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Likvärdig utbildning
i svensk grundskola?
En kvantitativ analys av likvärdighet över tid

Förord
Tidigare rapporter som behandlat likvärdighet har visat att Sverige i ett
internationellt perspektiv stått sig ganska bra framförallt genom att ha relativt små skillnader i resultat mellan skolor. Sveriges position har dock gradvis
försämrats och i den senaste PISA-undersökningen framstår Sverige som ett
ganska genomsnittligt land när det gäller aspekter av likvärdighet. Skolverket
har också i en tidigare rapport från 2006 belyst utvecklingen av likvärdigheten
i grundskolan under åren 1998 till 2004. Där framkom att läget sakta försämrats och att valfrihetsreformerna i början av 1990-talet sannolikt har haft en
viss betydelse för denna utveckling.
Denna rapport är en uppföljning av 2006 års rapport och ger därmed
möjlighet till ett längre tidsperspektiv. Håller den utveckling som kunde
skönjas i början av 00-talet i sig eller ser vi nya trendbrott som ger anledning
att ompröva de slutsatser som dragits i tidigare rapporter? Rapporten bygger
på empiri från både betygsdata från åren 1998 till 2011 samt internationella
studier så som PISA, TIMSS och PIRLS.
Anders Auer har genomfört den övervägande delen av de statistiska analyserna och tillsammans med Jonas Sandqvist skrivit texten till rapporten. Jonas
Sandqvist har också varit projektledare. Mattias Sjöstrand har bidragit med
statistiska analyser. Anita Wester har också deltagit i projektgruppen och bidragit med synpunkter. Samtliga är verksamma på Skolverkets utvärderingsavdelning. Skolverket riktar ett särskilt tack till Kajsa Yang-Hansen från Göteborgs
universitet och Anders Böhlmark och Jonas Vlachos från Stockholms universitet. Alla tolkningar, bedömningar och slutsatser som görs i rapporten är dock
Skolverkets egna.
Stockholm april 2012
Anna Ekström
Generaldirektör

Jonas Sandqvist
Undervisningsråd
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Sammanfattning
Denna rapport handlar om likvärdighetens utveckling i grundskolan sedan slutet av 1990-talet utifrån ett antal indikatorer, som alla belyser likvärdigheten i
det svenska skolsystemet. Utgångspunkten är att elevers möjligheter att uppnå
goda studieresultat i så liten grad som möjligt ska bero på elevers bakgrund
eller vilken skola de går i. Med den utgångspunkten har skolsystemet inte bara
ett ansvar att se till att skolorna håller en jämn kvalitet utan även ett kompensatoriskt uppdrag. Analyserna i rapporten är kvantitativa och använder både
betygen i årskurs nio och resultat från internationella kunskapsundersökningar
som empiriskt underlag.
Ökande resultatskillnader mellan skolor och mellan elever
Spridningen mellan skolors genomsnittliga resultat har ökat markant. Mellanskolsvariationen, det mått som används för att beskriva hur mycket resultaten
skiljer sig mellan olika skolor, har från en i ett internationellt perspektiv låg
nivå mer än fördubblats sedan slutet av 1990-talet. 2011 låg mellanskolsvariation på över 18 procent enligt betygen. De internationella PISA-undersökningarna visar på samma utveckling.
Även spridningen i resultat mellan elever har ökat men inte i samma omfattning som ökningen mellan skolor. Både betygen och resultaten i läsförståelse
enligt PISA visar på en ökad variation. Den ökande spridningen visar sig
också genom att andelen elever som är obehöriga till gymnasieskolan har ökat
samtidigt som andelen elever som når maximalt meritvärde, 320 poäng, också
har ökat.
Det finns även indikationer på att spridningen i resultat mellan olika klasser
inom en given skola har ökat de senaste åren. Slutligen har även variationen i
resultat mellan kommuner, som visserligen generellt sett är låg, ökat de allra
senaste åren.
Socioekonomisk och utländsk bakgrund har stor betydelse för resultaten
Betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund för resultat är fortsatt stor
och det finns indikationer på att betydelsen har ökat under senare år. Sett över
hela tidsperioden, 1998–2011, har det däremot inte skett några stora förändringar i betydelsen av den socioekonomiska bakgrunden.
Elever som är födda i Sverige med utländsk bakgrund har ett något lägre
betygsresultat enligt meritvärdet än elever med svensk bakgrund men skillnaderna har minskat under tidsperioden. Betydelsen av att vara utlandsfödd har
däremot ökat, framförallt under senare år. En förklaring till denna utveckling
är att elevernas genomsnittliga ålder vid invandringen har ökat under senare
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år. Elever som invandrat före skolstart presterar däremot på samma nivå som
svenskfödda elever med utländsk bakgrund.
Har skolsegregationen ökat?
Skillnaderna i resultat mellan skolor kan till viss del bero på att skolorna
skiftar i utbildningskvalitet. En del av resultatskillnaderna mellan skolor kan
också förklaras med att skolorna är segregerade efter såväl socioekonomisk
som utländsk bakgrund. Rapporten visar att endast en del av de ökade resultatskillnaderna mellan skolor kan förklaras med en ökad skolsegregation med
avseende på skolornas elevsammansättning. Skolsegregationen utifrån andelen
elever med högutbildade föräldrar har bara ökat marginellt under 00-talet.
Skolsegregationen med avseende på andelen elever med utländsk bakgrund har
under senare delen av 00-talet ökat något mer.
Skolorna verkar däremot bli mer och mer segregerade efter egenskaper som
inte visar sig i den vanliga statistiken, till exempel att mer studiemotiverade
elever (oavsett socioekonomisk bakgrund) i större utsträckning tenderar att
utnyttja det fria skolvalet och söka sig till skolor där det finns många andra
studiemotiverade elever. På så sätt blir eleverna mer sorterade efter resultat och
dolda egenskaper än efter konventionella mått på socioekonomisk bakgrund.
Betydelsen av vilken skola en elev väljer att gå i har ökat
Oavsett om eleverna sorteras efter synliga eller dolda egenskaper är konsekvenserna för likvärdigheten allvarliga. Detta beror på att en elevs resultat påverkas
av både övriga elever på skolan, så kallade kamrateffekter, och av lärarens förväntningar, som i sin tur tenderar att anpassas efter elevernas generella prestationsnivå. Detta leder till att skillnaderna i resultat mellan elever i olika skolor
förstärks ytterligare. Den ökade uppdelningen av elever efter olika förutsättningar till goda studieresultat leder till att beroende på vilken skola en elev går
i, kommer omgivningen att förstärka eller försvaga elevens förutsättningar och
möjligheter att prestera goda studieresultat.
Betydelsen av vilken skola en elev går i har ökat. En elevs förväntade resultat
tenderar att vara högre i en skola där andelen elever med högutbildade föräldrar är högre samt där andelen utlandsfödda elever är lägre, oavsett elevens egna
föräldrars utbildningsnivå och oavsett om eleven själv har utländsk bakgrund
eller ej. Dessa så kallade skolnivåeffekter är påtagliga och vad gäller skolnivåeffekten med avseende på andelen högutbildade föräldrar har den mer än
fördubblats under tidsperioden.
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Likvärdigheten har försämrats
Skolverket bedömer att likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats under den undersökta tidsperioden. Den bedömningen bygger på att
variationen i skolors genomsnittliga resultat har ökat kraftigt och att elevsammansättningen på skolorna betyder allt mer för elevernas resultat. De ökande
skolskillnaderna drivs sannolikt fram av en ökad sortering av elever mellan
skolor utifrån dolda egenskaper som exempelvis studiemotivation och föräldraengagemang. Det går dock inte att utesluta att även ökande kvalitetsskillnader mellan skolor och förändrade undervisningssätt också spelat en roll för
ökningen av skillnader mellan skolor. Kamrateffekter och lärarförväntningar
förstärker skillnaden mellan skolorna och leder till att det betyder allt mer vilken skola en elev går i. Att gå på en skola med många kamrater som har föräldrar med eftergymnasial utbildning ger en större positiv effekt på skolresultaten
för en elev idag än i slutet av 90-talet.
Valfrihets- och decentraliseringsreformerna i början av 1990-talet har med
stor sannolikhet bidragit till denna utveckling även om andra faktorer också
kan ha spelat en viss roll.
Det är mycket tveksamt om den kompensatoriska resurstilldelningen har
varit tillräckligt omfattande för att i någon större utsträckning ha kunnat motverka den negativa utvecklingen för likvärdigheten.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Frågan om en likvärdig utbildning mellan olika elevgrupper utifrån bland
annat social bakgrund har varit en central fråga i svensk utbildningspolitik
under lång tid.1 Under senare år har dock intresset för likvärdighetsfrågor
ökat ytterligare, dels på grund av de omfattande reformer som skedde i början
av 1990-talet, dels på grund av att framväxten av internationella studier gett
ökade möjligheter till jämförelser av likvärdighetsaspekter mellan olika länders
skolsystem.
I början av 1990-talet skedde omfattande reformer inom utbildningsväsendet i Sverige. Reformerna följde ett mönster från en decentraliseringsoch marknadiseringsvåg som sköljde över stora delar av världen.2 Kommunerna fick ett större ansvar för skolan (kommunaliseringen), elever och föräldrar fick i större utsträckning möjlighet att välja vilken skola eleverna skulle
gå i (valfrihetsreformen) och fristående skolor fick rätt till i princip samma
offentliga finansiering per elev som de kommunala skolorna (skolpengsystem).
Dessutom tog staten ett steg tillbaka vad gäller undervisningen och lät lärare
och rektorer i högre grad bestämma undervisningens innehåll och former
(läroplansreformen). Syftet med reformerna var flera, både en ökad frihet att
välja, en bättre anpassning av resurserna till lokala behov och till föräldrars och
elevers önskemål samt en effektivare resurshushållning genom ökad konkurrens.
Reformbesluten syftade också till en förbättrad likvärdighet genom att ge
möjligheter till en bättre behovsstyrning av resurserna genom en decentralisering till de ansvariga närmare skolverksamheten. Redan från början fanns det
dock röster som menade att reformerna riskerade att försämra likvärdigheten
på olika sätt. Därför är det inte överraskande att intresset för likvärdighetsfrågor ökat markant från mitten av 1990-talet – både i Sverige och internationellt.
När så den av OECD initierade internationella kunskapsundersökningen
PISA (Programme for International Student Assessment) genomfördes år 2000
och presenterades 2001, fick likvärdighetsfrågor ett ökat utrymme i den
internationella utbildningspolitiska debatten. PISA satte, genom sitt breda
systemperspektiv, likvärdighetsaspekter i fokus genom att analysera en rad så

1
2

Se exempelvis Lindensjö och Lundgren 2002 och Skolverket 1995.
Se exempelvis Blomqvist & Rothstein 2000 kap 2. Skolverket 2009c kap 5. Musset 2012.
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kallade likvärdighetsindikatorer, exempelvis resultatvariationer mellan skolor
och socioekonomiska indikatorer.
Den första PISA-studien visade att det svenska skolsystemet var ett skolsystem med en hög grad av likvärdighet i jämförelse med andra länder inom
OECD. Framförallt var spridningen i resultat mellan skolor mycket låg i
Sverige.3 Efterföljande PISA-undersökningar (PISA 2003 och 2006) visade visserligen att likvärdigheten i den svenska skolan fortfarande var god men också
på en viss nedgång jämfört med den första PISA-undersökningen genom att
resultatskillnaderna mellan skolor hade ökat.4
År 2006 publicerade Skolverket en rapport: Vad händer med likvärdigheten
i svensk skola? – En kvantitativ analys av variation och likvärdighet över tid som
innehöll en mer sammanfattande bild av likvärdigheten och dess utveckling
över tid.5 I rapporten bekräftades resultatbilden från PISA-undersökningarna
i stora drag, även om betygsutvecklingen inte alltid pekade åt samma håll som
PISA-resultaten. I rapporten gjordes bedömningen att likvärdigheten hade
försämrats i den svenska grundskolan och att valfrihetsreformerna i början av
1990-talet sannolikt hade bidragit till den utvecklingen.
År 2009 publicerade Skolverket även en kunskapsöversikt: Vad påverkar
resultaten i svensk grundskola? där fokus var resultatutvecklingen men där även
likvärdighetsfrågor analyserades.6 Även här drogs slutsatsen att likvärdigheten
försämrats i svensk grundskola.
PISA-undersökningen 2009 visar även den på en negativ utveckling av
likvärdigheten utifrån flera av de indikatorer som PISA mäter.7 Det finns därmed anledning att åter samla ihop befintlig empiri och följa upp Skolverkets
rapport från 2006 med all tillgänglig data från de senaste åren. Denna rapport använder delvis nya metoder och analyserar såväl nya som tidigare data,
och ger en uppdaterad samlad bild av utvecklingen av likvärdigheten i svensk
grundskola.
Under senare år har det även publicerats flera omfattande kvantitativa
forskningsresultat gällande just likvärdighets- och segregationsaspekter med
avseende på det svenska skolsystemet.8 Dessa forskningsresultat utgör också
centrala bidrag till den samlade bild av likvärdigheten som rapporten tar fram.

3
4
5
6
7
8

Skolverket 2001.
Skolverket 2007b.
Skolverket 2006a.
Skolverket 2009a.
Skolverket 2010b.
Framförallt Böhlmark & Holmlund 2011, Fredriksson & Vlachos 2011, Gustafsson & Yang
Hansen, 2011 och Östh m.fl. 2010.
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1.2 Vad menas med likvärdighet inom grundskolan?
Utgångspunkten för tolkningen av likvärdighetsbegreppet är vad som anges
i styrdokumenten för grundskolan.9 Likvärdighetsbegreppet kan delas upp i
tre grundläggande aspekter; lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande.
Det som redovisas är skrivningar i den nya reviderade skollagen (2010:800)
och läroplanen (Lgr 11) men motsvarande formuleringar fanns även tidigare.10
Lika tillgång till utbildning:
”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden,
ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda
bestämmelser i denna lag” (1 kap. 8§ skollagen).
Lika kvalitet på utbildningen:
”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (1 kap. 9§ skollagen).
Ordet ”kvalitet” nämns inte i paragrafen ovan men i författningskommentaren
till propositionen framgår att det är detta som avses.11:
Begreppet ”likvärdig” innebär inte att utbildningen ska vara likformig i betydelsen
likadan utan att kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de fastställda målen
kan uppnås oavsett var i landet verksamheten bedrivs. Hur verksamheten ska
utformas för att nå de fastställda målen kan variera beroende på lokala behov och
förutsättningar. Det finns olika vägar att nå de fastställda målen. Hänsyn ska tas till
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns utrymme för anpassningar av undervisningen och organisationen av utbildningen till behoven hos olika
barn och elever, så länge de tillförsäkras lika tillgång till likvärdig utbildning.
Här understryks en geografisk och social dimension när det gäller likvärdighet. Var helst i landet en elev bor och i vilka sociala omständigheter man än
befinner sig i så ska tillgången till utbildning vara likvärdig och utbildningens
kvalitet ska vara likvärdig.
Men staten nöjer sig inte med att utbildningen ska vara av likvärdig kvalitet
för alla elever, den ska också ta hänsyn till olika elevers behov och kompensera
för ogynnsamma hemförhållanden och andra olikartade förutsättningar. Det är
något som blivit tydligare framskrivet i den nya skollagen:

9

En mer utförlig diskussion om likvärdighetsbegreppet förs i t.ex. Skolverket 1995, Skolverket 1996a, Skolverket 2003 och Skolverket 2010a.
10 Se prop. 2009/10:165, s. 228f.
11 prop. 2009/10:165, s. 638
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”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever
ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska
vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra
sig utbildningen.” (1 kap. 4 § skollagen).
Eleverna ska, oavsett förutsättningar, ges stöd och stimulans att nå så långt
som möjligt, alltså även de elever som har goda förutsättningar. Samtidigt ska
det finnas en strävan att kompensera för skilda förutsättningar hos eleverna.
I propositionen nämns att syftet med paragrafen är att uppmärksamma professionens och huvudmännens ansvar att vid resursfördelning, organisation och
val av metoder och arbetssätt anpassa verksamheten utifrån elevernas skilda
behov och förutsättningar.12
I läroplanen för grundskolan (Lgr 11, formuleringen är inte ändrad sedan
Lpo 94), finns motsvarande formuleringar om krav på lika tillgång, kvalitet och
behovsanpassning och kompensation under rubriken En likvärdig utbildning:
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet
ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten
anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas
lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också
olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.
Som framgår är innebörden av likvärdig utbildning inte samma sak som att
utbildningen skall vara lika. Tvärtom ska utbildningen behovsanpassas till
elevernas olika sociala hemförhållanden och andra förhållanden som skiftande
språkkunskaper, olika kön, eventuella funktionshinder osv.
På ett sätt kan statens krav på utbildningen sägas vara absolut – eleverna ska
ha lika tillgång till utbildning och utbildningen ska vara av likvärdig kvalitet över landet. I praktiken är det förstås knappast möjligt att uppnå några
absoluta nivåer i dessa avseenden. Kvaliteten på utbildningen avgörs till en
del av vilka lärare och vilken skola eleven går i. Alla lärare och skolor kan inte
bli exakt lika ”skickliga” på att ge alla elever möjligheter att utvecklas så långt
som möjligt utifrån sina förutsättningar – men skolsystemet kan vara mer eller
mindre likvärdigt i dessa avseenden.
12 prop. 2009/10:165, s.221
12
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När det kommer till att kompensera för elevernas skilda förutsättningar ställs
inga absoluta krav: det ska vara en strävan efter att kompensera, skolan har
enligt läroplanen ett ”särskilt ansvar” för de elever som har sämre förutsättningar att nå målen och elever som riskerar att inte nå målen ska få särskilt
stöd. Därmed blir det också vanskligt att avgöra när det svenska skolsystemet
är ”tillräckligt bra” på att kompensera för elevernas skilda förutsättningar.
I rapporten Morgondagens medborgare uttrycks det på följande vis:
Om skolsystemet visar på betydande skillnader mellan flickor och pojkar, mellan
elever från olika samhällsklasser, mellan elever med olika migrationsbakgrund,
mellan elever som går i olika skolor eller bor i olika landsändar – då finns det skäl
att misstänka att likvärdigheten inte är tillfyllest. Men exakt var gränsen går för
vad som är betydande skillnader i resultat, finns inte angivet i styrdokumenten.13
Det finns alltså inget givet mått på om/när skolsystemet är tillräckligt likvärdigt. Det går däremot att i olika avseenden jämföra likvärdigheten i det
svenska skolsystemet med andra länder och det går att beskriva utvecklingen
i Sverige över tid: har skolan blivit mer eller mindre likvärdig?

1.3 Syfte, frågeställningar och avgränsningar
Syftet är att beskriva och analysera likvärdigheten i svensk grundskola över tid.
Sker det en utjämning eller uppstår ökande skillnader mellan elevers skolresultat utifrån socioekonomisk och utländsk bakgrund? Har det skett en minskad
eller ökad skolsegregation och vad betyder detta i så fall för elevernas resultat?
Betyder det mer eller mindre över tid vilken skola en elev går i? Vilka faktorer
påverkar utvecklingen av likvärdigheten?
Indikatorer och frågeställningar
För att kunna beskriva och analysera utvecklingen över tid används ett antal
så kallade likvärdighetsindikatorer, dvs. ett antal olika statistiska mått som var
och en säger någonting om likvärdigheten i skolsystemet. Indikatorerna avser
därmed att fånga upp likvärdighetsaspekter utifrån den definition av likvärdighet som rapporten utgår ifrån.
Likvärdighetsindikatorerna kan delas upp i tre kategorier. Den första
kategorin består av indikatorer som mäter variation i resultat på olika nivåer
i skolsystemet så som klass, skola, kommun eller nationell nivå. Den andra
kategorin består av indikatorer som beskriver hur skillnader i elevers resultat
samvarierar med deras socioekonomiska bakgrund och utländska bakgrund.

13 Skolverket 2010a s.60
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Den tredje kategorin indikatorer avser variation i skolors elevsammansättning
med avseende på olika elevegenskaper så som socioekonomisk och utländsk
bakgrund och består av två mått. Det ena utgörs av själva skolsegregationen
oavsett resultat, och det andra av hur elevsammansättningen på skolor kan
påverka resultaten för enskilda elever, beroende på vilken skola de går i. Nedan
förklaras på vilket sätt förändringar i dessa indikatorer kan signalera förändringar i likvärdighet.
Indikatorer som mäter variation i resultat på olika nivåer i skolsystemet,
så som klass, skola, kommun eller nationell nivå (kapitel 2 och 3).

Den totala variationen i elevers resultat på nationell nivå
Ett sätt att mäta likvärdighet är att se hur stor den totala spridningen i resultat
mellan elever är. Stora och ökande resultatskillnaderna indikerar att skolsystemet
blir sämre på att ge alla elever möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.
En eventuell förändring i den totala variationen kan därmed ses som en
indikator på hur väl skolsystemet lyckats med att ge alla elever samma möjligheter att uppnå målen.
Variation i resultat mellan skolor
I ett skolsystem med stora skillnader i resultat mellan skolor finns en risk att
skolan eleven går i får en större inverkan på elevens resultat. Ökande skolskillnader kan betyda att olika skolor blir mer eller mindre ”framgångsrika” på att
ge alla elever förutsättningar att nå goda resultat.
Men ökande skolskillnader i resultat kan också indikera att eleverna i högre
grad ”sorteras” på skolor utifrån sina personliga förutsättningar att nå goda
resultat – till exempel utifrån det stöd eleverna har hemifrån.
Dessutom kan skillnader i skolors resultat förstärkas på grund av att elevsammansättningen på skolan tenderar att påverka elevers resultat genom så
kallade kamrateffekter: elever som omges av elever med hög studiemotivation
tenderar att själva prestera bättre, och tvärtom. Dessutom kan lärarens förväntningar påverkas av elevsammansättningen. Höga genomsnittliga resultat på en
skola tenderar att höja förväntningarna hos lärarna att alla elever kan nå höga
resultat.14 I en skola där eleverna generellt uppvisar lägre resultat, finns en risk
att lärarna sänker kraven för alla elever.
Om skolorna blir mer segregerade utifrån skolresultat jämfört med tidigare kan kamrateffekter och lärarförväntningar få ett större genomslag och

14 Se exempelvis Hattie, 2009, s.121ff för en sammanfattning och diskussion om forskningen
om lärarförväntningar.
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ytterligare öka på resultatskillnaderna mellan skolor. En tilltagande variation i
skolors resultat kan därmed ses som en indikator på försämrad likvärdighet.

Variation mellan kommuner
På samma sätt som variation mellan skolor kan indikera bristande likvärdighet kan även variation i kommuners resultat indikera skillnader i likvärdighet.
En stor kommunvariation innebär i så fall att vilken kommun en elev bor i,
har betydelse för vilka studieresultat som uppnås. Eftersom kommunen har
huvudansvaret för skolverksamheten (bortsett från fristående skolor) och även
beslutar om vilka resurser som skolverksamheten ska ges, kan också utbildningskvaliteten variera mellan olika kommuner.15 Kommunskillnaderna kan
påverkas av hur olika ”skickliga” kommunerna är på att bedriva skolverksamheten men också på en rad ekonomiska och demografiska faktorer.
Variation mellan klasser, inom skolor
Resultaten kan även variera mellan klasser inom en och samma skola, vilket
skulle kunna indikera bristande likvärdighet. En ökande variation mellan
klasser inom skolorna kan betyda att skillnaderna mellan lärarnas pedagogiska
skicklighet ökat men det kan också betyda att det skett en ökad sortering av
eleverna till olika klasser. Exempelvis kan det ha skett en ökad indelning utifrån boendeområden eller en ökad indelning av eleverna i klasser utifrån deras
skolresultat16 (nivågruppering) eller intressen (profilklasser).17
Risken, utifrån samma argument som användes på skolnivå, är att en ökad
sortering av eleverna utifrån deras skolresultat, genom förekomsten av kamrateffekter och lärares förväntningar leder till ytterligare ökade skillnader i
resultat. En ökad sortering av elever i olika klasser kan därmed bli ett likvärdighetsproblem.
I anslutning till att ovanstående indikatorer presenteras i kapitel 2 och 3 kommer följande frågeställningar att försöka besvaras:
• Har den totala spridningen i elevresultat förändrats över tid?
• Har spridningen i resultat mellan kommuner, skolor och klasser förändrats
över tid?

15 Se exempelvis Sveriges kommuner och landsting (www.skl.se) ”Öppna jämförelser”
16 Exempelvis genom diagnostiska prov eller andra lärarbedömningar av elevernas kunskaper
– eller efter höstterminen i årskurs åtta utifrån deras terminsbetyg.
17 Inte sällan sammanfaller profilklasser med skolresultat – det är elever med goda förutsättningar att klara profilämnet som placeras i profilklassen.
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Indikatorer som beskriver betydelsen av elevers bakgrund för deras
skolresultat (kapitel 4)

Betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund
Den socioekonomiska bakgrunden har visat sig ha stor betydelse för en elevs
förväntade skolresultat. Men den går att påverka, beroende på vilken skolpolitik som förs.18 Ett skolsystem som lyckas kompensera för elevers olika socioekonomiska bakgrund minskar alltså skillnaden i resultat mellan elever med
olika bakgrund, medan ett skolsystem utan sådana kompenserande åtgärder
inte kommer att minska resultatskillnaderna. Den socioekonomiska bakgrundens betydelse kan därmed ses som en likvärdighetsindikator.
Betydelsen av utländsk bakgrund
Det är sedan tidigare empiriskt belagt att elever som är födda utomlands tenderar att ha lägre resultat i skolan än elever som är födda i Sverige, vars föräldrar
också är födda i Sverige. Men ett skolsystem kan kompensera för sådana skillnader i förutsättningar. Förändringar i betydelsen av utländsk bakgrund kan då
ses som en förändring av likvärdighet. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg
att sammansättningen av utlandsfödda elever kan variera över tid och därmed är
det inte självklart att en ökad resultatskillnad jämfört med elever födda i Sverige
nödvändigtvis speglar att skolsystemet skulle ha blivit sämre på att ta hand om
dessa elever. Det kan också vara förutsättningarna som förändrats.19 Ett exempel på detta skulle kunna vara om utlandsfödda i genomsnitt har invandrat vid
högre ålder och därigenom fått mindre tid att lära sig svenska jämfört med om
de i genomsnitt invandrat vid lägre ålder.
I anslutning till att ovanstående indikatorer presenteras i kapitel 4 kommer
följande frågeställningar att försöka besvaras:
• Har betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund förändrats över tid
när det gäller skolresultaten?

•

Har betydelsen av elevens utländska bakgrund förändrats över tid när det
gäller skolresultaten?

18 Se t.ex. OECD 2010.
19 Se t.ex. Skolverket 2004b för en jämförande landanalys av sambandet mellan migrationsbakgrund och elevers resultat och orsaker till dess variation mellan länder.
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Indikatorer som belyser variation i skolors sammansättning med
avseende på olika elevegenskaper, samt hur denna sammansättning
påverkar resultaten för enskilda elever (kapitel 5 och 6)

Skolsegregation med avseende på socioekonomisk bakgrund och
utländsk bakgrund
Oavsett resultat är det intressant att studera hur segregerade skolorna är utifrån
elevsammansättning, dels utifrån den socioekonomiska sammansättningen
och dels utifrån sammansättningen med avseende på utländsk bakgrund. Om
skolsegregationen med avseende på dessa variabler ökar över tid finns risk för
att kamrateffekter och skolmiljö kan leda till olika förutsättningar i elevers
möjligheter att uppnå goda kunskapsresultat.
Det kan även finnas problem med ökad skolsegregation som inte direkt har
att göra med kunskapsresultaten. I ett samhälle där elever från olika bakgrund
i större utsträckning går i olika skolor finns risk för att toleransen mellan olika
samhällsgrupper minskar och att skolans mål att förmedla en gemensam värdegrund försvåras.20 Att blanda elever med olika social och kulturell bakgrund
på samma skolor och i samma klassrum kan således ha ett samhälleligt värde
utöver hur kunskapsresultaten eventuellt påverkas.21 Därmed är dessa mått på
skolsegregation i sig själva relevanta likvärdighetsindikatorer.
Skolsegregation med avseende på dolda aspekter av elevsammansättning
Om det mycket breda begreppet socioekonomisk bakgrund operationaliseras
med endast det ganska smala måttet föräldrars utbildningsnivå finns risk att
flera aspekter av elevens socioekonomiska bakgrund inte fångas upp på ett tillfredställande sätt. Sådana aspekter skulle till exempel kunna vara hur mycket
stöd elever får med skolarbetet hemma samt vilka förväntningar föräldrarna
har på sina barn, något som i slutändan kan yttra sig i hur studiemotiverade
eleverna är och hur väl de presterar i skolan. Visserligen används föräldrars
utbildningsnivå traditionellt just därför att utbildningsnivå tenderar att samvariera med dessa icke observerade aspekter, men måttet är trots allt relativt
begränsat. Det finns då en möjlighet att det, inom till exempel gruppen elever
med lågutbildade föräldrar, finns en betydande variation av icke observerade
hemförhållanden, som i sin tur kan tänkas ha betydelse för elevers skolval och
studieresultat. Det skulle betyda att det finns aspekter av skolsegregation som
är svåra att mäta med de ganska begränsade mått som är tillgängliga från olika
register. Rapporten kommer att undersöka och diskutera om det finns skäl att
20 Kokkonen m.fl. 2010
21 Trumberg 2011. Englund 2000.
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tro att denna så kallade dolda segregation existerar samt i så fall om den har
tilltagit över tid.

Skolans socioekonomiska sammansättning och dess betydelse för
resultat
Eftersom elever med en mer fördelaktig socioekonomisk bakgrund tenderar att
prestera bättre skolresultat är det logiskt att skolor där andelen elever med en
fördelaktig socioekonomisk bakgrund är högre också presterar bättre. Tidigare
studier har visat att det dessutom finns en positiv effekt av att gå på en skola
med hög andel elever med gynnsam socioekonomisk bakgrund, en så kallad
skolnivåeffekt av socioekonomisk bakgrund.22 Denna skolnivåeffekt påverkar
således en elevs förväntade resultat, oavsett elevens egen bakgrund. Skolnivåeffekten med avseende på den socioekonomiska sammansättningen kan fånga
upp skillnader i såväl skolmiljö, utbildningskvalitet och kamrateffekter som
samvarierar med skolans socioekonomiska sammansättning. Därmed kan en
tilltagande skolnivåeffekt indikera en ökad betydelse av vilken skola en elev går
i, vilket i sin tur indikerar en försämrad likvärdighet.
Skolans andel elever med utländsk bakgrund och dess betydelse
för resultat
På samma sätt som det finns en skolnivåeffekt av socioekonomisk bakgrund
finns även en skolnivåeffekt av utländsk bakgrund. I Skolverkets likvärdighetsrapport från 2006 visades på förekomsten av en sådan effekt, som innebär att
elever tenderar att prestera sämre i skolor där andelen utlandsfödda elever är
högre, efter att det kontrollerats för elevernas egna bakgrund. Skolnivåeffekten
av utländsk bakgrund utgör därmed ytterligare en indikator på likvärdighet
och mäts i denna rapport utifrån andelen utlandsfödda elever på skolan.
I anslutning till att ovanstående indikatorer presenteras i kapitel 5 och 6 kommer följande frågeställningar att försöka besvaras:
• Har skolsegregationen (med avseende på socioekonomisk bakgrund och
utländsk bakgrund) förändrats över tid?

•

Finns det dolda aspekter av segregation utifrån elevers bakgrund och egenskaper, och som inte fångas upp i den vanliga statistiken?

•

Har betydelsen av vilken skola elever går i förändrats över tid? Med detta
menas: (a) Har den socioekonomiska sammansättningen på skolan fått
större eller mindre betydelse för att förklara elevers skolresultat? (b) Har

22 Skolverket 2006, OECD 2010.
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sammansättningen på skolan med avseende på andelen utlandsfödda elever
fått en större eller mindre betydelse för att förklara elevers skolresultat?
När svaren på dessa frågeställningar summeras i kapitel 7 kommer även de
slutliga och viktigaste frågeställningarna att besvaras:
• Hur har likvärdigheten i det svenska skolsystemet förändrats under den
undersökta perioden? Vad kan tänkas ligga bakom sådana förändringar?
Förbehåll och avgränsningar
Ovanstående indikatorer belyser visserligen olika aspekter av likvärdighet men
de är samtidigt inte helt oberoende av varandra. Ett förändrat värde i en indikator kan således leda till en förändring i en eller flera andra indikatorer. Det
är därför viktigt att inte bara analysera en enskild indikator utan att analysera
samtliga indikatorer tillsammans för att få en bättre bild av på vilka grunder de
i slutändan säger något om huruvida likvärdigheten har förändrats.
Rapportens huvudsakliga fokus ligger på likvärdighet dels utifrån ett
generellt resultatperspektiv och dessutom utifrån elevernas socioekonomiska
förhållande och utländska bakgrund. Det innebär inte att exempelvis könsskillnader och likvärdighet för funktionshindrade är mindre viktiga men av
tid- och utrymmesskäl behandlas de inte i denna rapport. Rapporten avgränsar
sig också till att analysera likvärdighetens utveckling i grundskolan.

1.4 Datakällor och metod
Metodansatsen i rapporten är kvantitativ och syftar till att tydliggöra systematiska mönster och strukturer som kan användas för generaliseringar. Analyserna i rapporten och de källor som åberopas bygger således endast i mycket
begränsad utsträckning på icke representativa fallstudier.
Den statistiska metod som använts i de flesta analyserna är regressionsanalys
i flera nivåer.23 I rapporten används ofta uttryck som effekten av en variabel
på resultaten. Ordet effekt ska inte tolkas i kausal mening då det i sådana här
tvärsnittsstudier är svårt att kunna bevisa ett orsak-verkan-samband. Istället ska
ordet effekt tolkas som att det finns en statistisk samvariation mellan variabeln
ifråga och resultat.

23 De programvaror som använts är HLM 6.0 och PASW 18 (SPSS).
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Rapporten baseras på analyser av olika datakällor:
• PISA 2000–2009 (15-åringar, Läsförståelse, Matematik och Naturvetenskap).

•

TIMSS 1995–2007 (årskurs 8, 14-åringar, Matematik och Naturvetenskap).

•
•

PIRLS 2001–2006 (årskurs 4, 10-åringar, Läsförståelse).
Slutbetyg från grundskolan 1998–2011 (årskurs 9, meritvärde samt
enskilda betyg i matematik och engelska).

•

Registerdata om föräldrars utbildningsnivå och födelseland samt elevens
födelseland.

För att mäta kunskapsutvecklingen används betyg och internationella kunskapsmätningar. De olika datakällorna ger delvis olika bilder av kunskapsutvecklingen över tid och detta påverkar också likvärdighetsanalyserna. I grunden är analyserna en uppföljning av likvärdighetsrapporten från 2006 – därför
används inte de nationella proven i analyserna. Dessutom har de nationella
proven andra syften än att mäta kunskapsutvecklingen över tid och de är inte
konstruerade för trendmätning.
PISA, TIMSS och PIRLS är urvalsstudier med riksrepresentativa urval.24
Säkerheten i resultaten på nationell nivå är hög.25 Studierna är dessutom konstruerade för att mäta trend, dvs. förändringar över tid. Men eftersom de är
urvalsstudier blir analyserna osäkrare när undergrupper eller specifika variabler
analyseras. Speciellt gäller detta vid jämförelser över tid då osäkerheten från de
enskilda mättillfällena adderas.
De internationella studierna är inte direkt härledda ur svenska läro- och
kursplaner. Jämförande analyser visar dock att de internationella studiernas
ramverk och provuppgifter har hög överensstämmelse med de svenska kursplanerna och de nationella proven. Studierna har alltså hög relevans för Sverige.26
Ett problem är dock att de internationella studierna endast täcker en del av
grundskolans ämnen.
24 Urvalens storlek varierar något med undersökning och år men är ungefär 4 000–5 000
elever från ca 150–200 skolor. I PISA görs ett skolrepresentativt urval av 25–30 elever per
skola medan TIMSS och PIRLS tar en eller två slumpmässigt valda klasser per skola.
25 En analys av PISA-skolornas meritvärde visar att de endast ligger någon poäng över ett
rikssnitt och att denna överensstämmelse är lika god för samtliga år 2000, 2003, 2006 och
2009.
26 Se Skolverket 2006b och 2006c och Skolverket 2008 för analyser av skillnader och likheter
mellan internationella studier och nationella kursplaner. Se Mullis m.fl. 2008 appendix C,
Martin m.fl. 2008 appendix C där det genomförts så kallade känslighetsanalyser (TCMA)
för TIMSS där man undersöker om Sveriges resultat förändras när uppgifter som inte
motsvarar mål i de svenska kursplanerna exkluderas. Dessa analyser visar inte på mer än
marginella förändringar i de svenska resultaten.
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Betygen samlas in för samtliga elever och därmed finns ingen osäkerhet utifrån
ett urvalsperspektiv. Det gör det möjligt att belysa olika undergrupper, t.ex
elever med utländsk bakgrund och grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund. Betygen täcker också grundskolans samtliga ämnen. Principiellt sett bör naturligtvis betygen ha en mycket hög validitet. Betygen ska sättas
utifrån betygskriterierna i kursplanerna. Det finns dock skäl att tro att betygen
inte fullt ut speglar elevernas kunskaper. Skolverket redovisar exempelvis årligen statistik som visar på betydande systematiska skillnader i överensstämmelsen mellan grundskolors genomsnittliga resultat på de nationella proven och
skolans genomsnittliga slutbetyg.27
Det finns också tecken på en viss ”betygsinflation”, dvs. att kraven för att
få ett visst betyg sjunker över tid. Betygen har ökat eller legat på samma nivå
samtidigt som de internationella kunskapsmätningarna relativt entydigt visar
att de svenska elevernas kunskaper sjunker. Det är också tydligt att betygsinflationen är mer omfattande i ämnen som saknar stark normering i form
av nationella prov.28 Mer specifikt visar analyser av sambandet mellan betyg
och resultat på de nationella proven att lärare har en benägenhet att godkänna
elever i betygsättningen, även om de inte uppnår målen. Dessutom visar analyser av matematikämnet att kraven för ett visst betyg är högre på högpresterande skolor.29 Båda dessa fenomen tenderar att ha en dämpande effekt på den
totala betygsvariationen. Avvikelser i betygssättningen av den art som beskrivs
ovan tenderar därmed att underskatta likvärdighetsproblemet.
I rapporten är syftet att analysera likvärdighet utifrån reella kunskaper.
Betygen har vissa brister som trendmått, men det är viktigt att komma ihåg
att avgångsbetygen från grundskolan är relevanta likvärdighetsmått i sig själva
eftersom de har betydelse för både elever och skolor, oavsett om betygen sätts
”rättvist” eller inte.30
I analyserna används vidare olika mått på elevernas socioekonomiska
bakgrund. Också härvidlag har olika datakällor olika egenskaper och därmed också olika för- och nackdelar. De internationella studiernas uppgifter
om elevernas bakgrund bygger på elevernas svar i enkäter.31 Det finns skäl
att misstänka att elever missbedömer flera av bakgrundsfrågorna, exempelvis
föräldrars utbildningsnivå, vilket ökar osäkerheten i dessa mått. Å andra sidan
ger uppgifterna från elevenkäterna värdefull kompletterande information
om elevens socioekonomiska bakgrund så som uppgifter om antal böcker i
27
28
29
30
31

Skolverket 2012.
Skolverket 2009a, sid 48.
Se Skolverket 2007c, kap 5 och 7.
Skolverket 2009a s.79. Se även Rudolphi 2011 s.17f.
Enkätfrågorna finns tillgängliga på Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/statistik_och_analys/internationella_studier
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hemmet, tillgång till dagstidning, egen studieplats m.m. I PISA har flera olika
mått och uppgifter använts till att skapa ett socioekonomiskt index (ESCS)32
som fångar upp en bredare aspekt av elevens socioekonomiska bakgrund än
vad enbart uppgift om föräldrarnas utbildning gör. Bedömningen är att även
om det finns brister i delar av detta index ger det en trovärdig bild av elevens
socioekonomiska bakgrund.
I analyserna av betygen används registerdata på föräldrarnas utbildningsbakgrund. Fördelen är naturligtvis att sådana data är mycket pålitliga. Föräldrars
utbildningsnivå täcker däremot inte in alla väsentliga aspekter av socioekonomisk bakgrund. Måttet som använts för föräldrarnas utbildning är dessutom
grovt. I de flesta analyser i rapporten används en indelning av föräldrarnas
utbildning i två nivåer: om de har en eftergymnasial utbildning eller inte. För
de senaste åren har dock även en mer preciserad variabel i sju nivåer använts
i vissa analyser. En orsak till att använda få nivåer på föräldrars utbildning är
analyserna annars kan bli mycket komplexa och resultaten svårtolkade.33 Det
bör dock påpekas att det är mycket stora skillnader i betygsresultat mellan
elever beroende på vilken högskoleutbildning föräldrarna har.34
Ovanstående genomgång visar varför det är viktigt att inte bara förlita sig
på resultaten från en enskild undersökning eller källa utan att med utgångs
punkter i olika undersökningar göra en samlad bedömning av hur likvärdigheten har förändrats över tid.

32 ESCS står för PISA index for Economic, Social and Cultural Status och bygger på elevuppgifter om föräldrars yrkesstatus, ekonomiska situation, utbildningsnivå samt kulturella
kapital och där t.ex. uppgifter om eleven har tillgång till en studieplats där denne kan arbeta
ostört eller har tillgång till Internet ingår.
33 De forskare som refereras har också har använt en grov indelning av utbildning även om
de haft tillgång till mer precisa uppgifter (Östh m.fl. 2010, Böhlmark & Holmlund 2011,
Gustafsson och Yang Hansen 2011). Ett problem med att använda mer precisa uppgifter är
svårigheten att rangordna utbildningsnivåerna och använda dem som kontinuerliga variabler
i de statistiska analyserna.
34 2011 hade elever med mödrar som doktorerat ett meritvärde på 263 poäng medan elever
till mödrar som enbart läst 20 poäng på högskolan hade ett meritvärde på 221 poäng. Båda
grupperna räknas in i kategorin ”eftergymnasial utbildning”.
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2. Hur varierar resultaten mellan elever?
I detta kapitel avhandlas hur elevers resultat varierar och hur denna variation
har förändrats över tid. Med variation i resultat menas hur stora resultatskillnaderna är mellan elever med höga och låga studieresultat.
Variationen i resultat mellan alla elever i landet benämns den totala variationen i elevresultat och mäts i denna rapport med standardavvikelsen.35 En
stor variation innebär att det är stora skillnader mellan elevers resultat och liten
variation att skillnaderna är små. I avsnitt 2.1 presenteras utvecklingen av den
totala variationen enligt betygen, dels i form av meritvärdet och dels i form av
de enskilda betygen i matematik och engelska.36 I avsnitt 2.2 presenteras motsvarande utveckling av den totala resultatvariationen enligt de internationella
studierna.

2.1 Den totala variationen i elevers resultat enligt betygen
I figur 2.1 presenteras hur den totala variationen i elevers meritvärde förändrats mellan åren 1998 och 2011. Meritvärdena är transformerade för att
underlätta jämförelser av variationen över tid med motsvarande variation i
enskilda betyg.37 1998 är det första år elever som gick ut grundskolan blev
bedömda enligt det kriterierelaterade betygsystemet. I det tidigare, relativa,
betygsystemet var jämförelser över tid av den totala spridningen meningslösa
då fördelningen av betyg per definition skulle konstanthållas från år till år.38
Det kriterierelaterade betygsystemet är avsett att bedöma absoluta kunskaper
och bör därför, per definition, kunna reflektera eventuella förändringar i såväl
elevers kunskapsnivå som förändringar i fördelningen av elevers kunskaper
över tid.

35 Standardavvikelsen i elevers resultat är det genomsnittliga avståndet mellan en elevs resultat
och det nationella genomsnittet. Det fångar således upp spridning i resultat sett över alla
elever, inte bara skillnaden mellan de mest högpresterande och lågpresterande eleverna.
36 Varje betyg räknas om till en poäng enligt: Ej uppnått målen = 0 poäng, Godkänd = 10
poäng, Väl Godkänd = 15 poäng, Mycket Väl Godkänd = 20 poäng. I princip utgörs meritvärdet av summan av elevens 16 högsta betyg med restriktionen att betygen i kärnämnena
svenska (eller svenska som andra språk), engelska och matematik måste räknas med.
37 Se fotnot till figur 2.1 för förklaring.
38 Se t.ex. Skolverket 2004a s.94ff.
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Figur 2.1 Total variation i meritvärde, 1998–2011, mätt som standardavvikelsen i den transformerade meritvärdespoängen (Z-värden).39 Observera att skalan på den vertikala axeln inte
startar på noll.
total variation i meritvärde
1,10

standardavvikelse i den transformerade meritvärdespoängen

1,08
1,06
1,04
1,02
1,00
0,98
0,96
0,94
0,92
0,90
-98

-99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

-09

-10

-11

år

I figur 2.1 syns att den totala variationen i meritvärde ökat sett över hela
2.1 (fig 1)
tidsperioden men att ökningen inte varit kontinuerlig.
Mellan 1998 och 2001
skedde en ganska markant ökning av den totala variationen, som sedan planar
ut och till och med minskar något under första halvan av 00-talet. Under
senare delen av 00-talet, har spridningen däremot åter ökat under flera år fram
till 2010. Det sista året i tidserien, 2011, sker dock en minskning. Det är för
tidigt att säga om detta kan vara början på en nedåtgående trend eller bara ett
tillfälligt avbrott i den underliggande trenden. Sett över hela tidsperioden är
ökningen i meritvärdets spridning, mätt med standardavvikelsen, 11 procent.
Att det skett en ökad spridning i meritvärde mellan elever är odiskutabelt då
data bygger på hela årskullen och därför finns ingen slumpmässighet i urvalet.
Men betyder det att spridningen i elevers kunskaper nödvändigtvis har ökat
under tidsperioden? Ett problem som nämndes redan i inledningskapitlet är
att betygen sätts av lärare och att varje lärare gör sin bedömning utifrån sin
egen erfarenhet och sin egen tolkning av betygskriterierna. Således finns ett
inte obetydligt reliabilitetsproblem med betygen som kunskapsmått. Detta
skulle kunna ha påverkat spridningen i betyg vid implementeringsskedet av det
nya betygsystemet.
39 Z-värdet för varje elev har beräknats genom att först ta differensen mellan elevens meritvärde och det genomsnittliga meritvärdet för hela tidsperioden (1998–2011) och sedan
dividera med standardavvikelsen i meritvärde för hela tidsperioden (1998–2011). Figur 2.1
visar den årsvisa standardavvikelsen i dessa Z-värden.
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En rimlig förklaring till åtminstone en del av ökningen av spridningen i
meritvärde under slutet av 1990-talet och tidigt 00-tal skulle kunna ha att göra
med att det nya betygsystemet nyligen införts och att lärarna därför kände
sig något osäkra på hur betygskriterierna skulle tolkas. Dessutom fanns inte
nationellt fastslagna betygskriterier för betyget Mycket väl godkänd förrän år
2000. Därmed kan det tänkas att lärarna valt att vara försiktiga med att sätta
de allra högsta betygen (MVG) eller bedöma att eleven inte uppnått målen.
Efter något eller några år, då systemet börjat sätta sig, skulle däremot lärarna
börja använda hela skalan av betyg i större utsträckning, vilket skulle leda till
en ökad observerad variation i meritvärde mellan elever.40
Även om det är troligt att en del, och kanske till och med den största delen,
av den variationsökning i meritvärde som skedde mellan 1998–2001 har att
göra med betygsättning snarare än förändringar i kunskapers spridning, så
är det betydligt svårare att använda samma resonemang när det gäller den
ökning som skett mellan 2006 och 2010. Det är naturligtvis teoretiskt möjligt
att tänka sig att betygsättningen kan ha utvecklats olika mellan olika skolor
och regioner på så sätt att en ökad spridning uppstått. Skolverkets analyser av
betygsättningen visar visserligen på att betygsättningen varierar mellan skolor
men däremot finns inga tecken på att denna variation skulle ha ökat över tid,
åtminstone inte skolors betygssättning relativt de nationella proven.41 Det är
därmed troligt att denna ökade spridning under senare år i elevers meritvärde
speglar en reell ökning i variation i kunskaper.
I figur 2.2 presenteras motsvarande utveckling av den totala variationen i de
enskilda betygen i matematik respektive engelska. Orsaken till att matematik
och engelska analyseras beror på att det i dessa ämnen ges nationella prov, och
eftersom proven stärker betygens koppling till elevernas kunskaper är det troligt
att betygen i ämnen med nationella prov på ett bättre sätt än i andra ämnen och
jämfört det sammanlagda meritvärdet speglar den ”reella” kunskapsutvecklingen.
Även i svenska ges nationella prov men eftersom en grupp elever läser svenska
som andraspråk är svenskämnet mer svåranalyserat över tid.

40 Denna ovan beskrivna hypotes ska ej förväxlas med betygsinflation. Med betygsinflation
avses relationen mellan betygsutveckling och elevernas faktiska kunskapsutveckling där
lärarnas genomsnittliga krav för ett visst betygssteg sjunker över tid. Betygsinflation kan
alltså råda oavsett om betygen stiger, är oförändrade eller sjunker. Den effekt som enligt
ovanstående hypotes anses ha haft störst betydelse under perioden från 1998 till ungefär
2001 är istället en anpassning av betygsättningen som sker under en begränsad tid och som
även innebar att fler elever bedömdes att inte uppnå målen och samtidigt fler elever gavs
betyget MVG. Hypotesen motsäger dock inte att det samtidigt även kan ha skett en viss
allmän betygsinflation under samma tidsperiod.
41 Skolverket 2012 s.21.
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Figur 2.2 Total variation i matematik- och engelskabetyg, 1998–2011, mätt som standardavvikelsen i den transformerade betygspoängen (Z-värden, se fotnot till figur 2.1). Observera att
skalan på den vertikala axeln inte startar på noll.
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2.2 (fig 2) i visar i stora drag på samma
Utvecklingen i matematik- respektive engelskabetyget
utveckling, dvs. en ökad spridning. Den stora skillnaden jämfört med meritvärdet
är att spridningen ökar relativt jämnt över hela tidsperioden. Detta gäller speciellt i
matematik. Ökningen över hela tidsperioden är också större jämfört med meritvärdet, ca 16 procent i matematik och knappt 13 procent i engelska.
Den del av den totala ökningen i spridning som sker under de första åren
(1998–2001) är betydligt mindre för både matematik och engelska jämfört
med för meritvärdet. För meritvärdet sker i stort sett hela den totala ökningen
mellan 1998–2001. Motsvarande andel för matematik och engelska är ungefär
50 procent. Det är också värt att uppmärksamma hur olika utvecklingen ser
ut det sista året i tidserien. Variationen i meritvärdet sjunker plötsligt mellan
2010 och 2011 medan variationen i både engelska och matematikbetyget visar
på en fortsatt ökning utan några tendenser till avmattning.
Andra studier har visat att betygsutvecklingen i form av medelvärden (inte
spridning) ökat betydligt mer i ämnen utan stöd av nationella prov, framförallt
de praktiskt-estetiska ämnena.42 Detta kan tolkas som en tydlig indikation på
att det förekommer mer betygsinflation i dessa ämnen. En rimlig bedömning
är därför att betygen i matematik och engelska kan antas vara mer pålitliga

42 Skolverket 2009c, sid 52ff.
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som mått på kunskap än hela meritvärdet. Analysen ovan antyder i så fall att
det kan ha skett en större ökning i den totala variationen i ”reella” kunskaper
om man fäster större tilltro till betygen i matematik och engelska jämfört med
meritvärdet.
Men även betygen i matematik och engelska kan ifrågasättas som tillförlitliga kunskapsmått när det gäller att mäta variation över tid. Analyser av
sambandet mellan betyg och resultat på de nationella proven visar att lärare
har en benägenhet att godkänna elever i betygsättningen även om de inte uppnått godkänt på de nationella proven. Dessutom visar analyser av matematikämnet att kraven för ett visst betyg tenderar att vara högre på skolor med höga
skolresultat (”relativ betygsättning”).43 Båda dessa fenomen tenderar att ha en
dämpande effekt på den totala betygsvariationen. Därmed är det troligt att den
totala variationen i kunskaper kan vara större och ökat mer än vad betygen
visar.44
En av de möjliga delförklaringarna till den ökade spridningen på senare år
kan sökas i invandringen då de elever som är födda i utlandet i kohorterna
som gick ut grundskolan under de senaste åren har invandrat vid betydligt
senare ålder jämfört med tidigare kohorter. Den genomsnittliga invandringsåldern (för de elever som går ut grundskolan dessa år) har legat på ungefär
7 år under större delen av 00-talet men började öka från 2008 och framåt och
låg 2010 på ca 9 år. Om alla utlandsfödda elever exkluderas i analyserna visar
det sig att spridningen i meritvärde respektive betyg i engelska under senare år
(2006–2010) har ökat med mindre än en procent. I matematikbetyget kvarstår
däremot större delen av ökningen mellan 2006–2010.
Alternativa utfallsmått utifrån betygen
Spridningen i resultat går även att illustrera genom att studera två ytterligheter:
dels genom andelen elever som inte når gymnasiebehörighet (det vill säga inte
når godkänt betyg i matematik, svenska/svenska som andraspråk eller engelska) dels genom andelen elever som uppnår maximalt meritvärde (320 poäng).

43 Se Skolverket 2007c, sidan 60.
44 Benägenheten att godkänna elever som inte uppnått målen (”snällbetygseffekten”) dämpar
dels nivån på den totala variationen i betyg. Dessutom kommer denna dämpande effekt
på den totala betygsvariationen att bli större om den totala variationen i kunskaper ökar.
När det gäller att kravet för ett visst betyg tenderar att vara högre på högpresterande skolor
(”relativ betygsättningseffekt”), dämpar den också nivån på den totala variationen i betyg,
under förutsättning att det finns skillnader i skolors genomsnittliga kunskapsnivå (vilket
visas i kapitel 3). Dessutom kommer denna dämpande effekt på den totala betygsvariationen att bli större om kunskapsspridningen mellan skolor ökar över tid (vilket också visas i
kapitel 3).

LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA?

27

Figur 2.3 Andel obehöriga elever till gymnasieskolan respektive andelen elever med maximalt
meritvärde (320 poäng), 1998–2011.
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Figur 2.3 visar att andelen obehöriga elever
har
2.3 (fig
3) ökat mer eller mindre kontinuerligt efter 2003, från ungefär 10 till ca 12 procent. Intressant att notera,
men som inte framgår av figuren, är att hela försämringen i behörighet sker för
elever som går i kommunala skolor – för elever i fristående skolor är andelen
obehöriga elever konstant.45 Samtidigt har andelen elever med maximal meritvärdespoäng också ökat kontinuerligt under hela tidsperioden.46 Utifrån denna
analys är det tydligt att det blivit fler högpresterande elever samtidigt som det
blivit fler elever som inte uppnår gymnasiebehörighet, en ytterligare indikation
på att den totala resultatvariationen har ökat över tidsperioden.
Slutsatsen är att det skett en ökning av den totala variationen i betyg. En del
av denna ökning kan antagligen förklaras med ändrad betygsättning i början
av den undersökta tidsperioden. Den ökade spridning som kan observeras efter
2001, i matematik och engelska, kan dock knappast förklaras med förändringar i betygsättningen.

45 Skolverket 2011a s.56
46 Det är en likartad ökning av andel elever med maxbetyg på kommunala skolor (från 0,3 till
1, 5 procent) och fristående skolor (från 1,0 till 3,9 procent ) mellan 1998–2011.
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2.2 Den totala variationen i elevers resultat enligt
internationella studier
Hur ser då utvecklingen ut i den totala variationen i elevers resultat enligt de
internationella kunskapsundersökningarna? Den studie som går längst tillbaka i
tiden när det gäller jämförbara mätningar av elevresultat är IEA Reading Literacy 1991 och 2001, en undersökning om läsförståelse hos elever i årskurs 3
(9-åringar). Enligt de analyser som gjorts av dessa studier har det inte skett några
förändringar i den totala variationen i elevresultat mellan 1991 och 2001.47
I PIRLS, som kan ses som Reading Literacy-studiernas efterföljare men
för årskurs 4, och som genomfördes 2001 och 2006, syns inte heller någon
förändring i den totala variationen i elevers läsförståelse.
PIRLS och Reading Literacy-studierna mäter kunskaper hos elever på ett
relativt tidigt stadium i grundskolan och har ur det perspektivet inte samma
relevans när det gäller att utvärdera hela grundskolan. TIMSS och PISA är ur
det perspektivet mer relevanta.
TIMSS (Trends In Mathematics and Science Study) mäter årskurs 8-elevers
kunskaper i matematik och naturvetenskap.48 Jämförbara data för Sverige finns
för 1995, 2003 och 2007. I figur 2.4 visas den relativa förändringen i total
variation i resultat i enligt TIMSS med 1995 som basår.

47 Yang-Hansen 2008.
48 TIMSS undersöker även årskurs 4-elever men Sverige har bara deltagit en gång 2007, och
därmed finns inga möjligheter till trendanalyser för denna grupp.
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Figur 2.4 Förändring i total variation i elevers resultat enligt TIMSS, matematik och naturvetenskap. Den relativa förändringen är beräknad som kvoten mellan standardavvikelsen för
ett år och startåret (1995). Därmed kan förändringarna i de två ämnena uttryckas på samma
skala.
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2.4 (fig 20)

Figur 2.4 visar att den totala variationen i elevers resultat verkar ha minskat
mellan 1995 och 2003 i både matematik och naturvetenskap, men minskningen är endast statistiskt signifikant för naturvetenskap.49 Mellan 2003
och 2007 har variationen ökat något i naturvetenskap men ökningen är inte
statistiskt signifikant och i matematik är variationen i stort sett oförändrad.
Sett över hela tidsperioden 1995–2007 finns en statistiskt signifikant nedgång
av resultatspridningen i matematik men inte i naturvetenskap.
Den tredje och sista internationella undersökningen som ger möjlighet till
jämförelser av kunskapsvariationen mellan elever över tid är PISA som startades år 2000 och genomförde den senaste undersökningen 2009.

49 För TIMSS 2003 var bortfallet ovanligt stort (13 procent). Det skulle ha kunnat påverka
skattningen av den totala variationen för 2003. Inga bortfallsanalyser har kunnat göras i
syfte att ge klarhet i den frågan.
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I figur 2.5 visas den totala variationen i elevresultat enligt PISA. Tyvärr är
det endast möjligt att jämföra spridningsresultat för hela tidsperioden 2000
till 2009 i läsförståelse, för perioden 2003–2009 i matematik och endast för
2006–2009 i naturvetenskap.50
Figur 2.5 Förändring i total variation i elevresultat enligt PISA, i läsförståelse, matematik och
naturvetenskap. Förändringen är mätt som den relativa förändringen i standardavvikelsen
jämfört med startåret för respektive ämnesområde enligt samma princip som för resultaten
i figur 2.4.
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Figur 2.5 visar att den totala variationen i läsförståelse har ökat, sett över hela
tidsperioden. Ökningen är ca sju procent och statistiskt signifikant. I matematik finns ingen långsiktig trend. Spridningen minskade mellan 2003 och 2006
för att sedan öka i stort sett lika mycket mellan 2006 och 2009. Båda förändringarna är dock statistiskt signifikanta. Slutligen så visar resultaten i naturvetenskap på en signifikant ökning mellan 2006 och 2009.

50 I PISA är ett ämnesområde huvudområde vid varje undersökningsomgång. Inte förrän ett
ämne varit huvudområde kan instrumentet slutgiltigt slås fast/stabiliseras. Därefter kan
instrumentet skalas ner till en ”minikopia” av instrumentet när det var huvudområde vilket
möjliggör jämförelser över tid. Innan ämnesområdet varit huvudämne är inte innehållet i
instrumentet nödvändigtvis representativt för det slutgiltiga instrumentet. Läsförståelse var
huvudområde i PISA 2000 (och 2009), matematik i PISA 2003 och naturvetenskap i PISA
2006, därav de olika långa tidsserierna.
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2.3 Sammanfattning av den totala variationen i elevers
resultat
Den övergripande bilden är att det har skett en viss ökning i spridningen av
elevresultat under 00-talet. Betygsutvecklingen, framförallt i matematik och
engelska, och PISA:s läskunnighetstest, stöder en sådan slutsats. Dessutom
finns det mycket som tyder på att systematiska avvikelser i betygsättningen
har haft en viss dämpande effekt på utvecklingen av den totala variationen i
betygen.51
Bilden är dock inte helt tydlig. TIMSS-undersökningarna visar inte på
någon ökning i den totala resultatvariationen, utan snarare på en minskning
mellan 1995 och 2007. Det ska dock poängteras att mätningarna till viss del
avser olika tidsperioder. Utvecklingen under början och mitten av 00-talet
är därmed svårbedömd. Däremot pekar utvecklingen under senare år på en
ökning i resultatvariationen i såväl betygen, som PISA:s senaste undersökning
(2006–2009), inom samtliga ämnesområden som ingår i studien (läsförståelse,
matematik, naturvetenskap).

51 Detta resultat bygger på att även variationen i skolors resultat har ökat över tid, vilket leder
till att skillnader i betygssättning utifrån skolors olika resultatnivåer får ett större genomslag
och därmed en större dämpande effekt på den totala variationen. Att variationen i skolors
resultat har ökat över tid visas i avsnitt 3.1.
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3. Hur varierar resultaten mellan skolor,
klasser och kommuner?
I detta kapitel avhandlas hur resultaten varierar inom olika nivåer i skolsystemet. Framförallt undersöks hur mycket skolors genomsnittliga resultat varierar,
dvs. hur stora är skillnaderna i resultat mellan landets skolor? Hur denna så
kallade mellanskolsvariation har förändrats över tid analyseras i avsnitt 3.1.
Variationen i resultat mellan skolor kan även vara olika stor och ha utvecklats
olika i olika typer av kommuner. Denna aspekt behandlas också i avsnitt 3.1.
En ytterligare aspekt av resultatvariation är hur mycket resultaten skiljer sig
mellan olika klasser inom samma skola. Mellanklassvariationen behandlas i
avsnitt 3.2. Slutligen visas i avsnitt 3.3 hur mycket resultaten varierar mellan
kommuner.

3.1 Hur varierar resultaten mellan skolor?
Skolvalsreformen och tillkomsten av fristående skolor har gjort att elever i
större utsträckning går i en annan skola än den som ligger närmast hemmet.52
En sådan omflyttning skulle kunna påverka sammansättningen på skolorna,
och därigenom leda till en förändrad mellanskolsvariation. Kommunaliseringen, även om den i sig inte bidragit till en ökad omflyttning av elever, kan
ha påverkat skillnaden mellan skolors (och även kommuners) resultat. Detta
genom att vissa kommuner satsar mer resurser på skolan eller organiserar skolorna bättre jämfört med andra. I förlängningen skulle detta eventuellt kunna
påverka spridningen mellan skolors resultat. Läroplanen från 1994 (Lpo 94)
gav ett större lokalt friutrymme för lärare och skolledare att lägga upp undervisningen och även detta kan ha bidragit till en förändrad variation i skolors
måluppfyllelse. Också andra faktorer kan bidra till skillnader mellan skolors
måluppfyllelse.
Variationen i skolors resultat mäts i denna rapport som andelen av den
totala variationen i elevers resultat som beror på variation mellan skolor. Detta
relativa mått har den fördelen att det ger information om hur mycket eleverna
är segregerade efter resultat, givet en viss total spridning i elevresultat. Först
redovisas mellanskolsvariationens utveckling enligt betygen och sedan enligt de
internationella undersökningarna.
52 Hur stor andel det är som valt en annan skola än den geografiskt eller kommunikationsmässigt närmaste och hur detta har ökat över tid finns inga säkra uppgifter på. Se Trumberg
2011 kap 7 för en ingående analys av elevströmmar mellan skolor i Örebro. Östh m.fl. 2010
undersöker avstånden mellan elevernas boende och elevernas skola år 2000, 2003 och 2006
men kan inte utifrån denna analys ge exakta svar på hur stor andel som verkligen väljer en
annan skola än den geografiskt/kommunikationsmässigt närmaste.
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Mellanskolsvariation enligt betygen

I figur 3.1 visas mellanskolsvariationens utveckling som andel av den totala
variationen i elevers meritvärde. Figuren visar två olika linjer. En linje visar
förändringen av mellanskolsvariationen för samtliga skolor. Den andra linjen
visar förändringen i mellanskolsvariation när endast kommunala skolor har
tagits med i analysen. Motivet är att i någon mån försöka kontrollera för den
effekt som det tilltagande antalet fristående skolor kan ha haft på spridningen
i meritvärde mellan skolor.
Figur 3.1 Mellanskolsvariation enligt betygen. Uttryckt som andel av den totala variationen
(mätt med variansen) i elevers meritvärde, 1998–2011, för samtliga skolor och för kommunala skolor. Skolorna är viktade efter elevantal.
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När samtliga skolor tas med i analysen3.1
har(figandelen
av den totala variationen
i meritvärde som beror på skillnader i skolors genomsnittliga meritvärde mer
än fördubblats, från 8,8 procent 1998 till 18,2 procent 2011. När enbart
kommunala skolor studeras är ökningen inte riktigt lika dramatisk men ändå
betydande, från 7,7 till 12,5 procent för samma tidsperiod.
Detta innebär att sammansättningen på skolorna har homogeniserats med
avseende på meritvärdena, dvs. jämfört med tidigare så är de relativa skillnaderna mellan elever inom skolor inte lika stora. Däremot har de relativa skillnaderna mellan skolor blivit större. Elever som går i samma skolor har blivit mer
lika varandra utifrån meritvärdet – i allt högre grad har det skett en ”sortering”
utifrån studieresultat. Fortfarande är dock variationen i resultat betydligt större
inom skolor än mellan skolor. För 2011 gäller till exempel att över 80 procent
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av all variation i meritvärde kan förklaras med variation inom skolorna medan
mindre än 20 procent kan förklaras med variation mellan skolorna. Men skillnaden mellan skolor har alltså ökat.
Ett annat sätt att illustrera att skolorna blivit mer ”sorterade” utifrån elevernas studieresultat är att jämföra två ”extremer” – å ena sidan andelen elever
som går i skolor där minst 20 procent av skolkamraterna inte når gymnasiebehörighet – å andra sidan andelen elever som går i skolor där högst 1 procent
inte når gymnasiebehörighet.
Figur 3.2 Andel elever i skolor med hög respektive låg andel obehöriga elever, 1998–2011.
En elev är obehörig till gymnasiet om den inte uppnår minst Godkänt i samtliga tre ämnen;
svenska (eller svenska som andra språk), matematik och engelska.
andel elever i skolor med minst 20 % obehöriga
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Figur 3.2 visar att det skett tydlig ”sortering”
3.2 (fig 8)utifrån resultat. Sedan mitten
av 00-talet är det en allt större andel elever som går i skolor där många elever
(minst 20 procent) inte når gymnasiebehörighet.53 Under samma period sker
också en ökning av andelen elever som går i skolor där nästan alla elever (minst
99 procent) når gymnasiebehörighet – således en tydlig polarisering mellan
skolorna utifrån studieresultat.
Figur 3.1 visar en samvariation mellan ökad mellanskolsvariation och
ökningen av fristående skolor som tog fart under slutet av 1990-talet och
sedan fortsatt under 00-talet. Ökningen av mellanskolsvariationen är inte lika
53 Det kan i viss mån påverkas av en ökning av andelen skolor med många elever med utländsk
bakgrund. Se figur 5.3 samt Skolverket 2011a s.184ff.
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kraftig när endast kommunala skolors resultat analyseras. Detta skulle kunna
tolkas som att det ökade antalet fristående skolor har bidragit till att öka spridningen mellan skolor. Men även utan de fristående skolorna har spridningen
mellan skolors resultat ökat. Framväxten av fristående skolor kan därmed inte
ensamt stå till svars för den ökade spridningen i meritvärde mellan skolor, även
om det är troligt att den varit en bidragande faktor. Valfrihetsreformens generalitet, dvs. att elever inte bara kan välja att gå i en fristående skola utan även
byta till en annan kommunal skola har sannolikt också haft betydelse.54
Mellanskolsvariation och betygssättning

Hur kan dessa resultat tolkas utifrån hypotesen om anpassning till det nya
betygsystemet, vilket diskuterades i kapitel 2? Hypotesen gick ut på att införandet av ett nytt betygsystem ledde till en minskad variation i betyg i genomförandeskedet, som sedan ökade när lärarna i högre utsträckning började
använda hela betygskalan. Det är möjligt, att om lärare i allmänhet höll igen
med både de högsta och lägsta betygen på ett likartat sätt i alla skolor, så skulle
skolor med många högpresterande elever kunna få ett lägre genomsnittligt
meritvärde jämfört med skolans ”egentliga” kunskapsnivå, medan skolor med
många lågt presterande elever skulle få ett högre genomsnittligt meritvärde
jämfört med skolans ”egentliga” kunskapsnivå. I så fall skulle även den ökade
spridningen mellan skolor i början av tidsperioden till viss del kunna vara ett
uttryck för det nyinförda betygsystemet.
Det som talar emot denna hypotes när det gäller mellanskolsvariationen
är att mellanskolsvariationen har ökat mer eller mindre konstant under hela
tidsperioden och visar inga tecken på att avta. Om den ökade variationen
mellan skolor helt och hållet skulle kunna förklaras med införandet av ett nytt
betygsystem verkar det rimligt att även denna ökning i variation skulle ha mattats av efter några år. Så har uppenbarligen inte skett.
En annan hypotes är att det utvecklas lokala tolkningar, ”betygskulturer”,
på olika skolor och som dessutom kanske blir mer avvikande med tiden. Enligt
Skolverkets analyser av betygsättningen påvisas visserligen att det finns stora
olikheter i hur betygen sätts på olika skolor i förhållande till de nationella
proven men det finns ingenting som tyder på att denna variation skulle ha vare
sig avtagit eller tilltagit under 2000-talets första decennium.55

54 Inte heller det faktum att det blivit fler skolor och att den genomsnittliga skolstorleken
minskat över tid kan förklara mellanskolsvariationens utveckling. Visserligen kommer mellanskolsvariationen att öka om skolorna delas upp på flera mindre enheter, allt annat lika,
men den effekten är inte så stor att den har haft någon större betydelse. Se appendix A1 för
en mer utförlig beskrivning av analysen som ligger till grund för den bedömningen.
55 Skolverket 2012 s.21.
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Utifrån diskussionen i avsnitt 2.1 om att betygen i matematik och engelska
kanske är mer pålitliga som kunskapsmått än meritvärdet så har även motsvarande analys av mellanskolsvariation gjorts med summan av matematik och
engelskbetyget som resultatmått. Analysen visar på samma utveckling med en
ökning från 8,1 procent 1998 till 15,3 procent 2011. Nivån på mellanskolsvariationen är således något lägre, vilket möjligtvis skulle kunna tolkas som att en
viss del av mellanskolsvariationen i meritvärdet kanske kan motsvara skillnader
i betygsättning, snarare än skillnader i kunskaper. Men den betydande delen
av mellanskolsvariationen och dess ökning kvarstår även med engelska- och
matematikbetyg som resultatmått.
Samtidigt kan systematiska avvikelser i betygsättning även leda till att
mellanskolsvariationen underskattas utifrån analysen av betygen. Både benägenheten att inte vilja underkänna elever och tendensen till att betygskraven är
högre på högpresterande skolor dämpar en ökad mellanskolsvariation i betyg.56
Skolvariation enligt internationella studier

Ett annat sätt att ta reda på om den ökande mellanskolsvariationen handlar
om en skillnad i reella kunskaper och inte enbart beror på lärarnas betygssättning är att analysera resultaten i internationella kunskapsmätningar. Här finns
endast PISA att tillgå, då IEA-studierna TIMSS och PIRLS arbetar med klassurval, vilka inte är skolrepresentativa på samma sätt som PISA, som arbetar
med skolurval. I detta avsnitt presenteras därför enbart resultat från PISAundersökningarna.
I figur 3.3 visas den relativa mellanskolsvariationen i läsförståelse, matematik och naturvetenskap för tidsperioden 2000–2009.

56 Utifrån analyser av betyg och provbetyg i matematik för tidsperioden 2003–2010 är den
relativa effekten ungefär 10 procent och med en korrelation på ungefär 0,2 beroende på år.
Det är således inget deterministiskt samband men statistiskt signifikant.
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Figur 3.3 Mellanskolsvariation enligt PISA 2000–2009. Uttryckt som andel av den totala
variationen i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.
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PISA-undersökningarna visar, precis som
betygen, på en klart tilltagande mel3.3 (fig 22)
lanskolsvariation inom samtliga studerade ämnesområden, även om mellanskolvariationen i läsförståelse har avtagit mellan 2006 och 2009.57 Sett över
hela tidsperioden 2000–2009, har mellanskolsvariationen i läsförståelse ökat
från 9,1 till 15,3 procent. I matematik har den mellan 2003 till 2009 ökat från
10,9 till 17,6 procent och i naturvetenskap, mellan 2006–2009, ökat från 11,6
till 15,7 procent.
Bilden stämmer således mycket väl överens med motsvarande bild enligt
betygen. Eftersom det finns vissa frågeställningar om hur betygen sätts, vilket
försvårar tolkningen av utvecklingen av mellanskolsvariationen i meritvärde,
visar resultatbilden enligt PISA att det verkligen skett en reell ökning i variationen mellan skolors genomsnittliga kunskapsnivå under tidsperioden. Den
mest rimliga tolkningen är därmed, att även ökningen i variation i skolors
genomsnittliga meritvärde, i alla fall till en betydande del, verkligen speglar
en ökad variation i skolors genomsnittliga kunskapsnivåer. Dessutom är det
troligt att systematiska skillnader i skolors betygsättning som samvarierar med

57 För läsförståelse 2009 är OECD:s officiella skattning av mellanskolsvariationen 19,3 procent, men enligt Skolverkets egna beräkningar är den endast 15,3 procent. Vad gäller övriga
mätpunkter stämmer dock OECD:s och Skolverkets beräkningar väl överens.
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skolors resultatnivå (relativ betygsättning), snarare har haft en viss dämpande
effekt på ökningen i mellanskolsvariation.
Sammanfattningsvis är utvecklingen när det gäller resultatvariationen mellan skolor mycket tydlig. Det har skett en kraftig ökning av mellanskolsvariationen enligt samtliga resultatmått som analyserats. Denna ökning sker
visserligen från en, i ett internationellt perspektiv, låg nivå men ökningstakten
måste ändå anses oroväckande snabb.
Skolvariation inom olika kommuntyper

Att resultatvariationen mellan skolor ökat i landet som helhet visades i föregående analys. Men har den utvecklingen sett likadan ut i alla landets kommuner? Och är mellanskolsvariationen lika stor i alla typer av kommuner, som
till exempel i storstadskommuner och förortskommuner i jämförelse med till
exempel kommuner utanför storstäderna? I figur 3.4 visas den genomsnittliga
mellanskolsvariationen inom kommuner, kategoriserade efter olika kommuntyper.
Figur 3.4 Mellanskolvsariation inom olika typer av kommuner, utifrån meritvärdet,
2001–2010.58
övriga kommuner,
storstäder
mer än 25 000 inv.
större städer
förortskommuner
övriga kommuner
22%
20%
18%
16%

procent

14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

år

58 De presenterade siffrorna bygger på skattade
inom respektive kom3.4mellanskolsvariationer
(fig 23)
mun för de kommuner där det finns minst två skolor. Kommunerna har sedan grupperats
efter kommuntyp och värdet för respektive kommuntyp är det viktade medelvärdet för de
kommuner som ingår i gruppen. Kommuntyperna; Glesbygdskommuner, Pendlingskommuner, Varuproducerande kommuner samt kommuner med mindre än 25 000 invånare har
sammanförts till en kategori med beteckningen Övriga kommuner.
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Figur 3.4 visar att storstäderna (Göteborg, Malmö och Stockholm) har den
högsta nivån på mellanskolsvariation med i genomsnitt ca 18 procent. Storstäderna uppvisar dock ingen kontinuerligt tilltagande mellanskolsvariation,
snarare en nedgång under 00-talets första år, men sedan en tydlig ökning
under 00-talets sista år.
Ökningstakten är störst och mest tydlig bland Förortskommuner och Större
städer. I kategorin Större städer, som omfattar nästan 30 procent av alla elever
i landet, har mellanskolsvariationen nästan fördubblats. I den här kategorin ingår 27 större städer (exempelvis Norrköping, Karlstad, Jönköping och
Helsingborg) men inte Stockholm, Göteborg eller Malmö (som räknas som
Storstäder).
Figuren visar också att den ökade mellanskolsvariationen inte har slagit
igenom i hela landet. De mindre kommunerna, exempelvis glesbygdskommuner och varuproducerande kommuner, som i figuren ingår i gruppen Övriga
kommuner, ligger konstant på en betydligt lägre nivå. De kraftiga förändringar
som syns i den nationella statistiken har alltså inte lämnat spår i hela landet.
Fortfarande finns det en stor grupp elever som bor och undervisas i kommuner
som inte är präglade av växande resultatskillnader mellan skolor. Det är troligt
att etableringen av fristående skolor och möjligheten att välja en annan kommunal skola har varit begränsad i dessa kommuner. Detta indikerar i sin tur ett
samband mellan valfrihetsreformerna och de ökade resultatskillnaderna mellan
skolor.
Slutsatsen är att mellanskolsvariationen är olika stor i olika typer av kommuner och dessutom har utvecklingen i mellanskolsvariation varit olika i olika
typer av kommuner, med den största ökningen i Förortskommuner och Större
städer.

3.2 Hur varierar resultaten mellan klasser?
På samma sätt som resultaten kan variera mellan skolor inom en kommun kan
resultaten också variera mellan klasser inom en och samma skola.
Före reformerna på 1990-talet fanns en mening i den gamla läroplanen (Lgr
80) under avsnittet om likvärdig utbildning som löd:
”…Skolstyrelsen bör verka för att eleverna grupperas så att en så allsidig social
sammansättning som möjligt uppnås i klasser och arbetsenheter.” (Lgr 80, sid 14)
I och med läroplanen 1994 (Lpo 94) togs denna skrivning bort. Ansvaret flyttades från skolstyrelsen till rektor som i fortsättningen kunde sätta samman
klasserna utan någon rekommendation från staten.
Det är då intressant, utifrån ett likvärdighetsperspektiv, att undersöka om
variationen mellan klasser, inom skolor, ökat över tid. En möjlighet är att klas-
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ser i större utsträckning sätts samman utifrån elevernas bostadsområde eller
deras skolresultat (nivågruppering) eller intressen (profilklasser), något som
skulle kunna generera en större variation mellan klasser.
Det finns studier som tyder på att en sådan utveckling kan skönjas under
senare tid, inte minst när det gäller att placera elever med studiesvårigheter i
särskilda undervisningsgrupper. 59
Det ska poängteras att uppgifterna om elevers klasser är problematiska av
två skäl. För det första är tillförlitligheten inte optimal eftersom de bygger
på de klassuppgifter som samlats in i samband med de nationella proven.60
Det finns ett visst bortfall och skolorna lämnar inte alltid korrekta uppgifter
– ibland anges exempelvis samma ”klass” för hela skolan trots att det måste
finnas flera klasser. För det andra finns det tecken som tyder på att undervisningen i skolorna i lägre grad än tidigare sker inom ramen för samma klass i de
olika skolämnena – samt att eleverna i högre grad byter klass/undervisningsgrupp även under ”högstadiet”. Det blir allt svårare att tala om att eleverna
går i en gemensam ”klass” och undervisas av samma lärare i de olika ämnena.
Det är dock svårt att avgöra exakt hur stor denna förändring varit över tid.
”Klass” är långt ifrån ett perfekt mått för med vilka skolkamrater eleverna
verkligen fått undervisning under grundskolans senare år. Möjligen kan det
tänkas att felkällorna är någorlunda konstanta över hela tidsperioden i figur
3.5 (2003–2010), men resultaten ska ändå tolkas med försiktighet. Det behövs
fördjupade analyser när uppgifterna eventuellt blir mer tillförlitliga i framtiden.61 I vilket fall används ”klass” istället för alternativet ”undervisningsgrupp”.
”Undervisningsgrupp” är ett begrepp som kan avse något mer temporärt –
antagandet är att det trots allt är vanligt att eleverna undervisas i ”klasser” med
samma klasskamrater i de flesta av skolans ämnen.
I figur 3.5 visas hur mycket resultaten skiljer sig mellan klasser inom skolor
och hur dessa skillnader har förändrats över tid.

59 Giota & Emanuelsson 2011. Giota 2011.
60 Frågan lyder: ” Elevens klass/ undervisningsgrupp i matematik”. Det är fler klasser/undervisningsgrupper i matematik än i svenska och engelska, cirka 300 fler matematikklasser av
6000 klasser – i en stor majoritet av fallen anges samma klass/undervisningsgrupp i de tre
ämnena.
61 Någorlunda reliabel data finns dessutom endast för åren 2003 till 2010, dvs. från det år då
resultat från de nationella proven började samlas in från samtliga skolor och elever (totalinsamling). Från och med hösten 2011 samlas en uppgift om elevens undervisningsgrupp in
genom elev- och betygsstatistiken.

LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA?

41

Figur 3.5 Mellanklassvariation inom skolor. Uttryckt som andel av total variation i meritvärde.
Klasserna är definierade utifrån rapporterad klass/undervisningsgrupp i matematik enligt
insamlade uppgifter från nationella proven. Analysen bygger på en 3-nivåmodell (i HLM) med
elev-, klass- och skolnivå.
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Enligt figur 3.5 låg variationen mellan 3.5
klasser
inom skolor på cirka sju procent
(fig 24)
2003 för att sedan avta under några år fram till 2006. Under andra hälften av
00-talet har sedan variationen mellan klasser ökat till tio procent, vilket innebär en fördubbling sedan 2006.
En analys har även gjorts av den socioekonomiska segregationen mellan
klasser utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund. Analysen visar att det finns en
socioekonomisk segregation mellan klasser inom skolor. I cirka 10–15 procent
av landets skolor avviker klassernas sammansättning signifikant från vad som
kan förväntas om den hade varit mera jämnt (slumpmässigt) sammansatt utifrån
elevunderlaget i hela skolan. Däremot visar inte analysen att den socioekonomiska segregationen mellan klasser skulle ha ökat över tid.
Sammanfattningsvis visar analyserna i detta avsnitt att variationen i resultat
mellan klasser har ökat under tidsperioden. Däremot finns inget som talar för
att den socioekonomiska sammansättningen mellan klasser skulle ha förändrats över tid. En möjlig förklaring till denna utveckling skulle kunna vara att
nivågruppering och profilklasser blivit vanligare på skolorna.62 Ovanstående
resultat bör dock tolkas med försiktighet eftersom ”klassvariabeln” är osäker.
Framtida studier får utvisa om det finns någon substans i dessa observationer.
62 En annan möjlighet är att variationen i hur duktiga lärarna är på att undervisa har ökat
– men det är svårt att tro att det skulle ge en sådan plötslig ökning under de senaste åren.
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3.3 Hur varierar resultaten mellan kommuner?
I och med decentraliseringsreformen i början 1990-talet försköts ansvaret för
skolan från stat till kommun. En konsekvens av detta blev, efter några års successivt införande, att kommunerna också själva kunde besluta om hur resursfördelningen till skolan skulle se ut. Till detta kommer friskolereformen och
skolpengsystemet, där fristående skolor ska garanteras ekonomiska resurser av
kommunen, på samma grunder som kommunen tilldelar sina egna skolor.63
I detta avsnitt undersöks hur variationen i resultat mellan kommuner har
förändrats över tidsperioden 1998–2011. Fristående skolor betraktas i analysen som om de ingår i kommunen, trots att de juridiskt är fristående och får
pengar från respektive elevs hemkommun.
I figur 3.6 visas hur variationen i kommuners genomsnittliga meritvärde
förändrats över tidsperioden 1998–2011, dels med meritvärde som resultatmått och dels med summan av betygen i matematik och engelska.
Figur 3.6 Variation mellan kommuner i betygsresultat. Variationen är uttryckt som andel av
den totala variationen i elevers meritvärde respektive den totala variationen i summan av
matematik- och engelskabetyget. Analysen bygger på en 2-nivåmodell i HLM med elev- och
kommunnivå.
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3.6 (fig 9)

63 Regler för bidrag till fristående skolor finns på Skolverkets hemsida www.skolverket.se
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Variationen i kommuners resultat är generellt mycket liten. Den förklarar
endast 1,5 till 3 procent av den totala variationen i betyg. Utifrån meritvärdet
låg mellankommunvariationen mer eller mindre konstant på ungefär 2 procent
(av den totala variationen i elevers resultat) sett över tidsperioden från 1998
och fram till 2008. Under de senaste tre åren har det dock skett en ökning
till nästan tre procent 2011. Ökningen kan tyckas marginell, men med tanke
på hur liten variationen mellan kommuner var fram till 2008, är den ändå
anmärkningsvärd.
Utvecklingen av mellankommunvariationen utifrån summan av betygen i
matematik och engelska visar på en liknande trend, men där nivån var lägre
1998, ungefär 1,6 procent. Mellankommunvariationen har sedan ökat mer
kontinuerligt till nästan tre procent 2011.
Två andra studier, som också använder betygen som utfallsmått, visar
på liknande resultat.64 Båda dessa studier sträcker sig dock endast fram till
2007–2008 och som figur 3.6 visar, är det framförallt efter 2007, som kommunskillnaderna tar fart.
Slutsatsen är att även om alla analyser inte är helt samstämmiga så framstår
utvecklingen av kommunvariationen som betydligt mindre dramatisk jämfört
med motsvarande utveckling av mellanskolsvariationen. Det finns dock risk
att underskatta utvecklingen av variationen mellan kommuner eftersom den
absoluta nivån är relativt låg. Ökningen från 2,1 procent 1998 till 2,9 procent
2011 motsvarar visserligen endast en ökning med 0,8 procentenheter men
samtidigt en relativ ökning med ca 40 procent (2,9/2,1 = 1,4), vilket inte kan
ses som helt obetydlig. Men, oavsett hur storleken på ökningen tolkas, har
merparten av ökningen skett under de senaste tre åren. Att utbildningskvaliteten i olika kommuner utvecklas olika är logiskt, efter att de tagit över ansvaret
för skolverksamheten och dess resurstilldelning, men det är svårt att förklara
varför en sådan utveckling skulle ta fart nästan två decennier efter kommunaliseringsreformerna.
Gustafsson & Yang-Hansens analys, som börjar redan 1988, visar att
resultatvariationen mellan kommuner kanske ändå inte är helt oberoende av
decentraliseringsreformen i början 1990-talet.65 De finner att kommunvariationen var konstant mellan 1988 till 1992 men sedan ökade något från 1993
till 1997, och påpekar att detta sammanfaller med att kommunerna fick ökad
beslutsrätt avseende bland annat resurstilldelning till skolan. Den ekonomiska
krisen under av 1990-talet kan naturligtvis också vara en betydelsefull förklaringsfaktor.

64 Gustafsson & Yang Hansen 2012, och Böhlmark & Holmlund 2011 s.12.
65 Skolverket 2009a kap 3.
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3.4 Sammanfattning av variationer i kommuner, skolor
och klasser
Kommunanalysen visar att skillnaderna mellan kommuner är relativt oförändrad under större delen av den studerade perioden. Efter 2008 ökar dock
variationen i resultat märkbart.
Mellanskolsvariationen uppvisar en betydligt mer anmärkningsvärd och
oroande utveckling. Både betygsanalyser och internationella studier visar en
kraftig ökning av mellanskolsvariationen. Också mellanklassvariationen har
ökat under den studerade perioden, framför allt åren efter 2007.
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4. Har betydelsen av elevens bakgrund
ökat?
En elevs socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för skolresultatet, det
har bekräftats i varje studie som har analyserat sambandet mellan elevens
bakgrund och resultat. Till exempel visar PISA-undersökningarna att elevens
socioekonomiska bakgrund är en av de starkaste förklaringsfaktorerna bakom
elevers studieresultat och att detta samband slår igenom i alla länder.66 Betydelsen av socioekonomisk bakgrund är dock olika stark i olika länder vilket
innebär att det går att påverka hur likvärdigt ett skolsystem fungerar. Styrkan i
sambandet mellan elevers bakgrund och resultat kan därmed ses som en indikator på hur likvärdigt ett skolsystem är.
En elev som har växt upp i ett annat land med ett annat språk och kultur
eller har föräldrar med en utländsk bakgrund kan ha sämre förutsättningar
att uppnå goda skolresultat i Sverige. I vilken utsträckning ett utbildningssystem lyckas ge elever med utländsk bakgrund lika möjligheter som elever med
svensk bakgrund kan ses som ytterligare en indikator på likvärdighet.
I detta kapitel undersöks i avsnitt 4.1, sambandet mellan elevers socioekonomiska bakgrund och skolresultat samt hur detta samband utvecklats över
tid, dels utifrån betygen och dels utifrån internationella undersökningar.
I avsnitt 4.2 presenteras sambandet mellan elevers resultat och utländsk bakgrund. Dels analyseras elever som är utlandsfödda och dels elever som är födda
i Sverige men med utlandsfödda föräldrar.

4.1 Socioekonomisk bakgrund
Sambandet mellan elevers resultat och socioekonomiska bakgrund analyseras
här genom en enkel regressionsmodell där elevens resultat och socioekonomiska bakgrund utgör de enda variablerna.67

66 Se till exempel OECD 2010 och Klapp Lekholm 2011.
67 Detta innebär att ingen hänsyn tas till andra variabler som kan ha betydelse för resultaten,
t.ex. elevens kön och utländsk bakgrund. När kontroll görs för dessa variabler sjunker själva
nivån på effekten av den socioekonomiska bakgrunden marginellt, men förändringen över
tid påverkas i stort sett inte alls. Inte heller variabler på skolnivå har kontrollerats för, t.ex.
den socioekonomiska sammansättningen på skolan. Anledningen är att det finns potentiella
problem när betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund ska tolkas i modeller som
kontrollerar för variabler på både elev- och skolnivå, vilket närmare beskrivs i appendix
A4. Av den anledningen har Skolverket valt att analysera den övergripande (enkla) effekten
när det gäller att undersöka betydelsen för resultat av elevens socioekonomiska bakgrund.
Skolans betydelse för elevens resultat och kopplingen till skolans socioekonomiska sammansättning studeras i kapitel 6.
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Som nämnts i kapitel 1 används föräldrars utbildningsnivå som ett mått
på socioekonomisk bakgrund när betygen analyseras. När PISA-resultaten
analyseras används istället ett socioekonomiskt index (ESCS). För TIMSS
och PIRLS används antal böcker i hemmet som ett mått på socioekonomisk
bakgrund.
Socioekonomisk bakgrund enligt betygen

Elever med minst en högutbildad förälder hade 1998 ett genomsnittligt meritvärde som var 37 poäng högre än elever som inte hade någon högutbildad förälder.68 2011 var motsvarande skillnad 42 meritvärdespoäng, således en ökning
med 5 poäng. Hela ökningen skedde dock mellan 1998 och 2001 och kan,
som nämndes i kapitel 2, till stora delar förklaras av en ökad spridning i elevers
betyg mellan 1998–2001. Den ökade spridningen berodde i sin tur troligtvis
till största delen på förändringar i betygsättningen på grund av införandet av
ett nytt betygssystem, snarare än förändringar i elevers kunskaper. Därmed är
det troligt att den ökade skillnaden i genomsnittligt meritvärde mellan elever
med respektive utan högutbildade föräldrar mellan 1998–2001 inte fullt ut
speglar en ökad skillnad i ”reella” kunskaper eller en förändring i den relativa
positionen mellan de två grupperna.
För att få en bättre uppfattning om huruvida det över tid skett en förändring i relativ position mellan elever med respektive utan högutbildade föräldrar
presenteras i figur 4.1 (den undre linjen) den standardiserade effekten av att ha
minst en högutbildad förälder.69

68 Med högutbildad menas att föräldern har eftergymnasial utbildning.
69 Den standardiserade effekten konstanthåller för förändringar i spridningen i meritvärde över
tid. Skillnaden mellan elever med respektive utan högutbildade föräldrar kan då tolkas som
percentilavståndet (det relativa avståndet) i resultatfördelningen mellan de två elevgrupperna.
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Figur 4.1 Övergripande effekten av föräldrars utbildningsnivå på meritvärde. Effekten anges
på två olika sätt. 1. Den standardiserade effekten av att ha minst en högutbildad förälder.
2. Den standardiserade effekten av föräldrars utbildning där utbildningsvariabeln anges i 7
nivåer (se fotnot 70 eller appendix A1 för en beskrivning). Observera att den vertikala skalan
inte börjar på noll.
effekt utbildningsnivå, 7-gradig (standardiserad)
effekt högutbildad (standardiserad)
0,40

standardiserad meritvärdespoäng

0,38
0,36
0,34
0,32
0,30
0,28
0,26
0,24
-98

-99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

-09

-10

-11

år

När effektstorlekarna är standardiserade är4.1
det svårt att tolka de absoluta måt�ten. Följande analyser fokuserar därför helt på eventuella förändringar över
tid. Den standardiserade effekten av högutbildade föräldrar visar på en svag
uppgång mellan 1998 och 2001 men som sedan sakta avtar. Sett över hela
tidsperioden har det inte skett mer än marginella förändringar.
Det kan argumenteras för att utbildningsmåttet, högutbildad eller inte, är
för grovt för att fånga upp förändringar i betydelsen av den socioekonomiska
bakgrunden. För en begränsad tidsperiod, 2007–2011, har Skolverket även
tillgång till ett mer nyanserat utbildningsmått där utbildningsnivån anges i
sju nivåer.70 Den standardiserade effekten av föräldrars utbildningsnivå utifrån
denna 7-gradiga variabel anges som den övre linjen i figur 4.1. Det mer nyanserade måttet visar på en svag ökning (3,6 procent) mellan 2007 och 2011, i
motsats till det grövre utbildningsmåttet som endast uppvisar en hälften så stor
ökning under motsvarande tidsperiod (1,9 procent).
70 Förgymnasial utbildning kortare än 9 år, Förgymnasial utbildning 9 (10) år (motsvarande),
Gymnasial utbildning högst 2-årig, Gymnasial utbildning längre än 2 år men max 3 år,
Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre,
Forskarutbildning
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En analys har även gjorts av de enskilda betygen i matematik och engelska som
resultatmått. I figur 4.2 visas motsvarande standardiserade effekter på betyget i
matematik av dels högutbildade föräldrar och dels enligt den 7-gradiga utbildningsvariabeln.
Figur 4.2 Övergripande effekten av föräldrars utbildningsnivå på matematikbetyget, dels
som effekten av högutbildade föräldrar eller ej, dels som effekten av föräldrars utbildning där
utbildningsvariabeln anges i 7 nivåer. Båda effekterna är standardiserade. Observera att den
vertikala skalan inte börjar på noll.
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(fig 25)och matematikbetyget är ungefär
Mönstret för både engelskabetyget (ej4.2
i figur)
detsamma som för meritvärdet. Med det grövre utbildningsmåttet (högutbildad eller ej) är den standardiserade betydelsen av föräldrarnas utbildningsnivå
mer eller mindre oförändrad sett över hela tidsperioden, även om den för
matematikbetyget är något högre 2011 jämfört med 1999. För den 7-gradiga
utbildningsvariabeln syns en viss ökning mellan 2007 och 2011. För matematikbetyget är denna trend också något starkare (4,5 procents ökning) jämfört
med meritvärdet.
Den sammanfattande bilden av effekten av föräldrars utbildningsnivå för
betygsresultaten visar inte på några stora förändringar över tid. Men när den
mer finfördelade 7-gradiga utbildningsskalan används syns en viss ökning,
särskilt för matematikbetyget. Utifrån diskussionen i kapitel 1 finns skäl att
misstänka att matematikbetyget kan vara ett mer stabilt kunskapsmått över tid
jämfört med meritvärdet.
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Resultaten överensstämmer i stort med de analyser som gjorts av flera forskare de senaste åren. Gustafssons och Yang Hansens tidsserie visar en svagt
ökande effekt mellan 1998–2004 och därefter en svagt avtagande effekt fram
till 2008.71 De har dock inte använt standardiserade effekter. Böhlmarks och
Holmlunds analys, som bygger på standardiserade effekter, visar däremot på en
oförändrad effekt av föräldrarnas utbildningsnivå för samma tidsperiod.72 Båda
analyserna bygger på om eleven har någon högutbildad förälder eller ej.73
För att kontrollera för det faktum att andelen högutbildade ökar över tid
har Böhlmark & Holmlund även analyserat effekten av föräldrarnas inkomster
över samma tidsperiod – och resultatet följer samma mönster: ingen förändring i föräldrainkomstens betydelse över tid.74 Fredriksson & Vlachos har gjort
motsvarande analys och kommit fram till samma resultat.75
Vidare har Böhlmark och Holmlund genomfört en så kallad syskonkorrelationsstudie mellan åren 1989–2006.76 Inte heller denna analys visar på någon
ökning av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten.
Forskarnas analyser bygger dels på det grövre utbildningsmåttet, högutbildade föräldrar eller ej, och dels sträcker sig deras data som längst fram till
2008. Den svaga uppgång som observerats i den mer fingradiga utbildningsvariabeln i figur 4.1 och 4.2 för de senare åren (2007–2011) är fortfarande
relevant och motsäger inte forskarnas resultat.
Utifrån betygen som utfallsmått och utifrån all tillgänglig empiri och olika
analysansatser, måste slutsatsen bli att det inte skett några stora förändringar i
betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund sett över hela tidsperioden,
men att en viss uppgång kan skönjas under senare år när ett mer fingradigt
utbildningsmått används.

71 Skolverket 2009a s.46ff och Gustafsson & Yang Hansen 2011.
72 Se diskussionen mellan forskarna angående deras avvikande resultat och dess orsaker i Böhlmark & Holmlund 2011 s.22ff samt Gustafsson och Yang Hansen 2011 s.175f.
73 Böhlmark & Holmlund har även genomfört analyser av de nationella provresultaten mellan
2003–2006, och finner att resultaten följer analysen av betygen.
74 Böhlmark & Holmlund 2011 s.27f.
75 Fredriksson & Vlachos 2011 s.53.
76 Böhlmark & Holmlund 2011 s.19ff.
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Socioekonomisk bakgrund enligt internationella undersökningar

De internationella studierna är olika användbara när det gäller analyser av
den socioekonomiska bakgrundens betydelse över tid. TIMSS och PISA har
årskurs 8 respektive 15-åringar som målgrupp och är därför mer relevanta än
PIRLS som mäter läsförståelse i årskurs 4.
Studierna har olika metoder för att skatta elevernas socioekonomiska bakgrund. I TIMSS mäts här den socioekonomiska bakgrunden med variabeln
antal böcker i hemmet.77 Även om ”antal böcker” tidigare visat sig vara en
användbar variabel för att fånga in elevers bakgrundsförhållanden är måttet
snävt och kan ha tappat i aktualitet över tid.78
I PISA används ett index för att mäta elevernas socioekonomiska bakgrund,
ESCS (PISA index for Economic, Social and Cultural Status), som förutom
föräldrarnas utbildningsnivå även innehåller uppgifter om antal böcker i hemmet och andra mått på både kulturellt och ekonomiskt kapital.79 Detta index
är bredare och kan därför anses vara mer stabilt. Visserligen tenderar eleverna
att överskatta sina föräldrars utbildningsnivå, något som dock inte behöver
vara ett stort problem vid jämförelser över tid under förutsättning att den
systematiska överskattningen är konstant över tid. Det finns anledning att fästa
större tilltro till PISA-indexet än det smalare måttet ”antal böcker i hemmet”.
I figur 4.3 visas betydelsen av socioekonomisk bakgrund för resultatet i
läsförståelse enligt PISA. Effektskattningarna i figur 4.3 är inte standardiserade,
vilket var fallet med effektskattningar för meritvärdet respektive matematikbetyget i figur 4.1 och 4.2. Detta beror på att förändringar i PISA-resultaten
i större utsträckning kan anses motsvara förändringar i reella kunskaper och
därför finns ingen anledning att standardisera.

77 Bortfallet på frågan om föräldrarnas utbildningsnivå var för stor i TIMSS. Därför används
istället variabeln ”antal böcker i hemmet”.
78 Under 2012 planerar Skolverket att genomföra valideringsstudier av mätmetoderna för
social bakgrund i de internationella studierna. Det stärker säkerheterna i analyserna av social
bakgrund i PISA 2012, TIMSS 2011 och PIRLS 2011 samt kommande mätningar.
79 För en definition se OECD 2010 s.131.
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Figur 4.3 Övergripande effekt av socioekonomisk bakgrund på resultat i läsförståelse enligt
PISA. Effekten är skattad i en enkel regression där den beroende variabeln är resultat i läsförståelse och den förklarande variabeln är den socioekonomiska bakgrunden, mätt med indexet
ESCS (PISA index for Economic, Social and Cultural Status).80 Effekten är inte standardiserad.
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I PISA har den övergripande effekten av socioekonomisk bakgrund ökat från
ca 36 till 43 poäng mellan år 2000 och
4.32009.
(fig 26)Ökningen är statistiskt signifikant och motsvarar 19 procent.81
Även om TIMSS inte bedöms som lika relevant som PISA för de frågor
som diskuteras i detta kapitel är det ändå motiverat att redovisa resultatet. För
TIMSS syns inga signifikanta förändringar i betydelsen av antal böcker i hem-

80 I PISA mäts den socioekonomiska bakgrunden inte med en dikotom variabel (0 eller 1) som
i fallet med betygen (högutbildad eller ej). Här är istället tolkningen att t.ex. effekten på
ungefär 36 poäng år 2000 är den genomsnittliga skillnaden mellan två elever som skiljer sig
med en enhet i det socioekonomiska indexet. Indexet är konstruerat så att en enhet ungefär
motsvarar en standardavvikelse i indexet.
81 Anledningen till att endast resultatet i läsförståelse presenteras, samt endast mellan 2000
och 2009, är att läsförståelse är det enda område som varit huvudområde två gånger i PISA.
OECD hävdar därför att trenden i läsförståelse mellan 2000 och 2009 är den enda mätningen med riktigt hög precision. Matematik var huvudområde 2003 och kommer att vara
huvudämne igen 2012. Trender utifrån matematik som utfallsmått kommer därmed att
kunna mätas med hög precision i PISA 2012. Naturvetenskap var huvudämne 2006 och
blir åter huvudämne 2015.
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met mellan 1995 och 2003. Mellan 2003 och 2007 finns däremot en statistiskt
signifikant nedgång för betydelsen i matematik, men inte i naturvetenskap.82
Sammanfattning av betydelsen av socioekonomisk bakgrund

Så hur ska då utvecklingen av betydelsen av socioekonomisk bakgrund sammanfattas utifrån alla de olika mått som presenterats? Vid en första anblick
kan det tyckas som att resultaten pekar åt olika håll beroende på vilken studie
och vilket utfallsmått som analyseras. Det är emellertid viktigt att förstå att det
finns flera faktorer som skiljer sig åt, vilket kan förklara varför inte alla mått
pekar på exakt samma utveckling.
Betygssättningen
Syftet med betygen är att de ska belysa elevernas kunskaper, men betygen är
också påverkade av lärarnas sätt att sätta betyg. Det kan finnas dämpande
effekter av betygssättningen för genomslaget för socioekonomisk bakgrund
över tid. Hypotesen bygger på att genomslaget av den relativa betygsättningen
(se avsnitt 3.1) har ökat över tid (på grund av ökade resultatskillnader mellan
skolor) och att lågpresterande skolor generellt har fler elever med lågutbildade
föräldrar. Dessutom kan det finnas effekter på elevnivå då elever med lågutbildade föräldrar tenderar att vara överrepresenterade bland gruppen elever som
får godkänt betyg trots att de inte uppnår målen. Det är svårt att bedöma hur
stor betydelse sådana effekter i praktiken har på det övergripande sambandet
mellan betyg och föräldrars utbildningsnivå – men det går inte att utesluta att
det är en av förklaringarna till skillnaden mellan betygs- och PISA-analyserna.
Olika ämnen
En annan skillnad är att resultatmåttet i PISA är läsförståelse, medan meritvärdet inbegriper alla ämnen som läses i skolan. I TIMSS är resultatmåttet
matematik och naturvetenskap.83 Det är en rimlig tes att den sociala bakgrunden slår igenom kraftigare i ämnesområden som har en närmare koppling
till familjemiljön. Eleverna lär sig i betydligt högre grad att läsa i hemmet i
jämförelse med kunskaper i till exempel matematik, naturvetenskap och slöjd.
82 När det gäller PIRLS, som mäter årskurs 4 och därför inte är lika relevant i detta sammanhang, syns inga statistiskt signifikanta förändringar mellan 2001 och 2006 när den socioekonomiska bakgrunden mäts som antal böcker i hemmet. Inte heller när motsvarande analys
görs utifrån ett grovt sammansatt socioekonomiskt index syns några signifikanta förändringar vad gäller betydelsen av elevernas bakgrund. PIRLS socioekonomiska index består av
två frågor till eleverna och två frågor till föräldrarna. Till eleven är frågorna 1) antal böcker i
hemmet och 2) tillgången till vissa utbildningsresurser i hemmet så som dator, dagstidning
och tillgång till eget skrivbord. Till föräldrarna är frågorna 1) antal barnböcker i hemmet
samt 2) föräldrarnas utbildning.
83 I PIRLS är resultatmåttet visserligen läsförståelse, men avser till skillnad från övriga utfallsmått, betydligt yngre elever (årskurs 4).
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Det skulle kunna förklara varför den socioekonomiska bakgrunden får en
större betydelse över tid just i PISA:s läsförståelseanalys. Det kan också betyda
att det finns en fördröjande effekt – att ökande skillnader i läsförståelse utifrån
socioekonomisk bakgrund på sikt även kommer att slå igenom i betygen och i
de andra ämnen som mäts i internationella undersökningar. Läsförståelse är ju
en grund för de flesta andra skolämnen.
Olika mått på socioekonomisk bakgrund
En annan viktig skillnad är att den socioekonomiska bakgrunden mäts på
olika sätt i de olika studierna. Vilka effekter detta får är svårt att avgöra men
analysen av den mer fingraderade variabeln för föräldrarnas utbildningsnivå
för betygen visar en ökning som stämmer bättre överens med PISA-resultatet.
Variablerna för att mäta socioekonomisk bakgrund har rimligtvis en betydelse.
Olika tidsintervall
Ytterligare en viktig skillnad mellan studierna är att de omfattar olika tidsintervall. TIMSS visar på en nedgång i betydelsen av socioekonomisk bakgrund
i matematik mellan 2003 och 2007, men det gäller alltså bara fram till 2007.
PISA visar på en uppgång i den socioekonomiska betydelsen mellan 2000 till
2009.
En mer detaljerad analys av PISA-data, med reservation för att dessa
skattningar är mer osäkra, visar att huvuddelen av uppgången verkar ha skett
mellan 2006 och 2009. Även om det enbart är läsförståelse som varit huvudområde i PISA 2000 och 2009, har ändå en analys gjorts av naturvetenskap
och matematik, en analys som då måste betraktas med viss försiktighet. Utifrån den analysen visar PISA-resultaten på en signifikant ökning i betydelsen
av den socioekonomiska bakgrunden i naturvetenskap mellan 2006 och 2009.
Även i matematik syns en liknande ökning mellan 2006 och 2009, men den är
inte statistiskt signifikant.84 När det 7-gradiga utbildningsmåttet används för
en analys av betygen syns en viss ökning av betydelsen för elevernas resultat av
föräldrarnas utbildning från 2007 till 2011. Det finns alltså en viss överensstämmelse mellan betygen och PISA när det gäller de senaste åren. När det
gäller TIMSS och PIRLS finns ingen motsättning för senare år då dessa studier
inte täcker tidsperioden efter 2007 (2006). Både PISA och betygsanalyser visar
alltså att det har skett en liten ökning av den socioekonomiska bakgrundens
betydelse för skolresultaten de senaste åren. Även om ökningen inte är stor är
den ett oroande tecken på att likvärdigheten försämrats. Kommande internationella studier och betygsanalyser får visa om detta är början på en trend.

84 Se även Böhlmark & Holmlund 2011 s.25ff som genomfört samma analys av PISA och
kommer fram till samma resultat.

54

LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA?

4.2 Utländsk bakgrund
På samma sätt som för den socioekonomiska bakgrunden i föregående avsnitt
presenteras här de övergripande effekterna av utländsk bakgrund, både för
elever som är utlandsfödda och för elever som är födda i Sverige med utländsk
bakgrund.85 Dessutom presenteras även effekterna efter att hänsyn tagits till
elevens socioekonomiska bakgrund (och kön). Anledningen är att elever med
utländsk bakgrund ofta har en mindre fördelaktig socioekonomisk bakgrund
jämfört med elever med svensk bakgrund. Det kan därför vara relevant att
jämföra elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund som
har samma socioekonomiska bakgrund.86
I figur 4.4 visas den övergripande effekten av utländsk bakgrund, dels den
ojusterade effekten och dels efter att det kontrollerats för elevens kön och
föräldrarnas utbildningsnivå.87

85 Elev född i Sverige med utländsk bakgrund innebär att eleven är född i Sverige och att båda
föräldrarna är födda utomlands. Utlandsfödd innebär att eleven är född utomlands, oavsett
var föräldrarna är födda.
86 Observera att ingen kontroll gjorts för variabler på skolnivå då detta kan försvåra tolkningen
av betydelsen av elevens egen utländska bakgrund på samma sätt som i avsnitt 4.1. Se
appendix A4 för en förklaring till detta problem.
87 Observera att effekterna inte är standardiserade som gjordes i avsnitt 4.1 för socioekonomisk
bakgrund. Istället presenteras effekterna av migrationsbakgrund efter kontroll för andra
bakgrundsvariabler på elevnivå. Detta är mer relevant vid analys av elever med utländsk
bakgrund.
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Figur 4.4 Övergripande effekt på meritvärde av elevens utländska bakgrund. Effekten är i
relation till referensgruppen elever med svensk bakgrund som då representeras av nollinjen.
Effekterna är dels enkla regressioner med endast resultat och dummyvariabler för om eleven
är utlandsfödd eller om eleven är svenskfödd med utlandsfödda föräldrar. Dessutom presenteras effekten efter kontroll för elevens socioekonomiska bakgrund och kön.
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Elever som är födda i Sverige med utländsk bakgrund presterar i genomsnitt
lägre än elever med svensk bakgrund (som
4.4 (fighär
28)utgör referensgrupp i figuren).
Skillnaden är signifikant, men visar en avtagande trend. 1998 var den genomsnittliga skillnaden ungefär -13 meritvärdespoäng, 2011 har denna skillnad
minskat till mindre än -5 poäng.
Vad gäller elever som är födda utomlands är bilden annorlunda. För det
första är den negativa effekten av att vara utlandsfödd betydligt större än för
elever som är födda i Sverige med utländsk bakgrund. För det andra visar figuren även att den negativa effekten av att vara utlandsfödd har ökat kraftigt över
tidsperioden, från ca -25 poäng 1998 till ca -43 poäng 2011.
En del av de skillnader som syns i figuren kan förklaras med att elever med
utländsk bakgrund i genomsnitt har föräldrar med lägre utbildningsnivå.
I figur 4.4 har därför även effekten av utländsk bakgrund beräknats efter en
kontroll för föräldrarnas utbildningsnivå samt elevens kön. När hänsyn tas
till dessa bakgrundsfaktorer minskar skillnaden i resultat något förändrar inte
de huvudsakliga trenderna mer än marginellt. Elever som är födda i Sverige
med utländsk bakgrund förbättrar sina betygsresultat över tid relativt elever
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med svensk bakgrund medan utlandsfödda elever får allt sämre betygsresultat
jämfört med elever med svensk bakgrund.
En trolig delförklaring till den under senare år ganska stora försämring av
resultaten för utlandsfödda elever är att den genomsnittliga åldern då utlandsfödda anländer till Sverige har ökat betydligt, från ca 7 år i början och mitten
av 00-talet till ungefär 9 år 2009 och 2010. Andra faktorer som kan spela in är
vilka länder eleverna kommer ifrån – något som varierar ganska kraftigt över
tid.88 Många saker kan påverka, sociala och kulturella förhållanden i det land
man kommer ifrån, hur utbildningsväsendet fungerat osv. Det kan också vara
olika svårt att lära sig svenska beroende på vilket modersmål man har.
I Skolverkets lägesbedömning 2011 har gruppen utlandsfödda elever delats
upp utifrån om de invandrat till Sverige före eller efter skolstarten. Det visar
sig då, att elever som invandrat före skolstart presterar på samma nivå som
elever som är födda i Sverige med utländsk bakgrund, och de följer samma
utvecklingsmönster, dvs. att skillnaderna i resultat gentemot elever med svensk
bakgrund har minskat över tid. 89
När det gäller att skatta betydelsen av migrationsbakgrund i internationella
studier måste man vara försiktig med tolkningarna eftersom urvalen redan från
början är ganska små. Då elever med utländsk bakgrund inte utgör mer än
10–15 procent av en elevkull, beroende på årgång, blir osäkerheten i skattningarna betydande. När sedan två tidpunkter ska jämföras, där varje mätning
för sig är behäftad med en ganska stor osäkerhet, är det naturligtvis svårt att
finna statistiskt säkerställda förändringar.
PISA-resultaten motsäger dock inte den utveckling som betygen visar –
skillnaden i läsförståelseresultat mellan utlandsfödda elever och elever som har
svensk bakgrund har ökat mellan 2000 och 2009, vilket överensstämmer med
utvecklingen enligt betygsresultaten.
Sammanfattning av betydelsen av utländsk bakgrund

Sammanfattningsvis visar avsnittet att det finns signifikanta skillnader i resultat
mellan elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund, även
efter att det kontrollerats för elevernas socioekonomiska bakgrund. Dessa skillnader i meritvärde har dock minskat över tid när det gäller elever som är födda
i Sverige med utländsk bakgrund men ökat när det gäller utlandsfödda elever.

88 Skolverket 2011a kap15.
89 Skolverket 2011a, sid 178, diagram 15.10
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5. Orsaker till ökande resultatskillnader
mellan skolor
I kapitel 3 visades att variationen mellan skolor med avseende på resultat har
ökat kraftigt, både vad gäller betyg och i PISA-studien – men vad beror denna
ökning på? I princip kan ökade skillnader i resultat mellan skolor hänföras till
två olika typer av förklaringar. Den ena möjligheten är att det kan ha skett en
ökad spridning i skolors utbildningskvalitet, att det har blivit större skillnader i hur framgångsrika skolorna är på att undervisa eleverna och därigenom
genererat större resultatskillnader mellan skolorna. Den andra möjligheten är
att elever i större utsträckning än tidigare sorteras till olika skolor efter sina
förutsättningar att prestera goda studieresultat.
I kapitel 4 visades att det finns ett samband mellan resultat och elevers
socioekonomiska såväl som utländska bakgrund. Därmed kan det förväntas att
en eventuell ökning av skolsegregationen med avseende på dessa bakgrundsfaktorer också bör leda till ökade skillnader i skolors resultat. Det är då relevant
att undersöka om skolsegregationen har ökat under tidsperioden och därmed
kan vara en förklaring till den ökande mellanskolsvariationen i resultat.
I avsnitt 5.1 diskuteras hur skolors utbildningskvalitet varierar utifrån ett
antal indikatorer som mäter skolresurser och kvalitet, samt om denna variation ökat över tid. I avsnitt 5.2 analyseras skolsegregationens utveckling med
avseende på socioekonomisk bakgrund, dvs. hur sammansättningen av elever
varierar mellan olika skolor utifrån andelen elever med högutbildade föräldrar,
och hur den förändrats över tid. I avsnitt 5.3 undersöks skolsegregationens
utveckling med avseende på utländsk bakgrund, dels efter andelen utlandsfödda elever, dels efter andelen elever med någon form av utländsk bakgrund.90
I avsnitt 5.4 analyseras slutligen om det kan ha skett en ökad sortering på
något annat sätt, utifrån egenskaper som kanske inte fångas upp av föräldrarnas utbildningsnivå eller om eleven har utländsk bakgrund eller ej, så kallad
dold segregation.

90 Med någon form av utländsk bakgrund menas här att antingen är eleven utlandsfödd eller
så är eleven född i Sverige med utlandsfödda föräldrar.
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5.1 Har variationen i skolors utbildningskvalitet ökat?
Utbildningskvalitet är ett begrepp som omfattar flera aspekter som alla antas
påverka kvaliteten på den utbildning eleverna erhåller och därmed de studieresultat de uppnår. En sådan aspekt är resurser. Det finns inget enkelt samband
mellan resurser och skolresultat men utgångspunkten är här är att resurserna
ändå har en viss betydelse.91 Om resursfördelningen till skolor blivit mer
kompenserande så att skolor med sämre förutsättningar och lägre resultat får
förhållandevis mer resurser kan skillnaderna mellan skolors resultat minska.
Om resurserna fördelas på ett mindre kompenserande sätt kan resultatskillnaderna istället öka mellan skolor.
En annan möjlig förklaring är att det skett en ökad spridning av kvalitet
mellan skolorna som inte direkt har med ekonomiska resurser att göra. Exempelvis kan särskilt skickliga lärare i högre grad ha samlats på vissa skolor och
därigenom skapat ökade skolskillnader.
En studie som försökt besvara frågan om skillnader i utbildningskvalitet kan
förklara de ökande resultatskillnaderna mellan skolor är en analys av Böhlmark
och Holmlund.92 Där undersöks hur mycket mellanskolsvariationen minskar
när hänsyn tas till både resursfaktorer så som skolornas lärartäthet och kvalitetsfaktorer så som t.ex. skolornas andel obehöriga lärare.93 Det visar sig att
dessa faktorer inte kan förklara någonting av den resultatvariation som finns
mellan skolor.94
Detta resultat indikerar att resursfördelningen inte verkar ha blivit mindre
kompenserande eftersom den då borde ha bidragit till ökade resultatskillnader
mellan skolor. Denna slutsats får också visst stöd av en annan analys i samma
rapport.95 Där drar författarna slutsatsen att resursfaktorn lärartäthet är kompensatorisk till förmån för elever vars föräldrar har låg inkomst och utländsk
bakgrund, men det har inte skett någon direkt förändring över tid som skulle

91 Se exempelvis Skolverket 2009c kap 6 och Björklund m.fl. 2010 kap 7 för en diskussion om
resursers betydelse för skolresultat.
92 Böhlmark och Holmlund 2011 s.16 ff.
93 De faktorer som används är lärartäthet, andel obehöriga lärare, andel kvinnliga lärare, lärarnas genomsnittliga utbildningsnivå, lärarnas genomsnittliga födelseår samt omsättningen av
lärare på skolan.
94 I modellen ingår redan mått på elevernas socioekonomiska bakgrund vilket innebär att
skillnader i utbildningskvalitet inte förklarar någonting av mellanskolsvariationen utöver vad
som kan förklaras av elevernas socioekonomiska bakgrund.
95 Böhlmark och Holmlund 2011 kap 6.
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kunna förklara någon förändring i resultatspridningen mellan skolor.96 Däremot finns andra analyser som tyder på att klasstorleken har blivit mer ”kompenserande”, det vill säga att klasstorleken ökar i populära, högpresterande
skolor.
”En ökad klasstorlek kan helt enkelt vara det pris man får betala för att få gå på en
skola med en stor andel socialt gynnade elever och de stora klasserna motverkar den
ökade resultatspridning som segregationen annars hade gett upphov till.”97
En ny studie tyder på att klasstorlek kan vara en viktigare faktor för skolresultat
än vad tidigare forskning visat.98 Men det viktiga här är alltså resultat att skolresurserna snarast kan ha blivit något mer kompenserande över tid och därmed
inte bör vara någon viktig förklaring till ökande resultatskillnader mellan skolor.
Studier som fokuserar resursutveckling i form av lärartäthet och klasstorlek
är intressanta men belyser endast en aspekt. Studierna ger ingen information om lärarnas och undervisningens kvalitet. Ett möjligt alternativt sätt att
undersöka om lärarkvaliteten skiljer sig mellan skolor är att använda lärarnas
egna gymnasiebetyg som ett mått på deras ”kvalitet”. En sådan analys visar att
lärarnas genomsnittliga betyg är högre på skolor där elevernas föräldrar har
högre inkomst och där andelen elever med utländsk bakgrund är lägre.99 Detta
skulle möjligen kunna indikera att skolor med en redan gynnsam elevsammansättning har tillgång till något ”bättre” lärare men analysen visar inte på att
detta förhållande skulle ha förstärkts eller försvagats över tid. Därmed kan den
inte ha genererat en ökad resultatspridning mellan skolorna. Lärarnas gymnasiebetyg är också en mycket osäker indikator på lärarkvalitet.
Även förändringar när det gäller skolornas sätt att bedriva undervisning
kan ha bidragit till en ökad resultatspridning mellan skolorna. En omfattande
genomgång av förändringar i skolans inre arbete görs i Skolverkets kunskapsöversikt Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 100 Det finns vissa indikationer på att det skett en generell ökning av så kallat ”enskilt” eller ”eget”
arbete i undervisningen och att detta i högre grad påverkat resultaten negativt

96 Se även Skolverket 2009c kap 8 som visar att lärartätheten blivit något mer kompenserande
över tid. Analysen gäller dock enbart kommunala skolor. Det finns även viss empiri som
tyder på motsatsen – att skolor med en mer gynnsam socioekonomisk sammansättning har
bättre tillgång till vissa ekonomiska resurser. PISA-data visar att det finns fler datorer per
elev på skolor med en mer gynnsam socioekonomisk sammansättning i Sverige (OECD
2010 s.42, 156–157). Dessutom har dessa skolor, enligt rektorerna, även bättre tillgång till
laboratorieutrustning, internetuppkoppling och biblioteksmaterial. ”Utbildningsresurser”
(Index of quality of school’s educational resources).
97 http://ekonomistas.se/2011/06/16/ar-klasstorleken-skolvalets-valuta/
98 Fredriksson m.fl. 2012.
99 Böhlmark och Holmlund 2011 kap 6.
100 Skolverkets 2009a kap 7.

60

LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA?

för elever med sämre förutsättningar.101 Det behövs dock mer empirisk forskning på området innan det går att säga om ”enskilt arbete” haft någon effekt
på den ökande resultatspridningen mellan skolor.102
Sammantaget finns inte någon säker empiri som tyder på att det skett stora
förändringar i resursfördelningen till skolor eller att skillnader i skolors kvalitet
som skulle ha genererat den ökande spridningen i skolors resultat. Det finns ännu
inte heller övertygande forskningsstöd för att förändringar i undervisningsformer
skulle ha genererat ökade skolskillnader. Området är dock svårt att beforska och
det går inte att utesluta att de befintliga analyserna inte kunnat belysa viktiga
aspekter av resurser och kvalitet. Här finns behov av mer forskning.

5.2 Skolval och mellanskolsvariation
I och med införandet av skolvalsreformerna i början av 90-talet har det skett
en större omflyttning av elever i den bemärkelsen att en betydande del av
eleverna väljer en annan skola än den närmaste – som de skulle ha gått i när
skolorna rekryterade elever efter geografiska upptagningsområden.103
I vilken utsträckning har skolvalen påverkat skillnaderna i resultat mellan
skolor? Med hjälp av nya detaljerade geografisk data om elevernas boende
har Östh m.fl. kunnat analysera mellanskolsvariationens utveckling över tid i
skolresultat, dels som den ser ut i verkligheten och dels hur den skulle ha sett
ut om eleverna istället gått i den skola som ligger geografiskt närmast deras
bostad.104 Analysen visar att mellanskolsvariationen blir betydligt mindre och
har dessutom inte ökat lika mycket över tid när eleverna sorteras till den skola
som är närmast hemmet. Forskarna drar slutsatsen att en ökad boendesegregation inte kan förklara någon större del av den ökande mellanskolsvariationen i
resultat.105
Flera indikationer på att valfrihet kan ha ökat mellanskolsvariationen är
resultatet i kommunanalysen i 3.2 som visar på en ökning i flera kommuntyper som har haft en tillväxt av fristående skolor. Böhlmark & Holmlund visar
101 Se t.ex. Hansson 2011, Vinterek 2006.
102 De forskare som skrivit Skolverkets kunskapsöversikt drar slutsatsen att det inte är troligt
att ökningen av enskilt arbete i någon avgörande utsträckning påverkat ”likvärdigheten”.
Gustafsson m.fl. 2010.
103		Det finns dock inga analyser under senare år som försökt mäta hur stor andel elever som
går i en annan skola än den närmaste. Se Skolverket 2003 (appendix) för en uppskattning
av andelen föräldrar som väljer skola utifrån en föräldraenkät. Burestam 2007 och Trumberg 2011 har gjort uppskattningar om andelen som väljer annan skola än den närmaste i
Stockholm respektive Örebro.
104		Östh m.fl. 2010.
105		Andra studier visar att boendesegregationen ökade kraftigt under 1990-talet men har varit
måttlig under 00-talet. Socialstyrelsen 2010 kap 6. Även om boendesegregationen har
minskat kan den naturligtvis ha eftersläpande effekter på skolors resultat.
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i en analys att en ökning av andelen fristående skolor ger ökande resultatskillnader i betyg mellan skolor inom kommuner.106
En sannolik hypotes är att själva omflyttningen eller sorteringen av elever är
en bidragande orsak till den ökade mellanskolsvariationen i resultat. Hypotesen innebär att de som väljer en annan skola än den närliggande har egenskaper som i någon aspekt avviker från eleverna som väljer att gå kvar i skolorna
som ligger närmast deras bostad, åtminstone skiljer de sig åt resultatmässigt.
Frågan är om de elever som flyttar till andra skolor har särskild bakgrund eller
särskilda egenskaper som kan förklara den ökade skillnaden mellan skolors
resultat. I följande två avsnitt analyseras om det skett en ökad segregation
utifrån socioekonomisk och utländsk bakgrund.

5.3 Har den socioekonomiska skolsegregationen ökat?
Socioekonomisk skolsegregation – den nationella bilden

I figur 5.1 framgår hur den socioekonomiska skolsegregationen i hela riket har
förändrats mellan 1998–2011.
Figur 5.1 Skolsegregation utifrån andel elever med högutbildade föräldrar, mätt som standardavvikelsen i andelen elever med minst en förälder med eftergymnasial utbildning, viktad
efter skolstorlek (antal elever). Observera att skalan inte börjar på noll.
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106		Böhlmark och Holmlund 2011 s.41.
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Figur 5.1 visar att skolor är segregerade med avseende på andelen elever med
högutbildade föräldrar. Till exempel visar figuren att 1998 var standardavvikelsen 15 procentenheter, vilket innebär att i genomsnitt avviker skolorna
med 15 procentenheter ifrån det nationella genomsnittet i andelen elever
med högutbildade föräldrar. Även om det finns en tydlig skolsegregation med
avseende på socioekonomisk bakgrund, enligt figur 5.1, är den dock låg i ett
internationellt perspektiv.107
Det mest intressanta med figur 5.1 är dock att den socioekonomiska skolsegregationen inte har ökat mer än marginellt under tidsperioden, 5,3 procent
mellan 1998–2011. Det förefaller därför osannolikt att den lilla ökning i
socioekonomisk skolsegregation som syns i figur 5.1 skulle kunna förklara mer
än en marginell andel av de ökade skillnaderna i resultat mellan skolor.
Enligt PISA, som använder ett bredare mått på socioekonomisk bakgrund,
har det inte heller skett någon signifikant förändring i den socioekonomiska
skolsegregationen mellan år 2000 och 2009.108
Socioekonomisk skolsegregation – inom kommuner

I kapitel 3 framkom att mellanskolsvariationen i resultat vad gäller nivå och
utveckling (inom kommuner) skiljer sig åt mellan olika kommuntyper. I figur
5.2 visas den socioekonomiska skolsegregationens nivå och utveckling inom
kommuner, uppdelat efter kommuntyp.109

107 Skolverket 2010c s.21.
108 PISA: s socioekonomiska segregationsmått är beräknat som kvartilavståndet i skolors
genomsnittliga socioekonomiska index (ESCS). Kvartilavståndet var 0,50 år 2000 och
0,42 år 2009 – nedgången är dock inte signifikant. Se Skolverket 2010c s.137.
109 Måttet på skolsegregation som används i figur 5.2 är inte identiskt med det segregationsmått som används i figur 5.1 som var standardavvikelsen. I figur 5.2 används istället andelen av den totala variationen som kan förklaras av variation mellan skolorna, dock utifrån
samma variabel, nämligen andelen elever med högutbildade föräldrar. Måttet kan likställas
med det mått på mellanskolsvariation som presenterades i figur 3.1 med skillnaden att här
är utfallsvariabeln om minst en förälder är högutbildad eller ej istället för elevens meritvärde. Måttet ger dock, precis som standardavvikelsen i figur 5.1, en indikation på graden
av skolsegregation med avseende på socioekonomisk bakgrund.
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Figur 5.2 Skolsegregation med avseende på andelen elever med högutbildade föräldrar,
mätt som andel förklarad variation i föräldrars utbildningsnivå som kan förklaras av variation
mellan skolorna, uppdelat efter kommuntyp där varje punkt representerar ett genomsnitt av
kommunerna i den kommungruppen (viktat efter elevantal).110
storstäder
större städer
förortskommuner

övriga kommuner,
mer än 25 000 inv.
övriga kommuner

16%
14%
12%

procent

10%
8%
6%
4%
2%
0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

år
(fig 29)5.2 med figur 5.1 – det har inte
Generellt sett överensstämmer mönstret5.2i figur
skett någon nämnvärd ökning av skolsegregationen utifrån föräldrars utbildning över tid. Men precis som i fallet med mellanskolsvariationen i resultat
skiljer sig både nivå och utveckling över tid mellan olika kommuntyper.
Skolsegregationen är störst i gruppen storstäder (Stockholm, Göteborg och
Malmö). Men där har skolsegregationen inte ökat över tid, snarare minskat,
om än marginellt. Även för gruppen Övriga kommuner syns ingen ökning över
huvud taget. Grupperna Övriga kommuner med mer än 25 000 invånare, Större
städer samt Förortskommuner visar däremot på en tilltagande skolsegregation,
även om det sker från relativt låga nivåer.

110 Kommuntypsindelningen är den samma som användes i avsnitt 3.1.
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5.4 Har skolsegregationen med avseende på utländsk
bakgrund ökat?
Skolsegregation med avseende på utländsk bakgrund
– den nationella bilden

I figur 5.3 visas hur skolsegregationen utifrån andelen elever med utländsk
bakgrund har utvecklats över tid.
Figur 5.3 Skolsegregation utifrån andelen elever med utländsk bakgrund, mätt som standardavvikelsen i andelen utlandsfödda elever samt andelen elever med någon form av utländsk
bakgrund., viktat efter antal elever på skolan.
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Figur 5.3 visar dels hur mycket skolorna är segregerade efter andelen elever
som är utlandsfödda (nedre linjen), dels efter andelen elever med någon form
5.3 (fig 30)
av utländsk bakgrund (övre linjen). Det senare innebär att både utlandsfödda
och elever som är födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar ingår i måttet.
Sett över hela tidsperioden visar inte skolsegregationen utifrån andelen
utlandsfödda på någon enhetlig trend. Från att ha varit relativt konstant under
åren kring millenniumskiftet syns en viss minskning under mitten av 00-talet.
Under senare år verkar dock segregationen ha börjat öka något. Utifrån
andelen med någon form av utländsk bakgrund syns en mer tydlig ökning i
skolsegregationen, från knappt 15 till ca 19 procentenheter, vilket motsvarar
en ökning med drygt 30 procent. Den ökningen skedde dels under slutet av
90-talet och framförallt under de senaste åren.
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Skolsegregation med avseende på utländsk bakgrund – inom kommuner

I figur 5.4 presenteras nivå och utveckling av skolsegregation med avseende på
utländsk bakgrund, inom kommuner. I denna kommunanalys studeras endast
andelen elever med någon form av utländsk bakgrund.111
Figur 5.4 Skolsegregation med avseende på andel elever med utländsk bakgrund, mätt som
andel förklarad variation i om eleven har utländsk bakgrund eller inte, som kan förklaras av
variation mellan skolorna. Kommunerna är grupperade efter kommuntyp där varje punkt representerar ett genomsnitt av kommunerna i den kommungruppen (viktat efter elevantal).112
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Figuren visar att skolsegregationen med avseende på utländsk bakgrund inom
nästan samtliga kommuntyper har ökat över tid.113 Skolorna har blivit mera
homogena, dvs. det har blivit en mer tydlig
uppdelning
mellan elever med
5.4 (fig
31)
svensk och utländsk bakgrund. Det är storstäderna som uppvisar den största
nivån på skolsegregation och den har även ökat mer eller mindre kontinuerligt
över tidsperioden, från ungefär 27 till 32 procent. Ökningstakten är emellertid högst i de större städerna där skolsegregationen med avseende på utländsk

111 Observera också att skolsegregationsmåttet i figur 5.4 är beräknat på samma sätt som i figur
5.2, men skiljer sig mot skolsegregationsmåttet i figur 5.3.
112 Till gruppen elever med utländsk bakgrund räknas dels de som är utlandsfödda samt också
de som är födda i Sverige och där båda föräldrarna är födda utomlands.
113 Andelen elever med utländsk bakgrund i Sverige har ökat med ett par procentenheter
under den undersökta perioden. Ökningen är inte isolerad till någon bestämd kommungrupp, utan alla kommungrupper har fått relativt sett fler elever med utländsk bakgrund.
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bakgrund nästan har fördubblats mellan 2001 och 2010. Även ökningstakten
för kategorin övriga kommuner, mer än 25 000 invånare har ökat kraftigt. Det
är endast i övriga kommuner med färre än 25 000 invånare som det inte skett
någon nämnvärd ökning.
Sammanfattningsvis visar kommunanalysen vad gäller skolsegregation med
avseende på utländsk bakgrund att det nationella genomsnittet döljer stora
nivåskillnader mellan olika kommuntyper. När det gäller förändringen över tid
syns däremot att skolsegregationen utifrån utländsk bakgrund har ökat under
hela 00-talet i de flesta kommuner men framförallt i Större städer samt även i
storstadsregionerna (Storstäder och Förortskommuner).

5.5 Skolsegregation – övrig forskning
Analyserna av den nationella bilden av skolsegregationen (figur 5.1 och 5.3),
utifrån de registerdata som Skolverket har haft tillgång till, visar på en mycket
svag ökning av den socioekonomiska skolsegregationen men en mer substantiell ökning av skolsegregationen med avseende på utländsk bakgrund, under
den undersökta tidsperioden 1998–2011.
Andra studier har däremot kommit fram till delvis andra resultat. Gustafsson
finner belägg för ökad socioekonomisk skolsegregation på 90-talet medan
Böhlmark & Holmlund och även Fredriksson & Vlachos finner en mer påtaglig ökning av den socioekonomiska skolsegregationen på 00-talet.114
Skillnaderna i resultat och slutsatser beror dels på att olika tidsperioder
studerats, dels på olika val av segregationsmått eller metodansatser.
Vad gäller skolsegregationen efter utländsk bakgrund finner samtliga studier,
inklusive Skolverket, belägg för en ökad segregation.115 Enligt Gustafssons
analys som gäller tidsperioden 1992–2002, dvs. åren direkt efter valfrihetsreformerna, är ökningen dessutom ganska stor.
Det finns således en del som pekar på att segregation mellan skolor utefter
både socioekonomisk som utländsk bakgrund ökade under 1990-talet, dvs. de
första åren efter reformerna. Denna ökning verkar dock ha mattats av under
00-talet när det gäller den socioekonomiska skolsegregationen, medan den
ökat ytterligare något under de allra senaste åren vad gäller skolsegregationen
med avseende på utländsk bakgrund. Det är framförallt större städer och storstadsregionerna som står för den största delen av ökningen i det senare måttet.
Den samlade bedömningen är att det är svårt att hävda att den kraftiga
ökningen i mellanskolsvariation i resultat under 00-talet, till någon större

114 Gustafsson 2006 s.93, Böhlmark & Holmlund 2011 s.15 samt Fredriksson & Vlachos
2011 s.50.
115 Gustafsson 2006 s.91ff
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del kan förklaras av en ökad socioekonomisk skolsegregation, samt endast i
begränsad utsträckning av en ökad segregation med avseende på utländsk bakgrund.

5.6 Sortering av elever efter dolda egenskaper?
Som framgått hittills finns inte empiriskt stöd för att de ökande skillnaderna
mellan skolors resultat i någon större grad kan förklaras av ökande skillnader
i skolkvalitet eller av ökad skolsegregation med avseende på föräldrars utbildningsnivå eller elevers utländska bakgrund. Studien av Östh m.fl. visar dock
att resultatskillnaderna har ett samband med skolvalen. De ökade resultatskillnaderna går att koppla till att elever i större utsträckning idag jämfört med
tidigare går i andra skolor än de som är närmast hemmet. En hypotes är därför
att eleverna i högre grad sorterats mellan skolor utefter andra bakgrundsfaktorer än föräldrars utbildning och utländska bakgrund. Både ”vanliga”
socioekonomiska bakgrundsfaktorer som av olika skäl inte är med i analysen
och svårfångade egenskaper hos elever och deras föräldrar ingår i det som här
benämns dold segregation.
En studie av Bunar & Kallstenius visar exempelvis att elever som väljer att
gå i en skola utanför de fyra socialt utsatta bostadsområden forskarna studerar,
i högre grad har föräldrar som förvärvsarbetar och i lägre grad har föräldrar
som tar emot socialbidrag.116
Elever som väljer att gå i andra skolor än de närliggande kan visa sig vara
mer studiemotiverade, mer engagerade i sin utbildning än andra elever och
ha mer pådrivande föräldrar. En tänkbar hypotes skulle då vara att ovanligt
studiemotiverade elever, givet en viss socioekonomisk bakgrund, tenderar att
söka sig till fristående skolor eller någon annan kommunal skola än den som
de flesta andra med samma socioekonomiska bakgrund går i. Därmed tenderar
studiemotiverade elever att samlas i vissa skolor, medan mindre studiemotiverade elever tenderar att samlas i andra skolor.
En indikation på att elevernas studiemotivation kan vara en kompletterande förklaring till skolskillnader framkommer vid analys av elevenkätdata i
PISA-undersökningarna. I PISA-enkäterna finns elevsvar som mäter elevens
läsengagemang (se appendix för en redovisning av analysen). Det finns ett klart
samband mellan vad eleverna svarar på enkätfrågorna om sitt läsengagemang
och deras resultat på PISA-provet i läsförståelse. Det är dock inte givet hur
detta samband ska förstås. Lärarna på de skolor som eleverna går i påverkar
116		Bunar & Kallstenius 2005 s.30ff. Se även Burestam 2007. Se även Trumberg 2011 som
inkluderat liknande variabler i sin analys. Även en studie av Andersson m.fl. visar bland
annat att elever med föräldrar som tar emot socialbidrag i lägre grad pendlar till skolor
längre bort från bostaden (Andersson m.fl. 2012).
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naturligtvis elevernas läsengagemang men läsvanor och läsengagemang är sannolikhet även något som eleverna har med sig hemifrån.
Oavsett om elevernas läsengagemang är något som eleven har med sig
hemifrån eller ett resultat av skolans och lärarnas undervisning, så förklarar
detta en väsentlig del av skillnaderna mellan skolor. N
 är läsengagemang tillförs
analysen visar det sig att den inte bara kan förklara en del av elevers individuella resultat, den kan dessutom förklara en liten men signifikant andel av
den resultatvariation mellan skolor som återstår efter att hänsyn redan tagits
till bakgrundsfaktorer så som socioekonomisk och utländsk bakgrund.117 Det
är en indikation på att det finns en sortering mellan skolor utifrån elevernas
läsengagemang och det finns sannolikt andra dolda faktorer som är kopplade
till studiemotivation. Eftersom det handlar om datamässigt svårfångade variabler är det naturligtvis svårt att finna säkra belägg.
Frågan är om man kan se någon ökad betydelse av läsengagemangsvariablen
som förklarar de ökande skolskillnaderna i resultat? Ja, det ser så ut. Genom
att jämföra samma läsangemangsvariabel för PISA 2000 och för 2009 visar
analysen att sorteringen efter denna variabel var större 2009 än 2000. Detta
indikerar att elever inte bara sorteras mellan skolor efter läsengagemang, utan
också att denna sortering har ökat under 2000-talet.118
Ovanstående resultat om att ökad sortering i ”läsengagemang” antyder att
en ökad ”dold” skolsegregation kan vara en förklaring till den ökning i mellanskolsvariation (i resultat) som skett de senaste 10–13 åren.
Det behövs dock betydligt fler analyser av både olika typer av registerdata
och av svårmätbara egenskaper hos elever och föräldrar innan man med större
säkerhet kan avgöra i vilken utsträckning ökad ”dold” segregation kan förklara
de ökande skillnaderna mellan skolors resultat.

5.7 En samlad bedömning av skolsegregationen
Kapitlet belyser tänkbara förklaringar till den ökade skillnaden mellan skolors
resultat. Det finns en tydlig socioekonomisk skolsegregation utifrån föräldrarnas utbildning men denna segregation har inte ökat mer än marginellt under
perioden 1998–2011. Därför är det inte troligt att en ökad sortering av elever
utifrån föräldrarnas utbildning drivit på den ökade mellanskolsvariationen
117 Se avsnitt A5.2 i appendix för en mer detaljerad beskrivning av analysen och dess resultat.
118 Detta resultat bygger på 2 observationer: 1. läsengagemangsvariabeln förklarar dubbelt så
stor andel av mellanskolsvariationen år 2009 jämfört med år 2000. Eftersom variationen
mellan skolor i absoluta tal approximativt fördubblats mellan 2000 och 2009 (enligt
PISA) innebär det att läsengagemangsvariabeln förklarar 4 gånger så mycket skolvariation
(i absoluta tal) år 2009 jämfört med år 2000. 2. Skolnivåeffekten (som förklaras i kapitel 6)
minskar endast marginellt år 2000 men minskar betydligt år 2009 om läsengagemang läggs
till modellen.
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i någon större utsträckning. När det gäller segregationen med avseende på
utländsk bakgrund framträder en viss ökning under den studerade perioden,
framför allt mellan åren 2008 och 2011. Detta kan ha spelat en viss roll för
skillnaderna mellan skolors resultat.
Det saknas forskning som stöder tesen att ökande skillnader mellan skolors
kvalitet skulle vara en källa till ökade skolskillnader men denna orsak kan inte
uteslutas. Däremot finns forskning som visar att en allt större andel elever väljer att gå i andra skolor än de i deras närområde och att detta leder till ökande
resultatskillnader mellan skolor.
Säkra belägg saknas men det finns indikationer på att de elever som väljer
andra skolor än den närmaste i genomsnitt skulle kunna vara mer studiemotiverade och engagerade än andra elever och kanske ha mer engagerade föräldrar.
Det skulle i så fall skapa en sortering där studiemotiverade elever samlas på
vissa skolor.
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6. Skolnivåeffekter – betydelsen för
resultat av skolans sammansättning
I kapitel 4 redogjordes för betydelsen för resultat av elevens socioekonomiska
bakgrund. I detta kapitel visas att elever inte bara påverkas av sin egen socioekonomiska bakgrund utan även av den socioekonomiska sammansättningen
av elever på skolan.119 I avsnitt 6.1 ges en kort beskrivning av vad skolnivåeffekter är. I avsnitt 6.2 undersöks hur stora skolnivåeffekterna är med
avseende på socioekonomisk sammansättning och på vilket sätt de har förändrats över tid. I avsnitt 6.3 undersöks motsvarande skolnivåeffekter med
avseende på andelen utlandsfödda elever. I avsnitt 6.4 görs en mer djupgående
analys av vad som ligger bakom skolnivåeffekterna och dess utveckling över tid
samt vilka konsekvenser de har för betydelsen av vilken skola en elev går i.

6.1 Skolnivåeffekter – vad är det?
Att skolors genomsnittliga resultat skiljer sig visades redan i kapitel 3. Dessa
skillnader kan till viss del förklaras av elevernas bakgrund. Eftersom det finns
ett samband mellan resultat och elevens socioekonomiska bakgrund (kapitel 4)
är det logiskt att de genomsnittliga resultaten generellt är högre på skolor där
det går fler elever med en fördelaktig socioekonomisk bakgrund jämfört med
de genomsnittliga resultaten på skolor där det finns förhållandevis färre elever
med en fördelaktig socioekonomisk bakgrund.
Men även efter att hänsyn tagits till elevernas egna socioekonomiska bakgrund (samt även kön och om eleven har utländsk bakgrund), tenderar elever
från skolor där andelen med högutbildade föräldrar är högre fortfarande att
prestera bättre än elever på skolor där andelen med högutbildade föräldrar är
lägre.
Detta fenomen benämns här som en skolnivåeffekt med avseende på skolans
socioekonomiska sammansättning. På samma sätt finns en skolnivåeffekt med
avseende på utländsk bakgrund. Skolans sammansättning av elever har betydelse för den enskilde elevens resultat.

119 Skolverket 2006a kap 5.
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6.2 Skolnivåeffekter med avseende på skolans
socioekonomiska sammansättning
Skolnivåeffekt av socioekonomisk sammansättning enligt betygen

I figur 6.1 presenteras skolnivåeffekten med avseende på socioekonomisk
sammansättning. I figuren används meritvärdet som resultatmått och skolans
andel elever med minst en högutbildad förälder som mått på skolans socioekonomiska sammansättning.
Figur 6.1 Skolnivåeffekt på meritvärde utifrån skolans socioekonomiska sammansättning,
mätt som andelen elever med minst en högutbildad förälder.120
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Figuren visar att skolnivåeffekten med avseende på socioekonomisk bakgrund
6.1 (fig 12)
har ökat kraftigt, från ca 24 meritvärdespoäng
1998 till ungefär 62 meritvärdespoäng 2011. Detta är mer än en fördubbling sett över hela tidsperioden.
En skolnivåeffekt på 62 poäng kan tolkas som den förväntade skillnaden
mellan två elever med samma individuella bakgrund (kön, utländsk bakgrund
och föräldrars utbildningsnivå) och som dessutom går i två skolor där ande-

120 Skolnivåeffekten har skattats i en 2-nivåmodell där de förklarande variablerna på elevnivå
är elevens kön, utländsk bakgrund (två dikotoma variabler för om eleven är utlandsfödd
respektive om eleven är född i Sverige med utländsk bakgrund) och en dikotom variabel för
om eleven har någon högutbildad förälder (minst eftergymnasial utbildning). På skolnivå är
de förklarande variablerna andelen utlandsfödda elever på skolan och andelen elever på skolan med minst en högutbildad förälder. Skolnivåeffekten för socioekonomisk bakgrund är
den skattade regressionskoefficienten för andelen elever med minst en högutbildad förälder
(på skolnivå).
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len utlandsfödda elever är lika stor. Men skolorna skiljer sig på så sätt att på
den ena elevens skola är andelen elever med högutbildade föräldrar 0 procent
medan på den andres är andelen 100 procent. Den förväntade (genomsnittliga) skillnaden mellan två sådana elever var då 62 meritvärdespoäng år 2011.
Om andelen elever med högutbildade föräldrar på två skolor istället skiljer
sig med 10 procentenheter är den förväntade skillnaden i meritvärdespoäng
mellan två elever med samma bakgrund 62/10 = 6,2 poäng.
Motsvarande skattningar av skolnivåeffekter har även gjorts för summan
av betyget i matematik och engelska som resultatmått. Mönstret är detsamma
som för meritvärdet, dvs. att det har skett en kraftig ökning av skolnivåeffekten
över tid.121
Skolnivåeffekt av socioekonomisk sammansättning enligt PISA

I figur 6.2 visas motsvarande utveckling av skolnivåeffekten utifrån resultaten
i PISA. Effekterna har skattats på samma sätt, med den skillnaden att här är
resultatmåttet läsförståelse och den socioekonomiska bakgrunden mäts med
samma socioekonomiska index som användes för PISA-analyserna i kapitel
4. Som mått på den socioekonomiska sammansättningen på skolan används
skolans genomsnittliga indexvärde.

121 Denna analys gäller för 1999–2011 på grund av tillgång till data. Skolnivåeffekten ökade
med 110 procent mellan 1999 och 2011.
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Figur 6.2 Skolnivåeffekt på resultat i läsförståelse utifrån skolans socioekonomiska sammansättning, enligt PISA.122
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Skolnivåeffektens storlek i figur 6.2 kan inte jämföras med skolnivåeffektens
storlek i figur 6.1.123 Däremot kan utvecklingen över tid jämföras. Enligt PISA
6.2 (fig 27)
syns, precis som med betygen, en substantiell ökning i skolnivåeffekten av
socioekonomisk bakgrund. Ökningen från 30 till ca 52 poäng är statistiskt signifikant.124 Ökningen är visserligen inte riktigt lika stor som för betygen men
tidsperioden är också kortare.125
Sammanfattningsvis visar analysen av skolnivåeffekten av socioekonomisk
bakgrund på ett tydligt mönster, som stöds av både betygen och resultaten i
122 Effekterna har skattats i en 2-nivåmodell där de förklarande variablerna på elevnivå är
elevens kön, utländsk bakgrund (två dikotoma variabler) och elevens socioekonomiska
indexvärde (ESCS), samt på skolnivå andelen utlandsfödda elever (med utlandsfödda föräldrar) och skolans genomsnittliga socioekonomiska indexvärde (ESCS). Skolnivåeffekten
är den skattade regressionskoefficienten för skolans genomsnittliga ESCS-värde på skolnivå.
123 Tolkningen av skolnivåeffekten är också annorlunda då den socioekonomiska sammansättningen på skolan mäts med genomsnittet i ett indexvärde. En skolnivåeffekt på 52 poäng
utgör skillnaden mellan två elever med samma bakgrund men där skolorna skiljer sig med
en standardavvikelse i indexvärdet.
124 I jämförelse med de skolnivåeffekter som presenteras i PISA:s officiella publikationer samt
även de svenska PISA-rapporterna (Skolverket 2010), är de här presenterade skattningarna
inte helt jämförbara. I PISA-rapporterna bygger effekterna på en modell där endast ESCSvariabeln ingått på elevnivån och endast den genomsnittliga ESCS på skolnivån, däremot
inga andra förklarande variabler. I denna rapport har motivet varit att göra skolnivåeffekten
enligt betygen respektive PISA mer jämförbara.
125 Ökningstakten av skolnivåeffekten enligt PISA är drygt 6 procent per år medan motsvarande ökningstakt enligt meritvärdet är drygt 7 procent per år.
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PISA. Betydelsen för elevens resultat av skolornas socioekonomiska sammansättning har ökat kraftigt över tidsperioden.

6.3 Skolnivåeffekter med avseende på skolans
sammansättning vad gäller utländsk bakgrund
På samma sätt finns det även skolnivåeffekter med avseende på skolors sammansättning utifrån utländsk bakgrund. I figur 6.3 visas skolnivåeffekten
med avseende på andelen utlandsfödda elever på skolan med meritvärdet som
resultatmått.
Figur 6.3 Skolnivåeffekt på meritvärde utifrån andel utlandsfödda elever126
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Skolnivåeffekten av andelen utlandsfödda elever på skolan är signifikant negativ under hela tidsperioden. 1998 var6.3den
-25 meritvärdespoäng och
(fig ungefär
16)
2011, -31 poäng. Även om skolnivåeffekten är större 2011 jämfört med 1998
är det svårt att hävda att det är resultatet av en långsiktig trend eftersom variationen är så stor från år till år. Dessutom har den minskat under de senaste
åren.

126 Effekten har skattats i en 2-nivåmodell där de förklarande variablerna på elevnivå är elevens
kön, utländsk bakgrund (utlandsfödd respektive född i Sverige med utlandsfödda föräldrar)
och om eleven har någon högutbildad förälder (minst eftergymnasial utbildning). På skolnivå är de förklarande variablerna andelen utlandsfödda elever på skolan och skolans andel
elever med minst en högutbildad förälder. Skolnivåeffekten är den skattade regressionskoefficienten för andelen utlandsfödda elever på skolan.
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Skolnivåeffekten av andelen utlandsfödda elever innebär att även en elev som
inte själv är utlandsfödd kan förväntas prestera sämre skolresultat om den går i
en skola med en hög andel utlandsfödda elever. Den skattade skolnivåeffekten
som visas i figur 6.3 är dock ett extremfall – den visar skillnaden i förväntat
meritvärde mellan två elever med samma individuella bakgrund (kön, utländsk
bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå), och som går i skolor där andelen elever med högutbildade föräldrar är lika stor. Men skolorna skiljer sig på
så sätt att andelen utlandsfödda elever är noll procent på den ena skolan och
100 procent på den andra. Då är den förväntade (genomsnittliga) skillnaden
mellan dessa två hypotetiska elever ungefär 31 meritvärdespoäng år 2011. Om
istället två identiska elever jämförs men där andelen utlandsfödda elever på
skolorna istället är 0 respektive 50 procent blir den förväntade resultatskillnaden hälften så stor, drygt 15 meritvärdespoäng.127
Den skattade skolnivåeffekten i figur 6.3 representerar den genomsnittliga
effekten för samtliga elever, oavsett om eleven själv har utländsk bakgrund
eller ej. En mer avancerad analys visar att det under senare år finns signifikanta skillnader mellan hur elever påverkas av sammansättningen på skolan,
beroende på elevens egen utländska bakgrund. Den negativa skolnivåeffekten
av andelen utlandsfödda elever framstår som större för elever som själva är
utlandsfödda jämfört med övriga elever. En utlandsfödd elev ”förlorar” alltså
mer på att gå i en skola med många andra utlandsfödda elever jämfört med en
elev som inte själv är utlandsfödd.128

6.4 Ökad skolnivåeffekt – vad beror den på?
I detta kapitel har det visats att en elevs skolresultat inte bara påverkas av den
egna bakgrunden utan att resultaten även samvarierar med bakgrunden hos
övriga elever på samma skola. Dessa skolnivåeffekter av socioekonomisk och
utländsk bakgrund är betydande. När det gäller skolnivåeffekten av socioekonomisk bakgrund har den dessutom ökat kraftigt sedan slutet av 1990-talet.
Skolnivåeffekterna säger något om betydelsen av vilken skola en elev går i,
givet elevens egen bakgrund. Ur ett likvärdighetsperspektiv är det därmed
fördelaktigt om effekter på skolnivå av elevernas samlade socioekonomiska
bakgrund och utländska bakgrund minimeras då de kan motverka elevers möj
ligheter till en likvärdig utbildning. För att få en bättre bild av hur likvärdigheten har påverkats av den ökade skolnivåeffekten (med avseende på socio127 År 2011 hade ungefär 22 procent av skolorna mindre än 5 procent utlandsfödda elever och
ca 8 procent av skolorna hade minst 50 procent utlandsfödda.
128 När det gäller skolnivåeffekter av andel utlandsfödda enligt PISA så är urvalet av skolor
relativt litet och i kombination med att andelen utlandsfödda generellt är låg blir skattningarna för osäkra för att analysera på ett meningsfullt sätt.
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ekonomisk bakgrund) är det viktigt att resonera kring vilken av de tänkbara
förklaringsfaktorerna som utifrån tillgänglig empiri verkar ha spelat störst roll
när det gäller ökningen i skolnivåeffekt.
Ökande skillnader i skolkvalitet?

Har skillnader i skolors utbildningskvalitet ökat på ett sådant sätt att skolor
med en mer gynnsam elevsammansättning också håller en högre utbildningskvalitet? Kanske skolor med en gynnsam socioekonomisk sammansättning
i allt högre grad drar till sig skickligare lärare? Som redovisades i kapitel 5.5
finns empiri som tyder på att ”lärarkvaliteten” (mätt som lärarnas egna gymnasiebetyg) är något högre på skolor med en mer gynnsam elevsammansättning.
Men samtidigt visar inte analyserna på att dessa skillnader skulle ha ökat över
tid. När det gäller ekonomiska resurser till skolor så visade analyserna snarast
på att resurserna kan ha blivit något mer kompenserande över tid – till förmån
för skolor med en mindre gynnsam socioekonomiskt sammansättning.
Med reservation för att det är svårt att mäta skolkvalitet finns således inte
några starka belägg för att dessa aspekter av utbildningskvalitet i någon större
utsträckning har bidragit till ökningen i skolnivåeffekt.
Ökad dold segregation

En ökad segregation mellan skolor utifrån föräldrars utbildningsnivå och
utländska bakgrund kan per definition inte förklara skolnivåeffekten eftersom
den statistiska modellen som ligger till grund för den ökade skolnivåeffekten
i figur 6.1 kontrollerar för dessa bakgrundsfaktorer (kön, föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk bakgrund). En möjlig förklaring till den ökande
skolnivåeffekten skulle dock kunna vara en ökad segregation utifrån sådana
dolda egenskaper hos elever och föräldrar som diskuterades i kapitel 5.5. Där
presenterades viss empiri för att dold segregation existerar och det finns vissa
indikationer på att den dolda segregationen kan ha ökat över tid.
Även om empirin är svag är en ökad sortering utifrån dolda och svårmätbara
egenskaper som har betydelse för skolresultaten en möjlig förklaring till den
ökande skolnivåeffekten. Sammansättningen mellan skolor när det gäller föräldrars utbildningsnivå har inte förändrats i någon större utsträckning under
00-talet men det har skett en ökad sortering av elever utifrån andra egenskaper
som har betydelse för skolresultaten. Att gå i en skola med en lika hög andel
elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning betyder mer 2011 än
1998 på grund av att det skett en dold sortering av eleverna – till exempel att
fler elever än tidigare med hög motivation eller stöttande föräldrar går i vissa
skolor.
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Men det finns också faktorer som förstärker skolnivåeffekten, som gör att den
blir så pass kraftig.
Kamrateffekter och lärarförväntningar förstärker skolnivåeffekten

Mycket talar för att elevers skolresultat även påverkas av vilka andra elever
som går i samma klass och samma skola. Med det menas att en elev tenderar
att prestera bättre i en omgivning av andra ”högmotiverade/högpresterande”
elever och sämre i en omgivning av ”lågmotiverade/lågpresterande” elever.
Detta benämns kamrateffekt i litteraturen (på engelska: peer group effect).129
En elev som flyttas till en skola med fler högmotiverade elever kommer själv
att prestera bättre, till exempel genom att skolkamraterna arbetar hårdare och
läser mycket läxor.
Den nutida vetenskapliga diskussionen handlar inte så mycket om huruvida
kamrateffekter existerar eller inte utan mer om hur stora de är. Det finns forskare som uppmätt kamrateffekter på 15–40 procent.130 Detta innebär i princip
att om en elev förflyttas till en skola där det genomsnittliga utbildningsresultatet är 10 poäng högre, kan denna elev förväntas prestera 1,5–4 poäng bättre på
grund av sin nya omgivning, allt annat lika.
Den metodologiskt mest övertygande analysen på svenska data angående
kamrateffekter är en studie utifrån data från elever i Stockholms stad. 131
Genom att ta hänsyn till elevers betyg från grundskolan har det i viss mån varit
möjligt att kontrollera för dolda egenskaper när kamrateffekterna skattats, här
som en effekt inom klassen i gymnasiets första kurser i matematik, svenska,
engelska och idrott. Resultaten visar att elever påverkas positivt av om övriga
klasskamraters genomsnittliga betyg från grundskolan är högre.132
En studie utifrån PIRLS-data på svenska årskurs 4-elevers resultat i läsförståelse visar också på positiva kamrateffekter på klassrumsnivå.133
Även Skolverket har för denna rapport skattat kamrateffekter på klassrumsnivå genom att utnyttja uppgifter om undervisningsgrupp (klass) från de
129
130
131
132

Se t.ex. Björklund m.fl. 2010 kap 8.1.4
Hoxby 2000, Hanushek m.fl. 2003. Björklund m.fl. 2010 kap 8.1.4.
Sund 2009.
Dessutom visar Sund att låg- respektive högpresterande elever påverkas i olika hög grad
av sina klasskamrater: relativt lågt presterande elever tjänar mer på en ökning av klassens genomsnittliga prestationsnivå jämfört med relativt högpresterande elever. Från ett
policyperspektiv drar Sund slutsatsen att nivågruppering totalt sett har en negativ påverkan
på den genomsnittliga resultatnivån i ett skolsystem (allt annat lika) då svaga elever förlorar
mer på att grupperas efter studieresultat än vad de starka vinner. Se även till exempel Björklund m.fl. 2010 s.212ff.
133 Ammermuller & Pischke 2009. Den skattade effekten uppgår till 15 procent, vilket är
något högre än Sunds skattning på 8 procent. Denna högre skattade effekt kan bero på att
de inte helt lyckats kontrollera bort eventuella selektionseffekter mellan klasserna inom
skolan.
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nationella proven. Resultaten visar på positiva och signifikanta kamrateffekter
på klassrumsnivå.134
En annan typ av förstärkande effekt, som är svår att empiriskt skilja från
kamrateffekter, är att lärarnas förväntningar på eleverna påverkas av elevsammansättningen på skolan.135 Detta innebär att i en grupp med relativt lågpresterande elever finns risk för att läraren sänker sina förväntningar på eleverna,
vilket då sänker utbildningskvaliteten och därigenom ytterligare försämrar
elevernas möjligheter att prestera goda resultat.136 Det är en rimlig hypotes
men svår att bevisa med kvantitativa undersökningar. Även om det är svårt
att sätta siffror på lärarförväntningar finns det en hel del som talar för att de
existerar. 137
Även om det inte finns något som tyder på att kamrateffekterna som
enskilda fenomen skulle ha ökat över tid, finns det mycket som talar för att de
ändå har fått större betydelse över tid. Med detta menas att även om kamrateffekten som fenomen är oförändrad, så har genomslaget av kamrateffekterna
ökat på grund av att skillnaderna i skolors resultatnivåer har ökat. Detta
förklaras med ett exempel:
Antag att kamrateffekten är 10 procent. Detta innebär att om en elev
förflyttas till en skola där det genomsnittliga utbildningsresultatet är 10 poäng
högre, kan eleven förväntas prestera 1 poäng bättre på grund av sin nya omgivning. Antag nu att den genomsnittliga resultatnivån är identisk på landets
samtliga skolor. Oavsett vilken skola en elev då förflyttas till kommer förändringen i kamrateffekt att vara noll. Antag nu att det istället finns skillnader
mellan skolors genomsnittliga resultat så att den bästa skolan presterar
50 poäng högre i genomsnitt än den sämsta skolan. En elev som förflyttas från
den sämsta till den bästa skolan kan nu förväntas prestera 5 poäng bättre på
grund av skolbytet, allt annat lika. Om skillnaderna mellan skolorna är ännu
större, kommer den förväntade resultatförändringen vid ett skolbyte på grund
av kamrateffekten öka ytterligare, även om själva ”naturlagen” kamrateffekt är
oförändrad, dvs. 10 procent.
Detta innebär att i ett skolsystem med större resultatspridning mellan skolor
kommer kamrateffekterna att få ett större genomslag på resultaten, dvs. en större
134 Metodansatsen i Skolverkets analys följer Ammermuller & Pischke men här är utfallsmåttet
elevens samlade avgångsbetyg från årskurs nio (meritvärdet). Den standardiserade effekten
skattades till ungefär 8 procent, dvs. lika stor som Sund fann i sin analys med en annan
ansats.
135 Som framgått i tidigare avsnitt om utbildningskvalitet har lärarna en stor betydelse för
resultaten – här diskuteras enbart den psykologiska effekten av sammansättningen av
undervisningsgrupper.
136 Skolverket 2009a s.19. Hattie 2009 s.124.
137 Se Hattie 2009, s.121ff och Jenner 2004 kap 5 för en diskussion om lärarförväntningar.
Se Skolverket 2005 del 3 för en kvalitativ studie av lärarförväntningars betydelse.
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betydelse för en elevs förväntade resultat, beroende på vilken skola eleven går
i. Motsvarande resonemang kan även föras när det gäller förväntanseffekter
från lärarna, dvs. dessa förväntanseffekter får också ett större genomslag när
skillnaderna i skolornas elevsammansättning med avseende på förutsättningar
att prestera goda studieresultat ökar.
Slutsatsen från detta resonemang är att oavsett om dold eller synlig segregation (och eventuellt även ökade skillnader i utbildningskvalitet) har varit det
som dragit igång processen med ökade resultatskillnader mellan skolor, så
kommer dessa resultatskillnader att förstärkas ytterligare genom förekomsten
av kamrateffekter och lärarförväntanseffekter, då dessa får ett större genomslag
i ett skolsystem där sorteringen av elever är större.
Den viktigaste konsekvensen och slutsatsen i detta kapitel är att eftersom
kamrateffekter och lärares förväntningar sannolikt utgör en inte obetydlig del
av den observerade skolnivåeffekten, leder en ökad sortering av elever, oavsett
om den sker efter synliga eller dolda egenskaper, till att kamrateffekter och
effekter av lärares förväntningar får ett större genomslag än tidigare. Därmed
har också betydelsen av vilken skola en elev går i ökat, oavsett om skillnaden i
skolors övriga kvalitetsaspekter (lärartäthet och kvalitet) har ökat eller inte.

6.5 Sammanfattning av skolnivåeffekternas betydelse
Sammanfattningsvis visar kapitlet att betydelsen av vilken skola eleven går i har
ökat avsevärt under perioden 1998–2011. Skolnivåeffekterna med avseende på
skolors socioekonomiska sammansättning är betydande och de har ökat kraftigt
över tid. Skolnivåeffekten med avseende på utländsk bakgrund är också stor,
men här går det inte att se en lika tydlig ökning över tid. Denna effekt varierar kraftigt från år till år. En rimlig förklaring till det kan dels vara att gruppen
utlandsfödda är relativt liten och varierar mellan olika år, dels på att sammansättningen utifrån ursprungsland kan variera stort mellan olika årskullar.
Den mer besvärliga frågan att besvara är varför skolnivåeffekten har ökat när
det inte finns en betydande ökning av skolornas socioekonomiska segregering?
Det finns en viss ökning av segregering med avseende på utländsk bakgrund,
men inte heller denna ökning är tillräcklig för att förklara utvecklingen.
Forskning ger inga säkra besked om förklaringar till den ökade skolnivåeffekten. Även om det inte finns empiri som talar för det så går det inte att
utesluta att ökande kvalitetsskillnader mellan skolor och förändrade arbetssätt
i skolans undervisning kan ha haft en betydelse. Den tes som förs fram i denna
rapport är dock att det har skett en ökad sortering av elever mellan skolor
utifrån variabler som studiemotivation och engagemang. Skolnivåeffekten
förstärks sedan ytterligare av kamrateffekter och lärarförväntningar, vilket leder
till att betydelsen av vilken skola en elev går i har ökat.
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7. Sammanfattande bedömning
7.1 Rapportens resultat
I denna rapport har utvecklingen från slutet av 1990-talet fram till 2011
beskrivits utifrån ett antal indikatorer som tillsammans ger en bild av hur likvärdigheten i den svenska skolan har förändrats över tid. I början av rapporten
framfördes ett antal frågeställningar som rapporten försöker besvara. Här följer
en sammanställning av dessa frågor samt de svar som analyserna ger:
Har den totala spridningen i elevresultat förändrats över tid?

Ja, både betygen och resultaten i läsförståelse enligt PISA visar på en ökad variation i elevers resultat. Den huvudsakliga ökningen i variation för meritvärdet
skedde under perioden 1998–2001 och kan sannolikt tillskrivas en anpassning
av betygsättningen på grund av införandet av det nya betygsystemet. Även
efter 2001 går det att se en ökad spridning i de enskilda betygen matematik
och engelska. En ytterligare indikation på att den totala spridningen i elevresultat har ökat är att andelen elever som är obehöriga till gymnasieskolan har
ökat samtidigt som andelen elever som når maximalt meritvärde, 320 poäng,
också har ökat. TIMSS-undersökningarna, som sträcker sig fram till 2007,
visar däremot inte på någon ökad spridning i elevresultat.
Har spridningen i resultat mellan (a) kommuner (b) skolor och (c)
klasser förändrats över tid?

(a) Ja, variationen i resultat mellan kommuner är visserligen generellt sett låg
men visar på en ökning de allra senaste åren.
(b) Ja, absolut. Både betygen och PISA visar på en markant uppgång i mellanskolsvariationen sett över hela tidsperioden. Som andel av den totala variationen
har mellanskolsvariationen enligt betygen mer än fördubblats och enligt PISA
i läsförståelse har det också varit en avsevärd ökning mellan 2000 och 2009.
Mellanskolsvariationen har fortsatt att öka under hela tidsperioden. Mellanskolsvariationen är störst i storstäderna medan den största ökningen skett i större
städer och förortskommuner. Däremot har mellanskolsvariationen i mindre
kommuner och glesbygdskommuner varit mer eller mindre konstant.
(c) Ja, spridningen mellan olika klasser inom skolorna har ökat de senaste åren.
Det kan tyda på att rektorerna i högre grad delar in eleverna i olika ”profilklasser” och ”nivågrupper” efter deras förväntade prestationsnivå. Då klassvariabeln är osäker bör dock resultaten tolkas med försiktighet.
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Har betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund förändrats över
tid när det gäller skolresultaten?

Betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund för resultat är fortsatt stor
och det finns vissa indikationer på att betydelsen har ökat under senare år.
Framförallt visar PISA att så kan vara fallet men betygen motsäger inte heller
den tolkningen. Ökningen är däremot inte stor och framtida undersökningar
får klargöra om den trend som kan skönjas verkligen är påtaglig i ett längre
tidsperspektiv. Sett över hela tidsperioden, 1998–2011, verkar det däremot
inte ha skett några stora förändringar i betydelsen av elevens socioekonomiska
bakgrund.
Har betydelsen av elevers utländska bakgrund förändrats över tid när
det gäller skolresultaten?

Elever som är födda i Sverige med utländsk bakgrund har ett något lägre
betygsmeritvärde än elever med svensk bakgrund men skillnaderna har minskat under tidsperioden. Betydelsen av att vara utlandsfödd har däremot ökat,
framförallt under senare år. En bidragande förklaring till denna utveckling är
med stor sannolikhet att elevernas genomsnittliga ålder vid invandringen har
ökat under senare år. Elever som invandrat före skolstart presterar på samma
nivå som elever födda i Sverige med utländsk bakgrund.
Har skolsegregationen med avseende på (a) socioekonomisk bakgrund
och (b) utländsk bakgrund förändrats över tid?

(a) Utifrån Skolverkets analyser av andelen elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning syns endast en marginell ökning av skolsegregationen
under 00-talet. Det finns däremot andra studier som visar på en större ökning
av skolsegregationen, framförallt utifrån föräldrarnas inkomst. Dessutom visar
tidigare studier att skolsegregationen med avseende på föräldrars utbildningsnivå ökade under 1990-talet. Skolverkets analyser visar på vissa ”regionala”
skillnader där kommungruppen större städer uppvisar en något ökad socioekonomisk skolsegregation under 00-talet.
(b) Ja. Skolsegregation med avseende på utländsk bakgrund visar på en viss
ökning över tidsperioden. Här syns också stora regionala skillnader med en
betydande ökning bland storstäderna och större städer medan skolsegregationen i övriga kommuntyper varit mindre eller inte ökat alls.
Finns dold segregation, och har den ökat över tid?

Ja, det finns empiri som tyder på det. En inte obetydlig del av de ökande
skillnaderna i skolors resultat beror sannolikt på att de elever som väljer att
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byta skola har dolda, svårmätbara egenskaper som skiljer sig från genomsnittet
på den skola de lämnar. Utifrån den begränsade empiri som finns tyder mycket
på att dessa elever är ovanligt motiverade och högpresterande i förhållande till
sin socioekonomiska och utländska bakgrund. Det är således mer ovanligt att
de mest omotiverade eller lågpresterande eleverna byter skola. I den meningen
är det befogat att tala om en dold segregation då den inte fångas upp av
konventionella statistiska mått som föräldrars utbildningsnivå eller utländsk
bakgrund. Det finns empiri som pekar mot att denna typ av dold segregation
har ökat över tidsperioden. Dold segregation är dock ett relativt outforskat
fenomen och det krävs mer forskning innan en klarare bild kan ges.
Har betydelsen av vilken skola elever går i förändrats över tid? Med detta
menas här: (a) Har den socioekonomiska sammansättningen på skolan fått
större eller mindre betydelse för att förklara elevers skolresultat? (b) Har
sammansättningen på skolan med avseende på utländsk bakgrund fått en
större eller mindre betydelse för att förklara elevers skolresultat?

(a) Ja. En större andel elever med hög socioekonomisk bakgrund ger en positiv
effekt på skolresultaten för alla elever på skolan och denna effekt har ökat avsevärt under tidsperioden. Det innebär att vilken skola en elev går i har fått ökad
betydelse för att förklara en elevs förväntade skolresultat. En tänkbar förklaring
till denna ökande effekt är att det skett en ökad sortering av elever mellan
skolor utifrån dolda egenskaper som påverkar deras resultat. Men det går inte
heller att utesluta att skolnivåeffekten påverkas av ökande kvalitetsskillnader
och förändrade arbetssätt i undervisningen. Ökningen av skolnivåeffekten
förstärks av kamrateffekter och lärarförväntningar.
(b) Nej. En större andel elever med utländsk bakgrund ger en negativ effekt på
skolresultaten för alla elever på skolan men effekten har inte ökat över tid.

7.2 Hur stämmer resultatbilden överens med tidigare
rapporter?
Resultatbilden sammanfaller i stor utsträckning med vad som presenterades
i rapporterna Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? 138 och Rustad att
möta framtiden? – PISA 2009.139 På några punkter finns dock vissa skillnader.
När det gäller betydelsen av elevens egen socioekonomiska bakgrund konstaterades i rapporten från 2006 att den hade ökat obetydligt under perioden
(1998–2004). I PISA-rapporten noterades att betydelsen av den socioekono138 Skolverket, 2006a
139 Skolverket, 2010b
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miska bakgrunden hade ökat signifikant mellan åren 2000 och 2009 och att
den nu var högre än OECD-genomsnittet. I föreliggande rapport har förutom
PISA-resultaten, även betygsresultat och resultat från andra internationella
studier analyserats, och här dras slutsatsen att betydelsen av den egna socioekonomiska bakgrunden har ökat något under de senaste åren.
I rapporten 2006 bedömdes inte betydelsen av elevens egen utländska
bakgrund ha förändrats på något avgörande sätt under perioden 1998–2004,
medan analyserna i denna rapport visar att betydelsen av att vara utlandsfödd
med utländsk bakgrund har ökat under de senaste åren, i alla fall när det gäller
elever som invandrat efter skolstart. Betydelsen av att vara född i Sverige med
utländsk bakgrund har däremot minskat utifrån meritvärdet som utfallsmått.
Det bör påpekas att resultaten vad gäller utlandsfödda påverkas av vilka länder
eleverna invandrat från.140
Mellanskolsvariationen ökade betydligt redan under perioden 1998–2004
enligt rapporten 2006, en ökning som har fortsatt under senare år.
Skolnivåeffekten, dvs. betydelsen av skolans ekonomiska sammansättning,
skrevs i rapporten från 2006 som kraftigt ökande (t.o.m. 2004) och denna
utveckling har fortsatt under resten av 00-talet (t.o.m. 2011) och det finns
inget som tyder på att den håller på att avta. Skolnivåeffekten med avseende
på andel utlandsfödda elever bedömdes också ha ökat enligt 2006-rapporten
utifrån tidserien 1998–2004. Denna bedömning har nu omvärderats då denna
skolnivåeffekt har varierat kraftigt under resterande delen av 00-talet. I föreliggande rapport görs därför bedömningen att det inte skett någon trendmässig
ökning i skolnivåeffekten med avseende på andel utlandsfödda elever.
Vad gäller skolsegregationen utifrån både socioekonomisk och utländsk bakgrund har bedömningen ändrats något jämfört med i likvärdighetsrapporten
från 2006. Där gjordes bedömningen att den socioekonomiska skolsegregationen ökat mellan 1998–2004. I föreliggande rapport görs bedömningen att den
socioekonomiska skolsegregationen utifrån föräldrars utbildningsnivå endast
har ökat marginellt, sett över hela tidsperioden 1998–2011. Omvärderingen
beror dels på längre dataserier men också på hur analysen är genomförd (se
avsnitt 4.1). PISA-rapporten från 2010 finner inte något stöd för en ökning i
den socioekonomiska skolsegregationen.
När det gäller skolsegregation utifrån andelen utlandsfödda elever kunde
inte någon ökning skönjas i rapporten från 2006. Detta gäller även i föreliggande rapport men när också andelen elever med någon form av utländsk
bakgrund beaktas syns en ökad skolsegregation under senare delen av 00-talet.
I PISA-rapporten 2010 drogs slutsatsen att likvärdigheten i det svenska skolsystemet hade försämrats under perioden 2000–2009. Detta baserades fram140 OECD 2010 kap 4.
84

LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA?

förallt på att skillnaderna mellan låg- och högpresterande elever hade ökat, att
skillnaderna mellan låg- och högpresterande skolor hade ökat och att betydelsen av elevens egen socioekonomiska bakgrund hade ökat. Vidare var det
lågpresterande elever, pojkar och elever från lägre socioekonomisk bakgrund
som försämrat sina resultat mest under perioden.
De slutsatser som drogs i såväl den förra likvärdighetsrapporten från 2006
som i PISA-rapporten från 2010 gäller således på det stora hela även för denna
rapport, nämligen att likvärdigheten i det svenska skolsystemet har försämrats.

7.3 Skolverkets bedömning av likvärdighetens utveckling
Skolverket bedömer att likvärdigheten i den svenska skolan har försämrats
under den undersökta tidsperioden. Bedömningen bygger på det faktum att
variationen i skolors genomsnittliga resultat har ökat kraftigt och att elevsammansättningen på skolorna betyder allt mer för elevernas resultat.
Kamrateffekter och lärarförväntningar spelar sannolikt roll, samt eventuellt
även ökande kvalitetsskillnader mellan skolor. Sammantaget innebär detta att
vilken skola en elev går i har fått ökad betydelse. Valfrihets- och decentraliseringsreformerna i början av 1990-talet har med stor sannolikhet bidragit till
denna utveckling även om andra faktorer också kan ha spelat en viss roll. Det är
mycket tveksamt om den kompensatoriska resurstilldelningen har varit tillräckligt omfattande för att i någon större utsträckning ha kunnat motverka den
negativa utvecklingen för likvärdigheten.
Alla indikatorer har dock inte förändrats i lika hög utsträckning. Det har skett
en kraftig ökning av resultatskillnader mellan skolor, medan skolsegregationen
utifrån socioekonomisk sammansättning endast ökat marginellt under 00-talet.
Däremot har skolsegregationen med avseende på utländsk bakgrund ökat under
senare år. Mycket tyder också på att elever i större utsträckning idag jämfört med
tidigare är segregerade efter andra egenskaper som till exempel studiemotivation.
Betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund för resultat är fortsatt stor och
det finns vissa indikationer på att betydelsen har ökat under senare år. Sett över
hela tidsperioden, 1998–2011, har det däremot inte skett några stora förändringar i betydelsen av den socioekonomiska bakgrunden.
Det är dock viktigt att förstå att när elever i högre grad väljer en annan skola
än den närmaste kommer effekten på resultat av den bakgrund som eleven tar
med sig att synas omedelbart. Konsekvenserna av sådant som kamrateffekter och
lärarförväntningar som är förknippade med den nya skolan (eller förändrade
förhållanden för de elever som blir kvar i den gamla skolan) verkar däremot
över betydligt längre tidshorisonter och kan därför på sikt förstärka skillnaderna
ytterligare.
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Appendix
A1. Datakällor och bearbetningar
Betygsdata för grundskolan är hämtad från Skolverkets databaser. Utifrån
separata betygsfiler för åren 1998–2000, har ett enda datset skapats. I tabell
A1.1 redovisas antal elever och skolor som ingår i datasetet innan rensningar
samt för analyserna.
Tabell A.1 Deskriptiv bild av originaldata och rensad data för avgångsbetyg för åren 1998–2011
Antal
elever i
orginaldataset

År

Antal elever
som ej erhållit konventionella betyg*

Antal elever
som ingår i
analyserna

Antal skolor
som ingår i
analyserna

Bortfall
Utländsk
bakgrund

1998

97 258

435

96 823

1 140

0%

1999

96 647

426

96 221

1 165

0%

Högutbildade föräldrar
1,1%

2000

99 957

549

99 408

1 218

0%

0,9%

2001

104 792

602

104 190

1 265

0%

2,3%

2002

107 134

578

106 556

1 334

0%

2,2%

2003

109 378

672

108 706

1 410

0%

2,0%

2004

116 361

757

115 604

1 484

0%

1,6%

2005

119 894

801

119 093

1 532

0%

1,6%

2006

126 588

989

125 599

1 579

0%

1,5%

2007

125 620

859

124 761

1 599

0%

1,6%

2008

123 322

680

122 642

1 625

0%

1,5%

2009

119 042

680

118 362

1 654

0%

1,5%

2010

114 537

573

113 964

1 631

0%

1,7%

2011

107 177

536

106 641

1 640

0%

1,8%

* Dessa utgör till största delen elever i Waldorfskolor
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Rensningar i data

Samtliga elever som ej har erhållit konventionella betyg har exkluderats (elever
som saknar uppgift i variabeln [antal], vilken anger hur många ämnen som
eleven inte har uppnått minst Godkänd i).141 Hur många dessa är framgår av
kolumn 3 i tabell A.1.
Det slutliga antalet elever respektive antal skolor som ingår i de inledande
analyserna redovisas i kolumn 4 och 5 i tabell A1.
Bortfallet efter rensningar är i genomsnitt ca 1,5–2 procent och härrör från
utbildningsvariabeln.
Vid beräkning av mellanskolsvariationen i hlm har samtliga skolor tagits
med. Hlm viktar dock skolorna efter elevantal så att det inte ska uppstå någon
snedvridning på grund av små skolor med extrema resultat.
Härledning av variabler
Utländsk bakgrund

originalvariabler: [fland], [mfland], [ffland] = elevens, moderns respektive
faderns födelseland.
Skapade variabler:
utlandsfödd [migfor_old] = 1 om eleven är utlandsfödd, född i Sverige med
utländsk bakgrund. [migswe_old] = 1 om eleven är född i Sverige och båda
föräldrarna är födda utomlands.
[mig_old] = 1 om eleven är utlandsfödd eller född i Sverige med utländsk
bakgrund.
Om uppgift saknas om födelseland har det kodats som att födelselandet är
utomlands (ej Sverige).
Föräldrars utbildningsnivå

1. Originalvariabler: [muniva], [funiva] = moderns respektive faderns högsta
utbildningsnivå.
Skapar variabel högutbildad [hogutb] = 1 om någon förälder har eftergymnasial utbildning.
2. Originalvariabler: [muniva50], [funiva50] = moderns respektive faders
utbildningsnivå efter SUN2000 (3-siffernivå).
Skapad variabel: [edu7] = motsvarar den ”gamla” 7-gradiga SUN2000
(1-siffernivå) där:
141 För år 2000 var variabeln [antal] felkodad för elever som har minst G i alla ämnen. Variabeln har kodats om utifrån betyget i varje ämne så att alla elever som har minst G i alla
ämne fått koden noll.
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1 = Förgymnasial utbildning kortare än 9 år
2 = Förgymnasial utbildning 9 år
3 = Gymnasial utbildning högst 2-årig
4 = Gymnasial utbildning, 3 år
5 = Eftergymnasial utbildning kortare än tre år
6 = Eftergymnasial utbildning tre år eller längre
7 = Forskarutbildning
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A3. Mellanskolsvariation enligt summan av betyget i matematik och
engelska
Figur A3.1 Mellanskolsvariation utifrån summan av betyget i matematik och engelska, uttryckt som andel av den totala variationen i summan av betyget i matematik och engelska.142
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142 Variabeln har skapats genom att summera betygspoängen för matematik och engelska, där;
Ej uppnått målen = 0 poäng, G = 10p, VG = 15p och MVG=20p. Variabeln kan därmed
anta värdena 0, 10, 15, 20, 25, 30, 35 och 40 poäng.
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A4. Svårigheten med att tolka elevnivåeffekten av socioekonomisk
bakgrund i ett skolsystem som kännetecknas av ökad sortering efter
resultat.
I kapitel 4 redogjordes för betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund.
Det mått som användes benämndes den övergripande effekten av socioekonomisk bakgrund, vilket motsvarar den skattade regressionskoefficienten i en
enkel regression där elevens resultat är den beroende variabeln och elevens
socioekonomiska bakgrund är den enda förklarande variabeln. Således tas inte
hänsyn till (kontrolleras ej för) andra variabler.
Ett alternativt sätt att presentera sambandet mellan elevers resultat och
socioekonomiska bakgrund är att använda en hierarkisk regressionsmodell i
två nivåer, elevnivå och skolnivå, och där elevens socioekonomiska bakgrund
ingår på elevnivån medan skolans genomsnittliga socioekonomiska bakgrund
ingår på skolnivån. Andra kontrollvariabler kan också ingå på elev- och eller
skolnivå, som t.ex. elevens kön och utländska bakgrund samt andelen utlandsfödda elever på skolan.
Sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och resultat delas då upp
i två effekter. Den ena är en elevnivåeffekt och beskriver sambandet mellan
resultat och socioekonomisk bakgrund inom en given skola. Detta innebär att
elevnivåeffekten kan tolkas som den förväntade skillnaden i resultat mellan
två elever som går på samma skola men där den ena eleven har högutbildade
föräldrar och den andra eleven inte. Skolnivåeffekten är istället den förväntade
skillnaden i resultat mellan två elever som båda har samma socioekonomiska
bakgrund men där skolorna skiljer sig utifrån den socioekonomiska sammansättningen.143
I figur A4.1 presenteras elevnivåeffekten av socioekonomisk bakgrund utifrån meritvärde och föräldrars utbildningsnivå.

143 Denna skolnivåeffekt är identisk med den skolnivåeffekt som presenterades i kapitel 6.
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Figur A4.1 Elevnivåeffekt på meritvärde utifrån om någon av elevens föräldrar är högutbildad
eller ej.144
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Figur A4.1 visar att elevnivåeffekten avtagit under hela 00-talet. Detta står i
kontrast med motsvarande analys av den
A4.1övergripande effekten av socioekonomisk bakgrund som presenterades i figur 4.1 (undre kurvan) och som visade
på en mer stabil utveckling. Hur ska dessa skillnader förstås och vilket mått
är mer pålitligt som indikator på om betydelsen av elevens socioekonomiska
bakgrund har förändrats över tid?
Elevnivåeffekten eller inomskoleffekten är den effekt som kvarstår när
hänsyn tagits till alla andra relevanta bakgrundsfaktorer som vi känner till och
har tillgänglig data på. Där ingår, förutom elevens föräldrars utbildningsnivå, i
dessa analyser även elevens kön, migrationsbakgrund samt effekter av sammansättningen på skolan av andelen elever med högutbildade föräldrar respektive
andelen utlandsfödda elever på skolan. Ur det perspektivet skulle man kunna
tolka elevnivåeffekten som en nettoeffekt av socioekonomisk bakgrund, dvs.
ett mått på det renodlade sambandet mellan elevens egen socioekonomiska
bakgrund och resultat.
Det finns dock problem med en sådan tolkning. Elevnivåeffekten, som den
skattas i den två-nivåmodell som används här, representerar den förväntade
skillnaden i resultat mellan elever som visserligen skiljer sig med avseende på
föräldrarnas utbildningsnivå men i övrigt går på samma skola. Elevnivåeffekten
144 Effekterna har skattats i en 2-nivåmodell där de förklarande variablerna på elevnivå är
elevens kön, migrationsbakgrund och om eleven har någon högutbildad förälder (minst
eftergymnasial utbildning), samt på skolnivå andelen utlandsfödda elever och andelen
elever med högutbildade föräldrar. Elevnivåeffekten är då den skattade regressionskoefficienten för utbildningsvariabeln på elevnivå
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är således ett mått på sambandet mellan resultat och föräldrars utbildningsnivå
inom en given skola. Detta innebär bland annat att alla faktorer som lett till
att eleven har hamnat på en given skola har kontrollerats bort. Men faktorer,
som styr valet av skola, kan mycket väl ha med elevens socioekonomiska bakgrund att göra, såväl som andra relevanta faktorer som är kopplade till elevens
bakgrund men inte nödvändigtvis är direkt kopplade till elevens föräldrars
utbildningsnivå. Därmed finns risk att genom att endast
studera elevnivåeffekten, underskattas den egentliga betydelsen av elevens
socioekonomiska bakgrund, om det är så att den också till någon grad styr
vilken skola eleven väljer eller hamnar på.
En analys som redovisas mer i detalj nedan, visar att den skattade elevnivåeffekten av socioekonomisk bakgrund tenderar att minska i ett skolsystem
som går mot en högre grad av elevsortering med avseende på resultat, även om
den övergripande effekten är oförändrad. Inom respektive skola blir eleverna
helt enkelt mer lika varandra resultatmässigt, oavsett deras socioekonomiska
bakgrund. Detta statistiska fenomen har mindre betydelse i ett skolsystem där
skolsegregationen efter resultat och/eller socioekonomisk bakgrund är relativt
liten och konstant, men den blir mer betydande ju mer segregerat ett skolsystem är och i ett skolsystem som går från en relativt låg till en högre grad av
sortering/segregation efter resultat.
Detta innebär att det är direkt felaktigt att dra slutsatsen att en minskande
elevnivåeffekt över tid visar att betydelsen av elevens bakgrund har minskat när
det gäller skolresultaten.
För att illustrera detta har en simuleringsstudie eller kontrafaktisk analys
gjorts, där eleverna utifrån sina faktiska meritvärden och faktiska mått på
föräldrarnas utbildningsnivå, allokeras till kontrafaktiska skolor baserat på
elevernas faktiska meritvärde. Detta kontrafaktiska skolsystem jämförs sedan
med det faktiska. Det ska poängteras att elevernas meritvärde och deras socioekonomiska bakgrund är oförändrad i både den faktiska och kontrafaktiska
analysen och alltså motsvarar faktiska data från 2010 (för hela elevpopulationen i årskurs 9). Det enda som ändras är vilken skola eleven går på. I den
faktiska analysen är skolan den skola som eleven går på. I den kontrafaktiska
analysen har 1000 skolor skapats och som delats upp i 4 grupper, A, B, C och
D-skolor. De 25 procent med högst meritväre alllokeras slumpmässigt till de
250 A-skolorna, nästa 25 procent till de 250 B-skolorna osv. Det kontrafaktiska skolsystemet är således hårt segregerat efter elevers meritvärde.
I tabell A4.1 presenteras några likvärdighetsindikatorer för både det faktiska
respektive det kontrafaktiska skolsystemet.
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Tabell A4.1 Jämförelse mellan en analys av elevers faktiska respektive kontrafaktiska skoltillhörighet.
Faktisk analys
(Elevers faktiska skola)

Kontrafaktisk analys
(Elever har allokerats till
skola efter meritvärde)

Mellanskolsvariation*

12,9 %

82,6 %

Övergripande effekt av
socioekonomisk bakgrund**

40,5

40,5

Elevnivåeffekt av
socioekonomisk bakgrund***

34,5

4,3

Skolnivåeffekt av socioekonomisk bakgrund****

62,1

323,3

Skolsegregation med avseende
på socioekonomisk bakgrund*****

15,3 procentenheter

16,8 procentenheter

* Mellanskolsvariationen är beräknad utifrån en nollmodell i 2 nivåer i hlm.145
** Den skattade regressionskoefficienten i en enkel regression i SPSS där meritvärde är den
beroende variabeln och en dummyvariabel, [högutbildad], för om eleven har någon högutbildad
förälder är den oberoende variabeln.
*** Den skattade regressionskoefficienten för variabeln [högutbildad] på elevnivå i en 2-nivåmodell där även skolans andel elever med högutbildade föräldrar, [högutbildad_mean], ingår på
skolnivån.
**** Den skattade regressionskoefficienten för variabeln [högutbildad_mean] på skolnivå i
samma 2-nivåmodell som användes för beräkning av elevnivåeffekten.
****** Den viktade standardavvikelsen i skolors andel elever med högutbildade föräldrar.

Tabell A4.1 visar för det första att mellanskolsvariationen ökar dramatiskt,
vilket är naturligt eftersom eleverna har allokerats efter sina resultat. Den
övergripande effekten av socioekonomisk bakgrund är dock helt oförändrad,
vilket är också är helt logiskt eftersom detta samband skattas oberoende av
elevens skoltillhörighet samt att elevernas meritvärde och om föräldrarna är
högutbildade eller ej inte har förändrats mellan de två tillstånden (skolsystemen). Däremot sjunker elevnivåeffekten dramatiskt medan skolnivåeffekten ökar
dramatiskt.
Att elevnivåeffekten sjunker beror på att då eleverna sorteras efter meritvärde kommer de mest högpresterande eleverna från både hem med och utan
högutbildade föräldrar att hamna på samma skolor och avståndet i meritvärde
mellan dessa två typer av elever är då mindre inom repsektive skola. Samma
resonemang gäller för relativt lågpresterande elever som hamnar i samma
skolor.

145 Resultatet är inte direkt jämförbart med mellanskolsvariationen för 2010 i figur 3.1 då
elever som saknar betyg i alla ämnen har exkluderats i denna analys men inkluderats i figur
3.1.
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Observera att egentligen är sambandet mellan elevens bakgrund och resultat
helt oförändrat. Ingenting har i sak förändrats vad gäller dessa variabler, vilket
syns av att den övergripande effekten är helt oförändrad.
En viktig konsekvens av denna simulering är att i ett skolsystem där skolsegregationen ökar med avseende på resultat, dvs. ökad mellanskolsvariation,
kommer elevnivåeffekten (inomskoleffekten) att minska och skolnivåeffekten
att öka, trots att ingenting i sak har förändrats när det gäller sambandet mellan
elevens eget resultat och dess socioekonomiska bakgrund.
Slutsatsen är därmed att det kan vara direkt fel att tolka en eventuellt minskande elevnivåeffekt som ett tecken på att betydelsen av elevens egen bakgrund
har minskat när skolsystemet samtidigt går mot ökad mellanskolsvariation.
Eftersom det svenska skolsystemet uppvisar en trend mot ökad sortering av
elever efter resultat är det sannolikt att den observerade nedåtgående trenden i
elevnivåeffekt av socioekonomisk bakgrund (figur A4.1), är ett utslag av ovan
beskrivna statistiska fenomen snarare än att betydelsen för resultat av elevens
socioekonomiska bakgrund skulle ha minskat. Den övergripande effekten av
elevens socioekonomiska bakgrund för resultat bedöms därför vara en mer
relevant likvärdighetsindikator (jämfört med elevnivåeffekten) när syftet är att
undersöka om betydelen för resultat av socioekonomisk bakgrund har förändrats över tid.
Ett ytterligare intressant resultat är att trots att elever sorterades så hårt efter
meritvärde, ökar den socioekonomiska skolsegregationen förhållandevis blygsamt, från 15,3 till 16,8 procentenheter, vilket motsvarar en ökning med ungefär 10 procent. Detta kan tyckas uppseendeväckande då det finns ett förhållandevis starkt samband mellan elevers resultat och socioekonomiska bakgrund.
Förklaringen ligger i att även om detta samband är relativt starkt kan föräldrars utbildningsnivå trots allt bara förklara ca 10–11 procent av variationen
i elevers resultat. När elever sorteras strikt efter resultat kommer därför den
socioekonomiska bakgrunden bara att slå i genom i begränsad utsträckning,
men den socioekonomiska skolsegregationen kommer fortfarande att öka.
Detta simuleringsresultat indikerar därmed att den relativt svaga ökningen av
socioekonomisk skolsegregation som observerats i verkligeten är helt i linje
med vad som kan förväntas då elever i större utsträckning sorteras efter resultat. Skolsegregationen med avseende på socioekonomisk bakgrund kommer
inte att öka i samma omfattning som mellanskolsvariationen i resultat.
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A5.1 Skolsegregation med avseende på socioekonomisk bakgrund
utifrån oviktad data.
Figur A5.1 Skolsegregation med avseende på socioekonomisk bakgrund, uttryckt som den
oviktade standardavvikelsen i skolors andel elever med högutbildade föräldrar, 1998–2011.
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Det oviktade skolsegregationsmåttet tar inte
hänsyn till skolors storlek utifrån
A5.1
antalet elever som går på skolan. Detta innebär t.ex. att en skola med bara
några få elever betyder lika mycket för utfallsmåttet som en skola med flera
hundra elever.
Enligt figur A5.1 har skolsegregationen med det oviktade måttet ökat mer
än vad som är fallet för motsvarande viktade mått (figur 5.1). Detta kan tolkas
som att det framförallt är små skolor som fått dels ovanligt höga och dels ovanligt låga andelar elever med högutbildade föräldrar. Skolor med många elever
avviker generellt inte lika mycket från den genomsnittliga andelen med högutbildade föräldrar. Detta ger då ett relativt stort utslag i det oviktade måttet
men när hänsyn tas till skolstorlek dämpas utvecklingen.
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A5.2 Regressionsanalys av PISA-data med variabeln läsengagemang
som exempel på dold segregation.
I tabell A1 visas resultaten från ett antal regressionskörningar utifrån PISAdata från undersökningen år 2000 respektive 2009. Tre olika modeller har
skattats för varje år. 1. Nollmodell, vilket innebär att inga förklarande variabler
ingår men en full variansdekomposition i två nivåer erhålls, samt en konstant.
2. Standardmodell, vilket i detta fall innebär att de konventionella variablerna
kön, utlandsfödd, född i Sverige med utlandsfödda föräldrar och socioekonomisk bakgrund ingår på elevnivå, och dessutom andelen utlandsfödda elever
samt den genomsnittliga socioekonomiska bakgrunden på skolnivå. 3. Modell
med ytterligare en variabel på elevnivå som avses fånga upp elevens läsengagemang.
För PISA 2000 visar resultaten i tabellen att när läsengagemang tillförs
modellen är den skattade regressionskoefficienten 33,7 läsförståelsepoäng och
signifikant. Variansanalysen visar att införandet av variabeln ökar andelen total
variation som kan förklaras med de inkluderade variablerna från 19,0 till 31,5
procent. Dessutom ökar andelen förklarad variation på skolnivå från 83,8 till
86,2 procent. Eftersom variabeln tillfördes som en elevnivåvariabel innbeär det
sista resultatet att skolornas sammansättning med avseende på elevers läsengagemang skiljer sig och att detta kan förklara en del av resultatskillnaderna
mellan skolor. Ökningen är dock ganska liten, 2,4 procentenheter men det
ska påpekas att detta är marginaltillskottet efter att de övriga variablerna redan
tillförts modellen.
För PISA 2009 är resultaten liknande, dvs. när läsengagemangsvariabeln tillförs modellen visar det sig att den skattade regressionskoefficienten är 37,4 och
signifikant, således en något större effekt jämfört med år 2000. Andelen total
varians som kan förklaras när läsengagemang tillförs ökar från 27,0 till 39,1
procent, dvs. med ungefär lika mycket som för år 2000 även om den generella
nivån är högre år 2009. Dessutom ökar andelen förklarad variation på skolnivå
från 67,3 till 72,5 procent, en ökning med 5,2 procentenheter. Att marginaltillskottet av andel förklarad variation på skolnivå är större 2009 jämfört med
2000 indikerar att eleverna är ytterligare mer sorterade (segregerade) till skolor
efter sitt läsengagemang.
Observera att denna sortering gäller utöver att eleverna är sorterade (segregerade) efter sin socioekonomiska och utländska bakgrund.
Det finns två svagheter med analysen. Den första är att det görs ett implicit
antagande om att läsengagemang också till viss del speglar studiemotivation,
vilket kan diskuteras. Det andra implicita antagandet är att läsengagemang till
en betydande del (men inte nödvändigtvis helt och hållet), är en egenskap som
eleven har med sig från hemmet och inte bara är något som de får på skolan
de går på. Om läsengagemang endast skulle vara en egenskap som eleverna får
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från skolan de går är istället tolkningen att variationen i skolornas utbildningskvalitet med avseende på att skapa läsengagerade elever har ökat. Det mest sannolika är att variabeln fångar in både bakgrundsförhållanden samt även till viss
del skolans bidrag men det saknas empiri för att kunna kvantifiera hur mycket
var och en bidrar till effekten.
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Tabell A5.1. Resultat från regressionsanalys med variabeln läsengagemang
PISA 2000

Skolnivå

Elevnivå

Variansanalys

Konstant
Andel utlandsfödda
Genomsnittlig socioekonomisk bakgrund (ESCS-index)
Född i Sverige med
utländsk bakgrund
Utlandsfödd
Socioekonomisk bakgrund
(ESCS-index)
Flicka
Läsengagemang (joyread)
Mellanskolsvarians
Inomskolvarians
Total varians
Intraklasskorrelation
Andel förklarad varians:
skolnivå
totalt

Nollmodell
516,0
-

484,0
-54,6

498,6
-52,4

-

30,1

29,9

-

-17,5

-20,9

-

-37,5

-40,3

-

28,9

22,6

778
7749
8527
9,1 %

37,9
126
6783
6909
1,48 %

17,5
33,7
107
5737
5844
1,26 %

0,0 %
0,0 %

83,8 %
19,0 %

86,2 %
31,5 %

Nollmodell

Standardmodell

500,0
-

543,7
52,9

514,1
40,1

-

52,5

45,3

-

-30,0

-33,2

-

-60,3

-73,8

-

30,7

23,6

1491
8299

-45,0
488
6660

-19,0
37,4
410
5557

PISA 2009

Skolnivå

Elevnivå

Variansanalys

Konstant
Andel utlandsfödda
Genomsnittlig socioekonomisk bakgrund (ESCS-index)
Född i Sverige med
utländsk bakgrund
Utlandsfödd
Socioekonomisk bakgrund
(ESCS-index)
Pojke
Läsengagemang (joyread)
Mellanskolsvarians
Inomskolvarians
Total varians

Modell med
läsengagemang
på elevnivå

Standardmodell

Modell med
läsengagemang
på elevnivå

9790

7148

5967

15,2 %

4,98 %

4,19 %

skolnivå

0,0 %

67,3 %

72,5 %

totalt

0,0 %

27,0 %

39,1 %

Intraklasskorrelation
Andel förklarad varians:
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Hur har likvärdigheten i svensk grundskola utvecklats
uppstår ökande skillnader mellan elevers skolresultat
utifrån socioekonomisk och utländsk bakgrund? Har det
skett en minskad eller ökad skolsegregation och vad
betyder detta i så fall för elevernas resultat? Betyder
det mer eller mindre över tid vilken skola en elev går
i? Vad är det för faktorer som påverkar utvecklingen av
likvärdigheten?
Dessa centrala och komplexa frågor besvaras och
diskuteras i denna kvantitativt inriktade rapport.
Rapporten är en uppföljning av en rapport från 2006
med nya betygsdata, nya data från internationella
kunskapsmätningar och nya forskningsresultat.

Likvärdig utbildning i svensk grundskola?

sedan slutet av 1990-talet? Sker det en utjämning eller

Rapporten är ett underlag för diskussion och åtgärder
som syftar till en förbättrad likvärdighet i utbildningen.
Förhoppningsvis stimulerar också rapporten till fortsatta
analyser av likvärdigheten i svensk skola.

Likvärdig utbildning
i svensk grundskola?
En kvantitativ analys av likvärdighet över tid
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