
Citatlista från långtidsutredningens bilaga 7 

”De viktigaste slutsatserna från kapitlet är följande: 
• Allt fler elever växer upp i hem med minst en högskoleutbildad förälder. 
• Inkomstskillnaderna mellan familjer har vuxit över tid. 
• Invandringen till Sverige och ålderssammansättningen bland de invandrade eleverna har varierat 
över tid. De senaste åren har andelen invandrade elever varit relativt hög, och ålder vid invandring 
har stigit. 
• Sorteringen till grundskolor utifrån elevers förutsättningar fortsätter att öka. Den ökade 
segregationen utifrån migrationsbakgrund har dock avstannat, och ökningen av andelen 
invandrade elever har sedan 2010 fördelats över fler skolor. 
• Ökad boendesegregation står för huvuddelen, 70–75 procent, av den ökade segregationen i 
grundskolan sedan slutet av 1980-talet. Skolvalet står för 25–30 procent av ökningen. 
• Elever med goda förutsättningar går, jämfört med elever med svaga förutsättningar, i större 
utsträckning i en fristående grundskola. Detta sorteringsmönster är dock inte lika tydligt i 
gymnasieskolan: inom högskoleförberedande program finns ingen tydlig sortering till friskola 
utifrån elevens förutsättningar, medan det inom yrkesprogram är elever med starka förutsättningar 
som är överrepresenterade i fristående skolor. 

Den fortsatt ökade skolsegregationen innebär att elever med olika förutsättningar allt mer sällan 
möts i skolan. Detta kan ha betydelse för likvärdigheten när det gäller skolans demokratiuppdrag 
och förmåga att förmedla en gemensam värdegrund, oavsett om segregationen påverkar mätbara 
skolresultat eller ej.” (s 80f) 

Min kommentar: En rad konstaterande utifrån statistik utan att gå in på skolans inre arbete och 
verkliga problem. 

• • • • •  

”4.9 Sammanfattning 
Kompensatorisk resursfördelning är en viktig komponent i ett likvärdigt skolsystem. I detta kapitel 
har vi studerat skolans lärarresurser: lärartäthet, lärarkompetens, lärarlöner, läraromsättning och 
särskilt stöd. Huvudfokus för analyserna har varit att undersöka om resurserna fördelas 
kompensatoriskt. 
De viktigaste slutsatserna från kapitlet är följande: 
• Skolresurser är känsliga för demografiska förändringar – när elev- populationen växer faller 
skolresurserna per elev. Födslotalen har legat relativt högt i Sverige sedan 2010 vilket innebär att 
det är stora elevkullar som de kommande åren går igenom skolsystemet. Vi kan därför framöver 
förvänta oss lägre lärarresurser per elev, åtminstone gällande resurser i termer av lärares 
kompetens. 
• Lärarkompetensen i den svenska grundskolan har fallit sedan mitten av 1990-talet. Lärartätheten 
i mediankommunen har legat relativt konstant de senaste 15 åren. 
• Det finns stora skillnader i förutsättningar mellan kommuner och skolor. Vi finner tydliga 
kompensatoriska inslag i fördelningen av lärartäthet: lärartätheten är högre i skolor med svaga 
förutsättningar jämfört med skolor med starka förutsättningar. Det kompensatoriska inslaget har 
ökat över tid. 
• Lärarkompetensen fördelas inte kompensatoriskt, snarare tvärtom. Skolor med de bästa 
elevförutsättningarna tenderar att an- ställa de mest kompetenta lärarna. 



• Lärarlöner (mätt som den del av lönen som inte motiveras av lärarens kompetens) varierar inte 
med skolans förutsättningar. Detta indikerar att lönesättningen inte används som ett instrument för 
att locka kompetenta lärare till svaga skolor. 
• Lärarrörligheten har stigit över tid och är något högre på skolor med svaga förutsättningar, 
framför allt i storstadsområdena. 
• Det finns en tydlig social gradient i fördelningen av särskilt stöd: elever med svaga 
förutsättningar har högre sannolikhet att få stöd jämfört med elever med starka förutsättningar. Vi 
kan dock inte uttala oss om i vilken utsträckning denna fördelning tillgodoser elevernas faktiska 
behov av stöd. Särskilt stöd är vanligare i årskurs 9 jämfört med låg- och mellanstadiet, vilket 
avviker från bl.a. det finska skolsystemet där särskilt stöd är vanligast i de lägre årskurserna för att 
därefter avta. 
• I skolor som påverkades av stora inflöden av asylsökande elever i samband med flyktingkrisen 
2015/16 sjönk lärartätheten temporärt, för att sedan återhämta sig något. Vi kan dock inte uttala 
oss om huruvida denna återhämtning var tillräcklig för att tillgodose de ökade behov som kan ha 
uppstått i samband med mottagandet av många nyanlända elever. 

Sammanfattningsvis visar analyserna att resursfördelningen är tydligt kompensatorisk när det 
gäller lärartäthet, och i detta avseende har differentieringen ökat något övertid. Hur omfattande 
omför- delningen bör vara för att kompensera för elevers olika behov, och om dagens nivå är 
tillräcklig, är dock svårt att svara på. Vi konstaterar också att det finns utrymme för att omfördela 
lärarkompetens så att elever med svaga förutsättningar möter de mest kompetenta lärarna. Denna 
typ av kompensation skulle troligtvis bidra till ökad likvärdighet.” (s124f) 

Min kommentar: Likvärdigheten kan aldrig kommas åt ifall inte utredarna går in i 
grunddokumentet, i detta fall kursplanen, och granskar detta. Det har inte gjorts. 

• • • • • 

”Sammanfattningsvis har betygsspridningen ökat markant under de senaste 20 åren, framför allt 
efter införandet av det målrelaterade betygssystemet. Skillnaderna har ökat i alla delar av 
fördelningen, och såväl andelen av eleverna som saknar behörighet till nästa utbildningsnivå som 
andelen med toppbetyg har tilltagit.” (s 170) 

Min kommentar: Givetvis har betygsspridningen ökat efter införandet av det målrelaterade 
betygssystemet. Med de relativa betygen låg betygsspridningen fast enligt en i förväg uppsatt 
procentsats - ingick i själva systemet.  

• • • • • 

”6.4 Sammanfattning 
Vi har beskrivit hur spridningen av kunskaper i grundskolan har förändrats över tiden, både 
geografiskt och socialt. En förståelse för vad som ligger bakom ökade skillnader i resultat och 
skolans betydelse för att förklara resultatskillnader är centralt för att bedöma likvärdigheten i 
skolan. 
• Under den studerade perioden har resultatskillnader mellan skolor och kommuner ökat, i 
bemärkelse att skola och kommun totalt sett fått större förklaringsvärde för elevresultaten. 



• Boendesegregation kan förklara omkring 60 procent av den ökade betydelsen av skolan för 
elevresultaten. Resterande 40 procent kan hänföras till skolval även om vi inte kan utesluta att 
skolval också kan ha påverkat boendesegregationen. 
• Elevsortering i observerade egenskaper förklarar huvuddelen av de ökade skolskillnaderna, men 
de senaste åren har skolans betydelse ökat svagt även för elever med samma mätbara 
förutsättningar. Till viss del kan dock en ökad dold selektion ligga bakom denna ökning av skolans 
betydelse. 
• De ökade skillnaderna mellan skolor avser såväl fristående som kommunala skolor. Skillnaderna 
mellan fristående och kommunala skolor har dock ökat något under det senaste decenniet, vilket 
kan ha bidraget till allmänt tilltagande resultatskillnader mellan skolor. Det kan också ha förstärkts 
av att en ökad andel av eleverna går på fristående skolor och att skillnaderna mellan fristående 
skolor är större än mellan kommunala skolor. 
• Skillnaderna i skolresultat i grundskolan har ökat, dels i samband med införandet av det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet 1998, dels på grund av förändringar i elevgruppens 
sammansättning. 
• Betygsskillnaderna har inte ökat nämnvärt för svenskfödda elever i botten av fördelningen, men 
fler elever får absoluta toppbetyg. 
• Familjen är mycket viktig för att förklara skillnader i skolresultat. Skillnaderna mellan familjer 
har ökat under de senaste åren, vilket beror på förändrad elevsammansättning. Familjen har inte 
fått större betydelse för skolresultaten för svenskfödda elever. 
• Utrikesfödda elever klarar sig allt sämre i skolan, framför allt elever som anlänt efter skolstart. 
Resultatnedgången för nyanlända elever kan delvis förklaras av förändrad demografisk 
sammansättning. 
• Flickor har bättre skolresultat än pojkar, skillnaderna är dock mindre i provresultat än i betyg. 
Könsskillnaderna har minskat något under 00-talet. 
• Skillnader i resultat på nationella prov mellan flickor och pojkar och mellan elever med olika 
utbildningsbakgrund och förutsättningar växer genom skolgången. För elever som har invandrat, 
minskar däremot gapet till svenskfödda elever genom skolgången. 
Sammanfattningsvis finns en tendens till att skolans betydelse för elevernas resultat har ökat de 
senaste 20 åren, men sedan hänsyn är tagen till elever förutsättningar kan skolan trots allt endast 
förklara omkring 2 procent av variationen i elevresultaten. Det går inte att avgöra om skolans 
ökade betydelse beror på ökade kvalitetsskillnader eller på ökad sortering på basis av 
elevegenskaper som vi inte kan observera, men en delförklaring till den ökade betydelsen är att en 
växande andel elever går i fristående skolor.” (s 194f) 

Min kommentar: Åter igen - här drar man en förfärligt massa slutsatser utan att för en enda sekund 
gå in i skolans styrdokument och skolans inre arbete. Det blir inte bra. 

• • • • • 

”Ett alternativt synsätt är att i stället mäta skolkvalitet direkt genom att mäta nivån på de 
insatsfaktorer eller resurser i termer av lärartid, kompetens, byggnader och faciliteter som kommer 
eleverna till del. Ett ytterligare sätt är att i stället för att direkt mäta skolans betydelse för 
elevresultaten mäta en skolas kvalitet med hjälp av indikatorer på sådant som i forskning om 
skoleffektivitet lyfts fram som framgångsfaktorer och som funnits korrelera med, eller i vissa fall 
kausalt påverka, hur det går för eleverna, som professionellt ledarskap, gemensamma mål, god 
undervisnings- miljö, fokus på lärande, undervisningskvalitet, höga förväntningar på eleverna, 
fungerande strukturer för återkoppling och uppföljning av elevernas utveckling, gott samarbete med 



hemmet och fungerande skolutveckling och kvalitetsarbete.1 Jonsson och Treuter (2019) analyserar 
exempelvis betydelsen av tre kvalitetsdimensioner, skol- resurser, elevsammansättning och 
skolklimat, på socioekonomiska skillnader i studieprestationer.” (s 198f) 

Min kommentar: Det går inte att mäta skolkvalitet genom att titta på kvantitativ statistik. Hur 
mäter du lärarkompetens och lärarens insats om du inte har ett Learning income och ett Learning 
outcome? Det går inte. Kvantitativa indikationer som dessa ekonomiska forskare tillhandahåller 
speglar bara en yta utan innehåll eller djup. Om underlaget för bedömning, t.ex. kunskapskrav eller 
nationella prov är av dålig standard och lärare inte har fått någon fortbildning när det gäller 
rättssäker bedömning och betygssättning - hur i hela friden får dessa forskare ihop skolkvaliteten? 

• • • • • 

”Betyg och provresultat fångar viktiga, men inte nödvändigtvis samma, aspekter av en elevers 
humankapitalutveckling. Nationella prov i kärnämnen fångar delar av en elevs ämneskunskaper 
och kognitiva utveckling, medan meritvärdet är ett bredare mått som omfattar en rad kognitiva 
färdigheter som inte låter sig mätas med prov, färdigheter i annat än kärnämnena, liksom icke-
kognitiva färdigheter som till exempel motivation och uthållighet.” (s200) 

Min kommentar: Här är författarna helt ute och cyklar. Betyg sätts av 1000-tals lärare i hundratals 
skolor bland 290 kommunala huvudmän och ett gäng fristående på kunskapskrav som är så 
abstrakta att den enskilda läraren kan tolka in vad som helst. 

• • • • • 

”7.1.2 Hur mäter vi skolkvalitet? 
I detta avsnitt redogör vi för hur vi mäter skolors kvalitet. Vi kommer att utgå från två ansatser och 
mäta skolresultat med elevers betyg (meritvärde) och resultat på nationella prov i kärnämnen. Den 
första ansatsen mäter skolans mervärde eller bidrag till elevers resultat i årskurs 9, sedan vi tagit 
hänsyn till elevens förutsättningar, dvs. kön, födelsemånad, migrationsbakgrund, invandringsår och 
familjebakgrund så som föräldrarnas utbildning, inkomster, ursprungsregion m.m. Vi skattar 
följande modell: 
𝑌å𝑘9=𝜷𝑿 +𝜇 +𝜀 𝑖𝑠𝑡 𝑡𝑖𝑡 𝑠𝑡 𝑖𝑠𝑡 
där 𝑌å𝑘9 är resultat på nationella prov (eller betyg (meritvärde)) i 𝑖𝑠𝑡 
årskurs 9 för elev i, som går i skola s, år t, 𝑿𝑖𝑡, är en vektor av elevens förutsättningar, 𝜇𝑠𝑡 är 
skolans fixa effekt år t och 𝜀𝑖𝑠𝑡 en felterm. Skola j:s kvalitet, eller mervärde, enligt denna metod är: 
𝑀𝑉9=1 ∑(𝑌å𝑘9−𝒃𝑿) 𝑗𝑡𝑛𝑗 𝑖𝑠𝑡𝑡𝒊𝒕 
𝑖 𝑜𝑚 𝑠=𝑗”. (s215f) 

Min kommentar: Detta är ju skrattretande. För det fortsätter med formler sida upp och sida ner. På 
sidan 245, tabell 7.8 - hur ligger det till validitet och reabilitet? För att inte snacka om kausalitet - 
bästa forskare. Här blir det svårt att förklara. 

• • • • • 



”7.5 Sammanfattning 
I detta kapitel har vi undersökt skolors kvalitet genom att mäta skolors mervärde och relatera 
skolkvalitet till hur elever är sorterade till skolor, till skillnader i skolresurser och till 
huvudmannaskap. 
• När elever sorterar till skolor på basis av kvalitet, som vi inte direkt kan observera, är det inte 
möjligt att på ett tillförlitligt sätt separera skolors kvalitet från skolnivå- eller 
sammansättningseffekter eftersom dessa kommer att vara starkt korrelerade. 
Sammansättningseffekter kan inte heller identifieras om elever sorterar till skolor på dolda 
elevegenskaper. 
• De skolkvalitetsmått som används i denna rapport inkluderar eventuella sammansättningseffekter 
(t.ex. kamrateffekter) men kan också fånga upp skillnader i elevegenskaper som inte kan observeras 
i data. 
• Skillnaden mellan skolor med högst och lägst kvalitet motsvarar cirka en standardavvikelse; en 
skillnad i samma storleksordning som skillnaden i resultat mellan elever med starka (översta tredje- 
delen) och svaga (lägsta tredjedelen) förutsättningar. Utifrån detta drar vi slutsatsen att 
kvalitetsskillnaderna mellan skolor är relativt stora i Sverige i dag. 
• lever med goda förutsättningar och tidigare goda resultat går i skolor med högre kvalitet jämfört 
med elever med svagare för- utsättningar/resultat. Skillnaderna i skolkvalitet mellan elevgrupper är 
dock små i jämförelse med de totala kvalitetsskillnaderna mellan skolor. Dock finns tecken på att 
skillnaderna i skolkvalitet mellan elevgrupper har ökat under de senaste decennierna (vilket 
framgår av avsnitt 6.1.3). 
• Det finns en systematisk skillnad i skolkvalitet mellan olika kommuntyper. Elever i 
storstadskommuner går i skolor med 10 procent av en standardavvikelse högre kvalitet än elever på 
landsbygden. Överlag förklarar vilken kommun en skola ligger i upp till 60 procent av variationen i 
skolkvalitet. 
• Nyanlända elever går i skolor med lägre kvalitet, men skolkvaliteten är inte systematiskt sämre för 
elever med invandrarbakgrund än för elever med svensk bakgrund. 
• Ett vanligt mått på skolans betydelse för elevers resultat är mellanskolvariationen (se avsnitt 

6.1.2). Kvalitetsskillnader svarar för en fjärdedel av mellanskolvariationen och elevsortering 
svarar för tre fjärdedelar. 

• Könsgapet i skolresultat är något mindre på skolor med högt mervärde. Vi ser också en tendens 
till att skillnader i resultat mellan elever med starka och svaga förutsättningar är mindre i 
svenska, men större i matematik, på högkvalitativa skolor jämfört med skolor med lågt mervärde. 

• Fristående skolors kvalitet är cirka 6–7 procent av en standard- avvikelse högre än kommunala 
skolors, givet den elevsortering till skolor som finns i dag. Det går inte att uttala sig om hur 
kvalitets- skillnaden skulle se ut om sorteringen utifrån elevförutsättningar mellan fristående och 
kommunal sektor skulle förändras. Det kan heller inte uteslutas att skillnaderna mellan skolor 
överskattas till följd av elevselektion som inte kan observeras i data, och som vi därför inte kan ta 
hänsyn till i analyserna. 

Vilka implikationer har dessa resultat för likvärdigheten? En tolkning av begreppet likvärdig skola 
är att alla skolor ska hålla samma kvalitet och att det inte ska spela någon roll i vilken skola en elev 
går. Men när det existerar kvalitetsskillnader är det ur ett likvärdighetsperspektiv rimligt att alla 
elever ska ha samma chans att gå i en bra skola; det ska alltså inte finns någon systematisk skillnad 
i den skolkvalitet som elever med olika bakgrund eller förutsättningar möter. 

Vi kan konstatera att det finns kvalitetsskillnader mellan skolor som innebär att skillnaden mellan 
bästa och sämsta skola är ungefär dubbelt så stor som provresultatskillnaderna i årskurs 9 mellan 



flickor och pojkar. Det är svårt att säga vad som är en rimlig nivå på kvalitetsskillnader, men givet 
att skolans kommun förklarar en stor del av variationen i kvalitet drar vi slutsatsen att det skulle 
vara möjligt att minska kvalitetsskillnaderna mellan skolor, framför allt genom att satsa på att lyfta 
skolkvaliteten i kommunala landsbygdsskolor. 

Elever med goda förutsättningar går i skolor med bättre kvalitet än elever med svaga elever, även 
om denna sortering är svag. Detta till trots finns potential att utjämna skolkvalitetsskillnader 
mellan olika elevgrupper – och det finns anledning att tro att särskilt ny- anlända elever skulle 
gynnas av detta.” (s256ff) 

Min kommentar: Åter igen en diskussion om kvalitet utifrån kvantitativa aspekter utan att titta på 
skolans styrdokument. Åter igen, grundläggande vetenskapsteori som handlar om validitet och 
reabilitet och kausalitet. Det går inte att dra kvalitativa slutsatser om betyg, meritvärde och 
nationella provresultat av den anledningen att kunskapskraven och NP är för dåligt utformade. 

• • • • • 

”När det gäller grundskolan kan vi peka på två (eller tre) möjliga strategier för att öka 
likvärdigheten. Den ena handlar om att förbättra och utjämna skillnader i skolkvalitet och kanske 
främst rikta in dessa satsningar på skolor med svaga elevförutsättningar. Den andra strategin 
handlar om att ge alla elever verkliga möjligheter att välja och få tillgång till bra skolor. Om man 
med likvärdighet i skolan också tar skolans demokrati- och värderingsuppdrag på allvar behöver 
elever också ges samma möjligheter att träffa kamrater med olika erfaren- heter och olika social 
och etnisk bakgrund. Då krävs en mer långtgående strategi för att bryta den sociala segregeringen i 
skolan.” (s302) 

Min kommentar: Ja vad säger man? Inte en chans i världen att långtidsutredningen kan hjälpa 
skolan att bli bättre. Inte en chans i världen att politiker får ett bra underlag att ta ställning till. 
Snarare är det så att det underlag som långtidsutredningens bilaga 7 innehåller är ännu ett dokument 
som kommer lägga skulden för skolans misslyckande på lärarkåren. Ett rent och skärt lärarförakt är 
vad det är. Nej, en verklig granskning av skolans innehåll är det som behövs. 

Detta dokument är sammanställt av Johan Kant måndagen 6/1-2020 


