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Sammanfattning: I denna rapport ges en aktuell, övergripande bild av hur svensk förskole
verksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning är organiserad. Exempelvis
visas antal barn/elever och personal i olika verksamhetsformer. Rapporten redogör också
för kostnaderna för de olika verksamhetsformerna och för vilka resultat som uppnås.
Rapporten grundar sig på det statistiska material som lämnats till det nationella upp
följningssystemet.
Summary: This report provides a general description of current pre-school activities,
school-age childcare, schools and adult education in Sweden, showing for example child/
pupil and staff strengths. The report, which also gives expenditure and achieved results
in the different types of childcare and school, is based on the statistical material supplied
to the national monitoring system for the sector.
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specialskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kompletterande utbildningar,
utlandsskolor, barn, elever, personal, lärare, kostnader, betyg, utbildningsresultat.

Tidigare utgåvor i samma serie:
Rapport nr 8: Beskrivande data om skolverksamheten 1993

Kan ej beställas

Rapport nr 52: Beskrivande data om skolverksamheten 1994

Kan ej beställas

Rapport nr 75: Beskrivande data om skolverksamheten 1995

Kan ej beställas

Rapport nr 107: Beskrivande data om skolverksamheten 1996

Kan ej beställas

Rapport nr 135: Beskrivande data om skolverksamheten 1997

Kan ej beställas

Rapport nr 157: Beskrivande data om barnomsorg och skola 1998

Kan ej beställas

Rapport nr 173: Beskrivande data om barnomsorg och skola 1999

Kan ej beställas

Rapport nr 192: Beskrivande data om barnomsorg och skola 2000

Beställningsnr: 00:571

Rapport nr 206: Beskrivande data om barnomsorg, skola och vuxenutbildning 2001

Beställningsnr: 01:664

Rapport nr 218: Beskrivande data om barnomsorg, skola och vuxenutbildning 2002

Beställningsnr: 02:744

Rapport nr 236: Beskrivande data om barnomsorg, skola och vuxenutbildning 2003

Beställningsnr: 03:821

Rapport nr 248: Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg,
skola och vuxenutbildning 2004

Beställningsnr: 04:851

Rapport nr 265: Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg,
skola och vuxenutbildning 2005

Beställningsnr: 05:919

Rapport nr 283: Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg,
skola och vuxenutbildning 2006

Beställningsnr: 06:959

Rapport nr 302: Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg,
skola och vuxenutbildning 2007

Beställningsnr: 07:1013

Rapport nr 320: Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg,
skola och vuxenutbildning 2008

Beställningsnr: 08:1058

Rapport nr 335: Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg,
skola och vuxenutbildning 2009

Beställningsnr: 09:1137

Rapport nr 349: Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 – Beskrivande data

Beställningsnr: 10:1187

Rapporterna (fr.o.m. 1997 och framåt) finns tillgängliga som pdf-filer på www.skolverket.se
Rapporterna från 2000, 2003, 2006, 2009 och 2010 finns också tillgängliga på engelska.

Beställningsadress:
Fritzes kundservice		
106 47 Stockholm		
Telefon 08-690 95 76		
Telefax 08-690 95 50
E-postadress: skolverket@fritzes.se 		
www.skolverket.se
Beställningsnr: 11:1247
ISSN 1103-2421
ISRN SKOLV-R--363--SE
Utgiven av Skolverket, 106 20 Stockholm
Produktion: Ordförrådet AB
Foto: Matton
Tryck: Elanders
Upplaga: 2 400 ex

2

BESKRIVANDE DATA OM FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNSOMSORG, SKOLA OCH VUXENUTBILDNING, 2011

Förord
Beskrivande data utgör den första delen av Lägesbedömningens två delrapporter.
De båda delrapporterna kompletterar varandra och ger en samlad bild av situa
tionen och utvecklingen inom förskoleverksamhet, skola och vuxenutbildning.
Den första delen ger en beskrivning med hjälp av statistik medan den andra
delen, Bedömningar och slutsatser, återger Skolverkets ställningstaganden och
synteser.
Beskrivande data kan beskrivas som Skolverkets ”statistiska årsbok”. Den ger
en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskoleverksamhet, skol
barnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Rapporten beskriver organisationen,
kostnader och resultat i varje verksamhetsform för sig. Skillnader mellan olika
huvudmän och utbildningsanordnare samt viktiga förändringar jämfört med
tidigare år redovisas också. Dessutom innehåller rapporten ett avsnitt som be
skriver hur Sverige klarar sig vid internationella jämförelser. I rapporten ingår
även ett fördjupningskapitel som i år fokuserar på barn och elever med utländsk
bakgrund.
De statistiska uppgifterna är till största delen hämtade från det nationella
uppföljningssystemet för skolsektorn och bygger på uppgifter som rapporterats
in av skolhuvudmännen till Statistiska centralbyrån (SCB).
En ny skollag och andra reformer inom skolväsendet har nyligen trätt i kraft
och börjat tillämpas. Data som presenteras i Beskrivande data 2011 bygger på
insamlingar som gjordes under 2010. Det innebär att termer och begrepp som
gällde 2010 genomgående används i denna rapport.
Mer detaljerad statistik på riks- och kommunnivå finns i de tabeller som
finns tillgängliga på www.skolverket.se/statistik & analys. På Skolverkets webb
plats finns även databasen SIRIS som bland annat innehåller uppgifter på skol
nivå. Databasen för jämförelsetal, som också finns på webbplatsen, innehåller
statistik på kommunnivå.
Även Lägesbedömningens andra del, Bedömningar och slutsatser, finns på
Skolverkets webbplats www.skolverket.se.
Beskrivande data har utarbetats av en projektgrupp inom enheten för utbild
ningsstatistik på Skolverket.

Stockholm i november 2011

Christina Sandström		
Enhetschef			

Åsa Nordström
Undervisningsråd
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Figur 1
Verksamhets- och
skolformer inom Skolverkets
ansvarsområde – antal
barn/elever samt huvudmän
15 oktober 2010

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Förskoleverksamhet
476 800 inskrivna barn
– kommun
– enskild

Skolbarnsomsorg
380 100 inskrivna barn
– kommun
– enskild

Utbildning för barn och ungdom
Förskoleklass
103 500 elever
– kommun
– enskild
– fristående
Grundskola
886 500 elever
– kommun
– stat (sameskolan)
– fristående

Obligatorisk särskola
12 100 elever
– kommun
– landsting
– fristående

Gymnasieskola
385 700 elever
– kommun
– landsting
– fristående

Gymnasiesärskola
9 300 elever
– kommun
– landsting
– fristående

Specialskola
500 elever
– stat

Utlandsskolor
1 400 elever
– enskild

Vuxenutbildning
Komvux
195 300 elever1)
– kommun
– landsting

Särvux
4 800 elever
– kommun

Sfi2)
96 100 elever1)
– kommun

Kompletterande
utbildningar
5 600 elever3)
– fristående

1)

Avser kalenderåret 2010
Svenskundervisning för invandrare
3) Avser hösten 2010
2)
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15. Barn och elever
med utländsk bakgrund
SAMMANFATTNING

Var femte elev i grund- och gymnasieskolan har utländsk bakgrund. Jämfört med elever med svensk bakgrund uppvisar elever med utländsk bakgrund sämre skolresultat.
Men det finns stora variationer inom denna grupp, beroende hur länge eleven har varit
i Sverige, kön och föräldrarnas utbildningsnivå. I detta kapitel nyanserar vi bilden.
Om en elev har invandrat före eller efter skolstart visar sig vara en viktig faktor för
skolresultatet. Elever som har invandrat till Sverige efter skolstart har sämre resultat
än andra grupper och uppvisar också – i motsats till andra grupper – allt sämre resultat. Gruppen elever som har kommit till Sverige före skolstart följer däremot samma
mönster som svenskfödda elever.
Föräldrars utbildningsnivå har betydelse för elevers skolresultat. Elever med hög
utbildade föräldrar har i genomsnitt bättre resultat än elever vars föräldrar har en
förgymnasial utbildning. Det gäller för såväl elever med svensk som med utländsk
bakgrund. Bland elever med utländsk bakgrund är det emellertid vanligare att ha
föräldrar med förgymnasial utbildning.
Irak är i särklass det vanligaste födelselandet bland utlandsfödda elever i grund
skolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Utländsk och svensk bakgrund*
Barn/elever med
svensk bakgrund:
• Född i Sverige med en svenskfödd och en utlandsfödd förälder
• Född i Sverige med två
svenskfödda föräldrar
Barn/elever med
utländsk bakgrund:
• Utlandsfödd
- Invandrat före skolstart
- Invandrat efter skolstart
• Född i Sverige med två
utlandsfödda föräldrar

* Läs mer: SCB (2002),
Meddelanden i samordningsfrågor
för Sveriges officiella statistik
2002:3, Personer med utländsk
bakgrund – Riktlinjer för
redovisningen i statistiken

Barn och elever med utländsk bakgrund är en heterogen grupp som många
gånger betraktas som om den vore homogen. Variationerna inom denna grupp
är emellertid stora. I gruppen finns elever med olika ursprungsland, språk och
socioekonomiska förutsättningar. Skillnaderna inom gruppen är stora, till exempel när det gäller hur väl eleverna lyckas i skolan. Ett syfte med detta kapitel är
att få till stånd en mer nyanserad diskussion om elever med utländsk bakgrund.
I många av de tabeller som Skolverket årligen publicerar redovisas om eleverna har svensk eller utländsk bakgrund. Ibland görs även ytterligare indelningar,
såsom om de utlandsfödda eleverna kom till Sverige före eller efter skolstart.
Men det finns även andra viktiga undergrupper. I detta kapitel har vi valt att
särskilt studera födelseland och tid i landet. Vi kommer att jämföra de olika undergrupperna och titta på skillnader i resultat och val.
Det finns även andra faktorer som påverkar en elevs prestation i skolan. I
tidigare studier har det till exempel visat sig att socioekonomiska faktorer förklarar mer än utländsk bakgrund när det gäller elevers skolresultat.1
Till sin sammansättning förändras gruppen barn och elever med utländsk
bakgrund över tid. Invandringen till Sverige påverkas av situationen i omvärlden, både när det gäller antalet invandrare, men också från vilka länder man
kommer och orsaken till invandringen.

1

Skolverket (2004), Elever med utländsk bakgrund samt Skolverket (2005), Elever med utländsk bakgrund
– en sammanfattande bild
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Barn och elever med utländsk bakgrund – en beskrivande bild
I Skolverkets statistik över förskola och pedagogisk omsorg finns endast ett
mått på utländsk bakgrund och det är antalet barn med ett annat modersmål än
svenska. I förskolan hade knappt 86 000 barn ett annat modersmål än svenska
2010. Det motsvarar 19 procent av alla inskrivna barn i förskolan. Antalet barn
med annat modersmål än svenska i förskolan har ökat kraftigt. Sedan år 2000
har andelen med annat modersmål ökat från 12 procent till 19 procent. Sedan
1980 har antalet barn med annat modersmål än svenska femdubblats i förskolan. Under denna tid har förskolan emellertid byggts ut. Av barnen i pedagogisk
omsorg är det 8 procent som har ett annat modersmål än svenska.
Diagram 15.1
Andel barn i förskolan resp.
pedagogisk omsorg med annat modersmål än svenska
av samliga inskrivna barn
2000–2010
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Av alla elever i grundskolan läsåret 2010/11 hade 18 procent utländsk bakgrund
varav 10 procent var födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands och
8 procent var födda utomlands. Totalt gick 886 500 elever i grundskolan.2
Sedan 2000 har andelen elever i årskurs 9 som är födda i Sverige med utländsk bakgrund ökat. Både andelen elever med svensk bakgrund och andelen
elever födda utomlands har minskat under de senaste tio åren. De senaste två
åren har dock andelen elever födda utomlands ökat igen.
Av de utlandsfödda eleverna i grundskolans årskurs 9 läsåret 2009/10 är det
34 procent som har kommit före skolstart och 66 procent som har kommit
efter skolstart. På senare år har antalet elever i årskurs 9 som har invandrat efter
grundskoleskolstart ökat. De som har invandrat efter skolstart tycks även komma i senare årskurser än tidigare. År 2000 var den genomsnittliga tiden i Sverige
för eleverna i årskurs 9 som har invandrat efter skolstart 6 år. År 2010 hade den
genomsnittliga tiden i landet minskat till knappt 4,5 år.
Det finns ingen officiell statistik över andelen elever med utländsk bakgrund
i särskolan. Det har dock i flera sammanhang uppmärksammats att andelen
elever med utländsk bakgrund i särskolan är större än vad som motiveras av det
totala antalet elever med utländsk bakgrund. I en kvalitetsgranskning som Skolinspektionens genomförde 2010 granskades handläggningar och utredningar
inför beslut om mottagande i särskolan i 30 kommuner.3 I de studerade kom2

3

Av dessa gick 8 300 elever i sameskolan eller konfessionella skolor. De ingår inte i statistiken ovan
eftersom det inte finns någon uppgift angående utländsk bakgrund för dessa elever.
Skolinspektionen 2011, Särskolan Granskning av handläggning och utredning inför beslut om mottagande.
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Diagram 15.2
Andelen elever i årskurs
9 med utländsk bakgrund
i grundskolan 2000/01–
2009/10

10

Procent
Född i Sverige med utländsk bakgrund

8

6
Invandrad efter skolstart
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2
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Invandrad före skolstart
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munerna visade det sig att elever med utländsk bakgrund var överrepresenterade
i särskolan. Andelen elever med utländsk bakgrund var större i särskolan än
motsvarande andel i kommunernas grundskolor. I studien samlades det in uppgifter om födelseland för 715 elever samt för deras föräldrar.
I hela gymnasieskolan fanns det 385 700 elever läsåret 2010/11. Av dessa
hade 18 procent utländsk bakgrund. Knappt 10 procent var födda utomlands
och 8 procent var födda i Sverige men hade föräldrar som var födda utomlands.
Andelen gymnasieelever med utländsk bakgrund som själva är födda i Sverige
har ökat från 5 till drygt 8 procent under de senaste tio åren. Elever som invandrade efter grundskolestart har minskat från drygt 6 procent år 2001 till ca 5
procent 2006 för att sedan öka igen och är nu nästan 7 procent. Andelen elever
som invandrar före grundskolestart har minskat sedan fem år tillbaka och utgör
nu bara 2,5 procent av alla elever.
Diagram 15.3
Andelen elever med
utländsk bakgrund i
gymnasieskolan
2001/02–2010/11
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Procent
Född i Sverige med utländsk bakgrund
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I komvux studerade år 2010 totalt sett 194 000 elever, varav 34 000 i grundläggande vuxenutbildning och 160 000 i gymnasial vuxenutbildning. I grundläggande vuxenutbildning är nio av tio födda utomlands jämfört med tre av tio i
gymnasial vuxenutbildning. Bland elever födda i Sverige är könsfördelningen
något jämnare än bland utlandsfödda, 60 procent av de svenskfödda eleverna är
kvinnor medan motsvarande andel bland de utlandsfödda är 65 procent.
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Diagram 15.4
De 15 vanligaste födelseländerna bland grundskole
elever födda utomlands, 2010/11

Diagram 15.5
De 15 vanligaste födelseländerna bland gymnasieelever
födda utomlands, 2010/11

Iran
Vietnam
Colombia
Storbr. & Nordirland
USA
Afghanistan
Ryssland
Danmark
Norge
Tyskland
Kina
Polen
Thailand
Somalia
Irak

Norge
Kina
Turkiet
Vietnam
Ryssland
Colombia
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Tyskland
Bosnien-Hercegovina
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Jugoslavien*
Thailand
Afghanistan
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0
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6 000

9 000

0
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2 000
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Diagram 15.6
De 15 vanligaste födelseländerna för utlandsfödda
elever i grundläggande vuxenutbildning, 2010

Diagram 15.7
De 15 vanligaste födelseländerna för utlandsfödda
elever i gymnasial vuxenutbildning, 2010

Rumänien
Eritrea
Jugoslavien*
Libanon
Ryssland
Kina
Syrien
Bosnien-Hercegovina
Afghanistan
Turkiet
Thailand
Polen
Iran
Somalia
Irak

Syrien
Tyskland
Libanon
Finland
Afghanistan
Ryssland
Turkiet
Chile
Thailand
Somalia
Polen
Bosnien-Hercegovina
Jugoslavien*
Iran
Irak
0

2 000

4 000

6 000

8 000
Antal

0

2 000

4 000

6 000

8 000
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8 000
Antal

* Elever födda före Jugoslaviens upplösning kategoriseras som födda i Jugoslavien.

I både grundskolan, gymnasieskolan och komvux är Irak det klart vanligast födelselandet bland de elever som är födda utomlands. Det näst vanligaste födelselandet är Somalia. I den grundläggande vuxenutbildningen är elever från Irak
till och med fler än elever födda i Sverige.
Asien är den världsdel som flest utlandsfödda elever kommer ifrån. Det gäller
elever i både grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Knappt hälften
av de utlandsfödda eleverna har sitt ursprung i Asien.
De utlandsfödda eleverna i grundskolan kommer från 180 olika länder. Av
grundskoleeleverna födda utomlands var ungefär 45 procent födda i Asien, 18
procent i EU (utom Norden), 14 procent i Afrika, 8 procent i Europa (utom
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Diagram 15.8
Andel utlandsfödda elever
i grundskolans årskurs 9
efter världsdel 2000/01,
2005/06 och 2009/10

50

EU och Norden) och 7 procent i Norden (utom Sverige). Resterande 8 procent
var födda i Nord- och Sydamerika samt Oceanien. Under den senaste tioårsperioden har flest utlandsfödda i grundskolans årskurs 94 kommit ifrån Asien.
Andelen utlandsfödda grundskoleelever från Asien har ökat från 44 procent
2000/01 till 49 procent 2010/11. Störst är den procentuella ökningen för EU
(utom Norden). Där är det eleverna från Polen och Tyskland som ligger bakom
den största delen av ökningen.
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Skolresultat bland elever utländsk bakgrund
Som grupp har elever med utländsk bakgrund i genomsnitt sämre resultat än
elever med svensk bakgrund. Det finns dock underliggande faktorer som påverkar resultatet. Hur länge eleven har varit i Sverige och ursprungsland är exempel
på sådana faktorer. Föräldrarnas utbildningsnivå är en faktor som påverkar resultatet för alla elever, såväl de med svensk som med utländsk bakgrund.
Det finns betygsskillnader bland utlandsfödda elever i grund- och gymnasieskolan, beroende på vilken världsdel de kommer ifrån. Högst genomsnittligt
meritvärde i grundskolan har utlandsfödda elever som kommer ifrån Nordamerika (Oceanien borträknat). Lägst meritvärde har de utlandsfödda från Afrika.
Man kan se ett tydligt samband mellan genomsnittlig tid i Sverige och meritvärde. Ju längre tid i Sverige desto högre meritvärde och tvärtom. Men man får
komma ihåg att faktorer som orsak till invandring och föräldrarnas utbildningsnivå också spelar roll, och dessa skiljer sig åt beroende på vilken världsdel eleven
kommer ifrån. Elevgruppen från Afrika har kortast genomsnittlig tid i Sverige
och föräldrar med lägst utbildningsnivå. Elevgrupperna från Norden (utom
Sverige) och Nordamerika har föräldrar med högst utbildningsnivå, vilket också
avspeglar sig i gruppernas genomsnittliga meritvärde.
Bland elever födda utomlands är tidpunkten för ankomsten till Sverige av
stor betydelse för resultatet. Gruppen utlandsfödda kan delas upp i två kategorier - om de invandrat före eller efter skolstart. Det finns stora skillnader mellan
dessa två kategorier när det gäller elevernas skolresultat. Gruppen utlandsfödda
4

Eftersom det endast finns statistik på individnivå sedan tre år tillbaka kan vi inte se förändringar över
längre tid än så för hela grundskolan. Det finns dock information om utländsk bakgrund för alla elever i
årskurs 9 sedan många år tillbaka. Även om andelarna bland dessa inte exakt motsvarar andelarna i hela
grundskolan kan man dock se hur fördelningarna av länder och världsdelar har varierat över tid.
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Tabell 15.1
Antal elever födda utomlands i grund- och gymnasieskolan, betyg och år i Sverige, efter världsdel våren 2010
Grundskolan (årskurs 9)
Världsdel

Antal

Norden utom Sverige
EU utom Norden

Meritvärde

Gymnasieskolan

Genomsnittlig
tid i Sverige (år)

Antal

Genomsnittlig
betygspoäng

Genomsnittlig
tid i Sverige (år)

473

206,1

9,1

321

13,8

11,6

1 242

189,1

7,5

632

13,0

11,3

Europa utom EU och Norden

877

183,2

7,6

2 059

13,0

14,0

Afrika

899

128,0

5,1

417

12,2

10,5

Asien

4 050

163,8

7,5

2 423

12,8

11,7

Nordamerika

177

208,8

9,2

133

13,5

12,5

Sydamerika

452

184,6

9,8

346

12,9

14,7

20

217,0

10,2

15

13,5

12,7

8 199

170,5

7,5

6 348

13,0

12,5

112 739

208,8

-

99 228

14,0

-

Oceanien
Alla födda utomlands
Totalt för samtliga elever

Fotnot: Antal elever i grundskolan avser de elever som fått slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet och som fått betyg i minst ett ämne.
Antal elever i gymnasieskolan avser de elever som fått slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.

elever som kom till Sverige före skolstart följer ofta samma mönster som svenskfödda elever. Däremot ligger meritvärdet för gruppen som har invandrat till
Sverige efter skolstart på en betydligt lägre nivå.
I grundskolan presterar flickor bättre än pojkar. Flickor med utländsk bakgrund har högre genomsnittligt meritvärde än pojkar med svensk bakgrund.
Detta gäller dock inte flickor som invandrat efter skolstart. Inom varje undergrupp är skillnaden ungefär lika stor mellan pojkar och flickor, både när det
gäller meritvärde, behörighet till gymnasieskolan och andel elever som ej nått
målen i ett eller flera ämnen.
Diagram 15.9
Genomsnittligt meritvärde
i grundskolans årskurs
9 efter svensk/utländsk
bakgrund och kön. Läsåret
2009/10

250

Genomsnittligt meritvärde
Pojkar

Flickor

200

150

100
50

0

Svensk
bakgrund

Född i Sverige med
utländsk bakgrund

Invandrad före
skolstart

Invandrad efter
skolstart

Sedan 2001 har det genomsnittliga meritvärdet i grundskolan ökat hos alla elevgrupper utom för elever som har invandrat efter skolstart, där meritvärdet istället
har sjunkit. Speciellt tydlig är nedgången de två senaste åren. Intressant är också
att meritvärdet har ökat det senaste året för övriga elever med utländsk bakgrund
medan meritvärdet för elever med svensk bakgrund har minskat något.
Betygsfördelningen i de nationella proven i årskurs 9 följer samma mönster
som slutbetygen. Elever med svensk bakgrund har i genomsnitt högst provbetyg. Elever födda i Sverige med utländsk bakgrund och elever som har invandrat
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Diagram 15.10
Genomsnittligt meritvärde
i grundskolans årskurs 9
efter svensk/utländsk
bakgrund läsåren
2001/02–2010/11

220

Meritvärde

210
200
190
Invandrad före skolstart
Född i Sverige med utländsk bakgrund

Svensk bakgrund
Totalt

180
170
160

Invandrad efter skolstart

150
140

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

År

före skolstart har ungefär lika bra provbetyg, om än sämre än elever med svensk
bakgrund. Elever som har invandrat efter skolstart klarar sig sämst. Generellt i
riket får elever högre slutbetyg än provbetyg och det gäller också för elever med
utländsk bakgrund. En stor skillnad är dock att många elever som har invandrat
efter skolstart inte deltar i de nationella proven (runt 30 procent). Den andelen
är relativt låg för övriga grupper (runt 5 procent).
Provresultaten från ämnesproven i årskurs 3 i till exempel matematik visar
samma tendenser som resultaten i ämnesproven i årskurs 9. Elever med svensk
bakgrund når i störst utsträckning kravnivån medan elever födda utomlands
som har invandrat efter skolstart gör det i lägst utsträckning. Andelen som når
kravnivån är ungefär lika stor bland elever födda i Sverige med utländsk bakgrund och elever födda utomlands som har invandrat före skolstart.
Ett stort antal elever av dem som börjar gymnasieskolan tar sig aldrig igenom
hela utbildningen. Teoretiskt ska man klara av sina gymnasiestudier på tre år,
men eftersom ungefär var tionde elev byter program och många därmed börjar
om i årskurs ett, så brukar Skolverket redovisa hur många elever som tar sig
igenom gymnasieskolan på fyra år. Av nybörjarna 2001 till 2006 har runt 78
procent av dem med svensk bakgrund fått slutbetyg inom fyra år. Elever födda
i Sverige med utländska föräldrar och elever som har invandrat före grundskolestart har samma genomströmningsgrad, däremot har de cirka 10 procentenheter lägre genomströmningsgrad än elever med svensk bakgrund. Bland gymnasieelever som har invandrat efter grundskolestart har inte ens hälften fått slutDiagram 15.11
Andel nybörjarelever som
avslutar gymnasiestudierna
inom fyra år efter svensk/utländsk bakgrund, nybörjare
2001/02–2006/07
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Procent

80
70
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Svensk bakgrund
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Totalt

20

Invandrad före skolstart

10
0

Invandrad efter skolstart

Född i Sverige med utländsk bakgrund
2001/02
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2003/04
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betyg inom fyra år. Den andelen har dessutom sjunkit, från 48 procent av dem
som började år 2001 till 42 procent av dem som började 2006. De här eleverna
är alltså kraftigt underrepresenterade bland dem med slutbetyg.
Av de elever som får ett slutbetyg har andelen med utländsk bakgrund blivit
större under de senaste tio åren. Det är framför allt gruppen elever födda i Sverige som står för ökningen. Antalet gymnasieelever som har invandrat till Sverige
efter grundskolstart och som har fått slutbetyg har legat relativt konstant under
de senaste tio åren. Detsamma gäller för gruppen elever som har invandrat före
skolstart.
Gymnasieelever födda i Sverige med utländsk bakgrund och elever som har
invandrat före grundskolestart ligger på ungefär samma nivå resultatmässigt vad
gäller genomsnittlig betygspoäng och grundläggande behörighet. Elever som har
invandrat under grundskoleåren har lägst resultat. Skillnaden mellan resultaten
beroende på om man invandrat i åldern 7–12 år eller 13–15 år är mycket liten.
Den grupp elever som har invandrat efter 15 års ålder presterar lika goda resultat som de som är födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar samt de som har
invandrat före skolstart.5
Diagram 15.12
Genomsnittlig betygspoäng
i gymnasieskolan efter
svensk/utländsk bakgrund
2000/01–2009/10
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Genomsnittlig betygspoäng
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Invandrad 16 års ålder eller senare
Invandrad 7–12 års ålder
Invandrad 13–15 års ålder

11
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Av de 819 900 kursdeltagare som fanns registrerade i vuxenutbildning under
2010 var det 73 procent som slutförde sin kurs under året, ungefär 19 procent
som avbröt sin kurs och 9 procent som antas fortsätta under 2011. I grundläggande vuxenutbildning varierar andelen kursdeltagare som slutfört en kurs
under året ganska mycket mellan olika kurser och grupper av individer. Exempelvis så slutförde endast 48 procent av svenskfödda män någon kurs i samhällskunskap jämfört med 71 procent av utlandsfödda kvinnor. Överlag så slutför
utlandsfödda kvinnor sina kurser i störst utsträckning och svenskfödda män i
lägst utsträckning. Av de kursdeltagare som inte slutfört kursen under året är det
en högre andel utlandsfödda än svenskfödda som uppger att de fortsätter nästkommande termin.
5

De två grupper elever som invandrat senast är inte många till antalet. De har också de minst stabila
resultaten över tid, eftersom ett fåtal elever kan ge ett större utslag i små grupper. Gruppen elever som
invandrat vid 16 år eller senare har de senaste tio åren varierat mellan 294 och 486 elever. De som
invandrat från 13 år och upp till 16 års ålder har varierat mellan 487 och 781 elever. De andra grupperna
har elevantal på runt 1 500 elever och uppåt.
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I gymnasial vuxenutbildning varierar inte andelen som slutfört någon kurs i
lika hög grad som i den grundläggande vuxenutbildningen. Sett till betyg bland
de kursdeltagare som slutfört en kurs så är det en större andel bland kvinnorna,
oavsett om de är födda i Sverige eller utomlands, som erhåller minst betyget
godkänt än bland männen. Män födda utomlands uppnår godkänt i något lägre
utsträckning än män födda i Sverige.
Föräldrars utbildningsnivå
Föräldrarnas utbildningsnivå är en faktor som har stor betydelse för elevernas
skolresultat. Elever med högutbildade föräldrar har i genomsnitt högre meritpoäng än elever vars föräldrar högst har förgymnasial utbildning. Det är även en
mindre andel elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning som inte klarar
målen i ett eller flera ämnen i grundskolan. Detta gäller alla elevgrupper, såväl
för elever med utländsk som för elever med svensk bakgrund.
Nästan alla elever som är födda i Sverige har en förälder med minst gymnasial
utbildning. Bland elever födda utomlands är det betydligt vanligare att föräldrarna enbart har förgymnasial utbildning. Föräldrars utbildningsnivå påverkar
skolresultatet oavsett elevens bakgrund.
Diagram15.13
Genomsnittlig meritpoäng
bland elever i grundskolans
årskurs 9 efter svensk/
utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå.
Läsåret 2010/11
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SALSA är en analysmodell som Skolverket tagit fram för att undersöka resultat
på skolnivå inom grundskolan med avseende på ett antal bakgrundsvariabler. En
tillämpning av samma modell har här gjorts för gymnasieskolan och elever som
gick ut med slutbetyg våren 2010. Till skillnad mot den vanliga SALSA-modellen tar den här modellen hänsyn till om elever med utländsk bakgrund har
invandrat före eller efter grundskolestart. Grannskapseffekter och andra sociala
faktorer, som troligen också påverkar skolresultatet, har inte studerats här.
De faktorer som enligt den nya modellen visar sig ha betydelse för elevernas
betyg på skolnivå är föräldrarnas utbildningsnivå, kön och om eleven har invandrat efter grundskolestart. Ju högre utbildningsnivå föräldrarna har, desto
högre betyg har eleverna. Skolan får också ett högre genomsnitt om den har en
hög andel flickor. Om skolan har en hög andel elever som har invandrat efter
grundskolestart så bidrar det till ett sämre resultat på skolnivå. Det har däremot
ingen betydelse för resultatet på skolnivå om skolan har en hög eller låg andel
elever som har invandrat före grundskolestart eller som är födda i Sverige med
utländska föräldrar.
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Tabell 15.2
Andel gymnasieelever med
svensk/utländsk bakgrund
efter program läsåret
2010/11. Procent

En kartläggning av eleverna i gymnasieskolan läsåret 2010/11 visar att de
utbildningar 6 som har lägst andel elever med svensk bakgrund, undantaget
individuellt program (IV) och invandrarintroduktion (IVIK), är International
Baccalaureate, naturvetenskaps-, omvårdnads- och handels- och administrationsprogrammet. Högst andel elever med svensk bakgrund har naturbruks
programmet.
Elever som är födda i Sverige med utrikesfödda föräldrar går i större utsträckning på studieförberedande program än elever med svensk bakgrund. Även tidigt
invandrade elever går studieförberedande program i större utsträckning än elever
med svensk bakgrund. Det är framförallt samhällsvetenskapsprogrammet och
naturvetenskapsprogrammet som lockar eleverna med utländsk bakgrund. Däremot är inte teknikprogram och estetiska program lika populärt för elever med
utländsk bakgrund som för elever med svensk bakgrund. I kategorin sent invandrade är det många som går invandrarintroduktion och individuellt program.
Utländsk bakgrund                   

      

Svensk
bakgrund

Född i
Sverige

Invandrad före
grundskolestart

Invandrad efter
grundskolestart

Totalt

Barn och fritid

85

7

3

5

100

Bygg

90

5

2

3

100

El

88

7

2

3

100

Energi

91

5

2

2

100

Fordon

88

5

2

5

100

Handels- och administration

78

11

4

7

100

Hantverk

88

7

2

3

100

Hotell- och restaurang

89

5

2

4

100

Industri

89

5

2

4

100

Livsmedel

92

4

2

3

100

Medie

90

5

2

2

100

Naturbruk

96

1

1

1

100

Omvårdnad

78

9

3

10

100

Individuellt program

69

8

3

20

100

Invandrarintroduktion

0

1

0

85

87

Estetisk

92

4

2

2

100

International baccalaureate

60

13

4

24

100

Naturvetenskap

77

13

3

6

100

Samhällsvetenskap

81

11

3

4

100

Teknisk

88

6

2

4

100

Totalt

82

8

4

3

100

Könsfördelningen är ganska lika på programmen sett till om eleven har svensk
eller utländsk bakgrund. Det är aningen jämnare könsfördelning i studieförberedande och yrkesförberedande program bland elever med utländsk bakgrund
än elever med svensk. Av de som har invandrat efter grundskolestart och går på
studieförberedande program är 49 procent män och 51 procent kvinnor. I grup6

Utbildning och program används här som samlingsbegrepp på kommunala och landstingskommunala
skolors nationella, specialutformade och individuella program samt för fristående skolors utbildningar.
Specialutformade program kategoriseras i möjligaste mån efter närliggande nationellt program.
Individuella program som är programinriktade kategoriseras efter det nationella program som de är
inriktade mot. Fristående skolors utbildningar kategoriseras efter de nationella program som de anknyter
till.
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Diagram 15.14
Andelen elever på studieförberedande och yrkesförberedande program för elever
med svensk/utländsk bakgrund läsåret 2010/11
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pen elever med svensk bakgrund på studieförberedande program är könsfördelningen mer ojämn, 46 procent män och 54 procent kvinnor.
I grundläggande komvux läser svenskfödda män och kvinnor ämnena Matematik och Svenska i högre utsträckning än utlandsfödda. Svenska som andraspråk är vanligast bland utlandsfödda vilket drygt 35 procent läser. Övriga ämnen läses i ungefär samma utsträckning bland svensk- och utlandsfödda oavsett
om man är kvinna eller man.
Den gymnasiala vuxenutbildningen består av många olika kurser, sammanlagt gavs ungefär 1 900 kurser år 2010. För att göra det mer överskådligt har
kurserna grupperats i ämnen. Exempelvis innehåller ämnet Engelska kurserna
Engelska A, Engelska B och Engelska C. För kvinnor är Omvårdnad det vanligaste ämnet oavsett om man är född i Sverige eller utomlands, medan det är
vanligare för män att läsa Matematik. Överlag så är skillnaderna i ämnesval
större mellan kvinnor och män än de är mellan svensk- och utlandsfödda i den
gymnasiala vuxenutbildningen. Mönstret består även om man delar in eleverna
efter vilken världsdel de kommer ifrån. (Tabell 15.3)
På de flesta områden har elever med utländsk bakgrund sämre resultat än
elever med svensk bakgrund. Men när det gäller övergången till högskolan är
det tvärt om. Elever med utländsk bakgrund som har avslutat gymnasieskolan
med slutbetyg fortsätter oftare till högskola än elever med svensk bakgrund. Av
de elever som slutförde gymnasieskolan och erhöll slutbetyg eller motsvarande
våren 2009 påbörjade 25 procent högskolestudier läsåret därpå. För elever med
utländsk bakgrund var andelen 38 procent medan den var 23 procent för elever
med svensk bakgrund. Denna skillnad gäller för såväl kvinnor som män.
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Tabell 15.3
De fem vanligaste ämnena
i grundläggande resp. gymnasial vuxenutbildning efter
kön och svensk- respektive
utlandsfödda, år 2010

Grundläggande vuxenutbildning
Kvinnor
Födda i Sverige

%

Födda utomlands

%

Matematik

31

Svenska som andraspråk

35

Engelska

24

Engelska

22

Orienteringskurs

19

Orienteringskurs

16

Svenska

16

Matematik

15

Samhällskunskap

6

Samhällskunskap

Övriga ämnen

4

Övriga ämnen

Totalt
Män
Födda i Sverige

100
%

Totalt
Födda utomlands

8
5
100
%

Matematik

28

Svenska som andraspråk

38

Engelska

21

Engelska

20

Svenska

21

Orienteringskurs

17

Orienteringskurs

18

Matematik

14

Samhällskunskap

7

Samhällskunskap

Övriga ämnen

5

Övriga ämnen

Totalt

100

Totalt

7
4
100

Gymnasial vuxenutbildning
Kvinnor
Födda i Sverige

%

Födda utomlands

Omvårdnad

15

Omvårdnad

Social omsorg

12

%
12

Svenska som andraspråk

9

Matematik

9

Social omsorg

9

Engelska

4

Matematik

6

Företagsekonomi

4

Datakunskap

6

Svenska

4

Engelska

6

Datakunskap

4

Orienteringskurs

6

Psykologi

4

Arbetsmiljö

4

Arbetsmiljö

3

Företagsekonomi

3

Orienteringskurs

3

Samhällskunskap

Övriga ämnen
Totalt

37
100

Övriga ämnen
Totalt

3
36
100

Män
Födda i Sverige

%

Födda utomlands

%

Matematik

9

Matematik

9

Svenska

5

Svenska som andraspråk

8

Engelska

4

Engelska

6

Transport

4

Orienteringskurs

5

Omvårdnad

3

Datakunskap

4

Svetsteknik

3

Omvårdnad

4

Arbetsmiljö

3

Transport

3

Datakunskap

3

Samhällskunskap

3

Samhällskunskap

3

Social omsorg

3

Social omsorg

3

Arbetsmiljö

Övriga ämnen

58

Totalt

100

Övriga ämnen
Totalt

3
51
100
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Skillnader mellan skolor
Det är ungefär lika stora andelar elever med svensk som med utländsk bakgrund
i kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor. Andelen elever födda
i Sverige med utländsk bakgrund och andelen elever med svensk bakgrund är
något större bland fristående skolor. Däremot är andelen elever födda utomlands ungefär lika stor i skolor med kommunal respektive fristående huvudman.
Elever som invandrat efter grundskolestart går dock oftare i kommunal skola.
Under den senaste tioårsperioden har antalet invandrartäta grundskolor
med årskurs 9 ökat. Sedan 2001 har antalet skolor där mer än 80 procent av
eleverna har utländsk bakgrund mer än fördubblats. År 2001 var de 19 och år
2010 var de 50. De invandrartäta skolorna ligger främst i förortskommuner
och storstäder.
I de flesta av Sveriges grundskolor har 0–20 procent av eleverna utländsk
bakgrund. Samtidigt finns det skolor som nästan bara har elever med utländsk
bakgrund. Ungefär 90 grundskolor har mer än 80 procent elever med utländsk
bakgrund och 315 grundskolor har mer än 50 procent. Hälften av alla elever
med utländsk bakgrund går i knappt 760 skolor, vilket utgör knappt 20 procent
av alla skolor. Av dessa skolor ligger ungefär 80 procent i Stockholms, Skånes
eller västra Götalands län.
Diagram 15.15
Andel gymnasieelever med
svensk/utländsk bakgrund
efter huvudman läsåret
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Diagram 15.16
Antal grundskolor* (med
årskurs 9) efter andel elever
med utländsk bakgrund
läsåren 2000/01, 2004/05
och 2009/10
* Grundskolor med färre än 10 elever
ingår inte.
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