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”Konventionsstaterna erkänner 
barnets rätt till utbildning.”

Artikel 28
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• lika tillgång till utbildning
• lika kvalitet i utbildningen
• skolans uppdrag att kompensera för 

skillnader i elevernas förutsättningar

Likvärdighet:
Skolans uppdrag utifrån skollagen
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Några årtal….

1842
1882

1962
1968

1994
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Utmaningar i arbetet för en likvärdig skola
• En alltmer segregerad skola, såväl socialt som etniskt
• Brister i kompensatorisk resursfördelning
• Ökande resultatskillnader mellan skolor
• Kvalitetsskillnader mellan skolor
• Betygs- och antagningssystemet utgör ett hinder för många elever att ta sig vidare i 

gymnasieskolan
• Brister i prov- och betygssystem försvårar likvärdig bedömning
• Lärarbrist
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Vad skolans huvudmän behöver lägga kraft på i 
arbetet för likvärdighet

• Organisering av skolan

• Extra anpassningar och särskilt stöd

• Elevhälsoarbete
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Särskilt viktigt att arbeta vidare med…
• Skolans organisering
Systematiskt kvalitetsarbete för goda skolresultat och då behövs analys, uppföljning, tydliggjorda 
roller samt mer fokus på rättighetsarbete, elevhälsoarbete, och frågor som rör tillgänglighet. 

• Anpassningar och särskilt stöd
Tidiga insatser, stadieövergångar samt frågor som rör delaktighet. Uppföljning och utvärdering av 
stödet. 
• Elevhälsoarbete
Främjande och förebyggande elevhälsoarbete. Samverkan med socialtjänst och andra externa 
nyckelaktörer.

• Livssituation, helhetsperspektiv
Utveckla en skola som erbjuder goda förutsättningar för hälsa och utbildning oavsett 
funktionsförmåga. Hela skoldagen räknas!
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• Specialpedagogiskt stöd och kunskap
till skolhuvudmän, rektorer, lärare, elevhälsopersonal. 

• Kompetensutveckling och statsbidrag.

• Tillgängliga läromedel och forskningsspridning.

• 10 specialskolor runt om i landet.

• Inom kort: kvalitetsdialoger för alla huvudmän.

Det stöd vi erbjuder
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Moa:

”Barn vet inte alltid vad som är bra för dom 
själva, men det vet inte vuxna heller. Jag tror 
man behöver föra någon slags dialog.”
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