
2018-12-09 11(39Boel Vallgårda: ”Riksrevisionen missar skolvalets förlorare” | SvD

Sida 1 av 6https://www.svd.se/riksrevisionen-missar-skolvalets-forlorare?f…d=IwAR2zoM-auzQ6vhlBhQLwVaYfFi2bZu9hujE-XLkmbK3Eo8q4TRI4ClrhrA0

 Läs utan kostnad i 2 månader, därefter 185 kr/mån tillsvidare. Avsluta när du vill.Prova nu

”Riksrevisionen missar skolvalets
förlorare”
När Riksrevisionen undersöker värdet av valfrihet i skolan undviker de förlorarna
och får därmed uppseendeväckande, men ofullständiga data. Detta styrker den
ena parten i en den laddade frågan om skolmarknadens vara, skriver skolutredare
Boel Vallgårda.

Av
 Igår 12.00

Statistik i all ära, men det krävs också förståelse av hur saker hänger samman för
att inte dra förhastade slutsatser av sina data, skriver Boel Vallgårda. Foto:
Lennart Engström, Jessica Gow/TT

DEBATT | SVENSKA SKOLAN
Riksrevisionen sammanfattar rapporten "Långsiktiga effekter av
utökade valmöjligheter till gymnasieskolan – från närhetsprincip till
betygsprincip", med orden "Små positiva effekter av utökade
valmöjligheter till gymnasieskolan … Störst betydelse har
förändringarna haft för barn till föräldrar med låg utbildningsnivå."
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Men har Riksrevisionen belägg för sina slutsatser? Knappast. De
utesluter nämligen en stor del av eleverna i sin undersökning. De
undersöker effekten av att de tre storstadskommunerna runt år 2000
införde möjligheten för tonåringarna att söka till en specifik
kommunal gymnasieskola. Dessa resultat jämförs med resultaten i
övriga kommuner i Stockholms län samt Uppsala och Västerås. Men
Riksrevisionen undersöker inte effekten för alla barn, utan enbart för
dem som slutfört gymnasieskolan på tre år. De som aldrig gick i
gymnasiet utesluts. De som gick på ett individuellt program utesluts.
De som tog mer än tre år på sig för att klara gymnasiet utesluts. De
som inte fullföljt gymnasiet utesluts.

När de utesluter alla dessa grupper kan Riksrevisionen se positiva
effekter för de 7 procent barn vars föräldrar enbart har
grundskoleutbildning. Var tredje elev ingår inte i undersökningen på
grund av att de inte avslutat gymnasiet eller inte gått på ett nationellt
program. Barn till föräldrar med lägst utbildning är kraftigt
överrepresenterade bland dem som inte avslutar gymnasiet. Så för
den grupp som undersökningen lyfter fram utesluter de en ännu
större andel.

När rätten att välja gymnasieskola införs blir urvalskriteriet elevernas
grundskolebetyg. Det innebär att barn med högre betyg oftare får sitt
förstahandsval. De får företräde till skolor med attraktivt läge och
högre status. Samtidigt får barn med låga betyg hålla tillgodo med
mindre attraktiva skolor. Det är på dessa skolor man framför allt
finner de elever som inte är med i Riksrevisionens undersökning.

Hade resultaten blivit ett annat om Riksrevisionen sett på hela
årgångarna av tonåringar istället för på sitt begränsade urval?
Sannolikt. När elevens betyg får större betydelse för möjligheten att
välja skola är det logiskt att elever med högre betyg gynnas. Men
samtidigt innebär konkurrensen om de attraktiva platserna att elever
med lägre betyg missgynnas. Alla blir inte vinnare i en tävling.

Ytterligare en begränsning i undersökningen är att Riksrevisionen
enbart ser på effekten för de första åren med möjligheten att välja. De
missar de långsiktiga effekterna av att skolorna blir allt mer

Debatt

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.
Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
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olikvärdiga. Skillnaderna mellan skolornas förutsättningar tenderade
att öka för varje år. De skolor som väljs bort får en större
koncentration av elever som upplevs mindre attraktiva och förlorar
dessutom skolpeng när de förlorar elever, samtidigt som kostnaderna
kvarstår när klasserna och gymnasieprogrammen inte kan fyllas.
Dessutom ökar andelen elever med större behov av stöd. För några
skolor blev förutsättningarna så orimliga att de med tiden måste
läggas ner. I den andra änden krävs det allt högre betyg för att komma
in på de attraktiva skolorna, vilket i sin tur höjer statusen på dessa
skolor. Högre intagningspoäng leder också till högre betygsresultat
för dessa skolor, vilket också gynnar attraktiviteten. Detta leder till att
vinnarskolorna alltid kan ha fyllda klasser och fylld skola, vilket är
ekonomiskt mycket betydelsefullt när ersättningen bygger på en
skolpeng per elev. Därtill ökar andelen elever som är mer självgående.

Även mindre seriösa huvudmän ger sig in i konkurrensen. Skoltrötta
tonåringar utan studietradition hemifrån är ett lätt byte för dem som
lockar med restaurangluncher, datorer, läxfritt eller lediga fredagar.

Skolorna blir alltså allt mer olikvärdiga. Barn till lågutbildade har i
snitt lägre meritpoäng än barn till högutbildade. Inte oväntat är
andelen barn till lågutbildade starkt överrepresenterade på
förlorarskolorna. Det är alltså skolor som ges orimliga förutsättningar
vad gäller ekonomi, koncentration av mer stödbehövande elever,
större svårigheter att rekrytera behöriga lärare samt osäkrare
planeringsförutsättningar. Skolorna får därtill en högre
personalomsättning vilket undergräver förutsättning att komma
tillrätta med elever som stökar och försvårar på så vis möjligheterna
att skapa studiero.

Ytterligare en svaghet i undersökningen är att Riksrevisionen inte
kontrollerat för om betygsinflationen påverkar elevernas resultat.
Storstadskommunerna, frånsett Malmö, hade runt sekelskiftet en
snabbare expansion av fristående gymnasieskolor vilket bör ha lett till
en kraftigare betygsinflation än i jämförelsekommunerna. I så fall kan
elevernas större framgång med att ta en högskoleutbildning bero på
denna betygsinflation. De elever som gynnas av en generösare
betygssättning kan lägga beslag på fler högskoleplatser än de elever
som får mer restriktivt satta betyg.

En sista tveksamhet, är Riksrevisionens anspråk på
generaliserbarheten av sina resultat. De undersöker effekterna av att
det blev möjligt att välja kommunal gymnasieskola. Deras motiv för
sin undersökning är att granska om det finns fog för de positiva
förväntningar som Bildtregeringen hade på ökad valfrihet genom
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skolpeng, friare skolval och fri etableringsrätt för vinstsyftande skolor.
Det har gjorts omfattande forskning om effekterna av denna
omvandling av skolan. Den pekar starkt mot att systemet inte infriat
förväntningarna, särskilt för de mest utsatta. Riksrevisionen anser sig
kunna motbevisa denna välgrundade slutsats med sina avancerade
men begränsade statistiska beräkning av utfallet av ökad valfrihet.

Det är ett stort värde att Riksrevisionen står självständigt från riksdag
och regering. Effektiviteten i politiska reformer ska granskas sakligt
och utan taktiska hänsyn. Därför ska Riksrevisionen självständigt
välja ut vad och hur de ska göra sin revision. Detta kräver ett starkt
tjänstemannaetos, god omvärldsorientering och insikt om
begränsningarna i de egna undersökningsmetoderna. Riksrevisionen
har allt mer gått över till kvantitativa metoder. Statistik i all ära, men
det krävs också förståelse av hur saker hänger samman för att inte dra
förhastade slutsatser av sina data.

Boel Vallgårda
skolutredare och författare till SKL:s skrift Socioekonomisk
resursfördelning till skolor, medlem i Nätverket för en likvärdig skola
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Varför ska allt vara jämlikt?

Varför inte inse att det finns skillnader?

Vad är lättast: sänka kvaliteten så de svaga närmar sig de duktiga eller höja

kvaliteten så de svaga får kämpa?

Sossarna har en stor svaghet att de ser upp till de som har det bättre men hatar

att vara underlägsna. Största målet är att göra en klassresa - men klassresan

handlar om att de själva ska lämna sin tidigare klass. När de väl gjort den resan

måste ju andra vara kvar för att det ska bli tydligt att de själva lycka... Visa mer

6 Gillar

Lars Bernhard VibergLars Bernhard Viberg
svarade Stenson för 11 timmar sedan

Allt är ju inte jämlikt. Jag läste just att 30 % av gymnasisterna inte kan få ut

någon gymnasieexamen för att de har betyget F i flera ämnen. De kan bara få

ut ett studiebevis och gå om på komvux ifall de vill ha ut en examen. Känns

taktiken igen i regeringen?

1 Gillar

Marcus SandbergMarcus Sandberg
för 14 timmar sedan

Skolan skall vara statlig, högre arbetstempo i grundskolan behövs samt återgång

till det 9-årigt generella skolsystemet, man skall inte behöva gå minst gymnasiet

för varje jobb. Sen är det ju så att skolorna i många fall endast rapar upp

upprepningar från slumpmässiga Nätkurser såsom www.coursera.org,

www.open2study.com www.futurelearn.com osv. Men då man inte får lika fint

papper för att ha gått nätkurser spelar dessa ingen större roll tyvärr, varför skall

ungdomar sitta tvingas till att läsa u... Visa mer
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