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Abstract 
Detta är en empirisk jämförelsestudie med syfte att studera skillnader och likheter mellan 

resurser och resultat i två svenska kommuner med skilda socioekonomiska förutsättningar och 

försöka undersöka om kommunaliseringsreformen som trädde i kraft 1991 har gjort skolan 

mindre jämlik. Genom att söka på Skolverkets statistikdatabaser SIRIS och jämförelsetal har 

statistiken kring 7 olika utvalda parametrarna samlats in och senare sammanställts till tabeller 

och diagram. För att verkligen kunna jämföra ordentligt har jag arbetat med ett tidsintervall på 

minst 9år i alla olika områden.  

Men kan då skolan efter kommunaliseringsreformen anses ha förutsättningar för att bedriva 

en jämlik undervisning?  

Det resultat som jag kommer fram till i min undersökning svarar både ja och nej på denna 

fråga. De otroligt stora skillnaderna i resultat mellan de båda kommunerna är skrämmande 

och det faktum att resultatglappet mellan de två kommunerna bara tycks öka för varje år ger 

tydliga signaler om att något inte stämmer. Men tvärtemot vad jag trodde visar det sig att det 

inte verkar bero på skolverksamheten och de resurser som kommunerna lägger på skolan och 

undervisningen. Självklart kan de få skillnader som framträder här ha med 

resultatskillnaderna att göra men den faktor som bryter sig ut tydligast i slutändan är 

föräldrarnas utbildningsbakgrund. Den största vattendelaren i den jämlika skola som vi så 

länge strävat efter tycks alltså vara föräldrarnas utbildningsbakgrund och socialnorm. 

Vad som sen beror på just kommunaliseringsreformen och inte är svårt att avgöra men i det 

långa loppet känns det inte intressant att se tillbaka i backspegeln längre utan snarare fråga sig 

hur vi löser de problem som vi så tydligt står inför, för den berör oss alla. Vårt 

utbildningssystem är grunden får vår framtid och vårt demokratiska system så det är högst 

angeläget att fråga sig hur vi ska få en jämlik skola när en klassklyfta är det egentliga 

problemet? Hur ska vi göra för att alla elever ska få rätt till en likvärdig utbildning oavsett var 

i landet den anordnas?  
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Inledning 
Denna empiriska jämförelsestudie tar sitt avstamp från skollagens lagtext om hur alla ska ha 

rätt till en likvärdig utbildning oavsett var i landet den ordnas och oberoende av kön och 

sociala och ekonomiska förhållanden. Min tes är att skillnaderna mellan resurser och resultat har 

ökat sedan skolan kommunaliserades. 

Bakgrund 
I skollagen uttrycks att: 

”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt 

sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det 

offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje 

skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.”
1
  

Denna rapport tar sitt avstamp utifrån denna lagtext som så tydligt uttrycks i skollagen från 

1985 (under tiden som jag arbetat med denna rapport har skollagen uppdaterats 2010) Genom 

att ur flera olika synvinklar jämföra två högstadieskolor från två kommuner med helt skilda 

socioekonomiska förutsättningar gör jag ett försök att studera huruvida de två kommunerna 

har förutsättningar att bedriva en jämlik undervisning. Jag vill också undersöka om skillnader 

mellan resurser och resultat faktiskt är ett bevis på att skolan blivit mindre jämlik. För att 

finna om kommunaliseringsreformen som trädde i kraft 1991 påverkat den jämlika skola som 

vi i Sverige så länge strävat och kämpat efter måste vi ta oss tillbaka i tiden och lära känna 

historien kring skolan och dess utveckling.  

Sommaren 1842 fattade Sveriges riksdag beslutet om att inrätta allmän folkundervisning, 

vilket i korthet innebar att varje stadsförsamling och socken skulle inrätta minst en skola 

(helst stationär) med utbildad lärare och en ledning bestående av en skolstyrelse där 

kyrkoherden var ordförande. Folkskoleutbildningen innefattade läsning, skrivning, räkning, 

kristendomskap, biblisk historia, geografi, naturkunskap, gymnastik och sång. De barn som 

undervisades i hemmet var skyldiga att få sina kunskaper kontrollerade av skolan. Man kan 

också tolka inrättandet av den allmänna folkundervisningen som att staten nu tog på sig 

ansvaret för skolan i ett vidare plan när de i och med detta inför en läroplikt och tar kontrollen 

över lärarutbildningen. Hela samhället utvecklades snabbt under 1800 talet och 

utbildningsbehovet med den. Mängder av reformer genomfördes under denna tid och både 

folkskolan, flickskolan, folkhögskolan och vissa yrkesskolor etablerades. I takt med att 

samhället förändrades och utvecklades gjorde skolan det samma och 1919 började man anse 

att vårt skolsystem var ”färdigbyggt” man hade skapat ännu en ny utbildningsplan, infört 

skolplikt för alla, slopat stora delar av den tidigare så tidskrävande katekesläsningen och 

försökt modernisera skolan så att den blev mera enhetlig och verkligen skulle vara tillgänglig 

för alla. Den följande tiden fram till 1962 är vad man brukar kalla för konsolideringsperioden 

och ytterligare förbättringar och förändringar gjordes för att stärka skolan och skapa den 

                                                           
1 Skollagen 1kap, 2paragraf SFS 1985:1100 
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verkligt gemensamma folkskolan för alla
2
. Men inte förrän under 1940 talet började man på 

riktigt att jobba för den riktigt jämlika skola där alla skulle få samma förutsättningar till en 

likvärdig utbildning. Utredningar gjordes i hur man skulle uppnå det som vi i dag känner som 

grundskolan och efter att de under 1950-talet gjort försök på enhetsskolerefomens förslag 

klubbades slutligen grundskolebeslutet igenom i riksdagen 1962
3
.    

Den första januari 1991 trädde den skolreform i kraft som innebar en kommunalisering av 

skolan. Skolan som tidigare styrts av staten och varit regel- och resursstyrd övergick till att bli 

mål- och resultatstyrd.  

”Riksdagen och regeringen skall styra skolverksamheten genom att ange 

nationella mål. Inom de ramar och riktlinjer som riksdagen och regeringen lägger 

fast skall kommunerna och andra huvudmän för skolan ha stor frihet att avgöra 

hur verksamheten skall genomföras. Skolans verksamhet skall följas och 

utvärderas. Uppföljningen och utvärderingen skall ge underlag för att bedöma om 

åtgärder behöver vidtas eller korrigeringar göras för att nationella mål och 

riktlinjer skall kunna upprätthållas och resultaten förbättras.” 

Detta innebar en helt ny ansvarsfördelning för skolväsendet då kommunerna fick överta 

ansvaret för skolans styrning, uppföljning, utvärdering, tillsyn och utveckling. De övertog 

också ansvaret för skolverksamhetens finansiering och resursfördelning samt reglerande av 

lärartjänster och personalens kompetensutveckling
4
.  

Diskussioner om huruvida kommunerna skulle få ett ökat ansvar för skolan eller inte har inom 

skolpolitiken diskuterats sedan 1970-talet. Den svenska skolans styrning, som sedan 1940-

talet varit starkt centraliserad för att försäkra en jämn nationell standard, började nu få kritik 

och ansågs vara för byråkratisk. Detta ledde till en början till att de läro- och kursplaner som 

tidigare tagit upp både mål, innehåll och metod för undervisningen skrevs om under 1980-

talet. Det lokala inflytandet skrevs in tydligare men den centrala styrmodellen för skolan 

kvarstod
5
. 

1987 hade tre sakkunniga skrivit en rapport där de skissat upp en ny modell för skolans 

styrning och denna rapport blev också början till något nytt. Ett betänkande som byggde på 

rapporten lämnades av en parlamentariskt sammansatt styrningsberedning in till riksdagen år 

1988 och samma år tog riksdagen beslutet om en framtida övergång från regel- till 

målstyrning.  

Det framträdande syftet med den reform som kommunaliserade skolan var att gynna skolans 

kvalitet och effektivitet genom att öka det lokala handlingsutrymmet. Den nya 

ansvarsfördelningen innebar för statens del att de fortfarande ansvarade för att 

                                                           
2
 Richardson Gunnar (1977) Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu, sjunde upplagan 2004. 

Lund:Studentlitteratur.  
3
 Ljunghill Fejan Lena (1995)En skola för alla – vad blev det av visionerna?.Köping:Lärarförlaget  

4
 Regeringens proposition 1990/91:18 s.20 

5
 Isaksson Christer (2012)Grundskolan 50år – från folkskola till folkets skola, Smedjebacken Ekerlids Förlag 
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skolutbildningen i landet var likvärdig. Genom att fatställa utvecklingsplaner, bilda 

Skolverket, skriva om skollagen och skriva nya förordningar och styrdokument avsåg det att 

klara detta uppdrag. Skolverket bildades för tillsyn av skolverksamheten och har utveckling, 

uppföljning och utvärdering av skolan som sina huvuduppgifter
6
.   

Reformen innebar alltså att nya läro- och kursplaner med nationella mål och riktlinjer 

instiftades år 1994 och det var nu den enskilda skolans ansvar att tolka och tillämpa dessa. 

Även ett nytt betygssystem kom detta år som en effekt av kommunaliseringsreformen 
7
 

Att genomföra den stora kommunaliseringsreformen var dock ingen lätt sak och alla lärare var 

länge eniga om att detta skulle komma att hota både skolans jämlikhet och deras yrkesposition 

i samhället. Trots otaliga debatter, protester och strejker fick dock dåvarande skolminister 

Göran Persson tillslut igenom sitt förslag och sin tro om den decentraliserade skolan. Men det 

var inte någon självklarhet den 8 december 1989 då beslutet klubbades var diskussionerna 

många och långa. Efter sex timmars debatt klubbas slutligen reformen igenom med bara fem 

rösters skillnad, 162 hade röstat för förslaget och 157 röstade emot
8
. 

När kommunerna fick huvudmannaskapet för skolan innebar det alltså att de fick de ansvaret 

för skolverksamhetens finansiering och resursfördelning och tycks vara en av de faktorer som 

många menar är de som påverkat jämlikheten i den svenska skolan mest. Kommunerna fick 

till en början ett generellt men riktat stadsbidrag som de själva fick fördela till sin 

skolverksamhet. Tanken var att detta lokala inflytande över resursfördelningen skulle vara 

väldigt effektivt rent ekonomiskt eftersom resurserna riktat kunde fördelas i relation med 

kvalitet
9
. Stadsbidragsreformen som sen genomfördes 1993 innebar i korthet att kommunerna 

nu fick en pott med pengar till den kommunala verksamheten och fick själva bestämma hur 

den skulle fördelas mellan exempelvis barnomsorg, skola och äldreomsorg. Före 

decentraliseringen hade man haft ett stadsbidragssystem som var riktat till olika sorters 

skolutgifter och tilldelningen av dessa gjordes utifrån länsskolnämndernas uppskattning av de 

lokala resursbehoven. 50-80% av skolans alla kostnader var då finansierade av staten medan 

kommunerna själva fick bidra med medel för lokaler, läromedel, skolmåltider, skolskjutsar 

och skolhälsovård
10

. 

 

  

                                                           
6
 Sverige. Regeringen. (1988). Regeringens proposition 1988/89:4 om skolans utveckling och styrning.. 

Stockholm 
7
 Lindnesjö Bo och Lundgren P Ulf (2000)Utbildningsreformer och politisk styrning, Göteborg HLS Förlag 

8
 Isaksson Christer (2011)Kommunaliseringen av skolan, vem vann –egentligen? Falun Ekerlids Förlag  

9
 Skolverkets kunskapsöversikter (2009)Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Stockholm ISBN: 978-91-

85545-67-4 
10

 Ahlin Åsa och Mörk Eva (Rapport2005:1)Vad hände med resurserna när den svenska skolan 
decentraliserades?, Uppsala IFAU  
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Syfte  
Att studera skillnader och likheter av resurser och resultat i två kommuner med skilda 

socioekonomiska förutsättningar och att undersöka om kommunaliseringsreformen som 

trädde i kraft 1991 har gjort skolan mindre jämlik. 

Frågeställningar 
Kan skolan efter kommunaliseringen anses ha förutsättningar för att bedriva en jämlik undervisning? 

Är skillnader i resurser och resultat ett bevis på att skolan blivit mindre jämlik efter 

kommunaliseringen? 

Metod 
För att undersöka om skolan efter kommunaliseringsreformen 1991 har förutsättningar för att 

bedriva en jämlik undervisning, har en mindre empirisk jämförelsestudie gjorts mellan två 

olika kommuner och deras högstadieskolor. De båda kommunerna har två representerande åk 

7-9 skolor med i undersökningen, Mörbyskolan och Fribergaskolan från Danderyds kommun 

samt Hagaskolan och Petreskolan från Hofors kommun. Att just Danderyd och Hofors blivit 

de två utvalda kommunerna beror på att de har helt olika socioekonomiska förutsättningar. 

Vid en rangordning efter medianinkomst av Sveriges 209 kommuner ligger Danderyds 

kommun på första plats medan Hofors kommun befinner sig på 73e plats
11

. Ser man till 

kommunernas befolkningsmängd så är de nästan lika stora om man endast tar hänsyn till 

stadsdelen Danderyd i kommunen
12

.  

För att försöka utröna huruvida skolorna kan bedriva en jämlik undervisning har de båda 

kommunernas statistik kring resultat och resultatförändringar över tidsintervallet 2000-2009 

jämförts i sju olika områden/parametrar.  

De olika parametrar som jämförts med varandra är:  

 Andel elever som ej uppnått målen i matematik 

 Kostnader per elev för undervisning  

 Kostnad per elev för läromedel/utrustning/skolbibliotek 

 Andel behöriga till gymnasieskola  

 Föräldrars utbildningsbakgrund  

 Antal lärare med heltidstjänst per 100 elever   

 Andel lärare med heltidstjänst som har pedagogisk utbildning.  

 

Genom att söka på Skolverkets statistikdatabaser SIRIS och dess jämförelsetal så har 

statistiken kring de olika parametrarna samlats in och senare sammanställts till tabeller och 

diagram i Windows Excel. Detta för att enklast kunna jämföra, illustrera och tolka resultatet. 

                                                           
11

 http://www.svd.se/naringsliv/karriar/kommunerna-som-har-hogst-och-lagst-medelinkomst_7163235.svd  
12

 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Gavleborgs-lan/Hofors/?var=17246  

http://www.svd.se/naringsliv/karriar/kommunerna-som-har-hogst-och-lagst-medelinkomst_7163235.svd
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Gavleborgs-lan/Hofors/?var=17246


6 

 

De sju parametrarna har jag därför att de på ett brett sätt visar på god mätbarhet inom syftet 

för min uppsats.  

Resultat och analys. 
För att försöka utröna huruvida skolorna kan bedriva en jämlik undervisning har jag valt att 

jämföra två kommuner med uppenbar sociekonomisk skillnad för att få ett så brett resultat 

som möjligt och samtidigt försöka analysera vad det är som tycks påverka det skillnader som 

jag träffat på.  

De olika parametrar som jag valt att titta på är: Andel elever som ej uppnått målen i 

matematik, kostnader per elev för undervisning, kostnad per elev för 

läromedel/utrustning/skolbibliotek, andel behöriga till gymnasieskola, föräldrars 

utbildningsbakgrund, antal lärare med heltidstjänst per 100 elever och andel lärare med 

heltidstjänst som har pedagogisk utbildning.  

För att tydligt presentera mina jämförelser har jag sammanställt allt i tabeller och diagram, de 

flesta är uppdelade efter kommun.   
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Andel elever som ej uppnått målen i matematik.  

När man ser till andel elever som ej uppnått målen i matematik så är det överlag stor skillnad 

mellan det två kommunerna. I Danderyds kommun har man bra resultat under hela 

tidsintervallet och har sällan fler än 2 procent av eleverna som inte uppnår målen. Den högsta 

andel elever som under ett år inte uppnår målen i matematik i Danderyds kommun är 4 

procent. Jämför man detta med Hagaskolan i Hofors kommun hade de sitt bästa år 4,1 procent 

av eleverna som inte uppnådde godkänt.  

Hofors kommun har tvärtemot Danderyds en ganska hög andel elever som inte uppnår målen 

och vid ett flertal tillfällen så ligger denna andel över 10 procent. Det är endast vid tre 

tillfällen som de finns ett resultat som är under 3 procent. 

Nedan visas ett diagram över andelen elever som inte uppnått målen i matematik i de fyra 

högstadieskolorna som varit objekt för undersökningen. Man kan med lätthet se skillnaderna i 

resultat mellan de båda kommunerna och detta trots att Danderyds kommun har cirka tre 

gånger så många elever som Hofors kommun
13

.  

 

 

 

  

                                                           
13

 Skolverkets statistikdatabas SIRIS, Sökord: Hofors Kommun, Hagaskolan, Petreskolan, Danderyds Kommun, 
Fribergaskolan, Mörbyskolan 
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Kostnader per elev för undervisning 

Resultatskillnaderna mellan kommunerna gällande kostnader per elev för undervisning är inte 

lika stora. Kostnader i detta fall är främst löner för samtliga läro- och timplanebundna 

aktiviteter, men hit räknas även kostnader för vikarier och tiden som lärarna får för 

kompetensutveckling. 

Vid jämförelse av dessa kostnader så är det egentligen inga större skillnader mellan 

kommunerna. Kostnaden för undervisning per elev är dock något högre för Hofors kommun. 

Det är endast vid två tillfällen under hela tidsperioden som Danderyds kommun har högre 

kostnader. Eftersom det finns statistik tillgänglig från 1993 så är det ett längre tidsspann som 

jämförts i detta område
14

. 

 

 

Diagrammet ovan är för kostnader per elever för undervisning (tkr) 

 

  

                                                           
14

 Skolverkets statistikdatabas Jämförelsetal, sökord: Hofors Kommun, Hagaskolan, Petreskolan, Danderyds 
Kommun, Fribergaskolan, Mörbyskolan 
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Kostnad per elev för läromedel/utrustning/skolbibliotek 

Även här finns det statistik tillgänglig för ett lite längre tidsspann än i det övriga områdena 

men för att få ett så tydligt mönster som möjligt fick allt tillgängligt material följa med i 

jämförelsen.  

När man ser till de kostnader per elev som kommunerna lägger på läromedel/utrustning och 

skolbibliotek så är skillnaderna större. Här lägger Danderyds kommun mycket mer pengar på 

detta än Hofors kommun. Det är endast vid ett tillfälle på hela tidsintervallen som Hofors 

Kommun satsat mera pengar på detta än Danderyd
15

. 

 

 

Diagrammet ovan är: kostnad per elev för läromedel/utrustning/skolbiblotek (tkr)  
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Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan. 

Skillnaden är stor i antalet elever som går ut med gymnasiebehörighet i de olika kommunerna. 

Danderyds kommun har fina resultat där de under hela tidsintervallet har ett nästintill 

hundraprocentigt resultat, endast vid ett tillfälle är det färre än 97 procent av eleverna som går 

ut högstadiet med full gymnasiebegörighet.  

Hofors kommun når vid ett tillfälle upp till 98,1 procent  men utöver det så når Hofors inte 

över 95 procent utan ligger mestadels på ett resultat som ligger kring 80 procent. Som lägst 

har Hofors 70,4 procent av eleverna som  uppnår kraven för gymnasiebehörighet
16

. 

I tabellen nedan ser man tydligt skillnaderna.  

 

 

Tabellen visar andel elever (%) som är behöriga till gymnasieskolan i de båda kommunerna. 
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 Skolverkets statistikdatabas SIRIS, Sökord: Hofors Kommun, Hagaskolan, Petreskolan, Danderyds Kommun, 
Fribergaskolan, Mörbyskolan 
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Föräldrars utbildningsbakgrund 

Statistiken kring föräldrars utbildningsbakgrund (%) är mätt i fyra olika parmetrar; 

förgymnasial, gymnasial, eftergymnasial och okänd bakgrund.  

Det här är den parameter i min jämförelsestudie där det förekommer störst skillnader mellan 

de båda kommunerna. Statistiken visar att det är betydligt fler föräldrar i Hofors kommun som 

endast har förgymnasial utbildning. Under hela tidsintervaller så är den andelen nästan tre 

gånger högre än i Danderyd. Även andelen föräldrar med gymnasial utbildning är nästan tre 

gånger större. Totalt sett är det i dessa två grupper som föräldrarna i Hofors kommun har den 

största delen utav sin utbildningsbakgrund. Det är endast gruppen ”okänd/saknas” där de båda 

kommunerna har liknande siffror men även här har Hofors kommuns elever en lite högre 

andel föräldrar som saknar utbildning.  

När man tittar på andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning så har Danderyds kommun 

dubbelt så många som Hofors.  

Man kan kort säga att medan Hofors kommun har högst andel föräldrar med enbart 

förgymnasial och gymnasial utbildning så har Danderyds kommun högst andel föräldrar med 

gymnasial och eftergymnasial utbildning och därmed en överlag högre utbildad 

föräldragrupp
17

.   

Föräldrarnas utbildningsbakgrund tycks alltså påverka mera än vad man tidigare trott och det 

är  också det som många forskare idag säger är skolans största vattendelare. Professor John 

Hattie från Australien gjorde 2009 världens största forskningsöversikt om vad som påverkar 

elevers studieresultat. I hans bok ”Synligt lärande för lärare” finns dessa forskningsresultat 

listade i en rangordning efter hur stor effekt de har på studieresultat På plats nummer ett 

finner man påverkansfaktorn: självskattning av betyg/elevens förväntningar, plats 25 inte sätta 

etikett på elever, plats 44 hemmiljö, plats 45 socioekonomisk status och slutligen på plats 51 

av totalt 150 faktorer finner vi föräldraengagemang
18

. Alla dessa påverkansfaktorer som jag 

valt att lyfta är sådana som jag tror påverkas mycket av utbildningsnivån på föräldrarna. 

 

På följande sida finns ett samlat diagram över föräldrarnas utbildningsbakgrund.  
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  Skolverkets statistikdatabas SIRIS, Sökord: Hofors Kommun, Hagaskolan, Petreskolan, Danderyds Kommun, 
Fribergaskolan, Mörbyskolan 
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 Hattie John (2012) Synligt lärande för lärare. Lettland:Natur och Kultur 
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Antal lärare med heltidstjänst per 100 elever och andel lärare med 

heltidstjänst som har pedagogisk utbildning 

Här visar statistiken kring dessa att det inte är så stor skillnad. Ser man till antalet lärare med 

heltidstjänst per 100 elever i kommunerna så har Hofors under nästan hela tidsperioden ett 

högre antal än Danderyd, men det marginella skillnader.  

När man ser till andelen lärare med heltidstjänster som har pedagogisk utbildning så är det 

relativt jämnt mellan de båda kommunerna i antal tillfällen då den ena har en högre andel än 

den andra. Under hela tidsperioden har Hofors kommun endast ett tillfälle mer än Danderyd 

där de har flest andel lärare med heltidstjänst som har pedagogisk utbildning
19

.   

 

 

  

                                                           
19

 Skolverkets statistikdatabas Jämförelsetal, sökord: Hofors Kommun, Hagaskolan, Petreskolan, Danderyds 
Kommun, Fribergaskolan, Mörbyskolan 
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Diskussion  
Denna empiriska jämförelsestudie tog sitt avstamp från skollagens lagtext om hur alla ska ha 

rätt till en likvärdig utbildning oavsett var i landet den ordnas och oberoende av kön och 

sociala och ekonomiska förhållanden och min tes var att skillnaderna mellan resurser och resultat 

har ökat sedan skolan kommunaliserades. 

Det mitt arbete visar är dock att så inte är fallet. I mitt resultat kan man tydligt se att 

skillnaden i skolresultat mellan eleverna i de jämförda kommunerna är stora men att 

skolverksamheten och dess resurser i stort är likvärdiga. Min slutsats är att de stora 

resultatskillnaderna i första hand har sociokulturell bakgrund.  

Det första som slår mig när jag ser resultat är de skrämmande siffrorna som visar på de 

faktiska skillnaderna mellan andelen elever som går ut högstadiet med full 

gymnasiebehörighet. I Danderyd ser man tydligt hur i stort sett alla elever under alla jämförda 

år går ut med en fullvärdig gymnasiebehörighet, det vill säga. minst godkänt i kärnämnena: 

matte, svenska och engelska. Det handlar endast om enstaka elever som under de jämförda 

åren inte uppnår målen och Danderyd levererar därmed ett näst intill hundraprocentigt resultat 

och som sämst är det ett år ”bara” 95 procent som går ut högstadiet med gymnasiebehörighet.  

I Hofors är det nästan alltid närmare 20 procent av eleverna som inte uppnår målen och går ut 

högstadiet utan ett fullvärdigt gymnasiebetyg. Här kan man också utläsa ”rysaråret” 2002 då 

endast 70,4 procent av eleverna på Hagaskolan uppnådde målen. Man kan i resultatet också 

utläsa att matematik helt klart tycks vara ett problemområde för eleverna i Hofors kommun 

och därmed hindrar dem från att uppnå en fullvärdig gymnasiebehörighet. När man sedan ser 

till andelen elever i de båda kommunerna så blir resultat extra skrämmande då det är nästan 

tre gånger så många elever i Danderyds kommun - och ändå lyckas de uppnå så mycket bättre 

resultat än Hofors kommun.  

De andra som slår mig med häpnad är de jämförelser av resurser som gjorts. Som en enkel 

förklaring till de stora skillnaderna i resultat antog jag att det skulle vara stora skillnader i 

resurser hos de båda kommunerna, men icke. Faktum är att det inte alls skiljer sig särskilt 

mycket mellan de båda kommunerna i andelen utbildade lärare eller i kostnader per elever för 

undervisningen. Det är till och med så att Hofors kommun satsar mera på dessa resurser. Den 

enda egentliga skillnad som man kan se mellan de båda kommunerna beträffande resurser 

finner man under parametern ”kostnader per elev för läromedel/utrustning/skolbibliotek”, här 

lägger Danderyd mera pengar än Hofors. Det betyder alltså att Danderyd lägger mera pengar 

per elev på läroböcker, utrustning, studiebesök och liknande. Visserligen viktiga resurser för 

lärare för att kunna göra utbildningen mera motiverande och lustfylld, men frågan är hur stor 

effekt detta egentligen kan ha på studieresultatet?  

Den faktor som tydligt tycks ha störst påverkan på resultat är istället föräldrarnas 

utbildningsbakgrund. De är här man finner de största skillnaderna av alla faktorer som 

jämförts i denna undersökning. Under nästan hela tidsintervallet som undersökts så är det tre 

gånger så många föräldrar från Hofors kommun som endast har en förgymnasial eller 

gymnasial utbildning medan det i Danderyds kommun är dubbelt så många föräldrar som 
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istället har en eftergymnasial utbildning. De stora skillnader som råder mellan föräldrarnas 

utbildningsbakgrund speglar sig alltså direkt i elevernas resultatskillnader och den 

socioekonomiska bakgrund och akademiska tradition som eleverna får med sig tycks ge en 

nästan direkt påverkan på deras studieresultat. Det tycks bli som en självuppfyllande profetia. 

De påverkansfaktorer som jag valde att lyfta ur John Hatties studie styrker också hur 

viktigt/avgörande föräldrars utbildningsbakgrund är som förklaringsfaktor för de stora 

resultatskillnaderna som framgår mellan kommunerna. 

I den lagtext som jag utgått ifrån om hur alla elever oberoende av kön, sociala och 

ekonomiska förhållanden ska ha rätt till en likvärdig utbildning oavsett var i landet den ordnas 

- och samtidigt ser till de resultat som jag fått fram i denna jämförelsestudie – blir den första 

slutsatsen att det råder ett tydligt brott mot skollagen i och med de stora resultatskillnaderna 

mellan de jämförda kommunerna. Men när jag studerar mer ingående så är de resurser som 

läggs i stort sett lika och det är alltså inte skolan som bryter mot skollagen utan det är den 

sociala ordningen i samhället. Den svenska likvärdiga skola som vi så länge kämpat för och 

strävat emot tycks inte finnas längre, utan en tydlig klassklyfta som dessutom ser ut att vara 

ett växande problem. 

Syftet med denna undersökning var att studera skillnader och likheter vad det gäller resurser 

och resultat i två kommuner med skilda socioekonomiska förutsättningar och försöka 

undersöka om kommunaliseringsreformen som trädde i kraft 1991 har gjort skolan mindre 

jämlik. Utifrån de resultat som jag presenterat så är det svårt att avgöra om de skillnader som 

framgår skulle vara en direkt konsekvens av just kommunaliseringsreformen eller inte. Det 

enda intressanta som man skulle kunna uppmärksamma här är hur skillnaderna mellan de 

båda kommunernas resurser och resultat är mycket mindre i början av jämförelseperioden för 

att sedan öka för varje år som går. Men det går inte att leda i bevis att det skulle bero på just 

reformen eller hur stor del den egentligen har i alla alarmerande rapporter om hur svenska 

skolelevers resultat sjunker år efter år.  

I medierna debatteras numera ofta om vem som ska ha huvudmannaskapet för skolan och 

huruvida kommunaliseringsreformen påverkat skolans likvärdighet. Tanken när man införde 

reformen var ju att den skulle gynna skolans kvalitet och effektivitet genom att öka det lokala 

handlingsutrymmet. Det är enligt mig ingen dålig tanke i sig, men den får mig att fundera 

över om varje kommun verkligen klarar av att ta ansvar för detta handlingsutrymme? Har man 

tillgång till nödvändig kompetens som fritidspolitiker i de kommunala barn och 

ungdomsnämnderna när de som fattar avgörande beslut i värsta fall endast har sin egen 

skolgång som merit? Det känns som att man redan här sätter skolans jämlikhet på fall och jag 

anser att det kommunala huvudmannaskapet är alldeles för skört och okontrollerat. Mitt 

resultat pekar på att de stora skillnaderna framförallt beror på den klassklyfta och sociala 

norm som finns i samhället, och här kan man ana att samma utbildningsklyfta skulle finnas 

om man jämför utbildningsnivån av de folkvalda politikerna i de olika kommunerna.  

Skulle det då göra någon skillnad om staten tog tillbaka huvudmannaskapet för skolan? Visst 

skulle man då kunna fördela resurser på ett mera ”Robin Hood-liknande sätt” och även 
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säkerställa nödvändig kompetens bland beslutsfattarna. Men jag menar att mitt resultat visar 

att huvudfrågan är betydligt större än så, den handlar om hur man ändrar den sociala 

ordningen i samhället? Att skapa en jämställd skola handlar inte bara om hårda fakta och 

resursfördelning, det krävs ett vidgat perspektiv som i grunden handlar om att överbygga 

klasskyftor. Skolan har ett ytterst viktigt kompensatoriskt uppdrag och för att klara av att lyfta 

alla elever behövs ett betydligt större helhetsperspektiv Hur ändrar man till exempel 

lågutbildade föräldrarnas attityd till utbildning? Ska undervisningen inkludera hemläxor när vi 

vet att vissa elever får stöd av sina föräldrar och andra inte. Vore det socialekonomiskt 

försvarbart att lägga betydligt mer resurser på kompetent personal i skolan för att ge alla det 

stöd som behövs? Behöver läraryrkets status höjas? Det här är exempel på frågor som är 

viktiga för oss alla då vårt utbildningssystem är grunden för vår framtid. För mig är det 

självkart att alla ska ha rätt till en likvärdig skola och samma förutsättningar för att ta sig 

vidare i livet. Oavsett var i landet man föds och oavsett vilka föräldrar man föds till.  
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