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Att lära av de bästa – svensk skola i ett
internationellt perspektiv
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten Att lära av de
bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv till
Finansdepartementet. Rapporten är författad av Johannes Åman.
Under senare år har det förts en livlig debatt om den svenska skolan. Bakgrunden är bl.a.
undersökningar där skolbarns resultat i olika länder jämförs. Att döma av dessa
undersökningar tappar Sverige mark, och den nedåtgående trenden fortsätter. Johannes
Åmans rapport behandlar de senaste decenniernas svenska skolpolitik. Rapporten tar sin
utgångspunkt i internationell forskning och sätter in den svenska skolans utmaningar i ett
större sammanhang.
Författarens huvudslutsats är att mycket av det som diskuterats i den offentliga debatten, som
resurser, fristående skolor, rätt att välja skola, kommunalisering och förändringar av
kursplaner och betygssystem inte är det som är mest betydelsefullt för elevernas utveckling
och resultat. Den viktigaste faktorn som påverkar elevernas skolprestationer är i stället
undervisningen, och att det är lärarna och deras sätt att undervisa som betyder mest för
elevernas resultat. Att höja kvaliteten på undervisningen är därför huvudinriktningen för att
kunna återta positionen som en ledande skolnation.
För frågor om rapporten kontakta Johannes Åman tel. 070-6241292 .
För ytterligare information om ESO:s verksamhet kontakta Åsa Olli Segendorf
tel. 08-405 81 19, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag
att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden.
ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade
studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och
vilka rapporter som ska publiceras.
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