
  Många med invandrarbakgrund har hög studiemotivation liksom höga yrkesaspirationer. 
Skolan är central för deras livsprojekt och en kontinuerlig närvaro där är viktig, särskilt som 
de i högre utsträckning har svagare föräldraresurser. Många har redan tidigare svårt att klara 
sin gymnasieutbildning på utsatt tid, och avhoppen riskerar att öka när gymnasieskolan varit 
stängd. Motsvarande problem kan uppstå i högskoleutbildningen. 

  Barn till invandrare saknar i betydligt högre grad än andra unga eget rum, vilket kan försvåra 
självstudier.

  Elever med invandrarbakgrund går oftare i grundskolor som har ordningsproblem, men deras 
skolmiljö är i allmänhet god och deras egen syn på skolan positiv. Det talar för att grundskolan 
för de flesta är en värdefull miljö. 

  Övergången till arbetsmarknaden kan försvåras och försenas för unga med invandrarbakgrund, 
särskilt för den del av gruppen som saknar gymnasiekompetens.

SKOLGÅNGEN VIKTIG FÖR 
UNGA MED INVANDRAR
BAKGRUND I CORONATIDER
Unga invandrare och barn till invandrare kan lida skada både direkt 
och på längre sikt av olika följder relaterade till pandemin. I Sverige var 
gymnasie skolan och högskolan stängd och hade distansundervisning från 
mitten av mars. Av flera skäl kan det antas öka risken för utanförskap och 
marginalisering bland barn till invandrare. Skolgången är central för denna 
grupps integration och framtida möjligheter, liksom för deras vardag.
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  Närvaro i skolan liksom särskilt stöd, till exempel studierådgivning, är extra viktig för den 
 särskilt utsatta grupp som inte går ut grundskolan med behörighet för gymnasiestudier. 
De  utgörs framför allt av unga som själva invandrat efter skolstart.

VILKEN KUNSKAP FINNS?
Stor elevfrånvaro i vissa grundskolor och stängningar 
av gymnasieskolor har aktualiserat frågan om barn till 
invandrare drabbas hårdare av en hackigare skolgång. 
I den svenska debatten har det framhållits att skolan är 
särskilt viktig för utsatta barn. Det gäller också barn till 
invandrare, men denna grupp är polariserad. 

Det finns en delgrupp som har ofullständiga betyg och 
som inte alls, eller försenade, slutför grundskolan. Det är 
främst unga som själva invandrat efter skolstart, men även 

unga i vissa invandrargrupper som själva är födda och 
gått i skolan i Sverige. För dessa elever är en fungerande 
grundskola sannolikt extra viktig. Det kan gälla olika saker 
som en strukturerad vardag, skol måltider och stöd i såväl 
skolarbete som frågor om studieval.

En stor majoritet av barn till invandrare har dock höga 
ambitioner i grundskolan. Givet sina studieförutsättningar 
har de mycket hög studiemotivation, och har skäl att vilja 
ha hög skolnärvaro. Men under gymnasiet stöter en bety
dande del på problem att slutföra studierna, och avhopp är 
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betydligt vanligare än bland elever från majoritets gruppen. 
Att gymnasieskolan varit stängd kan därför ha mer negativa 
konsekvenser för denna grupp, som kan vara mer beroende 
av läxläsning med klasskamrater. De har också mer sällan 
eget rum och kan därför antas ha sämre förutsättningar för 
självstudier. Detta mönster upprepas till stor del på hög
s kolan. Barn med invandrarbakgrund väljer oftare att gå 
vidare till högre studier än elever med liknande förutsätt
ningar, men avhoppen är vanligare och studieframgångarna 
långsammare. Övergången till distans undervisning på hög
skolan kan drabba denna grupp jämförelsevis hårt.

När det gäller grundskolor är segregeringen efter 
invandrarstatus hög. Det finns dock inte något som talar för 
att dålig skolmiljö skulle göra skolnärvaron mindre attraktiv 
för barn till invandrare. Även om försenad ankomst och 
grovt språk är vanligare i invandrartäta grundskolor så är 
svårare problem som hot och droger ungefär lika sällsynta 
som i andra skolor, och miljöproblem verkar inte ha märk
bara konsekvenser för skolprestationer eller utbildningsval. 
Barn till invandrare är inte heller utsatta för mobbning eller 
social uteslutning i högre grad än andra, med undantag för 
att nyanlända har färre sociala kontakter. 

HUR KAN KUNSKAPEN ANVÄNDAS?
Att förstå både de styrkor och risker som barn till invand
rare möter är viktigt för att förstå var politiska åtgärder kan 
sättas in, respektive borde ha lägre prioritet. 

De största riskerna med stängda skolor för unga med 
invandrar bakgrund är reducerat lärar och kamratstöd, ökade 
avhopp samt försvårad övergång till arbets marknaden. Det 
senare gäller förstås särskilt om arbetslösheten kommer att 
vara fortsatt hög, vilket kan drabba invandrarungdomar 
dubbelt – både via föräldrar och vid egen etablering. 

När det gäller konsekvenser av pandemin, är dock barn 
till invandrares goda psykiska välbefinnande, liksom deras 
framtidsoptimism en fördel. Att omsätta denna optimism 
och höga ambitioner till studie och yrkesframgångar är en 
extra stor utmaning i coronakrisens effekter på skola och 
arbetsmarknad. 

UTMANINGAR OCH KUNSKAPSBEHOV
Kunskapsbehovet när det gäller unga med invandrar
bakgrund, deras utbildning och övergång till arbets
marknaden är stort när det gäller utvecklingen under 2020. 
Den kunskap vi har om skolresultat samt integration på 
arbetsmarknaden är baserad på andra invandrargrupper 
och på lägre invandrarvolymer än vad vi har haft nyligen. 
Att arbetsmarknaden är historiskt svag behöver studeras 
med särskild hänsyn till invandrarungdomar. 

För skolpolitiker, skolledare och lärare är en stor utmaning 
att få unga med invandrarbakgrund att uppnå gymnasie
kompetens – särskilt de som är relativt ny anlända. En 
annan utmaning är att ge tillräckligt med stöd så att de kan 
fullfölja påbörjade gymnasie och högskoleutbildningar. 
För utbildningspolitiker tillkommer en strategisk fråga  
om huru vida vuxenutbildningen är dimensionerad och 
anpassad för att möta en eventuell ökning av efter frågan. 
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Forte Fokus är en serie skrifter där forskare på uppdrag av 
Forte sammanfattar sin forskning med koppling till corona
pandemin. Även om den innebär nya utmaningar för samhället 
kan exis terande kunskaper ge en uppfattning om förväntade 
effekter och problem. Forskarna ansvarar för urval och  
presentation av forskningen i Forte Fokus.  juli 2020


