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Vad är utbildningssystemets 
uppdrag? 



Skolans olika uppdrag 
Kunskapsuppdraget 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära 

  

Det demokratiska uppdraget 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Utbildningen syftar 
också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare 

 

Kompensatoriskt uppdrag 
En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen 

 



Skolsystemets historia 

1960-talet 1980-talet 

Valmöjligheter Valmöjligheter 
Enhetsskola 

Socioekonomisk 
segregation 
Könssegregerat 

Socioekonomisk och etnisk 
segregation 

Likvärdighet  
(jämställt, alla skolor 

lika) 

Decentraliserat Centraliserat Decentraliserat 

Huvudmän: 
Staten: läroverk 
Kommunen: folkskolor 
Privata skolor 
Yrkesutbildningar: företag, 
föreningar etc. 

Huvudmän: 
Kommunen 
Föreningar/kooperativ 
Företag 
Privata skolor 
 

Huvudmän: 
•Staten 
•Privata skolor 

Likvärdighet  
(individens rätt att 
välja, för att få en 
optimal individuell 

utveckling) 



 
 Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och 

skillnader mellan skolor (Skolverket 2018) 

 

• Elevernas socioekonomiska bakgrund har fått en större betydelse för elevernas betygsresultat.  

• För utlandsfödda elever har den socioekonomiska bakgrunden fått en kraftigt ökad betydelse 

• Av de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna är det föräldrarnas utbildningsnivå som har den största betydelsen för 
betygsresultaten.  

• Däremot har föräldrarnas inkomst blivit allt viktigare, och framstår som den centrala förklaringen till den ökade betydelsen 
av socioekonomisk bakgrund för betygsresultaten 

 

• Eleverna har blivit alltmer uppdelade mellan skolor utifrån socioekonomisk bakgrund 

• Skolans socioekonomiska sammansättning har fått en större betydelse för elevers resultat (ökade skolnivåeffekter), dvs. 
elever får i ökande grad högre betyg om de går i en skola med gynnsam socioekonomisk sammansättning jämfört med om 
de gått i en skola med ogynnsam socioekonomisk sammansättning.  

 

 

Utgår från: Elevers slutbetyg åk 9 år 1998-2018 



Skolval 
• Elever i socioekonomiskt starka familjer väljer i högre grad 

skola (t.ex. Andersson & Östh & Malmberg 2010) 

 
• Socioekonomiska och etniska faktorer spelar en roll i valet 

av skola (t.ex. Holmlund 2016, Holmlund 2016, Böhlmark et.al. 2015) 

 
• Ökad boendesegregation förklarar en stor del av den ökade 

skolsegregationen (t.ex. Böhlmark & Holmlund & Lindahl 2015)  

 
• Men elevers val av skola ökar i sig segregationen mellan 

skolor     ( t.ex. Branden & Bygren 2021, Yang Hansen & Gustavsson 2016, Östh & Andersson 
& Malmberg 2013)  
 



 
“ Swedish school choice arrangements do not currently 
have a consolidated approach to ensure equity while 
supporting quality. There are no clear guidelines for 
schools, and funding strategies do not necessarily 
priorities disadvantaged students across all 
municipalities, possibly implying that independent 
schools become more selective towards more 
advantaged students, given the same student costs.” 
(OECD 2015 sid. 101) 
 

OECD 



För att sammanfatta 

• Svensk skola har blivit mer uppdelad utefter 
socioekonomiska och etniska förtecken 
 

• Elevers socioekonomiska bakgrund en har en 
ökad påverkan på elevers resultat 
• vilket påverkar elevernas framtida livschanser 

och hälsa 
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