
Kapitel 6
Likvärdighet



Milton Friedman: “The role of 
government in education”, 1955

“The role of government in 
education”, 1955. 

Grundidé:  frihet
grundläggande -- viktigare
än jämlikhet.  

“Under such a system [with 
private schools], there can 
develop exclusively white 
schools, exclusively colored 
schools, and mixed schools. 
Parents can choose which to 
send their children to.”

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1976/friedman-bio.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1976/friedman-bio.html


Likvärdighetsfrågan i svensk 
marknadiseringsdebatt

Politiska argument för och emot 
konkurrensutsättning av välfärdstjänster: 
Bakgrundsrapport till SNS forskningsprogram ”Från Välfärdsstat 
till Välfärdssamhälle” (SNS 2012)

• Genomgående förhoppning att likvärdigheten 
skall förbättras av marknadisering/valfrihet

• V-S-MP betonar dock likvärdighet hårdare än 
M-FP-C-KD = en ideologisk fråga



Vad vilade förhoppningarna på?

• Inte så mycket…

• ”I propositionerna och motionerna som 
handlar om skolan är hänvisningar [till 
forskning och kunskap] genomgående 
frånvarande. (SNS 2012, s. 263)

• Ganska litet sägs också om hur verksamhetens 
kvalitet skall kunna utvärderas och om/hur de 
privatiserade skolorna skall kunna avvecklas 
eller ändras när den väl är etablerad. 



Datum: 1992-03-31
Överlämnad av: Carl Bildt, 
Beatrice Ask:
”att en stimulerande tävlan 
mellan olika skolor, med olika 
inriktning och olika
ägandeformer, i sin tur kan 
bidra till att höja kvaliteten 
inom hela skolväsendet.”

Likvärdighet, tros bli bättre i alla 
dimensioner:
”elever från olika bakgrund möts”

”utbildning av elever med 
svårigheter och handikapp 
integreras.” 

”erbjuder plats åt barn som haft 
svårt att finna sig tillrätta i det 
kommunala skolväsendet” 

”vidgar valfriheten och kan också 
stimulera till mer blandade 
miljöer i de fristående skolorna”

Proposition 1991/92:95 Om 
valfrihet och fristående skolor



Skollagen, styrdokumenten, 

• Lika tillgång – till skola, inriktning etc.

• Lika kvalitet – innehållet i undervisningen, 
lärarnas förmåga

• Lika möjligheter – stöd och vägledning, 
uppväga skillnader

• Detta betyder att förutsättningarna ska vara 
lika, inte att alla resultat ska bli lika



Likvärdighetsutvecklingen i den 
svenska skolan

• Negativ, men delvis svårtolkad

• Total variation i elevresultat: ökat 2006-2010 
(Skolverket, PISA)

• Betygsvariationen mellan skolor: ökat från 9 
till 18 procent 1998-2011 (Skolverket)



Vad beror de ökande 
mellanskolsskillnaderna på?

• Boendesegregering

• Ökad elevsortering med avseende på 
studieförutsättningar (’lika söker lika’)

• Kamrateffekter

• Lärarförväntningar – högre på förväntat starka 
elever

• Lärarrekrytering



Socioekonomiska 
sammansättningseffekter på skolnivå
• Ökar = tecken på minskande likvärdighet
• ”…socioekonomiska sammansättningseffekter 

på skolnivå är starka och ökande, från cirka 24 
meritvärdespoäng 1998 till ungefär 62 
meritvärdespoäng 2011” (Skolverket)

• Undervisningskvaliteten är högre i skolor med en 
socioekonomiskt gynnsam elevsammansättning, 
p.g.a. att: 
– Större del av tiden i skolan ägnas åt undervisning
– Progressionen är snabbare
– Lärarna är mer erfarna och bättre utbildade



Sjunkande skolkvalitet fungerar 
pådrivande

• »När elevförutsättningarna i den kommunala 
skolan är goda har elever som själva har goda 
studieförutsättningar större sannolikhet att 
stanna i den kommunala sektorn, jämfört med 
en situation där den kommunala skolan har 
ett svagare elevunderlag.« (IFAU 2014)

• Skolans status påverkas: stigmatiserande –
upphöjande 



Tendens

• Minskande likvärdighet – pga. 
självförstärkande processer (klustring av 
högpresterande, lärarrekrytering, status). 

• ”Vår slutsats är … att de ökande 
resultatskillnaderna mellan skolorna måste 
betraktas som ett likvärdighetsproblem som 
bör tas på allvar.” (Policyrapporten)



FN:s konvention om barnets
rättigheter

• Gäller för svensk skola

• Gynnas av icke-segregerade miljöer:

• Utveckla anlag, möjligheter

• Respekt för fri- och rättigheter

• Respekt för kultur, tro, värderingar, föräldrar, 

• Ansvarsfullt liv i fritt samhälle i anda av 
förståelse, fred, tolerans, jämlikhet



Påverkar likvärdighet samlade 
kunskapsprestationer?

• Hög likvärdighet – höga samlade prestationer: 
t. ex. Kanada, Estland, Finland, Hong Kong, 
Macao (och Sverige före 1990-talet)

• Låg likvärdighet, stor spridning – svaga 
samlade prestationer: USA, UK m. fl.

• Sverige 2010-tal: sjunkande likvärdighet –
sjunkande samlade prestationer.  Samband?



Slutsats

• Det tycks föreligga en motsättning mellan 
valfrihet och likvärdighet. 

• Detta står i strid med ursprungliga 
förhoppningar och utfästelser.

• ”I propositionerna och motionerna som 
handlar om skolan är hänvisningar [till 
forskning och kunskap] istället genomgående 
frånvarande. (SNS 2012, s. 263)



Åtgärder?

• Underlag för misstro mot marknadiseringen av 
skolan – kan likvärdigheten räddas i nuvarande 
system?

• Alternativa sätt att anordna skolval. (OECD)

• Stärkta kompensatoriska åtgärder.

• Utvecklat myndighetsstöd, bl. a. på regional 
nivå.



Tack!


