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En skola för  
alla eller endast  

för en del?
En undersökning om likvärdigheten  

i den svenska grundskolan
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Inledning
Lärarnas Riksförbund kämpar för en likvärdig skola av högsta kvalitet, 
där alla elever utvecklas maximalt. Detta är den senaste rapporten i 
Lärarnas Riksförbunds rapportserie om likvärdigheten i skolan. 

Det kompensatoriska uppdraget, för framför allt grundskolan, har varit 
tydligt formulerat i styrdokument ända sedan grundskolans inrättande. 
Elevknutna bakgrundsfaktorer ska i så stor utsträckning som möjligt 
kompenseras av skolan, något som kan ske genom skolans organisation 
och strukturerad undervisning.

Lärarnas Riksförbund har låtit Statistiska centralbyrån (SCB) ta fram 
uppgifter om elever i fyra årskullar; elever som fått slutbetyg från 
grundskolan åren 1999, 2003, 2007 respektive 2011. Uppgifterna gäller 
elevanknutna bakgrundsfakta, som invandrarbakgrund, utbildnings
nivå i hemmet, kön samt slutbetyg från grundskolans årskurs 9 att 
koppla bakgrundsfaktorerna till. Det totala antalet elever i denna un
dersökning uppgår till 399 734 fördelade på de fyra årskullarna. 

Vi har också fått uppgifter om skolkommun, vilket gör att vi kan analysera i 
vilken utsträckning olika kommuner klarar av skolans kompensatoriska 
uppdrag. 
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Undersökningsresultaten på riksnivå
I rapporten har vi analyserat hur likvärdigheten och det kompensato
riska inslaget i skolan har utvecklats över tid och mellan olika elevgrup
per. Fokus i analysen ligger på skolresultaten i termer av meritvärde 
dels för den tiondel av eleverna som presterar sämst, dels för den tion
del av eleverna som presterar bäst. Med andra ord studerar vi hur me
ritvärdet ser ut och har utvecklats för den 10:e percentilen respektive 
90:e percentilen av eleverna. 1 Detta angreppssätt innebär att vi kan stu
dera hur skolan lyckas med både de låg och högpresterande eleverna. 

Nedan presenteras resultaten i korthet. Mer information och resultat 
återfinns i bilagan till rapporten. 

Elevernas resultat efter utbildningsbakgrund i hemmet

•	 Det finns ett negativt samband mellan elevresultat och föräldrarnas 
högsta utbildningsnivå, där det är större skillnad mellan utbild
ningsgrupperna bland de bäst presterande eleverna inom gruppen 
lågpresterande (10:e percentilen) än vad det är bland de sämst pre
sterande inom gruppen högpresterande (90:e percentilen). Med 
andra ord de bäst presterande eleverna klarar sig relativt bra oavsett 
utbildningsnivån i hemmet, medan det finns ett klart negativt sam
band mellan utbildningsgrupperna bland de svagpresterande. Exem
pelvis uppgick meritvärdespoängen till högst 45 poäng 2011 för den 
tiondel av eleverna som presterade sämst och där föräldrarna hade 
en förgymnasial utbildning kortare än nio år. Motsvarande merit
värdespoäng för utbildningsgruppen Eftergymnasial utbildning två 
år eller längre uppgick till högst 175 poäng samma år.

1) 10:e percentilen (p10) innebär att 10 procent av eleverna i gruppen har ett lägre meritvärde och 90 procent har  
 ett högre meritvärde.
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•	 Utvecklingen av utbildningsbakgrundens betydelse åren 19992011, 
visar att spridningen i resultat, skillnaden mellan de svagaste och 
starkaste eleverna, har ökat påtagligt bland elever från hem utan av
slutad grundskoleutbildning. Skillnaden mellan den tiondel av elev
erna som presterar sämst (10:e percentilen, p10) och den tiondel 
av eleverna som presterar bäst (90:e percentilen, p90) uppgick till 
minst 160 meritvärdespoäng 1999, det vill säga den bäst presterande 
eleven bland den tiondel av eleverna som presterar sämst hade ett 
meritvärde som låg 160 poäng under den elev som hade det lägsta 
meritvärdet bland den tiondel av eleverna som presterade bäst. År 
2011 hade denna skillnad ökat till 210 poäng, det vill säga en ök
ning med minst 31 procent mellan den tiondel av eleverna som pre
sterar sämst respektive bäst.

Elevresultat efter härkomst

•	 Det är inom gruppen elever födda utanför Norden som vi finner de 
lägsta kunskapsresultaten. Den genomsnittliga meritvärdespoängen 
för dessa elever uppgick till 162 poäng 2011, vilket kan jämföras 
med 212 poäng för elever födda inom Norden. Det betyder en skill
nad på 31 procent. År 1999 uppgick denna skillnad till 17 procent 
till de nordiskt födda elevernas fördel. 

•	 Den största spridningen i elevresultat återfinns också bland dessa 
elever födda utanför Norden. Till exempel uppgick meritvärdespo
ängen för den tiondel av eleverna som presterar sämst och är födda 
utanför Europa och Nordamerika till högst 20 poäng 2011, vilket 
ska jämföras med högst 150 poäng för motsvarande elever födda i 
Norden och med minst en nordisk förälder.

•	 I likhet med vad som gäller för elever med olika utbildningsbak
grund spelar härkomst mindre roll för meritvärdet för de starkast 
presterande eleverna. 
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Elevresultat efter kön

•	 Pojkar klarar sig betydligt sämre än flickor och detta gäller oavsett 
härkomst och föräldrarnas utbildningsbakgrund.  

•	 Bland elever födda i Norden med minst en nordiskfödd förälder, 
där föräldrarnas högsta utbildningsnivå är kortare än nio år, hade 
den tiondel av pojkarna som presterar sämst högst 65 meritvärdes
poäng. Motsvarande poäng för flickorna är högst 80 poäng.

•	 Bland elever födda utanför Europa och Nordamerika, där föräldrar
nas högsta utbildningsnivå är kortare än nio år, hade den tiondel av 
pojkarna som presterar sämst högst 20 meritvärdespoäng. Motsva
rande poäng för flickorna är högst 30 poäng.

•	 Bland elever födda i Norden med minst en nordiskfödd förälder, 
där föräldrarnas högsta utbildningsnivå är kortare än nio år, hade 
den tiondel av pojkarna som presterar bäst lägst 240 meritvärdes
poäng. Motsvarande poäng för flickorna är lägst 270 poäng.

•	 Bland elever födda utanför Europa och Nordamerika, där föräld
rarnas högsta utbildningsnivå är kortare än nio år, hade den tiondel 
av pojkarna som presterar bäst lägst 220 meritvärdespoäng. Motsva
rande poäng för flickorna är lägst 235 poäng.
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Undersökningsresultaten på kommunnivå
Vi har för 2011 rangordnat alla kommuner utifrån hur väl de lyckats 
med den tiondel av eleverna som presterar sämst (p10) respektive bäst 
(p90). Detta ger en indikation på huvudmännens arbete med det kom
pensatoriska uppdraget. Resultaten är relativa i och med att vi bara 
jämför kommunerna med varandra och inte utifrån nationellt ställda 
mål. Vad som framgår av tabellen nedan är att det är en stor sprid
ning mellan kommunerna när det gäller hur eleverna lyckas prestera i 
grundskolan. 

 

De 14 kommuner som lyckats sämst med sitt kompensatoriska uppdrag 
redovisar följaktligen meritvärden för den 10:e percentilen (p10) som 
uppgår till maximalt 80 poäng. Detta kan jämföras med de 50 kom
muner som lyckats bäst med de sämst presterande eleverna (p10), där 
den lägst presterande elevgruppens meritvärden som högst uppgår till 
minst 165 poäng.

Antal kommuner efter meritvärdespoäng för 10:e percentilen  
respektive 90:e percentilen
    
 Meritvärdesintervall p10 p90

 0 - 40  2

 41 - 80 12

 81 - 120 60

 121 - 160 166

 161 - 200 50

 201 - 240

 241 - 280  161

 281 - 320  129 
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•	 De kommuner som i störst utsträckning misslyckats med det kom
pensatoriska uppdraget är bland annat Upplands Väsby, Lessebo, 
Svalöv, Mellerud och Jokkmokk. I dessa kommuner ligger meritvär
det för de svagast presterande eleverna mellan 20 och 80 poäng, det 
vill säga 10 procent av eleverna i den kommun vars 10:e percentil 
uppgår till 20 presterar sämre än 20. Även stora kommuner som 
Malmö, Göteborg och Södertälje ligger på denna bottenlista. 

•	 De kommuner som har högst meritvärde bland den tiondel av elev
erna som presterar sämst är klassiskt välmående huvudstadskom
muner som Danderyd, Lidingö och Täby, där meritvärdet för den 
10:e percentilen av eleverna pendlar mellan 175 och 190 poäng. 
På denna lista finns även kommuner som Hammarö, Lomma, Nor
berg, Pajala och Vellinge – alla med en meritvärdespoäng på 175 för 
den 10:e percentilen av eleverna.

På motsvarande sätt har vi rangordnat de kommuner som presterar 
bäst när det gäller den tiondel av eleverna som presterar bäst (p90), 
liksom de kommuner som lyckas sämst med denna elevgrupp. 

•	 De kommuner som lyckats bäst med de bäst presterande eleverna, 
det vill säga 90:e percentilen, är Danderyd, Lidingö, Nacka, Sollen
tuna, Lomma, Pajala, Lund, Stockholm och Täby – alla med en me
ritvärdespoäng överstigande 305 för de sämst presterande eleverna 
bland den tiondel av eleverna som presterar bäst. 

•	 De kommuner som lyckats sämst med de bäst presterande eleverna, 
det vill säga den 90:e percentilen, är Vingåker, Hjo, Degerfors, 
Östhammar, Ludvika, Mellerud och Töreboda – alla med en merit
värdespoäng understigande 265 för de sämst presterande eleverna 
bland den tiondel av eleverna som presterar bäst.
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Lågpresterande kommuner

Följande kommuner ligger i botten i rangordningslistan både när det 
gäller att lyckas med såväl de svagast som de starkast presterande elev
erna (p10 respektive p90). Det betyder att den tiondel av eleverna som 
presterar sämst i kommunen har en meritvärdespoäng på högst 100 
för den 10:e percentilen, samt att den tiondel av eleverna som preste
rar bäst i kommunen har en meritvärdespoäng på lägst 255 för den 
90:e percentilen.

•	 Lessebo, Mellerud, Hällefors, Orsa, Degerfors, Finspång, Boxholm, 
Älvkarleby, Hallsberg och Lindesberg.

Högpresterande kommuner

Följande kommuner ligger i toppen i rangordningslistan både när 
det gäller att lyckas med såväl de svagast som de starkast presterande 
eleverna (p10 respektive p90). Det betyder att den tiondel av eleverna 
som presterar sämst i kommunen har en meritvärdespoäng på högst 
165 för den 10:e percentilen, samt att den tiondel av eleverna som pre
sterar bäst i kommunen har en meritvärdespoäng på lägst 295 för den 
90:e percentilen.

•	 Danderyd, Lidingö, Lomma, Täby, Pajala, Sollentuna, Nacka, Lund, 
Sotenäs och Övertorneå.

Elevbakgrundens betydelse för elevresultaten

Att peka ut dessa kommuner kan tyckas orättvist med tanke på att 
elevförutsättningarna kan skilja sig starkt åt mellan kommunerna som 
återfinns på den högpresterande respektive den lågpresterande listan. 
Mycket riktigt är ett generellt mönster att kommuner som presterar väl 
också kännetecknas av elever där föräldrarnas utbildningsnivå är hög, 
men på denna lista återfinns också kommuner som i stort liknar kom
munerna på den lågpresterande listan. Det är tydligt att kommunerna 
skiljer sig åt när det gäller att framgångsrikt arbeta med det kompensa
toriska uppdraget.
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Resurser

Det finns stora skillnader i hur mycket resurser de olika kommunerna 
lägger på skolan och det finns ingen samsyn när det gäller resursernas 
storlek och fördelning. Lärarnas Riksförbund har tidigare utarbetat en 
nationell finansieringsmodell för grundskolan i syfte att öka likvärdig
heten. Det är viktigt att tillräckliga resurser garanteras undervisningen 
för att upprätta en likvärdig skola. Som framgår av tabellen nedan 

Andel elever efter härkomst och föräldrars högsta utbildningsnivå 
(kommunerna är sorterade efter kommunkod inom respektive  
prestationsgrupp)
   
 Välpresterande Förgymn. utb. Eftergymn. utb. Andel med
 kommuner Högst 10 år 2 år eller längre utländsk bakgrund*

 Täby 5,0 51,9 7,5

 Danderyd 3,9 60,8 3,5

 Sollentuna 9,3 36,2 22,6

 Nacka 10,6 39,4 11,8

 Lidingö 6,4 55,9 10,1

 Lomma 6,8 46,3 3,1

 Lund 6,7 51,5 16,0

 Sotenäs 16,0 14,9 1,0

 Övertorneå 12,5 15,6 5,4

 Pajala 10,3 20,6 2,7 

 Lågpresterande
 kommuner   

 Älvkarleby 16,7 6,7 7,7

 Boxholm 12,5 12,5 7,0

 Finspång 11,8 15,3 8,6

 Lessebo 19,2 11,5 12,8

 Mellerud 20,0 14,5 9,4

 Hallsberg 22,0 12,1 10,3

 Degerfors 12,9 5,0 6,6

 Hällefors 11,1 1,4 8,7

 Lindesberg 12,7 14,7 7,4

 Orsa 14,3 14,3 11,3

*)  Med utländsk bakgrund avses antingen att både föräldrarna är födda utanför Norden och/eller att eleven  
 är född utanför Norden
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har den bristande styrningen av skolan säkerligen bidragit till att elev
prestationerna försämrats och likvärdigheten kommit att urholkas. 
Här syns tydligt att kommuner som Pajala, Övertorneå och Sotenäs via 
ekonomiska satsningar på undervisning har lyckats kompensera för 
elevbakgrunden.

Kommuner på bottenlistan karaktäriseras i stället av bristande förståel
se att resurser är en nödvändig faktor, men naturligtvis inte den faktor 
som isolerat kan lösa likvärdighetsproblemen. Lärarnas Riksförbund 
har med hjälp av Statistiska centralbyrån tagit fram hur mycket under
visningskostnaden bör variera mellan olika kommuner för att beakta 
olika elevförutsättningar, se strukturresursen i tabellen. Kommuner 
såsom Älvkarleby, Boxholm, Finspång och Lessebo satsar alla för lite 
resurser på undervisning med tanke på hur deras elevunderlag ser ut.

Välpresterande

Lågpresterande

 Total Skolkostnad Undervisnings-  
 2008 kostnad 2008 LR:s strukturresurs 

Täby 74 600 38 500 2 901

Danderyd 77 400 37 700 3 537

Sollentuna 85 000 42 900 3 731

Nacka 82 900 43 800 3 588

Lidingö 78 800 39 700 3 219

Lomma 76 200 38 300 2 476

Lund 89 200 44 600 3 761

Pajala 103 400 55 500 5 771

Övertorneå 95 100 44 900 9 080

Sotenäs 78 600 42 300 5 188 

Älvkarleby 86 700 36 700 4 747

Boxholm 75 400 38 700 5 650

Finspång 83 100 36 100 6 289

Lessebo 81 600 32 300 9 375

Mellerud 78 200 42 000 7 967

Hallsberg 81 000 42 100 7 735

Degerfors 77 000 41 700 6 205

Hällefors 85 200 53 400 11 483

Lindesberg 82 400 43 600 7 529

Orsa 82 100 41 200 7 724

Riket 80 900 41 900 5 700
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Förslag från Lärarnas Riksförbund
Kongressen 2008 beslutade att Lärarnas Riksförbund under mandatpe
rioden skulle arbeta för ett ökat statligt ansvarstagande för skolan och 
att en statlig utredning skulle tillsättas i syfte att utreda konsekvenserna 
av kommunaliseringen av skolan. Denna statliga utredning skulle dess
utom lämna förslag på en ny statlig finansieringsmodell för de fristå
ende skolorna.

Lärarnas Riksförbund har sedan kongressen 2008 haft en tydlig stra
tegi för att öka det statliga ansvarstagandet för skolan, där ett statligt 
huvudmannaskap för dagens kommunala skolor utgör en hörnsten. 
Tillsammans med den nationella finansieringsmodell som Lärarnas 
Riksförbund har tagit fram ska denna kongressrapport utgöra ett stöd 
för att få till stånd ett ändrat huvudmannaskap. Endast staten kan ta ett 
helhetsansvar för att trygga likvärdigheten mellan elevgrupper, skolor 
och kommuner. Det är även nödvändigt att finansieringssystemet ga
ranterar likvärdigheten ur ett konjunkturperspektiv.

Föreliggande undersökning visar med stort tydlighet att den svenska 
skolan inte är likvärdig. Grupper av elever presterar olika bra och sprid
ningen i elevresultat skiljer sig åt beroende på elevers ursprung, vilken 
utbildning föräldrarna har, kön och så vidare. Att uppnå ett system där 
elevbakgrund inte spelar någon roll är inte möjligt. Både internationel
la undersökningar, nationella utvärderingar och föreliggande rapport 
visar dock att den svenska grundskolan haft en högre grad av likvärdig
het, men att resultaten försämrats och skillnaderna ökat.

Det som skett i Sverige under de senaste 20 åren är att en rad omväl
vande skolreformer skett parallellt med att elevsammansättningen 
förändrats. Samtidigt som elever med utländsk bakgrund ökat har an
delen elever med lågutbildade föräldrar minskat. Om man ska tro re
sultaten från alla undersökningar som gjorts det senaste decenniet, har 
prestationerna inte förbättrats för någon elevgrupp, snarare tvärtom.
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Den avreglering som präglat svensk skola sedan 1990talets början har 
varken gynnat eleverna eller samhället i stort. En skola som bygger 
på konkurrens i alla delar, med fokus på individuell frihet, har skapat 
en uppdelning i vinnare och förlorare, där vinnare är en högst relativ 
term. Även de duktigaste eleverna presterar sämre.

Lärarnas Riksförbund föreslår därför att:

•	 staten måste ta ett betydligt större ansvar för att försäkra god och 
jämn kvalitet i undervisningen i samtliga av landets skolor. Det 
kräver ett riktat statligt uppdrag utan hänsyn till kommunala prio
riteringar och ambitioner, då de senare är en grogrund för ökade 
klyftor.

•	 inom en tydlig struktur måste skolor och lärare få ökad frihet att 
pedagogiskt avgöra hur undervisningssituationen anpassas på ett 
optimalt sätt. Det innebär ökade möjligheter att avgöra om under
visning i halvklass eller mindre undervisningsgrupper ska inrättas. 
Detta gäller särskilt i lågstadiet, men i skolor där segregationen är 
stor bör det också vara aktuellt i de högre årskurserna.

•	 staten måste, med tanke på den olikvärdighet som existerar, rikta 
resurser till skolor med svårast förutsättningar så att dessa kan för
bättra sina resultat. Det kan handla om extra medel för åtgärder 
som ovan, ökade möjligheter till halvklassundervisning och rekryte
ring av extra lärare.

•	 det nu är viktigt att kraftfulla och effektiva åtgärder sätts in för att 
gruppen elever med utländsk bakgrund även i praktiken ska in
kluderas av de nationella mål som är uppsatta för skolan. Lärarnas 
Riksförbund anser att mer stöd, i form av extra resurser och tid, ska 
ges till denna utsatta grupp. 

•	 staten tar sitt fulla ansvar via ett statligt huvudmannaskap för skolan 
i kombination med statligt finansierade fristående skolor.





Lärarnas Riksförbund är det enda förbundet i Sverige som endast organiserar 
enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi är en partipolitiskt 
obunden organisation och är med våra drygt 85 000 medlemmar ett av de 
största förbunden inom Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation.
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