelbetyg, gymnasiebehörighet, val av studieprogram till
gymnasiet samt avslutad gymnasieexamen.
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