Sammanfattning

En allt större andel av eleverna i svenska skolor är födda i ett annat
land än i Sverige. Det är sedan tidigare känt att elever med utländsk
bakgrund i genomsnitt klarar sig sämre i grundskolan än elever med
svensk bakgrund. Faktum är att skillnaderna i studieresultat mellan
inrikes och utrikes födda elever är större i Sverige än i många andra
jämförbara länder. Detta är oroväckande eftersom grundskoleresultaten styr möjligheterna till fortsatta studier och därmed i
förlängningen också chanserna på arbetsmarknaden. Med andra ord
riskerar ojämlika studieresultat att fortplanta sig till ojämlikhet i
långsiktiga livsmöjligheter. Trots detta vet vi fortfarande relativt
lite om hur gapet i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda
elever faktiskt ser ut i Sverige. Kunskapen kring vilka faktorer som
påverkar gapets storlek är ännu mer begränsad. Denna rapport
försöker fylla dessa kunskapsluckor med hjälp av nya data.
I den första delen av rapporten kartläggs studiegapets utveckling
över tid. För analysen används data som täcker samtliga elever som
gick ut årskurs 9 under perioden 1988–2014. Resultaten visar att
det finns betydande skillnader i studieresultaten mellan elever
födda utomlands och i Sverige. Medan strax över 90 procent av alla
inrikes födda elever uppnår gymnasiebehörighet är motsvarande
siffra för utrikes födda elever cirka 65 procent. Rapporten finner
att några grupper av de utrikes födda eleverna har särskilt stora
svårigheter att lyckas i skolan. Det handlar främst om elever som
invandrat efter sju års ålder, samt elever från sämre socioekonomiska förhållanden. Resultaten visar också att elever som är
födda i Afrika samt ensamkommande flyktingbarn löper en
signifikant högre risk att inte klara skolan. I dessa grupper är den
genomsnittliga åldern vid invandringen betydligt högre än för
andra grupper av utrikes födda elever vilket innebär att dessa elever
har mindre tid på sig att klara skolan. Resultaten visar också att
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skillnaden i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever
ökade relativt kraftigt omkring 2008. Det kan förklaras med att den
demografiska sammansättningen av de utrikes födda eleverna
förändrades, framför allt när det gäller deras födelseregion och
ankomstålder. Analysen finner också att en stor andel av de utrikes
födda eleverna, cirka en fjärdedel, återfinns bland de 10 procent av
eleverna med lägst genomsnittsbetyg.
I den andra delen av rapporten undersöker vi hur studiegapet
utvecklas under skoltiden. För att göra detta studeras de elever som
gick ut årskurs 9 åren 1998 och 2008 och som var inkluderade i den
så kallade UGU-studien (Utvärdering Genom Uppföljning). För
dessa elever ställs storleken på studiegapet i årskurs 6 (mätt som
elevernas resultat på kunskapsprov) i relation till storleken på
studiegapet i årskurs 9 (mätt som elevernas resultat på de nationella
proven). På så sätt är det möjligt att se om studiegapet mellan
inrikes och utrikes födda elever är konstant eller om det förändras
under skoltiden. Resultaten visar att det finns ett betydande
kunskapsgap redan i årskurs 6. Ett tydligt mönster är dock att
kunskapsskillnaderna minskar med tiden i skolan.
Slutligen utreder rapporten möjliga orsaker till studiegapet.
Resultaten visar att faktorer som klasstorlek eller lärarnas
behörighet och erfarenhet inte tycks spela roll för storleken på
studiegapet. Den ökande sorteringen av elever mellan skolor som
skett i Sverige sedan 1990-talets skolreformer har dock en viss
betydelse. När vi jämför skillnaden i studieresultat mellan inrikes
och utrikes födda elever som går i samma skola minskar storleken
på studiegapet. Denna reduktion av gapets storlek förefaller dock
vara relativt liten. Ett huvudresultat är att föräldrarnas socioekonomiska bakgrund spelar en betydande roll för storleken på
studiegapet. Detsamma gäller för bostadsområdet. Om inrikes och
utrikes födda elever hade haft föräldrar med liknande socioekonomisk bakgrund och bott i samma bostadsområde hade nästan
hela studiegapet försvunnit. Under förutsättning att detta resultat
återspeglar ett orsakssamband betyder det att breda samhällsinsatser för att förbättra de socioekonomiska förhållandena bland
utrikes födda skulle kunna vara ett sätt att förbättra studieresultaten för deras barn och i förlängningen därmed reducera
skillnader i långsiktiga livsmöjligheter.
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