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Information behövs för att

• Välja skolor med hög kvalitet

• Utkräva ansvar och sätta in stöd

• Utvärdera reformer

• … Men svårt att göra detta i Sverige

Information om skolkvalitet påverkar 

hur bra utbildning eleverna får!



Hur värderar föräldrar skolkvalitet?

Viktig faktor vid skolval Andel som uppger

Undervisningens kvalitet 32 %

Avstånd till skolan 25 %

Ordning och arbetsro 22 %

Skolans profil (språk, religion, pedagogik) 18 %

Elevernas trivsel 17 %

Kompisars val 9 %

Syskon gick redan på skolan 8 %

Typ av elever som går på skolan 7 %

Andra faktorer 7 %

Not: Novus intervjuade 1 214 föräldrar med barn i åldern 6–18 år. 

Föräldrarna fick ange upp till tre av de angivna faktorerna.



Faktiska skolval

• Kvalitetsinformation och elevsammansättning

• Information som finns tillgänglig och lyfts fram av 

myndigheter och medier

• Utbudet av skolor viktigt

• Huspriser

+ 3–10 %



Ansvarsutkrävande och 

offentliggörande av information

• Målstyrning och offentliggörande av information 

sporrar ofta lågpresterande skolor att förbättras

– Skolinspektioner höjer resultaten

– Strikt ansvarsutkrävande med belöningar och straff höjer 

resultaten (och verkar ge bättre lärare)

– Manipulation kan inte förklara effekterna i stort

– Ingenting tyder på att ”tillit” fungerar bättre

• Informationens utformning spelar roll



Vad hände i Wales?

• Skolrankningar avskaffas i Wales tidigt 2000-tal 

• För att öka ”tilliten” och minska marknadslogiken – medan England 

behöll dem. Ett naturligt experiment …



Kunskapsmåttens utformning

• Användbara mått kräver lämpliga 

kunskapskontroller och inspektioner – Sveriges 

system håller inte

• ”Förädlingsvärdet” bör ligga i fokus – fångar upp 

skolors effektivitet

• Kan även redovisas på lärarnivå

• Både ”mjuk” och ”hård” kvalitet – men hård 

kvalitet är viktigare (speciellt idag)



Reformförslag

• Centralisera betygssystemet

• Inför diagnostiska prov med relativ rättning från 

första klass

• Mät skolors förädlingsvärden och informera 

föräldrar och elever

• Inrikta skolinspektioner på kunskapsmässig 

kvalitet


