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Abstract 

This thesis provides evidence on the degree of social mobility as a result of educational mobility and 

the overall impact of these two factors on economic growth in Chile This research is based on the 

assumption that, the more educational mobility a country achieves, the more favorable the condi-

tions for economic growth are. Research finds social segregation in Chilean schools after the imple-

mentation of Pinochet’s education reform, which sought to improve quality of education through 

school competition. The education reform has divided schools in socioeconomic homogeneous 

groups, that affect the students’ networks and job opportunities later in life. Furthermore, evidence 

has not shown an increase of educational quality as an effect of the reform. However, after the 

return to democracy, the Chilean government began investing more in education, as high rates of 

economic growth were seen through the 1990s. Data sets show an improvement of educational 

attainment for all students, and higher test scores among students of lower socioeconomic status, 

as an effect of compensating investment. Evidence shows that the improvements are partly the 

result of the accumulated efforts such as the implementation of reforms and programs. Further-

more, a positive coherence between improved results in international performance tests for stu-

dents and economic growth is found. This suggests potential economic benefits of improving the 

education system further. 
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1 Indledning 

Social mobilitet er et centralt element i samfundet, da det menes at sikre rekrutteringen af de mest 

talentfulde kandidater til de vigtigste poster. Dog findes der i mange lande stadig en lav social mo-

bilitet, som dermed mindsker massen af talent og hæmmer landets potentiale. Chile har en høj øko-

nomisk ulighed, hvor en stor del af landets indkomst samles i toppen af samfundet. Samtidig er 

indkomstmobiliteten lav i Chile. Uddannelse er en af de afgørende faktorer, som afgør et individs 

sociale mobilitet. I Chile blev der under Augusto Pinochets regime implementeret en ny uddannel-

sesreform, der skulle øge kvaliteten af undervisning og lighed i uddannelsessystemet gennem kon-

kurrence blandt skoler. Denne afhandling vil undersøge denne uddannelsesreform, samt de føl-

gende efter demokratiets genindførsel, og hvilken effekt disse har på den chilenske økonomi. 

Chiles uddannelsessystem vil blive brugt som et casestudie i denne afhandling og uddannelsesrefor-

merne siden starten af 1980erne vil blive analyseret. Landet er en af de hurtigst voksende økono-

mier i Latinamerika. På trods af denne vækst har Chile stadig et stort hul mellem dem med de høje-

ste og laveste indkomster, og på mange områder, deriblandt uddannelsessystemet, ser det ud til at 

systemet er delt op mellem dem der kan betale og dem der ikke kan. Denne afhandling vil undersøge 

udviklingen i uddannelsessystemet gennem de sidste tre årtier med fokus på omstruktureringen 

under Augusto Pinochet, samt reformerne og tiltagene efter genindførslen af demokratiet. Disse 

reformer vil blive analyseret på baggrund af Milton Friedmans liberale teori, der argumenterer for 

decentralisering af administreringen af skoler, og tillid til at det frie marked. På den anden side er 

Joseph Stiglitz’ teori om den offentlige sektor, der argumenterer for, at staten skal have indflydelse 

på uddannelse. Før analysen vil et historisk afsnit redegøre for udviklingen i det chilenske uddannel-

sessystem fra 1960erne frem til demokratiets genindførsel.  

Strukturen i uddannelsessystemet skabt under Pinochet er stadig at finde i dag, hvor rettigheden til 

frit at oprette og drive en skole stadig eksisterer. Med hjælp fra kvantitative, sekundære data vil 

denne afhandling undersøge fordele og ulemper ved de to forskellige teoretiske tilgange, og hvilket 

forhold social mobilitet har til den chilenske økonomi. 
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1.1  Problemformulering 

Denne afhandling vil identificere de økonomiske og ideologiske principper, der har lagt grund for 

uddannelsesreformerne i det chilenske uddannelsessystem gennem de seneste årtier og kritisk dis-

kutere fordelene og ulemperne ved både den offentlige og private sektor, og af strukturen som vi 

ser i dag som resultat af reformerne. Afhandlingen er ledt af problemformuleringen: 

Hvordan ændrede Chiles uddannelsessystem sig, da militærdiktaturet overtog magten i mid-

ten af 1970erne frem til 1990erne, hvor demokratiet blev genindført? Hvordan påvirkede de 

efterfølgende reformer under demokratiet den sociale mobilitet og derved forholdene for va-

rig økonomisk vækst i Chile? 

 

1.2 Afgrænsning 

Denne afhandling vil forsøge at identificere hvordan privatiseringen af uddannelsessystemet i Chile 

har påvirket kvaliteten af og adgangen til uddannelse. Dette vil blive gjort på baggrund at en teore-

tisk ramme og empiri i form af databaser og videnskabelig litteratur. Analysen er baseret på littera-

tur fra chilenske databaser og videnskabelige artikler. 

Analysen vil hovedsageligt arbejde med uddannelse på grundskole- og mellemskoleniveau. Dette 

valg er truffet for at kunne gå i dybden med inden for en mindre ramme, end hvis videregående 

uddannelser var blevet inkluderet. Dette giver muligheden for at foretage en mere dybdegående 

analyse med fokus på niveauet af ulighed i adgang og kvalitet af uddannelse på disse to uddannel-

sesniveauer. Derudover vil der lægges størst fokus på offentlige skoler og voucherskoler, som op-

stod efter Pinochets uddannelsesreform. Dermed vil privatskoler, der ikke modtager økonomisk til-

skud fra staten i store dele være udelukket fra analysen. Dette fordi disse privatskoler er forbeholdt 

eliten af samfundet i dag, ligesom de var før uddannelsesreformen. Dette valg er truffet for bedst 

muligt at analysere uddannelsesreformens effekt på det offentlige tilbud.   
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1.3 Struktur  

Denne afhandling begynder med kapitel 1, der introducerer forskningsområdet og problemformu-

leringen, efterfulgt af kapitel 2 der forklarer de metodiske overvejelser gennem afhandlingens for-

løb. Kapitel 3 er teoriafsnittet hvor der vil blive redegjort for teorier af Joseph Stiglitz og Milton 

Friedman. 

Kapitel 4 er en historisk gennemgang af uddannelsessystemet før og efter Pinochet indførte den 

markedsorienterede uddannelsesreform. Kapitel 5 er en analyse af uddannelsessystemets struktur 

efter demokratiets indførsel, hvor det vil blive analyseret om uddannelsesreformen forbedrede kva-

liteten og ligheden af uddannelse. Derefter vil der blive redegjort for reformer og initiativer, der 

havde som mål at forbedre lighed og kvaliteten. Efter denne redegørelse vil disse reformer og initi-

ativer blive inddraget i analysen af udviklingen i gennemførsel af mellemskolen og kvaliteten af ud-

dannelse i tiden fra 1990 til 2015. Kapitel 6 indeholder en diskussion om betydningen af social mo-

bilitet på Chiles økonomiske udvikling. Her vil videregående uddannelse også blive inddraget. 

Kapitel 7 er den samlede konklusion på afhandlingen. Det vil blive konkluderet, hvordan Pinochets 

markedsorienterede uddannelsesreform har ændret det chilenske uddannelsessystem, hvordan 

disse ændringer sammen med reformerne indført efter demokratiets genindførsel påvirkede den 

sociale mobilitet i Chile, og om social mobilitet overhovedet er vigtigt for et lands økonomiske ud-

vikling. 
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2 Metodeafsnit 

I dette kapitel vil det videnskabelige research design for afhandlingen blive beskrevet. Der vil blive 

redegjort for overvejelser og beslutninger i skriveprocessen. Hensigten med dette kapitel er at illu-

strere hvordan den valgte tilgang og kombinationen af de forskellige teoretiske og metodologiske 

tekniker skaber en gyldig bund til at besvare problemformuleringen. Den sekundære empiri der bru-

ges i denne opgave er hentet fra kvantitative kilder, som vil blive beskrevet senere. Til sidst vil der 

blive givet en beskrivelse af den analytiske tilgang til afhandlingen, som vil redegøre for de teoreti-

ske og metodiske valg der er blevet truffet.  

2.1 Forskningstilgang 

Denne afhandling tager udgangspunkt i diskussionen om det frie marked og statens størrelse. To 

forskellige synspunkter på den offentlige sektor og den private sektor i form af Miltons Friedman og 

Joseph Stiglitz vil blive studeret. Det chilenske uddannelsessystem fra grundskolen til og med mel-

lemskolen vil blive brugt som case i analysen om hvorvidt skolesystemet er med til at skabe social 

mobilitet i det chilenske samfund. Første kapitel af analysen vil være en historisk gennemgang fra 

den chilenske regerings uddannelsespolitikker fra før Augusto Pinochet overtog magten og frem til 

demokratiet blev gennemført i 1990. Dette vil give en overblik over uddannelsessystemets struktur 

før og efter Pinochets uddannelsesreform i starten af 1980erne blev indført. Andet kapitel vil ana-

lysere effekten af uddannelsessystemets struktur efter indførslen af Pinochets markedsorienterede 

uddannelsesreform. Derefter vil kapitlet analysere udviklingen i kvaliteten af skolesystemet samt 

uddannelsesmobiliteten på baggrund af reformerne og initiativerne der blev foretaget af de demo-

kratiske regeringen fra 1990 til 2013. I sidste kapitel af analysen vil videregående uddannelser og 

arbejdsmarkedet blive inkluderet, for at vurdere effekten af social mobilitet og eventuelle mangler 

i systemet. Dermed er tilgangen til afhandlingen først at give et historisk overblik over strukturelle 

ændringer, og derefter at analyserer strukturen af uddannelsessystemet, samt effekten af reformer 

og initiativer gennem et kvantitativt empirisk casestudie. I de følgende afsnit af dette kapitel vil de 

metodiske valg blive beskrevet mere detaljeret.   
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2.1.1 Filosofisk paradigme 

Epistemologi, også kendt som erkendelsesteori, berører spørgsmålet om hvad er (eller burde være) 

anset som acceptabel viden inden for et felt. Et centralt emne i denne kontekst er spørgsmålet om 

samfundet skal studeres efter samme principper, procedurer og etos som naturvidenskab. Holdnin-

gen der tror på vigtigheden af at efterligne naturvidenskaben er det erkendelsesteoretiske stand-

punkt kendt som positivisme (Bryman, 2004). 

Positivisme er et erkendelsesteoretisk standpunkt der argumenterer for anvendelsen af naturviden-

skabelige metoder til at studere samfundsvirkeligheden. Begrebet strækker sig dog udover dette og 

variere efter forfattere. Positivisme siger, at meningen med teori er at udvikle en hypotese eller en 

problemformulering der kan testes. Dette er kendt som en deduktiv tilgang. Derudover argumente-

rer begrebet for at videnskab skal og kan udføres på en objektiv måde. Dermed er den positivistiske 

holdning, at videnskabens rolle er at afprøve teorier og skabe materiale til udviklingen af landes 

love. Denne afhandling vil følge den positivistiske tilgang og afprøve teori af Milton Friedman (Bry-

man, 2004).  

Ontologiske spørgsmål er interesseret i naturen af sociale eksistenser. Det centrale spørgsmål er 

hvorvidt sociale eksistenser kan og bør ses som objektive eksistenser som har en virkelighed udenfor 

sociale aktører, eller om de kan ses som sociale konstruktioner opbygget af opfattelserne og hand-

lingerne af sociale aktører. Disse forskellige standpunkter omtales som objektivisme og konstrukti-

onisme. Forskellen mellem disse to kan illustreres af to af de mest brugte termer i samfundsviden-

skab – organisation og kultur (Bryman, 2004).  

Objektivisme er et ontologisk standpunkt der påstår at sociale fænomener og deres betydninger har 

en eksistens uafhængig af sociale aktører. Begrebet antyder at fænomener i samfundet og de kate-

gorier som vi bruger i dagligdagsdiskurs har en eksistens der er uafhængig og adskilt fra aktører. Et 

håndgribeligt objekt til at beskrive objektivisme er en organisation. Den har regler og procedurer for 

at få dens arbejde gjort. Mennesker er ansat til forskellige stillinger. Der er et hierarki og et mål som 

skal nås. Eksistensgraden af disse karakteristiske træk varierer på tværs af organisationer, men når 

man tænker på disse faktorer har vi en tilbøjelighed til at se en organisation som at den har en 

ekstern virkelighed i forhold til de individer der arbejder i den. Organisationen repræsenterer en 
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samfundsorden, som presser individer til at tilpasse sig organisationens krav. Individer lærer og på-

fører sig regler og praksis, og udfører det job de har. Hvis de ikke gør deres job, kan de blive fyret 

(Bryman, 2004). Derfor har organisationen en begrænsende magt. Det samme kan siges om kultur. 

Kulturer og subkulturer kan ses som depoter for delte værdier og skikke hvilke mennesker sociali-

seres i så de kan fungere som gode borgere. Kulturer og subkulturer begrænser os fordi vi tilpasser 

os disse begrebers tro og værdier (Bryman, 2004). 

2.1.2 Casestudie design 

Afhandlingen vil være et casestudie af uddannelsessystemet i Chile. Et casestudie er fokuseret på et 

bestemt sted, som et samfund eller en organisation. Her er fokus normalt på en grundig undersø-

gelse af det valgte miljø og dets rammer. Der er en tendens til at forbinde casestudiet med kvalitativ 

forskning, men dette er ikke en passende identifikation. Det er sandt at fortalere for casestudiet 

ofte er tilhængere af kvalitative metoder, som deltageres observationer og ustrukturerede inter-

views, fordi disse metoder ses som værende særligt hjælpsomme, når man arbejder med en inten-

siv, detaljeret case. Dog bruger casestudier hyppigt både kvantitativ og kvalitativ forskning (Bryman, 

2004). Der vil blive redegjort for valget af kilder i afsnit 2.2. 

Den typiske orientering til teori og research i et casestudie er deduktiv. Researchdesignet og ind-

samling af data er rettet efter problemformuleringen der kommer fra teoretiske betænkeligheder. 

Hvis en kvalitativ tilgang til casestudiet var blevet taget, vil dette typisk være en induktiv tilgang til 

forholdet mellem teori og forskning (Bryman, 2004). Kvantitativ forskning lægger vægt på kvantifi-

cering i indsamling og analyse af data. Dette medfører en deduktiv tilgang til forholdet mellem teori 

og forskning, hvor vægten ligger på at afprøve teorier.  

Gyldighed af måleredskaber, intern gyldighed, ekstern gyldighed, pålidelighed og gentagelighed af-

hænger generelt af hvor langt en forsker føler at disse er passende i evalueringen af casestudie 

forskning. Forskere der anvender casestudie og hovedsageligt fokuserer på kvalitativ research er 

tilbøjelige til at nedspille eller ignorere vigtigheden af disse faktorer. Derimod værdsætter dem der 

bruger en kvantitativ tilgang dem mere. Hvorvidt et casestudie kan give ekstern gyldighed og gene-

raliserbarhed udover casen, er blevet debatteret blandt forskere. Konklusionen er, at resultater fra 
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et casestudie ikke kan direkte overføres til andre lignende cases. Det vil sige, at resultater af et ca-

sestudie omkring uddannelsessystemet i Chile, for eksempel med hensyn til erfaringer med uddan-

nelsesreformer, ikke betyder at disse resultater kan direkte kopieres til andre lande. Altså at et ca-

sestudie ikke er svaret på alt (Bryman, 2004).  

Jeg har valgt Chile som genstand for research fordi dette casestudie udgør en bestemt kontekst til 

at undersøge hvorledes den liberalistiske tankegang anført af Milton Friedman har haft indflydelse 

på det chilenske skolesystem. Dette casestudie er deduktivt da det tester teorien om voucherskoler 

og deres effekt på social adskillelse, social mobilitet og kvalitet i uddannelsessystemet. Derefter vil 

afhandlingen analysere den offentlige sektors rolle efter demokratiet blev genindført. Ved at starte 

med at udlægge teori tages en deduktiv tilgang til forholdet mellem teori og videnskabelig under-

søgelse. Det vil blive afprøvet hvorvidt Milton Friedmans teori om kuponordning i det chilenske sko-

lesystem, som skabte et markedsbaseret skolesystem, havde den ønskede effekt. 

2.2 Sekundære kilder 

Der findes en omfattende mængde data online omkring Pinochets regeringsperiode og omkring det 

chilenske uddannelsessystem både på spansk og engelsk. Evalueringssystemer og andre samfunds-

undersøgelser leverer en stor mængde data som kan bruges til analyse. Grundet den betydelige 

størrelse af omstruktureringen af uddannelsessystemet gennem en liberalistisk reform, har denne 

skabt stor interesse i det akademiske miljø. Dette har medført en stor mængde videnskabelige ar-

tikler omkring effekten af den markedsorienterede uddannelsesreform. Omkring reformerne der 

blev indført efter demokratiets genindførsel, er der en mere begrænset mængde litteratur, men 

stadig tilstrækkeligt. 

Med hensyn til kvantitativ data har Chile flere databaser med stor tilgængelighed. I denne 

afhandling bruges de chilenske databaser Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) 

og Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). SIMCE udbyder et datasæt med testresulta-

ter fra chilenske elever i grundskolen og mellemskolen. Databasen har bl.a. resultater på baggrund 

af geografisk område og elevers socioøkonomiske status. Ligesådan har CASEN statistik omkring be-

folkningens gennemførsel af uddannelse, socioøkonomiske sammensætning og løbende udvikling. 

Derudover har OECD’s database et omfattende datasæt der kan bruges til at sammenligne Chiles 
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uddannelseskvalitet med andre medlemslande og give et indblik i hvordan landet klarer sig interna-

tionalt. 

Denne afhandling vil udelukkende anvende kvantitative sekundære data i form af databaser som 

SIMCE (måler kvaliteten af Chiles uddannelsessystem gennem bl.a. testresultater) og CASEN (måler 

socioøkonomiske tendenser i Chile), samt brugen videnskabelige litteratur, da mængden af disse er 

rigelig. Den store mængde litteratur, betyder at der i denne afhandling ikke har været behov for 

indhentning af kvalitativ data som for eksempel interviews af individer med indflydelse eller erfaring 

fra det chilenske uddannelsessystem. 

2.3 Analysemetode 

Min analyse er delt op i tre dele. 

Kapitel 4 

Første del af min analyse er en historisk gennemgang af hvordan Chiles uddannelsessystem så ud 

før og efter Pinochets uddannelsesreform. Fokus vil være på systemets struktur, hvad den liberali-

stiske markedsreform forandrede, og hvad det nye uddannelsestilbud betød. Beskrivelsen er base-

ret på historiske artikler og bøger, hvoraf størstedelen var på spansk grundet den begrænsede en-

gelske litteratur på det historiske område.  

Kapitel 5 

Kapitel 5 er først en analyse af strukturen af Pinochets uddannelsesreforms effekt på uddannelses-

systemet. Analysen vil vurdere hvorvidt uddannelsesreformen har formået at mindske den sociale 

adskillelse blandt skoler i områder med lave indkomster og høje indkomster samt øge kvaliteten af 

undervisning i systemet, som Friedman formodede. Denne del af analysen bruger sekundære kilder 

i form af videnskabelige artikler, der har målt og vurderet effekterne medført af uddannelsesrefor-

men. 

Anden del af kapitel 5 er en gennemgang af reformer og initiativer i uddannelsessystemet siden 

demokratiets genindførsel. Denne gennemgang er relevant for den efterfølgende analyse af disse 

reformer og initiativer. 
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Tredje del af kapitel 5 er en analyse af om reformerne og initiativerne har forbedret ligheden i til-

buddet af uddannelse og kvaliteten af uddannelsessystemet. Til sidst vil det blive vurderet om ud-

dannelsessystemet har medvirket til at forbedre den sociale mobilitet i Chile. Her vil data fra SIMCE 

og CASEN anvendes, samt videnskabelige artikler med fokus på disse forskellige reformer og initia-

tiver.  

Kapitel 6 

Dette kapitel vil diskutere om social mobilitet har en positiv effekt på Chiles økonomi. Det vil blive 

analyseret om forbedringer i kvaliteten af undervisning og et højere niveau i opnåelse af uddannelse 

blandt den chilenske befolkning har en effekt på økonomisk vækst. Derudover vil det blive vurderet 

om udbuddet af uddannelser i Chile matcher arbejdsmarkedet behov. Denne del af analysen vil an-

vende sekundære kilder i form af videnskabelige artikler, samt testresultater fra OECD’s PISA test af 

elever. 
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3 Teoriafsnit 

I denne opgave vil jeg undersøge teori fra Milton Friedman og Joseph Stiglitz. Disse to økonomer 

har forskellige synspunkter på effektivisering af uddannelsessystemet. Friedmans liberale teorier 

om at mindske den offentlige sektor og decentralisere magt ud til regioner, var inspirationskilden 

bag Pinochets markedsreform i 1980erne. Uddannelsesreformen i samme årti vare lige såvel inspi-

reret af hans artikel The Role of Government in Education. 

Efter genindførslen af demokratiet steg de offentlige udgifter til uddannelse markant. Det skyldtes 

store offentlige investeringer i at forbedre uddannelsessystemet. Et øget offentligt budget på ud-

dannelsesområdet etableret af staten, vidner om et skifte væk fra den liberalistiske tilgang. Derfor 

vil Joseph Stiglitz’ teori i bogen Economics of the Public Sector, der handler om den offentlige sektors 

ageren i uddannelsessystemet blive afprøvet. Dermed vil de to ovennævnte teoretikeres litteratur 

blive afprøvet i denne afhandling. I dette afsnit vil der derfor blive redegjort for Stiglitz’ og Friedmans 

teorier om markedet, staten og uddannelsessystemet.  

3.1 Milton Friedman  

Milton Friedman var en økonom, nobelprisvinder og underviser ved Chicago Universitet. Friedman 

var fortaler for liberalisme og laissez-faire tilgangen til markedet. Han mente at staten skulle have 

minimal magt, og markedet skulle være frit. 

 3.1.1 Friedmans økonomiske nøgleord 

Liberalisme er en økonomisk ideologi baseret på det frie marked og er modstander af statens ind-

flydelse på markedet. Det liberale standpunkt stammer fra tanken om at økonomiske aktører hand-

ler efter egne interesser på baggrund af en minimal rolle til staten. Statens minimale rolle indebærer 

love, ejendomsret og et begrænset antal offentlige ydelser. Ideologien går ind for privatisering af 

statsejede selskaber, tilbagetrækning af love om mindsteløn, afskaffelse af told, nedskæring i vel-

færden og at give virksomheder incitament til at investerer gennem blandt andet lavere skatter 

(O’Toole, 2011). 
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Decentralisering er et centralt ord i Friedmans politiske filosofi. I den private sektor knytter decen-

tralisering sig til markedsøkonomiens eksistens og effektivitet og dermed den økonomiske frihed, 

som producenten og forbrugeren har. Friedman mener, at økonomisk frihed må opfattes som en 

del af den individuelle frihed, og der med er et mål i sig selv. Det overlades til den enkelte selv som 

producent at bestemme, hvad og hvordan man vil producere, og som forbruger at købe de produk-

ter man foretrækker. Decentralisering forudsætter derudover politiske valgmuligheder, da, ifølge 

Friedman, den offentlige sektors magt bør fordeles ud i kommunerne så borgere selv har mulighed 

for at vælge hvilken politik de vil leve under. Altså hvis en person er utilfreds med skattetrykket og 

velfærdsniveauet i den kommune personen har bosat sig, kan man flytte til en anden kommune der 

fører end anden politik. Dermed gør en udpræget grad af decentralisering, at man kan vælge mellem 

forskellige alternativer og undgå konsekvenserne af en politik, man er uenig i (Perregård, 1982). 

  

3.1.2 Milton Friedman – Statens rolle 

”Den offentlige sektor er nødvendig for at sikre, at de økonomiske og politiske spilleregler overhol-

des, som fx opretholdelse af lov og orden, sikring af kontraktfrihed osv., men foruden på den måde 

at sikre og forsvare den individuelle frihed og derfor være nødvendig for dens opretholdelse, så er 

den offentlige sektor i sig selv udtryk for magtkoncentration, der betyder, at den selv samme frihed 

altid er truet. Denne konflikt kan kun løses på to måder, nemlig for det første ved i så stor udstræk-

ning som muligt at begrænse den offentlige sektors magt, og for det andet ved at sprede denne 

magt mest muligt, dvs. ved at decentralisere.”  (Perregård, 1982) 

Ifølge Friedman har staten fire funktioner, som er inspireret af Adam Smiths tre funktioner: 

1. Staten skal stå for beskyttelse af borgerne i form af militær og politi. Dog er det dermed ikke 

Friedmans tanke, at staten skal stå for rekruttering af politi- og militærpersonale direkte. 

Ligesom andre servicer bør disse blive købt ind fra konkurrerende private udbydere.  

2. Den anden opgave er at håndhæve de fælles spilleregler inden for samhandel. Staten skal 

fortolke, modificere og håndhæve lovene hvis nødvendigt, samt løse konflikter.  

3. Den funktion som Friedman ikke har fået fra Adam Smith indebærer at beskytte mennesker 

der ikke kan ses som ansvarsbevidste, hovedsageligt børn med psykiske sygdomme. Som 
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liberal økonom fandt Friedman dog dette besværligt, da personlig frihed er et liberalt nøgle-

ord, og denne funktion kan udnyttes af borgere.  

4. Den sidste funktion er anskaffelse af goder der er samfundsnyttige, men ikke kan blive ud-

budt af private virksomheder. Her nævnte Adam Smith veje i byer, hvor Friedman i stedet 

fremhæver tredjepartseffekter, som ”når en skorstens tilsodende røg gør en anden tredje 

parts skjorte beskidt”. Her skal staten intervenere og modarbejde sådanne effekter (Butler, 

2011: 93). På dette punkt er der konsensus mellem Friedman og Stiglitz, hvor Stiglitz i stedet 

bruger begrebet eksternaliteter. Ovennævnte eksempel med den tilsodende skorsten vil 

Stiglitz betegne som en negativ eksternalitet i hans beskrivelse af markedssvigt.  

 

3.1.3 Hvorfor staten fejler 

“The [classical] liberal conceives of men as imperfect beings” – Milton Friedman 

Milton Friedmans belæg for at staten skal have mindre magt, og grunden til at den svigter er de 

mennesker der styrer lande er ligeså fejlfri som alle andre. Derfor ønsker Friedman ikke at give sta-

ten for meget magt. Han uddyber, at politikere modtager økonomisk støtte og tjenester fra lobbyi-

ster med egen agenda, der ikke nødvendigvis er i folkets interesse (Butler, 2011). 

Bureaukratiet 

Et andet argument for statens fejl er bureaukratiet. Ifølge Friedman giver en stor offentlig sektor en 

enorm magt til offentligt ansatte. Når størrelsen af staten øges, uddelegeres mere af ansvaret til 

ledere på de offentlige institutioner. Denne magt betyder at virksomheder kommer til disse ledere 

for at forhandle kontrakter. Når den offentlige sektor vokser, øges antallet af virksomheder, der 

søger at indgå kontrakter med offentligt ansatte, hvilket, ifølge Friedman, gør dem magtfulde til en 

grad der ikke er sund for samfundet (Butler, 2011). 
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Statens omkostninger 

Friedman mener, at staten omkostninger er alt for høje. Ifølge ham bruger de skatteindtægter skø-

desløst, da det ikke er deres egne penge. Han erfarer at der er fire måder at bruge penge på og 

uddyber: hvis en person brugte sine egne penge på sig selv, så overvejer du det nøje og prøver at få 

mest ud af dem. Hvis en person bruger sine egne penge på en anden person, fx på en gave, så går 

man ikke så meget op i indholdet af gaven, men mere i prisen på gaven. Derimod hvis en person 

bruger en anden persons penge på sig selv, så køber man sig en god frokost, for eksempel. Til sidst 

er der en person der bruger en anden persons penge på en tredje person. I den situation tænker 

man ikke over pris og indhold af det man giver. Det er ifølge Friedman hvad staten gør (Butler, 2011). 

Så han mener at staten ikke tænker på pris og indhold af de ydelser de bruger penge på, og derfor 

bruger for mange af skatteydernes penge.  

3.1.4 Milton Friedman om uddannelse 

“A stable and democratic society is impossible without widespread acceptance of some common set 

of values and without a minimum degree of literacy and knowledge on the part of most citizens. 

Education contributes to both. In consequence, the gain from the education of a child accrues not 

only to the child or to his parents but to other members of the society; the education of my child 

contributes to other people's welfare by promoting a stable and democratic society.” Milton Fried-

man (1955: 2) 

I 1955 fremførte Milton Friedman i sin artikel The Role of Government in Education sit argument for 

at gøre uddannelsessystemet mere effektivt og lige. Hans argument var at uddannelsessystemet 

skulle stimuleres af konkurrence. Denne konkurrence skulle skabes ved at give et statstilskud til alle 

elever der ønskede dette, med hvilket de skulle kunne vælge frit mellem offentlige skoler eller en 

form for privatskoler, der herefter vil blive kaldt ”voucherskoler”. Disse voucherskoler skulle skabe 

frihed til at vælge hvilken skole ens barn skulle indmeldes. Argumenterne herfor vil nu blive beskre-

vet. 

Indførelse af voucherskoler vil udvide valgmulighederne for forældre. Når børn kan gå i statslige 

skoler uden at skulle betale, kan og vil meget få indmelde deres børn i privatskoler medmindre de 

får tilskud dertil. Hvis der bliver givet tilskud til andre former for skoler, vil forældre kunne udtrykke 
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deres holdning til skoler direkte, ved at udmelde deres børn fra en skole og indmelde dem i en an-

den, uden at skulle flytte til et andet område (Friedman, 1955).  

Ifølge Friedman er uddannelse en af de mest truende statsmonopoler. Han forklarer påstanden med 

at fattige områder med offentlige skoler holder fattige elever fanget uden mulighed for at slippe 

væk. En større frihed til at vælge vil skabe mindre beboelsesmæssig social adskillelse, da forældre 

vil kunne vælge skoler uden for deres område. Et privilegie som ellers kun er forbeholdt de rigeste, 

som kan sende deres børn på privatskole. Dermed vil et statstilskud, der vil åbne op for vouchersko-

ler, mindske social lagdeling på skoler og skabe mere socioøkonomisk heterogene skoler (Friedman, 

1955). 

Indførelse af en kuponordning vil derudover imødekomme klager fra forældre om at hvis de sender 

deres børn på privatskole, vil de skulle betale dobbelt for uddannelse, da de allerede betaler til of-

fentlige skoler over skatten. Systemet vil skabe konkurrence, der vil medføre en sund varians af 

skoler, og skabe et fleksibelt skolesystem, da skoler skal konkurrere for at tiltrække elever og der-

med øge deres indtægter. Dette skulle medføre en øget kvalitet af uddannelse (Friedman, 1955). 

Friedmans argument er henvendt mod grundskolen og mellemskolen og ikke erhvervsuddannelser. 

At give tilskud til uddannelse af dyrlæger, kosmetologer, tandlæger og andre professioner, kan ikke 

retfærdiggøres på samme måde som at give tilskud til en grunduddannelse (Friedman, 1955). 

 

3.2 Joseph Stiglitz 

Joseph Stiglitz er en amerikansk økonom, nobelprisvinder, og forelæser ved Columbia University. 

Stiglitz er imod laissez-faire tilgangen til markedet og mener at staten bør gribe ind, der hvor mar-

kedet fejler.  

3.2.1 Når staten fejler 

Ifølge Stiglitz er staten ikke perfekt, når den forsøger at forbedre samfundet. Der er flere forhindrin-

ger, der kan besværliggøre en proces. I Stiglitz’ bog Economics of the Public Sector nævner han fire 

systematiske svigt som staten kan begå, når den forsøger at opnå dens mål. De fire svigt er: statens 
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begrænsede information, dens begrænsede kontrol over individers respons på dens handlinger, sta-

tens begrænsede kontrol over bureaukrati, og statens begrænsninger påført af politiske processer. 

Disse fire svigt vil blive uddybet herunder: 

1. Begrænset information. Her argumenteres for, at staten kan have svært ved at forudse frem-

tidige konsekvenser af handlinger, som den udfører. Ofte har regeringen ikke den fornødne 

information, til at gøre som den ønsker. Det kan for eksempel være at omkostningerne af en 

bestemt handling overgår det forventede budget, og dermed gør projektet dyrere end for-

ventet (Stiglitz, 2000). 

2. Begrænset kontrol over reaktioner fra det private marked. Staten har kun begrænset kontrol 

over dens handlingers konsekvenser. Et eksempel kan være i sundhedssektoren hvor staten 

kan sætte en pris på forskellige ydelser, men ikke styre den samlede udgift, da det er læger 

og patienter der bestemmer hvilken service der skal ydes (Stiglitz, 2000).  

3. Begrænset kontrol over bureaukrati. Kongressen udformer nye love, men uddelegerer im-

plementeringen af lovene til de statslige organer. Stiglitz udpeger dette som et problem, da 

statslige organer kan have problemer med at udforme lovene, som kongressen havde fore-

stillet sig dem. At disse organer kan have svært med at udforme lovene som ønsket, kan 

skyldes bureaukraters manglende incitament. Andre gange kan det skyldes uklarhed om-

kring kongressens intentioner med loven (Stiglitz, 2000).  

4. Begrænsninger påført af politiske processer. Selv hvis staten var fuldt ud informeret omkring 

konsekvenserne af alle tænkelige handlinger vil den politiske proces, hvorigennem beslut-

ninger bliver lavet, skabe yderligere vanskeligheder. Det kan bland andet være fordi politi-

kere har en agenda pålagt af interessegrupper, der støtter politikerens valgkampagne øko-

nomisk (Stiglitz, 2000).  

 

3.2.2 Når markedet fejler 

Stiglitz henviser også til markedets fejl og mangler. I det følgende afsnit fortæller Stiglitz om hvordan 

perfekte forhold for markedet opnås, og derefter hvilke markedsfejl der kan opstå.  
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De perfekte forhold for markedet er Pareto-optimalitet. Pareto-optimalitet antager at ved ressource 

allokering kan intet individ blive bedre stillet uden at et andet individ bliver dårligere stillet. Hvis 

man derimod finder en situation hvor et individ bliver bedre stillet uden at den anden part bliver 

dårligere stillet, er der tale om en Pareto-forbedring (Stiglitz, 2000). 

Pareto-optimalitet resulterer ikke nødvendigvis i lige omfordeling af ressourcer. Ifølge Stiglitz er for-

andringer der øger rigdommen for dem med højest indkomst uden at stille dem med lavere ind-

komst mindre favorabelt at foretrække. Dette gøres ved at kompensere dem der bliver dårligere 

stillet ved Pareto-optimalitet (Stiglitz, 2000). Ifølge Stiglitz (2000) er økonomien kun Pareto-optimal 

under særlige omstændigheder. Der er seks omstændigheder hvor markedet ikke er Pareto-opti-

malt. Disse henviser Stiglitz til som markedssvigt, og de bringer et rationale for statslig indblanding. 

Herunder vil de seks omstændigheder bliver beskrevet: 

1. Mangel på konkurrence 

For at et marked skal have Pareto-optimalitet, skal det have perfekt konkurrence. Dette betyder, at 

der bør være et højt antal virksomheder, der hver især mener, at den ingen effekt har på priserne. 

Stiglitz argumenterer for, at der i flere industrier ikke eksisterer perfekt konkurrence, men derimod 

monopol hvor én virksomhed forsyner markedet, eller oligopol hvor få virksomheder forsyner mar-

kedet. At få virksomheder sidder på et bestemt marked er hæmmende for konkurrencen, da det 

blandt andet giver anledning til at priserne kan øges (Stilglitz, 2000). 

2. Offentlige goder 

Der findes varer der ikke bliver udbudt af markedet, eller som ikke kan blive udbudt i en passende 

mængde af markedet. Det er ingens interesse at udbyde disse goder, og hvis det er, vil udbyderen 

udelukkende se på hvordan det kan komme sig selv til gode (Stiglitz, 2000). 

3. Eksternaliteter 

En virksomhed eller et individs handlinger kan have konsekvenser for andre. Stiglitz fremhæver at 

der findes både positive og negative eksternaliteter. Et eksempel på en negativ eksternalitet er et 

individ med en forurenende bil. Denne bil forurener miljøet, hvilket påvirker andre negativt. Et ek-

sempel på positive eksternaliteter er et individ med flotte blomster i haven. Dette kan skabe glæde 
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hos personens naboer. Ifølge Stiglitz vil mennesker have tilbøjelighed til at skabe flere negative eks-

ternaliteter end positive, da de negative konsekvenser ikke udelukkende falder tilbage på individet. 

Omvendt opnår individer ikke det fulde omfang af handlinger der skaber positiv eksternalitet, og 

beskæftiger sig dermed mindre med disse. Derfor har samfundet brug for, at staten griber ind og 

laver regler på bl.a. miljøområdet (Stiglitz, 2000). 

4. Ufuldkommene markeder 

Når det private marked ikke formår at udbyde en vare eller service, på trods af at prisen for at ud-

byde den er lavere end hvad individer er villige til at betale, er der tale om et markedssvigt som 

Stiglitz kalder et ufuldkomment marked. Det fuldkomne marked udbyder alle varer og service til en 

lavere pris, end hvad individer er villige til at betale. Et eksempel på et marked som flere økonomer 

mener at den private sektor har håndteret dårligt, er forsikringer og lån. Dette skyldes, at nogle 

individer ikke er interessante for den private sektor at forsikre eller låne penge til, da individet kan 

være for risikabelt at tilbyde disse ydelser. Det risikable kan også have betydning på kapitalmarke-

det, hvor mangel på innovation, høje transaktionsomkostninger eller mangel på information kan 

have afgørende betydning for manglende investering (Stiglitz, 2000). 

5. Mangelfuld information 

Ifølge Stiglitz er der inden for nogle industrier en tendens til manglende information omkring pro-

dukter som virksomheder udbyder. Dette kan fx være inden for fødevareindustrien, hvor der kan 

være mangel på information om produkters indhold, eller virksomheder der udbyder lån, som tilba-

geholder information om renter. I disse tilfælde vil staten gribe ind og påbyde, at der skal informeres 

om produktets eller servicens indhold (Stiglitz, 2000). 

6. Arbejdsløshed, inflation og uligevægt 

Når høj arbejdsløshed og økonomiske kriser indtræffer, er det et bevis for, at markedet ikke fungerer 

optimalt. Høj arbejdsløshed er for økonomer det mest dramatiske og overbevisende bevis for mar-

kedssvigt (Stiglitz, 2000).  
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3.2.3 Stiglitz om uddannelse 

Dette afsnit vil redegøre for Stiglitz’ syn på hvordan uddannelse bør finansieres, og hvilke faktorer 

denne måde har indflydelse på. 

Der kan være en grund til, at individer ikke investerer så meget i deres børns uddannelse, som de 

ønsker. På trods af at investeringen muligvis vil tjene sig ind igen i fremtiden, så er det ikke alle 

økonomisk råderum til at betale for uddannelsen. Bankerne er ikke meget for at låne penge ud til 

finansiering af uddannelser, da de er bange for ikke at få pengene igen. Dette betyder at folk med 

lav indkomst, ikke har råd til at gå på videregående uddannelser, uden at staten giver økonomisk 

tilskud.  

En anden grund til at staten bør investere i uddannelse er, at på grund- og mellemskoleniveau, er 

det forældre der foretager valget om hvor deres børn skal være indmeldte. Selvom de fleste foræl-

dre ser investering i deres børns uddannelse som en god ting, findes der fortsat forældre der ikke 

gør. I et privat finansieret uddannelsessystem, vil børn af de sidstnævnte forældre få en utilstræk-

kelig uddannelse. Deraf underbygger Stiglitz sit rationale for at uddannelser på grund- og mellem-

skoleniveau skal have offentlig støtte. Dette fordi at det er bredt anerkendt, at børns adgang til 

uddannelse ikke bør afhænge af forældres økonomiske indtægt (Stiglitz, 2000). 

Stiglitz argumenterer for at finansiering af offentlig uddannelse skal ske fra statens side og ikke ud-

delegeres til et lands forskellige regioner. Det vil sige at han går ind for et centralstyret uddannel-

sessystem. Dette er det modsatte af hvad Friedman ønsker, som vil blive beskrevet senere. Et argu-

ment derfor er at man ofte ser migrationer inden for et lands grænser. Dette vil betyde at en person 

med kort uddannelse eller en kvalitetsmæssig lav skolegang, igennem sit liv muligvis vil flytte til en 

anden del af landet. Dermed kan den nye region risikere at få en ny borger med et lavere uddannel-

sesniveau end gennemsnitsborgeren i denne region. Det vil betyde at regionen vil have ansvaret for 

en borger, den ikke har haft ansvaret for at uddanne. Derfor mener Stiglitz, at uddannelse bør være 

statens ansvar og ikke blive decentraliseret (Stiglitz, 2000). 
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3.2.4 Hvordan bør der investeres i uddannelse 
 

Stiglitz diskuterer hvad der er mest fordelagtigt for et land. Om landet skal investere i de elever der 

har mest, dem der har mindst eller et fladt beløb til alle elever. Stiglitz vurderer at dem der har mest 

vil være bedre stillet uddannelsesmæssigt end dem der har mindst.  

Hvis de elever der har mest præsterer bedre på hvert eneste uddannelsesniveau, men også får mere 

gavn af uddannelse, så afkastet til uddannelse er højere, vil dette være et argument for at investere 

i de elever der allerede har mest. Stiglitz siger, at nogle mener dette er uretfærdigt, og at staten bør 

investere det samme beløb i alle elever. Dog vil de elever der har mest stadig klare sig bedre, da de 

sandsynligvis har en fordel fra deres social baggrund. En tredje gruppe er dem der mener at der skal 

være lighed i resultater og ikke investering. Denne gruppe mener at staten skal kompensere for 

elever med lav indkomst og ugunstig baggrund mangler (Stiglitz, 2000). 

Stiglitz argumenterer for at når flere og flere midler fra et fast budget tildeles de elever der har 

mindst, og mindre og mindre til dem der har mest, vil det samlede resultat falde, eftersom at afka-

stet af uddannelse for dem med mindst er lavere end dem med mest. Det betyder, at der er et 

kompromis mellem effektivitet og lighed, som kan ses i Figur 3.2.4.1. Stiglitz mener, at hvad man 

vælger i kurven i kurve A i Figur 3.2.4.1 afhænger af hvilke værdier staten har og hvor meget den er 

villig til at gå på kompromis i forhold til lighed. Kurve A viser, at hvis en stat kompenserer for elever 

fra lav indkomst og ugunstige forhold, vil det skabe en større lighed i uddannelse, men lavere samlet 

effektivitet. Hvis en stat investerer det samme beløb i alle elever, vil det mindske ligheden i uddan-

nelse, men øge effektiviteten. Såfremt at staten vælger at investere mest i de dygtigste elever, vil 

det give den bedste effektivitet, men samtidig skabe en meget stor ulighed i uddannelse (Stiglitz, 

2000). 

Kurve B i Figur 3.2.4.1 repræsenter dog en anden holdning. Fortalere for kurve B argumenterer for 

at kompenserende investering i uddannelse kan øge det samlede resultat af uddannelse. Her menes 

det at de elever der er bedst stillet får et højere udbytte af uddannelse end de elever med mindst. 

Dog er afkastet af videregående uddannelse for de elever der er bedre stillet lavere end for dem der 
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er dårligere stillet. Ifølge denne teori vil både lighed og effektivitet i uddannelse stige, med en vis 

grad af kompenserende investering i uddannelse (Stiglitz, 2000). 

Disse to teorier vil blive afprøvet i kapitel 5, der analyserer udviklingen i uddannelse og social mobi-

litet mellem 1990 og 2015, samt i kapitel 6 der vurderer væsentligheden af social mobilitet i Chiles 

økonomiske udvikling. 

 

 

 

3.3 Opsummering 

For at opsummere kapitel tre, gik Milton Friedman ind for det frie marked og laissez-faire. Ifølge 

Friedman skulle uddannelsessystemet være styret af markedet, og magten decentraliseres væk fra 

staten og ud til kommunerne. Konkurrencen som markedet vil skabe, vil dermed øge kvaliteten af 

uddannelsessystemet og børn fra områder med lav indkomst vil kunne til skifte skoler i områder 
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med højere indkomster. Dette ville mindske den beboelsesmæssige sociale adskillelse i samfundet 

og øge mulighederne for disse børn med lav indkomst. Joseph Stiglitz mente derimod ikke at admi-

nistreringen af uddannelse skulle decentraliseres, men forblive hos staten. Dette fordi at hvis admi-

nistreringen er decentraliseret kan nogle områder præstere lavere uddannelsesmæssigt. Individer 

fra disse områder kan stadig flytte til andre områder, og vil dermed blive et problem i det nye om-

råde. Stiglitz behandler derudover effekten ved at bruge flere økonomiske midler på at forbedre lavt 

præsterende unge end at bruge samme beløb på alle. Dette starter en diskussion om hvorvidt staten 

bør investere samme beløb i alle elever eller bruge ekstra på dem der præsterer dårligst med øje 

for at skabe det højeste økonomiske udbytte for staten. Dette er aktuelt for Chile med henblik på 

reformerne der blev vedtaget i løbet af 1990erne og 2000erne. 
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4 Pinochets markedsorienterede uddannelsesreform 

4.1 Indledning 

I starten af 1980’erne blev der indført en ny uddannelsesreform i Chile. Reformen var markedsori-

enteret og skulle øge kvaliteten af undervisning gennem konkurrence blandt skoler. Ideen bag kom 

fra en gruppe chilenske økonomer, der populært blev kaldt Chicago Boys, opkaldt efter deres stu-

dietid på University of Chicago. Her blev de undervist af økonomen Milton Friedman, der med sine 

forelæsninger om monetarisme, liberalisme og decentralisering inspirerede Chicago Boys til at 

bringe disse ideer med tilbage til Chile, hvor Augusto Pinochet ligesådan lod sig inspirere. Friedmans 

forslag til at forbedre uddannelsessystemet, som beskrevet i teoriafsnittet, blev indført i Chile, hvor 

store dele af ansvaret for administreringen af uddannelse blev decentraliseret og videregivet til 

kommunerne. Det blev lovliggjort at åbne og drive skoler. Dermed var voucherskolerne indført.  

4.2 Uddannelsessystemets opbygning før reformens indførelse  

I 1962 blev en kommission nedsat for at undersøge de uddannelsesmæssige problemer, som fx an-

alfabetisme i Chile. Kommissionen kom frem til, at der var et frafald af elever på 68 procent, at mere 

end 30 procent af elever der gennemførte grundskolen ikke fortsatte videre i mellemskolen og at 

frafaldet af elever i mellemskolen var på omkring 75 procent. Derudover var den gennemsnitlige 

skolegang i den chilenske befolkning 4,2 år og i uden for byerne var den kun 2,4 år. Det var med det 

in mente, at regeringen i 1965 gennemførte en uddannelsesreform med det overordnede mål at 

muliggøre et lige uddannelsessystem for alle, uanset elevers socioøkonomiske status. Derudover 

skulle uddannelsessystemet bruges som et værktøj til at integrere eleverne i samfundet og fremme 

landet ved at forberede dem på at komme ud på arbejdsmarkedet (Sepúlveda, 2004). 

Før uddannelsesreformen var uddannelsessystemet bygget sådan op, at grundskolen varede seks år 

og mellemskolen svingede mellem fem og syv skoleår (Núñez, 1993). De vigtigste elementer af ud-

dannelsesreformens fra 1965 var udvidelsen af grundskoleuddannelsen fra til at vare seks år til otte 

år, og en helt ny pædagogisk tilgang til undervisning. Efter indførslen af reformen steg investeringen 

i uddannelse fra at være 15 procent af offentlige udgifter til 20 procent. 3000 nye skoler blev opført 

og i 1970 var 95 procent af børn i skolealderen indmeldt en grundskole. I mellemskolen steg antallet 
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af indmeldte elever fra at være 139.200 i 1964 til at være 332.000 i 1967, hvilket var en stigning på 

20 procent årligt (Sepúlveda, 2004). 

I 1970 vandt kandidaten fra den kommunistiske og socialistiske sammenslutning Unidad Popular 

Salvador Allende en snæver sejr ved det chilenske præsidentvalg. Allendes økonomiske strategi sva-

rede til den som Cubas Fidel Castro og Argentinas Juan Perón også første. Denne strategi var at fryse 

priserne og øge lønninger. Dette resulterede i et opsving af forbrugerkøb, hvilket gav en stor, men 

kortvarig, stigning i omfordeling af indkomst. Allendes andre politiske mål indebar en fuldkommen 

nationalisering af kobber virksomhederne i Chile, da kobber var landets vigtigste eksportvare. Lige 

såvel indførte han statskontrol af mange andre økonomiske sektorer (Skidmore, 2005: 127-128). 

I Allendes første to år i præsidentembedet arbejdede han på at udvide uddannelsessystemet yder-

ligere, og at gøre uddannelse alment tilgængeligt uden at lave en ny uddannelsesreform. Dog frem-

lagde han alligevel i starten af 1973 et reformforslag. Forslaget blev kendt som Escuela Nacional 

Unificada (herefter ENU) (Forenet National Skole). På det pædagogiske- og grundskolens område 

lignede reformforslaget den forrige reform. I mellemskolen forsøgte regeringen at indføre en almen- 

og polyteknisk uddannelse, og dermed integrere disse to forskellige former for uddannelse. Dog 

mødte ENU hård modstand fra oppositionen og faldt ind i den ideologiske kamp der splittede det 

chilenske samfund. Derfor endte Allendes regering med ikke at stille reformen til afstemning 

(Núñez, 1993). Den største succes indenfor uddannelsessektoren i Chile mellem 1950 og 1975 var 

den stigende dækning af uddannelsestilbuddet på grundskole- og mellemskoleniveau. I perioden 

steg procentdelen af elever i grundskolen fra at dække 60 procent til 100 procent (Larrañaga, 2010). 

Derudover begyndte antallet af elever i mellemskolen, som før var forbeholdt eliten, at stige fra 

midten af 1960’erne. Fra 1965 til 1975 skete en fremgang fra at 20 procent af Chiles børn og unge 

var indmeldte i en mellemskole til at 40 procent var indmeldte. Heraf var 82 procent indmeldt på 

offentlige skoler (Larrañaga, 2010). 

4.3 Indhold og betydning af den markedsorienterede reform 

Den 11. september 1973 overtog general Augusto Pinochet magten i Chile efter et vellykket stats-

kup, hvor Salvador Allende begik selvmord. Pinochets regeringsperiode var præget af en mere libe-

ralistisk økonomisk tilgang. En gruppe chilenske økonomer med uddannelse fra Chicago Universitet, 
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hvor Milton Friedman blandt andre underviste, fik stor indflydelse med deres ambition om at åbne 

Chile op for verdensøkonomien ved at sænke tolder, statslige ydelser og mindske størrelsen på den 

offentlige sektor (Skidmore, 2005). 

Den førte politik under Pinochets styre, på trods af positiv udvikling i det frie marked og en ny iværk-

sætterklasse, medførte arbejdsløshed, et fald i reallønnen og dermed en forværring af levestandar-

den for dem med lavest indkomst og middelklassen. I 1981 blev en ny grundlov forfattet, og samtidig 

blev Pinochets præsidentembede forlænget med otte år, da han angiveligt havde støtte fra 75 pro-

cent af de stemmeberettigede i Chile. Grundloven sagde at der i 1988 skulle afholdes en ny folkeaf-

stemning om præsidentembedet fortsat skulle beholde magten (Caviedes & Johnson, 2017).  

På uddannelsesområdet forkastede Pinochet ENU og reviderede i stedet reformen fra 1965. Her 

blev ”kontroversielle” og ”partipolitiske” elementer fjernet. Man genindførte traditionelle aspekter 

i uddannelsen såsom disciplin, lærerens autoritet og højere præstationskrav. (Núñez, 1993) 

I 1980 blev Chiles nye grundlov underskrevet. I den grundlov, som fortsat er gældende til dags dato, 

er paragraf 19 styk 10 og 11 især vigtige for Chiles uddannelsessystem. De lyder som følger: 

Paragraf 19 styk 10 

Retten til uddannelse 

Uddannelse har som mål at udvikle personer fuldkomment på de forskellige stadier af deres liv.  

Forældrene har fortrinsretten og pligt til at uddanne deres børn. Det påhviler staten at forsvare udøvelsen af 

denne ret.  

Staten promoverer brugen af børnehaver. 

Grundskole- og mellemskoleuddannelse er obligatorisk, hvor staten finansierer et gratis system med det for-

mål at sikre adgang til denne undervisning for hele folket. Med hensyn til undervisning i mellemskolen vil 

dette system, i henhold til loven, tilbyde dette til man fylder 21 år.  

Det påhviler ligeledes staten at fremme udviklingen af uddannelse i alle dens niveauer; stimulere   videnska-

belig- og teknologisk forskning, kunstneriske værker og beskyttelse og udbredelsen af nationens kulturarv. 

(Constititución Política de la República de Chile, §19 styk 10) 



29 
 

Paragraf 19 styk 11 

Friheden til undervisning inkluderer retten til at åbne, organisere og vedligeholde undervisningsinstitutioner 

Friheden til undervisning har ikke andre begrænsninger end morale, gode skikke, offentlig orden og national 

sikkerhed. 

Undervisningen må ikke propagandere politiske holdninger 

Forældrene har retten til at vælge hvilken undervisningsinstitution deres børn skal indmeldes i. 

En konstitutionel lov vil fastsætte minimumskravene for hver enkelt klassetrin i grundskole og mellemskole 

og fastsætte mål for læren af generel anvendelse af normer, som tillader staten at våge over dettes opfyl-

delse. Denne lov vil på samme måde fastsætte betingelserne for den officielle anerkendelse af uddannelses-

institutionerne på hele området. (Constititución Política de la República de Chile, §19 styk 11) 

§19 styk 11 giver retten til at åbne, organisere og vedligeholde undervisningsinstitutioner. Dette er 

en af grundstenene i Pinochets efterfølgende uddannelsesreform. Loven gør det lovligt for alle at 

åbne en privat uddannelsesinstitution, for på den måde at skabe kvalitet gennem konkurrence 

blandt skoler i uddannelsessystemet. Derudover proklamerer paragraffen, at forældre har retten til 

frit at vælge, hvilken uddannelsesinstitution deres børn skal indmeldes i. Det frie valg af skole bliver 

muliggjort ved at staten udbetaler et beløb, der følger hver enkelt elev til den skole hvor eleven er 

indmeldt. Så beløbet følger eleven, hvilket, ifølge Friedmans teori, vil skabe konkurrence om elever 

gennem høj kvalitet af uddannelse og institution. Denne del af grundloven fra 1980 blev senere også 

en del af den nye uddannelsesreform. 

Voucherskoler, der blev indført af uddannelsesreformen, er i princippet private skoler, men modta-

ger et økonomisk beløb per elev, som skolen har indmeldt. Dette per-elev beløb er det samme som 

offentlige skoler modtager. Dette betyder at voucherskoler skabte et større udbud af skoler, da pri-

vate frit kunne åbne og drive en uddannelsesinstitution. Per-elev beløbet efter uddannelsesrefor-

men var fladt. Det betyder, at det samme beløb blev givet til alle elever, uanset hvilket socioøkono-

misk status (herefter SOS) de har, eller hvilket område de kommer fra. Dette er også en af de tre 

tilgange til finansiering af uddannelse som Stiglitz nævner i afsnit 3.1.4. 
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Uddannelsesreformen tog udgangspunkt i den liberale ideologi, inspireret af Milton Friedman, og 

søgte at privatisere og decentralisere uddannelsessystemet. Administrative opgaver som skolers 

udgifter, lønninger og understøttelser blev decentraliseret. Dog blev finansieringen af uddannelses-

sektoren stadig varetaget af staten. Det overordnede pensum blev også fastlagt af staten, men var 

dog fleksibelt og kunne derfor korrigeres efter skoler og kommuners interesse (Parry, 1997: 109).  

Decentraliseringen tillod staten at uddelegere dele af finansieringen af uddannelse til kommunerne. 

Før decentraliseringen eksisterede der ikke et sådant system. Kommunale udgifter til uddannelse 

havde en procentlig gradvis stigning gennem 1980’erne, og talte i 1990 4,86 procent af Chiles sam-

lede udgifter til uddannelse. Da kommunerne fik til opgave at finansiere dele af uddannelsesstøtten 

til skolerne i deres område, opstod en ulighed i det tilskud forskellige kommuner kunne tilbyde. Det 

skete fordi, at tilskud til skolerne i de forskellige kommuner afhang af de forskellige kommuners 

budgetter, da kommuner med lave indkomster ikke havde råd til at tilbyde den samme økonomiske 

støtte, som kommuner med højere indkomster (Parry, 1997: 112).  

Kommunernes udgifter til uddannelse fungerer som tillæg til per-elev tilskuddet fra staten. Den 

Kommunale Fællesfond, som havde til opgave at omfordele midler fra kommuner med høje ind-

komster til kommuner med lave indkomster, forhindrede ikke de store økonomiske forskelle mellem 

kommunerne. Dette kan blandt andet ses på udgifterne til uddannelse i kommuner, som Providen-

cia, der har en gennemsnitlig høj indkomst blandt borgerne, i nogle tilfælde brugte dobbelt så 

mange penge på uddannelse som kommuner, som Renca, med lavere gennemsnitlig indkomst 

blandt borgerne (Parry, 1997). 

Den rigeste tiendedel af kommunerne i Chile brugte i 1990 14,5 gange flere midler per elev end den 

laveste tiendedel af kommuner. Pengene bliver blandt andet brugt på højere lærerlønninger, hvilket 

tiltrækker de bedste lærere. De højeste udgifter til uddannelse ses i hovedstadsområdet Santiago, 

hvilken i 1990 stod for næsten 50 procent af den totale udgift til uddannelsessystemet i Chile (Parry, 

1997). På trods af decentraliseringen forblev dele af uddannelsessystemet styret af staten. Mens 

skoledriften blev kommunernes ansvar, forblev de tekniske og pædagogiske aspekter af uddannelse 

såsom det grundlæggende pensum, uddannelse af lærere, skolenormer samt tests centralt styret 

(Parry, 1997). 
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I 1988 tabte Pinochet folkeafstemningen om hvorvidt han kunne fortsætte som præsident efter 

1990. Den 10. marts 1990, dagen før at Pinochet trådte af som præsident, blev en ny uddannelseslov 

indført. Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (herefter LOCE) stadfæstede Pinochets uddan-

nelsesreform, hvilket blev gjort for at forhindre, at reformen blev ændret eller fjernet efter demo-

kratiet blev genindført. For at ændre i uddannelsesreformerne krævedes 4/7 af stemmerne i begge 

kamre af kongressen. Dette betød blandt andet, at retten til at åbne og drive voucherskoler forblev 

sikret efter overgangen til demokrati, og kunne ikke bare fjernes af den efterfølgende regering (Mi-

nisterio de Educación, 1990). 

4.4 Statistiske ændringer skabt af den nye uddannelsesreform 

Før omstruktureringen i 1979, fandtes 1846 private grundskoler, hvor der to år senere fandtes 2285 

private grundskoler. Deraf var der 1833 voucherskoler og 452 privatskoler, der ikke modtog støtte. 

Mellem 1982 og 1988 åbnede yderligere 201 vouchergrundskoler. Mellem 1980 og 1982 steg antal-

let af indmeldte elever i voucherskoler med 31 procent. Fra 1982 til 1987 steg antallet med yderli-

gere 46 procent, og fra 1987 til 1990 med yderligere 7 procent. Dette betød, at de offentlige grund-

skoler havde et frafald af elever på 36,5 procent (fra 1,92 mio. til 1,21 mio. elever) mellem 1979 og 

1990 (Parry, 1997: 118).   

2064 offentlige grundskoler lukkede mellem 1979 og 1988. Lukningen af skolerne skyldtes til dels 

konkurrencen fra den private sektor, men også et faldende antal af børn i skolealderen samt ønsket 

fra regeringen om at mindske den offentlige sektor. I 1990 havde de offentlige skoler 59,9 procent 

af Chiles skoleelever, voucherskoler 32,4 procent og de privatskoler 7,7 procent (Parry, 1997: 118).   

I mellemskolerne ændredes fordelingen af elever sig også efter decentraliseringen af skolerne. I 

1979 før decentraliseringen trådte i kraft, gik 497.965 elever på centralt styrede skoler, og 136.003 

elever på private skoler. Efter decentraliseringsreformen blev indført fordeltes disse elever ud på 

offentlige kommunale skoler og voucherskoler hvor der i 1982 gik 311.301 elever på offentlige kom-

munale skoler og 126.633 elever på vouchermellemskoler. I 1987 var der henholdsvis 337.300 og 

227.800 i de offentlige skoler og voucherskoler. I 1990 var det 366.985 i de offentlige kommunale 

skoler og 235.286 i de voucherskoler. Dette viser at antallet af indskrevne elever i voucherskoler 

steg med 108.653 mellem 1982 og 1990, hvor antallet i de offentlige skoler steg med 55.684 elever 
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i samme periode. Dette skal ses på baggrund af, at det samlede antal af skoleelever steg med kun 

20.586 elever i perioden (Parry, 1997). 

4.5 Opsummering 

Dermed havde uddannelsessystemet i Chile ændret sig fra at blive administreret af staten, til at blive 

styret af kommunerne rundt omkring i landet. En ny type af skole blev indført, som i denne opgave 

vil blive benævnt voucherskole. Sammen med offentlige skoler og privatskoler, var voucherskoler 

nu en del af uddannelsessystemet og spredte elever ud på de forskellige typer skoler. Per-elev støt-

ten til voucherskoler og offentlige skoler blev skabt for at øge kvaliteten af uddannelse gennem 

konkurrence blandt skolerne. Denne konkurrence skulle presse skolerne til at tilbyde den bedst mu-

lige kvalitet af undervisning, for at tiltrække flere elever. Decentraliseringen af administreringen af 

skolerne til kommunerne, hvilket også medførte at kommunerne skulle finansiere dele af uddannel-

sesudgifter, betød at skoler i kommuner med høje indkomster modtog større økonomisk støtte, end 

skoler i kommuner med lavere indkomster, da disse ikke havde råd til at give samme tilskud. Vou-

cherskolerne overtog en stor del af elever fra offentlige skoler i årene efter implementeringen af 

uddannelsesreformen. Dette medførte at flere offentlige skoler var nødt til at lukke. Næste kapitel 

vil analysere Pinochets uddannelsesreforms struktur, og afprøve om Milton Friedmans teori om 

voucherskoler har virket i praksis i Chile. Derudover vil kapitlet analysere perioden 1990 til 2015, for 

at undersøge om demokratiets reformer har forbedret social mobilitet i Chile, samt forbedret kvali-

teten af uddannelse. 
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Kapitel 5 Demokratiets genindførsel og de kompenserende reformer 

5.1 Indledning 

Efter demokratiet blev genindført i 1990 i Chile, blev der indført en række initiativer til at lukke de 

præstationshuller der var mellem elever fra hjem med høje og lave indkomster. Mellem 1990 og 

2000 steg investeringen i uddannelse med 178 procent. Den store stigning af sociale investeringer 

var mulig på baggrund af de øgede skatteindtægter, som den økonomiske fremgang Chile oplevede 

imellem 1990 og 2000 (Larrañaga, 2010: 57-58). Chiles BNP per indbygger steg fra at være USD 4.407 

i 1990 til USD 9.848 i 2000 (World Bank, Chile; se Bilag 1). I dette afsnit vil effekten af disse reformer 

og initiativer på den sociale mobilitet i Chile blive undersøgt ved at se på elevsammensætningen på 

de forskellige typer skoler, samt se på ændringen på elevers præstation i tests og hvorvidt gennem-

førslen af mellemskolen stiger.    

5.2 Pinochets uddannelsesreforms indflydelse på social mobilitet 

Som beskrevet i forrige kapitel har uddannelsesreformen ændret på uddannelsessystemets struktur 

ved at tilføje nye muligheder i form af voucherskoler. Dette afsnit vil undersøge hvorvidt indførelsen 

af voucherskoler har haft Friedmans ønskede effekt: skabt bedre muligheder for chilenske elever og 

forbedret kvaliteten af undervisning gennem konkurrence. Fokus vil især været rettet mod Fried-

mans påstand om, at indførelsen af statstilskud til frit at kunne vælge skole vil medføre mindre social 

lagdeling i skolerne, og at dette vil øge et barns muligheder senere i livet, altså positiv social mobi-

litet. 

For at undersøge effekten af indførelsen af voucherskoler på elevsammensætningen kan man se på 

Tabel 5.2.1. Den viser, at størstedelen af offentlige skoler i gennemsnit har flest elever fra de to 

laveste indkomstkvintiler (sammenlagt 85,4 procent af skolerne). Også de gratis voucherskoler har 

i gennemsnit hovedsageligt flest elever fra indkomstkvintil I og II (henholdsvis 33,9 procent og 37,6 

procent), hvor også kvintil III udgør gennemsnittet på lidt over en fjerdedel af skolerne (25,5 pro-

cent). Derimod består de gebyropkrævende voucherskoler i gennemsnit mest af elever fra ind-

komstkvintil III og IV (henholdsvis 45,8 procent og 41,3 procent). Dette viser at middelklassen, som 
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har råd til at betale til deres børns uddannelse, foretrækker at have deres børn i disse skoler. Der-

med viser Tabel 5.2.1, at der er sket en spredning af elever på forskellige typer skoler efter uddan-

nelsesreformen. Tabellen indikerer, at denne spredning er sket på baggrund af SOS, hvor dem med 

lavest indkomst går på gratis skoler (offentlige- og gratis voucherskoler), middelklassen går på ge-

byropkrævende voucherskoler og dem med højest indkomst på privatskoler, som ikke fremgår af 

Tabel 5.2.1. 

Tabel 5.2.1 – Forskellige skoletypers gennemsnitlige socioøkonomiske elevgruppe 

 

(Farías, 2014) 

Grunden til denne spredning af elever på baggrund af SOS kan muligvis findes i ideologien bag ud-

dannelsesreformen. Den gik ud på at skolerne skal konkurrere med hinanden for at øge kvaliteten 

af uddannelse. I 1993 blev det tilladt for voucherskoler på grundskole- og mellemskoleniveau, samt 

offentlige mellemskoler at opkræve tillægsgebyr for at være indmeldt på disse skoler. Derudover 

måtte skoler afholde optagelsessamtaler med forældre, samt adgangsgivende tests af elever, der 

søgte om at blive optaget på voucherskolerne. Dette udnyttede disse skoler til at sammensætte 

homogene elevgrupper fra de socioøkonomiske grupper de ønskede. Disse optagelsesprocedurer 

fandt oftest sted på voucherskoler og offentlige skoler i velstillede kommuner og områder (Valenzu-

ela et al, 2013; Parry, 1997; Hsieh & Urqiola, 2006). 

For at se hvor stor en del af indkomstgrupperne, der udgør de forskellige typer skoler henvises til 

Figur 5.2.2. Ligesom Tabel 5.2.1, danner Figur 5.2.2 et billede af en social adskillelse efter SOS i ud-

dannelsessystemet. De to laveste indkomstkvintiler udgør 67 procent af eleverne i offentlige skoler, 

hvor gruppen med middel indkomst også udgør 30 procent. Kvintilet med middel høj indkomst ud-

gør tre procent, mens ingen fra det højeste indkomstkvintil er indmeldte i offentlige skoler. I vou-

cherskolerne (både gratis og gebyropkrævende) er de to laveste indkomstkvintiler underrepræsen-
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terede med samlet set 19 procent af den samlede elevgruppe. Her udgør elever fra hjem med mid-

del indkomst og middelhøj indkomst samlet 79 procent af de indmeldte. Elever fra familier med høj 

indkomst udgør to procent af voucherskolerne, hvilke skyldes at størstedelen er indmeldte i privat-

skoler, hvor de udgør 96 procent af elevsammensætningen. At elever fra det højeste indkomstkvintil 

hovedsageligt er indmeldt i privatskolerne, forklarer også manglen på denne gruppe i Tabel 5.2.1, 

der ikke medregner privatskoler.  

Figur 5.2.2

 

(Murnane et al., 2009) 

Tabel 5.2.1 og Figur 5.2.2 viser, at der er en skæv fordeling af elever på baggrund af SOS i det chi-

lenske skolesystem. De laveste indkomstkvintiler er statistisk set indmeldte i offentlige skoler og 

gratis voucherskoler, middelindkomst samt middelhøj indkomst indmeldes i gebyropkrævende vou-

cherskoler og gruppen med højest indkomst går i privatskoler.  

For at undersøge om der er forskel på, hvordan elevers uddannelsesniveau er på tværs af indkomst-

grupper, vil der nu blive fremlagt en Figur 5.2.3, som viser udviklingen af elever, der gennemfører 
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mellemskolen på tværs af indkomstgrupper fra 1990 til 2011. Figuren indikerer, at der er sket en 

betydelig udvikling mellem 1990 og 2011 i alle indkomstgrupper. Denne udvikling, der især er sket i 

de laveste indkomstkvintiler, kan skyldes, at uddannelsesreformen har haft en positiv effekt. En an-

den faktor kan være de forskellige uddannelsesreformer og initiativer, der især har haft fokus på at 

hæve uddannelsesniveauet for de laveste indkomstgrupper. Disse reformer og initiativer vil blive 

analyseret senere.  

Figur 5.2.3 viser også, at der fortsat er mange elever fra de lavere indkomstkvintiler som ikke gen-

nemfører mellemskolen. I 2011 gjaldt det 31 procent af elever fra det laveste indkomstkvintil, 23 

procent fra indkomstkvintil II, samt 20 procent fra kvintil III, der ikke gennemførte mellemskolen.  

 

Figur 5.2.3

 

(Casen 2006, 2009 og 2011) 
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5.2.1 Assortative mating 

Konsekvenserne ved adskillelsen af elever efter hvilken SOS de har, kan være at denne sociale ad-

skillelse bliver ført videre ud i samfundet og reproducerer sig gennem generationer. Dette kan fore-

komme gennem ”assortative mating”. Assortative mating er et engelsk begreb for, at mennesker 

finder deres partnere på baggrund af synlige karakteristikker. Et valg af partner kan ske på baggrund 

af religiøse, kulturelle eller etniske præferencer, professionel interesse eller fysiske karaktertræk. 

Positiv assortative mating sker, når mennesker finder en partner, der minder om dem selv (Encyclo-

pædia Britannica, 2012). Et fælles karaktertræk kan også være individernes socioøkonomisk status 

og uddannelsesniveau. 

Ifølge Farías (2014) forekommer assortative mating i det chilenske uddannelsessystem. Det menes 

endda at være steget efter 1980’ernes uddannelsesreform. I det følgende afsnit, vil det blive under-

søgt, om assortative mating er at finde i det chilenske skolesystem, og hvilken effekt det i så fald har 

på social mobilitet i Chile. 

Farías (2014) undersøgte om graden af assortative mating i det chilenske uddannelsessystem steg 

efter 1980’ernes uddannelsesreform. Resultatet af undersøgelsen indebar blandt andet Figur 5.2.4, 

som danner et overblik over pardannelse før og efter reformen trådte i kraft. Figur 5.2.4 er en sta-

tistik over hvor stor en del af grupper, der har dannet par med en person fra samme gruppe. Figuren 

viser fem grupper (kvintiler), der er delt op efter længden på uddannelse. Kvintil I er gruppen med 

kortest uddannelse og kvintil V er gruppen med længst. Søjlerne viser, hvor stor en procentdel af de 

forskellige grupper, der har fundet en partner i samme gruppe, altså med samme varighed af ud-

dannelse. For hvert kvintil er der to søjler: én af grupperne har været berørt af 1980’ernes uddan-

nelsesreform, og den anden har ikke været berørt. Dette betyder, at den ene gruppe trådte ud af 

uddannelsessystemet før reformen trådte i kraft. Dermed kan figuren indikere, hvorvidt uddannel-

sesreformen har haft en indflydelse på assortative mating. 

Figur 5.2.4 viser, at der i Chile er en stor sammenhæng mellem varigheden af individers uddannelse, 

og hvem disse individer danner par med. Før uddannelsesreformen trådte i kraft, kan det ses, at i 

henholdsvis kvintil II, IV og V fandt halvdelen af hver gruppe sammen med et individ, der havde en 
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uddannelse af samme varighed. I kvintil I fandt over en tredjedel sammen med en af samme uddan-

nelseslængde og i kvintil III gjaldt det 25 procent. Efter reformen trådte i kraft skete der i nogle af 

kvintilerne markante ændringer. I kvintil IV og V steg andelen af partnerdannelser med henholdsvis 

9,9 procent og 8,8 procent, og var nu næsten oppe på at to ud af tre (henholdsvis 61,3 procent og 

62,2 procent) fandt sammen med en uddannelsesmæssigt ligesindet. Kvintil II og III oplevede mindre 

ændringer, hvor pardannelse faldt med henholdsvis 2,8 procent og 2,6 procent. Gruppen med den 

største ændring var kvintil I, hvor pardannelse steg med 28,7 procent. Altså en betydelig stigning i 

forhold til de andre kvintiler. Dermed var niveauet af pardannelse i gruppen med kortest uddannelse 

lige så højt som de to grupper med længst uddannelse. Også kvintil II har en høj grad af individer, 

der danner par. Her er det halvdelen (49 procent), der finder en partner med samme varighed af 

uddannelse. 

Figur 5.2.4

 

(Farías, 2014) 

Farías’ (2014) forskning analyserer effekten, som assortative mating har på niveauet af intergene-

rationel mobilitet. Her følges ideen om, at forældre med højere indkomster investerer flere ressour-

cer i deres børns humankapital. Humankapital er den viden og erfaring, som den enkelte person er 
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i besiddelse af, som erhverves gennem investering i uddannelse. Omfanget af det enkelte menne-

skes investering i uddannelse påvirker den indkomst, som personen får efter uddannelsens afslut-

ning (Dietrich & Pedersen). Ved positiv assortative mating vil personen finde en partner med tilsva-

rende humankapital og indkomst. Dette vil have betydning for barnets mulighed for opnåelse af 

humankapital og indkomst senere i livet (Farías, 2014). Dette sker i  de to kvintiler med kortest ud-

dannelse, som ifølge Figur 5.2.4 er lige så berørt af uddannelsesreformen, som de to kvintiler med 

de længste uddannelser. Dog er det i dette tilfælde ikke positivt for et barn af to lavt uddannede 

forældre, da det vil have sværere ved at opnå en høj humankapital, eftersom forældrene højest 

sandsynligt ikke vil have råd til at investere i barnets skolegang økonomisk eller vidensmæssigt 

(Farías, 2014). 

Figur 5.2.5 viser, at det laveste uddannelseskvintil i Figur 5.2.4 består af personer, der ikke gennem-

fører grundskolen. Det højeste og næsthøjeste uddannelseskvintil i Figur 5.2.4 bestod i 2015 af hen-

holdsvis personer, der har gennemført en videregående uddannelse og en blanding af personer, der 

ikke har gennemført en videregående uddannelse og personer, der har gennemført mellemskolen. 

Dette underbygger Farías’ (2014) argument for, at forældre med længst uddannelse kan videregive 

mere humankapital i form af viden til deres børn end forældre, der ikke har gennemført grundsko-

len. 
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Figur 5.2.5

 

(CASEN, 2015) 
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5.2.2 Steg kvaliteten af uddannelse? 

Hensigten med markedsreformen af uddannelsessystemet var, at kvaliteten af undervisningen 

skulle stige gennem konkurrence mellem skoler med det formål at tiltrække flest elever og dermed 

få en større indkomst. I det følgende afsnit vil det blive redegjort hvorvidt 1980’ernes uddannelses-

reform opnåede dette mål. Det vil undersøges ved brug af sekundære kilder i form af eksisterende 

forskning. 

Forskere har fundet, at markedsreformen i det chilenske uddannelsessystem har haft lav til ingen 

effekt på at øge kvaliteten af uddannelse (Valenzuela, 2013; Aedo & Sapelli, 2001). Rojo (2005) kan 

gennem målinger af prøveresultater på andet skoleår i mellemskolen fra 1994, 1998 og 2001 kon-

kludere, at der ikke er noget empirisk belæg for, at markedsreformen har forbedret kvaliteten og 

effektiviteten i skolesystemet. Den har til gengæld været belejlig til at drive forretning med uddan-

nelse. 

At konkurrencen imellem skoler ikke har forbedret kvaliteten af uddannelse, skyldes især at vou-

cherskoler har konkurreret om at tiltrække de bedste elever i stedet for at forbedre deres uddan-

nelsesmæssige produkt. Dette har skabt et nulsumsspil, hvor forbedringerne hos nogle skoler an-

nulleres af forringelserne hos andre. Derudover har forældres valg af skole i højere grad afhængt af 

skolens statussymboler og socioøkonomiske sammensætning af elever, end det har afhængt af kva-

liteten af undervisningen (Bellei, 2008). Dette kan ses i Tabel 5.2.6, der viser, at der især blandt de 

laveste indkomstkvintiler er mindre fokus på SIMCE (systematiske tests i matematik og sprog af chi-

lenske elever) resultater fra forældre. 
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Tabel 5.2.6 – Forældres kendskab til SIMCE resultater på deres barns skole (procent) 

 

(CASEN, 2006) 

Forskning viser også, at kvaliteten af undervisning på skoler ikke afhænger af hvor høje gebyrer en 

skole opkræver. Ifølge Mizala & Torche (2012) har gebyret, som voucherskoler opkræver ikke en 

direkte effekt på skolens testresultater. Det er den gennemsnittelige SOS på skolen, der er afgø-

rende for den gennemsnittelige præstation. Grunden til at forældre vælger voucherskoler, der tager 

gebyr, kan dermed være, at de søger skoler med et højere gennemsnit af SOS blandt eleverne. Jo 

højere SOS er på skolen, jo højere er testresultaterne. Gebyropkrævende voucherskolers kvalitet af 

undervisning afhænger dermed ikke af, hvor meget forældre betaler for at have deres børn i skolen, 

men i stedet af hvor høj en indkomst og hvor lang en uddannelse den gennemsnitlige forælder til 

eleven har. De højere resultater på gebyropkrævende voucherskoler afhænger altså af hvilken hu-

mankapital, som forældre kan give videre til deres barn (Mizala & Torche, 2012; Rojo, 2005; Farías, 

2014). 
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Voucherskoler kan til gengæld have en negativ effekt på andre typer skoler, der ligger i nærheden. 

Farías (2014) konkluderer, at antallet af voucherskoler har en negativ effekt på akademiske resulta-

ter på offentlige skoler i samme geografiske område. Denne negative effekt ser ud til at være et 

resultat af førnævnte sortering af elever, hvor de bedste elever bliver tilladt adgang på vouchersko-

ler gennem adgangsgivende prøver og/eller samtaler, hvilket koncentrerer elever med lave prøve-

resultater og/eller lav SOS på offentlige skoler. Dog kan konkurrence fra andre offentlige skoler i et 

nærliggende område have en positiv effekt på en offentlig skole. Konkurrence mellem skoler, for-

stået som antal skoler (offentlige eller voucher) i et bestemt område, virker til at variere afhængigt 

af typen af skole der analyseres. En skole har i gennemsnit 2,7 offentlige skoler i en radius af tre 

kilometer. En skole har også i gennemsnit 9,1 voucherskoler i nærheden. Dog står skoler over for 

mere konkurrence fra voucherskoler, der tager gebyrer (en skole har i gennemsnit 7,3 skoler inden 

for tre kilometers afstand). Grunden til at gratis voucherskoler ikke influerer lige så meget skyldes 

formentligt, at de normalt styres af katolske- eller velgørenhedsorganisationer. Da disse skoler nor-

malt ikke skaber en negativ effekt, skyldes det, at disse organisationer normalt ikke bygger et stort 

antal skoler i det samme område (Farías, 2014). 

Voucherskolerne har ikke haft en positiv virkning på kvaliteten af uddannelse på offentlige skoler i 

Chile, hvilket ellers var hensigten med privatiseringen af uddannelsessystemet. Konkurrence blandt 

offentlige skoler i samme område (en radius af tre kilometer) viser sig derimod at have en positiv 

effekt på akademiske resultater. Dette gælder især for elever fra middelklassen i skoler, der rangerer 

middel i testresultater. Dette fordi at rige familier ikke sender deres børn i offentlige skoler, mens 

fattige elever i dårligt præsterende skoler har mindre tendens til at flytte til en bedre præsterende 

skole. Derudover vælger familier med lave indkomster ikke nødvendigvis de bedste skoler til deres 

børn, men fokuserer mere på skolens infrastruktur, den behandling børnene får på skolen, eller om 

det er elever fra den samme socioøkonomiske baggrund, som går på skolen. Dette bidrager til social 

lagdeling i uddannelsessystemet (Mizala & Torche, 2012). 

Voucherskolernes hovedsagelige indflydelse har været, at de bedste elever fra offentlige skoler er 

skiftet over til voucherskolerne, hvilket mindsker de gennemsnittelige akademiske resultater på de 

offentlige skoler (Mizala & Torche, 2012). 
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Disse resultater viser, at indførelsen af konkurrence i uddannelsessystemet ikke har haft en afgø-

rende effekt på testresultater, og dermed ikke forbedret kvaliteten af uddannelse. Den har derimod 

medvirket til at øge sociale barrierer i samfundet ved at øge pardannelsen blandt elever med samme 

uddannelsesvarighed.  

5.3 Indhold og betydning af de nye reformer og tiltag 

Den store investering i uddannelsessystemet der observeredes i Chile gennem 1990erne er set som 

værende den største uddannelsesmæssige investering i Latinamerika. Målt på dækningen af elever 

i uddannelsessystemet har investeringerne vist sig at være succesfulde. Fra 1995 har skolesystemet 

optaget 400.000 elever, hvoraf mere end to-tredjedele indmeldte sig i voucherskoler (Larrañaga, 

2010). På trods af den universelle dækning af uddannelse på grundskole- og mellemskoleniveau har 

det chilenske skolesystem dog stadig et problem med dets elevers præstationer. SIMCE-resultater, 

der måler chilenske elevers præstationer på forskellige klassetrin, viser at der er store brister mel-

lem resultaterne på baggrund af elevers socioøkonomiske status. Derudover viser PISA tests, der 

måler og sammenligner OECD landenes elevers resultater, at der også er generelle kvalitetsmæssige 

problemer i det chilenske uddannelsessystem (Larrañaga, 2010). 

I dette afsnit vil der blive redegjort for indholdet af de relevante reformer, initiativer og love, der 

blev indført fra 1990 til 2010 i kronologisk rækkefølge: 

P900 

P900 var det første initiativ til at forbedre det chilenske uddannelsessystem. Det blev indført i marts 

1990 og var er forsøg på at hjælpe de 10 procent lavest-præsterende grundskoler målt på SIMCE 

resultater. Programmet gav støtte til skoleadministrationer, workshops og mere skolemateriale i 

form af bøger osv. Derudover fik lærere teknisk assistance til at forbedre undervisning i sprog og 

matematik. Mange af disse skoler lå i de områder med lavest indkomst eller udkantsområder og 

manglede den nødvendige kommunale støtte til at administrere uddannelse effektivt. Derfor var 

det vigtigt at udvikle disse skoler (Wales, Ali & Nicolai, 2014; OECD, 2010). 
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MECE  

Et andet og mere gennemgribende program var MECE. Programmet blev oprettet i 1992 og var et 

forsøg på at hjælpe skoler ved forbedring af infrastruktur, ressourcer, supplerende læreruddannel-

ser, administrering af skoler samt at tildele skoler muligheden for at udforme deres egne undervis-

ningsplaner (OECD, 2012). MECE tilbød også sundhedstjek af sundhedsplejersker. Det var set som 

værende et meget ambitiøst projekt af dets tid, hvor også IT-undervisning og internetadgang blev 

indført. Dog har forskning vist, at den øgede mængde materiale såsom bøger har en lav virkning på 

uddannelseskvaliteten (Wales, Ali & Nicolai, 2014). Udspredningen af MECE skete fra de lavest-præ-

sterende skoler og derefter op gennem skolesystemet (OECD, 2012). 

MECE programmet var delt op i flere forskellige dele, der hver især havde forskellige indgangsvinkler 

til at forbedre kvaliteten af skolerne. MECE-Rural indførte blandt andet skoletimer, hvor forskellige 

klassetrin havde undervisning sammen på skoler, der var geografisk isoleret eller beliggende i øde 

områder. MECE-mellemskole blev oprettet i 1994 og udviklede sig gradvist til at dække alle mellem-

skoler i Chile. Senere blev dette suppleret af ”Mellemskoler for alle” (Liceo para Todos), som foku-

serede på mellemskoler med de fattigste elever og de laveste præstationer med målet om at mind-

ske frafaldsprocenten af elever (Schwartzman, 2015: 182). MECE Básica kørte fra 1992 til 1997, hvor 

MECE Rural fortsatte i yderligere tre år (Wales, Ali & Nicolai, 2014).  

IT-undervisning  

Indførelsen af IT-undervisning i skolerne rykkede Chile fra næsten ikke at have noget IT på skoleni-

veau til at ligge lige under OECD gennemsnittet og være førende på området blandt lande med 

samme indkomstniveau. Oprindeligt var det en del af MECE Básica, men implementeringen fortsatte 

ind i 2000’erne. Computerlokaler blev indrettet med dertilhørende internetforbindelse og undervis-

ningssoftware. Lærere fik uddannelse og fik adgang til materiale fra universiteter for støtte. Pro-

grammet udvidede hurtigt sin dækning og lærere lærte at undervise i IT (Wales, Ali & Nicolai, 2014).  

Tillægsgebyrer 

I 1993, som del af en større skattereform, blev det tilladt for grund- og mellemvoucherskolerne samt 

offentlige mellemskoler at opkræve tillægsgebyrer for at være indmeldt en sådan skole. Gebyrerne 
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blev brugt til at øge budgettet udover statstilskuddet. Der var dog en begrænsning for, hvor meget 

en skole kunne opkræve, før staten ville mindske dens tilskuddet. Dette medførte, at i 1993 betalte 

cirka 143.000 elever et gebyr for at være indmeldt en skole, hvor i 2004 var dette tal steget til mere 

end 1,4 millioner elever. Tillægsgebyrer udgjorde i 2004 private udgifter til uddannelse på mere end 

USD 200 millioner fordelt på 1806 voucherskoler og 116 offentlige mellemskoler. I 2011 opkrævede 

omkring 40 procent af voucherskolerne og 10 procent af offentlige mellemskoler en form for til-

lægsgebyr.  

SIMCE reform og pensumreform 

I 1995 reformerede man SIMCE testsystemet for at tilpasse det ændringerne i pensum, hvilket med-

førte, at data fra prøverne kom til rådighed for skolerne for første gang. Dette gjorde det muligt for 

kommuner og skoler, at skræddersy deres fordeling af midler og læringsmetoder og dermed for-

bedre kvaliteten af undervisning for eleverne. To år senere reformerede staten skolepensummet til 

mere individ-rettede undervisningsmetoder og en samling af elevkompetencer og evne til at tilpasse 

viden praktisk. Ændringerne var obligatorisk for alle skoler, der modtog økonomiske midler fra sta-

ten, men skoler kunne udvikle deres eget undervisningsindhold indenfor det nationale pensums 

rammer (Wales, Ali & Nicolai, 2014).  

Jornada Escolar Completa (JEC) 

P900 og MECE programmerne begyndte i starten af 1990erne at skifte undervisningsstilen hen imod 

at være mere individ-centreret undervisning, hvilket opnåede en vis succes. Den store omstruktu-

rering af uddannelsesmetoder kom senere med implementeringen af pensums reformerne fra 1997 

til 2002, som del af JEC (Wales, Ali & Nicolai, 2014).  

Det nye pensum fokuserede på, at elever skulle bruge deres viden i praksis. Derudover skabte og 

håndhævede reformen obligatoriske lærermål på alle skoler. Kombinationen af nye indgangsvinkler 

til pensum og pædagogik, samt de øgede økonomiske midler som skolerne modtog gennem 

1990erne, og forlængelsen af skoledagene forventedes at skabe en forbedret kvalitet af uddannelse 

(Wales, Ali & Nicolai, 2014). 
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Skoledagen ændredes fra at være delt op i formiddags- og eftermiddagstimer til at være én hel sko-

ledag. Dette betød, at skoledagen blev ændret fra at være seks klassetimer (45 min.) delt ud på 

formiddag og eftermiddag, til at være otte klassetimer i træk, hvilket gav en stigning på 232 timers 

ekstra skole om året for elever i tredje til sjette klasse, og 145 timer ekstra til elever i syvende og 

ottende klasse (Wales, Ali & Nicolai, 2014). 

Reformen havde gavn af P900 og MECE Básica og MECE Rural, der blev indført i starten af 1990erne. 

Det var skolerne, hvor disse programmer havde haft indflydelse, at JEC først blev indført, da de 

havde infrastrukturen. Disse skoler var hovedsageligt offentlige skoler, som havde oplevet et bety-

deligt fald i antallet af elever i de foregående år. Udvidelsen af JEC til andre skoler krævede den 

største investering i skole infrastruktur i årtier og øgede udgifterne til offentlig uddannelse med 

næsten 25 procent. Derudover steg finansieringen til grundskoler med 33 procent grundet ny infra-

struktur og lærerlønninger (Wales, Ali & Nicolai, 2014). 

JEC havde som mål at øge udviklingen af viden og praktiske evner blandt elever, ligesom den skulle 

skabe mere tid til forberedelse og planlægning af undervisningstimer til lærerne. Derudover skulle 

det forbedre præstationen og ligheden blandt elever ved at tilbyde flere aktiviteter på skolerne, 

samt adgang til skolers område for elever og lærere uden for skolens aktive timer. Dette skulle give 

elever et sted at lave lektier uden at blive berørt af eventuelle besværligheder, der kunne være ved 

at lave lektier hjemme. Det var især elever fra de laveste indkomstgrupper, der forventedes at have 

gavn at dette (Wales, Ali & Nicolai, 2014). 

 Ley General de Educación 

I 2006 medførte den store ulighed i det chilenske skolesystem massive protester fra studerende. 

Demonstranterne krævede bedre kvalitet, og regeringen svarede ved at nedsætte en kommission 

med eksperter, studerende og repræsentanter fra det civile samfund. Denne kommission skabte 

plads til forslag om at reformere finansieringen og organiseringen af uddannelsessektoren. Dele af 

disse forslag blev senere hen medtaget i Ley General de Educación (herefter LGE) (Larrañaga, 2010).  

LGE erstattede LOCE. Loven gav skolernes deres selvstændighed tilbage, så de var ansvarlige for 

elevernes resultater (Larrañaga, 2010). Udvælgelsesmetoder som adgangsgivende eksamener og 

interviews, blev gjort forbudt indtil sjette klasse i grundskolerne. Dette med henblik på at mindske 
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sorteringen af elever i uddannelsessystemet, da det dermed blev muligt for familier at vælge hvilken 

som helst skole, hvad enten det er en voucherskole eller offentlig skole. Fra syvende klasse kan 

skolerne begynde at udvælge elever efter deres evner. Dette system søger at skabe mere lighed i 

skolesystemet, da det menes, at efter syvende klasse har elevers personlige indsats i de tidlige sko-

leår en større betydning end deres familiers socioøkonomiske- og uddannelsesmæssige forhold (Lar-

rañaga, 2010). 

LGE gjorde dog ikke op med tillægsgebyrerne som skolerne kan opkræve, hvilket dermed stadig 

udelukkede elever fra de fattigste indkomstgrupper fra at have adgang til skoler der opkrævede 

disse. LGE ændrede heller ikke på den overordnede struktur af uddannelsessystemet, som dermed 

fortsat var markedsorienteret. 

Subvención Escolar Preferencial (herefter SEP) 

I 2008 blev SEP indført. SEP er et program som skoler selv må vælge om de vil deltage i. Programmet 

støtter socioøkonomisk udfordrede elever ved at give et større per-elev statstilskud til skoler der 

har disse elever indmeldt. Stigningen i støtten blev indført for at formindske uligheden i indlærings-

muligheder, og ændrede statstilskuddet fra at alle elever modtog samme statstilskud uanset SOS, 

til at give mere økonomisk per-elev støtte til skoler med udsatte elever. Hvis en skole ønsker at 

modtage støtten, indvilliger den i at udforme en plan og mål for forbedret uddannelse af socioøko-

nomisk udfordrede elever, opnå disse mål, give en detaljeret beskrivelse af brugen af ressourcerne 

og ikke opkræve undervisningsgebyrer for de udfordrede elever. Til gengæld får skolen 50 procent 

flere midler for hver ”prioritetselev” den har indskrevet, samt yderligere midler hvis 15 procent af 

skolens elever består af ”prioritetselever” (Navarro-Palau, Patricia, 2017). 

Ud af de 9000 skoler der var berettigede til at modtage SEP-støtte, deltog 82 procent af skolerne i 

aftalen. 99 procent af offentlige kommunale skoler, og 60 procent af voucherskolerne deltog aktivt 

og begyndte at modtage midler i 2011. Resultatet af SEP har indtil videre ikke været overbevisende. 

Overordnet set har loven ikke forbedret prøveresultaterne for chilenske elever. Dog har gruppen af 

elever hvis mødre ingen uddannelse har løftet deres prøveresultater. Dette skyldes muligvis, at of-

fentlige skoler er blevet presset af, at elever er skiftet til voucherskoler, og derfor været nødsaget 

til at øge kvaliteten af undervisningen for ikke at miste flere elever (Navarro-Palau, Patricia, 2017).  
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Målt på prøveresultater fra tests på elevernes fjerde klassetrin har SEP ikke haft nogen synlig effekt 

på den elevgruppe, der rykkede fra offentlige skoler til voucherskolerne. Disse tests er foretaget før 

og efter SEP blev indført, og kan dermed vise udviklingen af elevers prøveresultater. Der forventedes 

at se karaktermæssige forbedringer hos gruppen af elever, der skiftede fra offentlige skoler til pri-

vate voucherskoler efter SEP trådte i kraft (Navarro-Palau, Patricia, 2017). Dog har SEP haft en posi-

tiv effekt på prøveresultater hos elever i de offentlige skoler. Navarro-Palau (2017) mener, at dette 

sandsynligvis skyldes, at skolerne har bestræbt sig på at forbedre kvaliteten af deres undervisning. 

Dette kan ses på de forbedrede karakterresultater, der er blevet observeret på de offentlige skoler 

siden SEP blev indført. 

5.4 Har demokratiets reformer haft en effekt på social mobilitet? 

I dette afsnit vil udviklingen i social mobilitet efter demokratiet blev indført i 1990 og frem til 2015 

blive analyseret. Det vil blive undersøgt hvorvidt de forskellige reformer beskrevet i forrige afsnit 

har påvirket uddannelsesmobiliteten såvel som indkomstmobiliteten i Chile. Derudover vil det også 

blive undersøgt om reformerne har påvirket kvaliteten af uddannelse. Her vil der især være fokus 

på testresultaterne fra de forskellige skoletyper.   

5.4.1 Udvikling i gennemførsel af mellemskole 

Siden demokratiet blev genindført, er der sket en udvikling i uddannelsessystemet. Den gennem-

snittelige varighed af elevers uddannelse er øget betydeligt. Det gennemsnitlige antal skoleår for 

befolkningen er steget fra at være 9 år i 1990 til 10,6 år i 2011. Gennemsnittet af skoleår set ud fra 

landområder er steget at være 6,1 år i 1990 til 8 år i 2011, hvor gennemsnittet i byområderne er 

steget fra 9,6 år til 10,9 år i samme periode. Disse tal viser, at uddannelsessystemet er ved at lukke 

et hul, hvor elever i landområderne historisk set har haft færre skoleår end elever i byerne. 

For at måle graden af udvikling i uddannelsessystemet, vil den første faktor i denne analyse være 

om antallet af elever på tværs af indkomstgrupper, der gennemfører mellemskolen, har været sti-

gende siden 1990. Her kan man i Figur 5.4.1 se en markant fremgang i gennemførslen af mellem-

skole på tværs af indkomstgrupper. Hullet mellem de laveste og de højeste indkomstgrupper er 
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gradvist blevet mindre. Som Figur 5.4.2 viser, er det især elever fra de 40 procent med lavest hus-

standsindkomst, der har haft en særligt positiv fremgang siden 1990. At de fire laveste indkomst-

grupper har haft en hurtigere fremgang end de mere økonomisk velstillede grupper, hænger for-

mentlig sammen med den i forvejen relativt høje grad af gennemførsler, der var i disse grupper, 

især i de to højeste indkomstgrupper. Dog som det kan ses i Figur 5.4.2 er graden af gennemførsler 

også steget med omkring 25 procent i indkomstgruppe V, VI og VII i perioden. Det overordnede 

resultat er dermed, at afstanden mellem de to højeste indkomstgrupper og dem under er formind-

sket markant på 21 år (Figur 5.4.1). 

Et interessant aspekt af udviklingen er at indkomstgruppe IV mellem 2009 og 2011 havde en højere 

procentdel, der gennemførte mellemskolen end indkomstgruppe V, hvor også indkomstgruppe III 

har næsten samme procentdel som V. At indkomstgruppe V er blevet indhentet af de to indkomst-

grupper under den, kan skyldes at SEP, der havde fokus på at støtte de elever fra de 40 procent med 

lavest indkomst, har haft en positiv effekt på gennemførslen af mellemskolen for disse gruppe. Der-

imod støtter SEP ikke elever fra indkomstgruppe V og opefter. Det kan forklare den lavere stigning i 

indkomstgrupperne over IV. Effekten af SEP og de andre initiativer og reformer vil blive undersøgt 

senere.   

Figur 5.4.1 

 

(Casen 2006, 2009 og 2011) 

I II III IV V VI VII VIII IX X Total

År 1990 26,6 27,3 34,4 44,1 49,8 56,9 63,1 74,2 80,2 90,5 53,2

År 2000 39,1 48,2 55,4 59,4 69 79,4 84,7 88,7 94,4 96,7 69,3

År 2006 58,4 64,8 66,4 75,9 81,3 83,7 87,6 92 95,3 95,8 80,4

År 2009 60,8 67,5 73,9 79,3 80,5 82,6 88,6 90,2 95,3 97,5 81,6

År 2011 67,6 69,7 75,1 79,4 76,7 84 87,5 92,3 95,3 98,6 82,4
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Figur 5.4.2 

 

(Casen 2006, 2009 og 2011) 

Hvis man ser på den procentvise årlige ændring mellem de forskellige årstal brugt i Figur 5.4.1, kan 

det ses hvilke perioder, der havde hurtigst fremgang i gennemførslen af mellemskolen. Figur 5.4.3 

viser den gennemsnitlige årlige udvikling for de forskellige indkomstgrupper i perioderne 1990 – 

2000, 2000 – 2006, 2006 – 2009 og 2009 – 2011. Det kan ses, at der i perioden 1990 til 2000 skete 

en fremgang, hvor indkomstgruppe II, III, VI og VII alle havde en gennemsnittelig årlig fremgang på 

over to procent. Det var den laveste indkomstgruppe, der havde den laveste gennemsnitlige frem-

gang af alle grupperne i den periode. 

I perioden 2000 til 2006 havde de fem laveste indkomstgrupper en markant årlig vækst. Den laveste 

indkomstgruppe havde en gennemsnitlig årlig vækst på 3,22 procent i den seksårige periode. Ind-

komstgruppe II og IV havde en gennemsnitlig årlig vækst på henholdsvis 2,77 og 2,75 procent, mens 

gruppe III og V havde en lidt mindre, men stadig betydelig vækst på henholdsvis 1,83 og 2,05 pro-

cent. I denne periode havde de øverste fem indkomstgrupper ikke nogen betydelig vækst. Dette kan 

indikere at der har været investeringer i uddannelse af de laveste indkomstgrupper, som har virket 
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i denne periode. Den lave vækst blandt de fem højeste indkomstgrupper kan skyldes, at gennemfø-

relsesprocenten for disse grupper allerede havde nået et relativt højt niveau efter fremgangen i 

1990erne. 

I perioden 2006 til 2009 var den årlige gennemsnitlige fremgang beskeden i næsten alle indkomst-

grupperne. Den eneste undtagelse var indkomstgruppe III, som oplevede en årlig fremgang på 2,5 

procent i den treårige periode. Imellem 2009 og 2011 oplevede den fattigste indkomstgruppe en 

årlig fremgang på 3,4 procent, mens indkomstgruppe II havde en årlig fremgang på 1,1 procent.   

I det følgende afsnit vil det blive undersøgt hvilke faktorer, der har haft indflydelse på den betydelige 

fremgang i de respektive indkomstgrupper i tidsperioderne.   

Figur 5.4.3 

 

(Casen 2006, 2009 og 2011) 

5.4.2 Reformernes effekt på uddannelsesmobilitet 

1990erne var et årti med stor økonomisk fremgang i Chile. Bruttonationalindkomsten (BNI) per ind-

bygger steg med 116,6 procent fra 1990 til 2000 fra at være USD 2350 til USD 5090 (World Bank GNI 
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Chile). Samtidig faldt procentdelen af befolkningen under fattigdomsgrænsen fra at være 38,6 pro-

cent til 20,2 procent. Den forbedrede økonomi gav også staten muligheden for at investere mere i 

uddannelse. Investeringen i uddannelse steg med 178 procent i de offentlige udgifter i årtiet i pro-

grammer, som skulle øge ligheden og kvaliteten af systemet (Wales, Ali & Nicolai, 2014).  

P900 og MECE 

P900 skulle øge kvaliteten af uddannelse for de ti procent lavest præsterende, som beskrevet i af-

snittet, der redegør for de forskellige reformer og initiativer. Den havde en positiv effekt på denne 

gruppe. Resultatet af en undersøgelse om hvorvidt P900 forbedrede skolernes præstation er posi-

tive. Dog var det kun mens programmet var implementeret på skolerne at denne effekt kunne ses. 

Da programmet sluttede kunne der ikke observeres en vedvarende effekt (Wales, Ali & Nicolai, 

2014). 

Et andet initiativ der var målrettet socioøkonomisk udsatte grupper var MECE-programmerne. Disse 

havde ligesom P900 fokus på at støtte elever fra de laveste indkomstgrupper. En del af MECE var 

også implementeringen af IT udstyr på udsatte skoler. Dette blev gjort for at disse elever også skulle 

have mulighed for at lære gennem IT, samtidig med at de blev forberedt på at komme ud på et IT 

drevet arbejdsmarked. De første målinger af effekten af programmet viste, at undervisningen i IT 

var med til at øge kvaliteten af uddannelse i Chile. Det blev dog i senere studier konkluderet, at 

programmet havde sine begrænsninger, da der fortsat var et lavt niveau af IT-undervisning i pen-

sum, samt at skoler ikke brugte denne undervisning tilstrækkeligt (Wales, Ali & Nicolai, 2014). 

JEC 

Den største og mest markante investering i uddannelse i Chile i 1990erne var JEC. Reformen samlede 

skoledagen fra at være delt op i to til en og den indførte flere skoletimer. Reformen var et forsøg på 

at øge kvaliteten af uddannelse i Chile, så landet kunne konkurrere på kvalitet med andre lande. 

Effekten af reformen har ifølge forskere været blandet. Nogle forskere argumenterer for, at JEC har 

haft betydelige, positive virkninger på testresultater. Disse forskere vurderer, at testresultater i gen-

nemsnit er steget med 3,5 point i matematik og 2,45 point i sprog efter implementeringen af JEC 

(Bellei, 2009; Pires & Urzua, 2011). Pires og Urzua (2011) finder derudover, at der er belæg for, at 
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længere skoledage har nedsat graden af unge mødre, mindsket sandsynligheden for at en elev bliver 

arresteret og betydet en lavere frafaldsprocent i skolerne. 

Som del af JEC reformen der forlængede skoledage for chilenske elever var også en omstrukturering 

af SIMCE. Denne omstrukturering, der gav skolerne adgang til testresultaterne, gjorde at skolerne 

derefter kunne skræddersy undervisningen til deres elever. Det blev tilladt for skoler at forme det 

pensum, som den enkelte institution mente ville gavne skolens elever mest muligt, så længe det lå 

inden for statens overordnede rammer for pensum. Dog afhang virkningsgraden af, om skolerne 

havde erfarne ledere og lærere. Derfor var kommuner og skoler med flere ressourcer bedre rustede 

til at udnytte disse muligheder, mens mindre kommuner med færre ressourcer ofte ikke var i stand 

til at udnytte SIMCE resultaterne (Wales, Ali & Nicolai, 2014).  

Virkningen af reformen var især betydelig for elever fra lave indkomstgrupper, hvor der blev fundet 

størst fremgang i de offentlige skoler, samt underprivilegerede grupper, som ikke ville have deltaget 

i en fuld skoledag, hvis det ikke var for programmet. På offentlige skoler steg SIMCE resultaterne 

med fem point, hvilket er over det overordnede gennemsnit (Bellei, 2009; Wales, Ali & Nicolai, 

2014). Det er også i de lave indkomstgrupper, at den største fremgang i gennemførsel af mellem-

skolen kunne observeres i perioden 2000 til 2006 (se Figur 5.4.3), hvor man kunne begynde at måle 

virkningen af JEC. Dette indikerer, at JEC har haft en positiv effekt på uddannelsesmobilitet for de 

fem laveste indkomstgrupper. 

Kritikere af JEC argumenterer for, at udbyttet af den store investering i JEC ikke er tilfredsstillende. 

Testresultaterne på skolerne var lavere end målsætningerne (García-Huidobro & Concha, 2009). Ar-

zola (2011) finder, at JEC havde en positiv effekt på 1,5 point i SIMCE matematikprøven på offentlige 

skoler, mens den på voucherskoler ingen synlig effekt viste, og konkluderer dermed, at effekten af 

JEC har været minimal og ikke af betydning på elevers præstationer. Derudover har reformen været 

kritiseret for at udmatte elever, hvor 34 procent af elever i en undersøgelse har erklæret at de lange 

skoledage gjorde dem ”meget udmattede” (EducarChile). 

Dermed er der forskellige argumenter for og imod JEC, hvor de negative har været at udgifterne i 

forhold til elevernes akademiske udvikling i testresultater har været for høje. De positive elementer 
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reformen medførte var til gengæld et lavere antal anholdelser af skoleelever, færre elever der drop-

per ud af skolen, samt et lavere antal af mødre i skolealderen. Derudover har den haft en positiv 

effekt på gennemførsel af mellemskolen for de laveste indkomstgrupper, der havde en markant årlig 

fremgang (se Figur 5.4.3) i perioden 2000 til 2006. 

Eksterne faktorer 

Gennem 1990erne kunne der ses et fald i elever, der måtte tage et klassetrin om i mellemskolen. 

Det gik fra at være 12 procent i 1990 til 8 procent i slutningen af årtiet. Derudover faldt antallet af 

elever, der dropper ud af mellemskolen fra at være 7,5 procent i 1990 til 5 procent i 2000 (Arellano, 

2001).  En faktor der har indflydelse på, at elever ikke opnår et højt uddannelsesniveau er i mange 

tilfælde lav SOS. En lav SOS har ofte indflydelse på om elever dropper ud af skolen (MIDEPLAN & 

Santos, 2010; Fernández, 2014). Andre faktorer kan også være skyld i, at elever ikke gennemfører 

en uddannelse. Disse andre faktorer kan være kulturelle, sociale eller andre omstændigheder, der 

tvinger elever ud af uddannelsessystemet, og kan forekomme uanset hvilket indkomstdecil man 

tilhører (División Social, MIDEPLAN). Dog er den hyppigste fortsat fattigdom hvilket kan forklare 

stigningen af elever, der i 1990erne gennemførte mellemskolen, da den økonomiske fremgang mere 

end fordobledes med henblik på BNI per indbygger årtiet (World Bank GNI Chile). Dertil lægges den 

øgede investering programmer der støtter de fattigste elever i grundskolerne og mellemskolerne, 

der også bidragede til at antallet af elever, der droppede ud før gennemførslen af mellemskolen 

faldt (Arellano, 2001). 

OECD’s PISA undersøgelser, der måler elevers resultater i matematik, fysik og sprog, samt TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study) har også været brugte redskaber til at øge 

kvaliteten af undervisning. At konkurrere på kvalitet med andre udviklede lande, der har større øko-

nomier og langtidsetablerede uddannelsessystemer, ses som en udfordring og en motivation for at 

investere mere i uddannelse, så Chile kan nå det samme resultatmæssige niveau (Wales, Ali & Nico-

lai, 2014). 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at de faktorer der har været vigtige for den stigende gen-

nemførsel af mellemskole i Chile i 1990erne var stigningen i BNI per indbygger. Det kan også kon-

kluderes at lav indkomst ofte har en indflydelse på børns uddannelse. Da økonomien blev bedre 
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gennem årtiet, steg mulighederne for opnå et højere uddannelsesniveau ligesådan (MIDEPLAN & 

Santos, 2010; Fernández, 2014). Samtidig har den stigende indkomst i 1990erne medført, at staten 

har haft et større økonomisk råderum til at investere i uddannelse. Disse investeringer (MECE og 

P900) har været rettet mod de laveste indkomstgrupper, og de havde en positiv effekt mens de var 

aktive. SIMCE reformen der blev indført i 1995 gav skoler muligheden for at forme et pensum, der 

passede bedst til deres elevgruppe. Dog havde ressourcestærke kommuner og skoler bedre gavn af 

disse resultater end ressourcesvage, da de sidstnævnte ikke havde erfarne lærere og ledere til at 

udnytte resultaterne. JEC, som blev indført i 1997, splittede forskere om hvorvidt reformen var suc-

cesfuld. Der var konsensus om, at den havde en positiv virkning på SIMCE tests, men der var uenig-

hed om det var tilfredsstillende (Bellei, 2009; Pires & Urzua, 2011; García-Huidobro & Concha, 2009; 

Arzola, 2011). Dog konkluderer Bellei (2009), at JEC forbedrede vilkårene i uddannelsessystemet for 

de laveste indkomstgrupper, hvor der også kunne ses en betydelig fremgang i perioden 1990 til 

2000. Disse resultater indikerer, at uddannelsesreformerne i årtiet havde en positiv effekt på ud-

dannelsesmobilitet hjulpet på vej af den økonomiske fremgang.  

SEP 

Mellem 2006 og 2009 sås ingen bemærkelsesværdige ændringer i antallet af 20 til 24-årige, der 

havde gennemført mellemskolen, hvis man ser på den samlede stigning. Dog steg procentdelen be-

tydeligt i det tredje og fjerde indkomstdecil med henholdsvis 7,3 procent og 3,4 procent. 

Der har været forskellige former for investering i det chilenske uddannelsessystem siden 1990. Både 

universelle reformer og mere målrettede reformer. P900 og MECE programmerne var begge mål-

rettede initiativer, hvis formål var at forbedre kvaliteten af uddannelse på det lavest præsterende 

og fattigste skoler. SEP er endnu en målrettet reform, der søger at øge ligheden i uddannelsessyste-

met ved at give ekstra økonomisk støtte til skoler med elever fra hjem med lave indkomster. Det er 

frivilligt for alle statsfinansierede skoler om de vil deltage, hvor deltagende skoler modtager midler 

for hver elev fra de to laveste indkomstkvintiler der er indmeldt på skolen, og lige såvel modtager 

skolen yderligere midler hvis elever fra disse indkomstkvintiler når over en vis procentdel af det 

totale antal elever på skolen. Midlerne er hovedsageligt møntet på de første klassetrin hvorefter 

støtten formindskes. SEP skolers budgetter øges drastisk, hvor de kan modtage helt op til 70 procent 

mere end standard per-elev statstilskuddet (Wales, Ali & Nicolai, 2014). 
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Correa et al. (2013) estimerer, at SEP associeres med en gennemsnitlig stigning på 2,6 point i mate-

matik i SIMCE tests for både voucherskoler og offentlige skoler. Dog findes der ikke nogen betydelig 

effekt på de sproglige tests. Derudover blev der fundet betydeligt større virkning af SEP i voucher-

skolerne end der gjorde i de offentlige skoler, hvilket kan skyldes, at offentlige skoler afviger fra 

profitmaksimering som følge af deres isolering fra konkurrence. Overordnet set havde SEP en positiv 

indflydelse på gennemførsel af uddannelse (Correa et al, 2013). Hvis man ser på perioden efter im-

plementeringen af SEP, var der en fremgang på 6,8 procent i det laveste indkomstdecil (Figur 5.4.1). 

Dette indikerer at SEP medførte en fremgang i gennemførsel af mellemskolen. Flere uddannelses-

eksperter mener, at SEP har potentialet til at lukke præstationshullet mellem offentlige skoler og 

voucherskoler, øge kvaliteten af uddannelse og dermed forbedre landets testresultater (Wales, Ali 

& Nicolai, 2014). 

For at opsummere resultaterne, så har reformer som JEC, SIMCE- og pensumreformen, samt de 

mere målrettede programmer som P900, MECE og SEP haft positiv indflydelse på uddannelsesmo-

biliteten i Chile. Det er ikke én reform eller et program, der har i sig selv har fremmet uddannelses-

mobiliteten, men den samlede investering i et mere lige uddannelsessystem (Wales, Ali & Nicolai, 

2014). Især de socioøkonomisk udfordrede elever har der været fokus på siden 1990. Hullet mellem 

de socioøkonomiske grupper er der dog stadig, og er stadig en udfordring, der skal arbejdes med 

(Wales, Ali & Nicolai, 2014). 

5.5 Opløses barriererne, der hæmmer social mobilitet? 

På trods af flere tiltag for at mindske uligheden i det chilenske uddannelsessystem, er der stadig 

ulighed at finde med hensyn til testresultater og længde på uddannelse. Selvom uligheder ser ud til 

at mindskes over tid, er fremgangen langsom. 

Koncentreringen af fattige elever i offentlige skoler har en negativ effekt på deres resultater. Det 

kan ses, at i 2009 var gennemsnitsscoren i offentlige skoler 238,10, mens den i gratis voucherskoler 

og gebyropkrævende voucherskoler var hhv. 241,18 og 263,89 (Farías, 2014). Dette viser, at vou-

cherskolerne med gebyr klarer sig bedst i tests. Hvis man derimod ser på fremgang i forhold til test-

resultater på de tre forskellige typer skoler, er det de gratis voucherskoler, der har den største frem-

gang. 64 procent af de gratis voucherskoler havde fremgang i testresultater mellem 2005 og 2009, 
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hvorimod færre offentlige skoler (49,2 procent) og voucherskoler med gebyr (50,4 procent) så frem-

gang (Farías, 2014: 166). Dette viser, at elever fra kvintil I og II, som hovedsageligt er indmeldte i 

offentlige skoler og voucherskoler, ser en hurtigere fremgang i resultater end middelklassens elever, 

hvor flest går i voucherskoler med gebyr. Fremgangen for de fattigste elever kan indikere, at de 

reformer og tiltag der er blevet indført siden 1990 for at forbedre fattige elevers skolegang har vir-

ket. Dog har voucherskolerne med gebyr stadig, i gennemsnit, stadig de højeste testresultater. 

Ifølge SIMCE 2016 er afstanden mellem elever fra de højeste og laveste indkomstkvintiler faldende, 

hvis man ser på resultaterne for læsning i fjerde klasse i grundskolen. I 2005 var det laveste ind-

komstkvintil gennemsnitsresultat på 231, hvor det rigeste var 297. I 2016 var resultatet for dem med 

lavest indkomst i gennemsnit 247, mens dem højest indkomst præsterede 301 i gennemsnit. Det 

betyder, at den præstationsmæssige forskel i SIMCE læsningsprøve mellem 2005 og 2016 er gået 

fra at være 66 point til at være 54 point i fjerde klasse af grundskolen. I matematik er afstanden 

også mindsket i samme tidsperiode. Her ses en ændring fra at være 77 point imellem (220 point for 

laveste indkomst og 297 for højeste indkomst) i 2005 til 63 point i 2016 (237 for laveste indkomst 

og 300 for højeste indkomst). I andet klassetrin af mellemskolen ses derimod ikke nogen ændring i 

det præstationshul, der er mellem det laveste og det højeste indkomstkvintil i matematikprøven. 

Her er forskellen gået fra at være 109 points afstand i 2003 til 110 points afstand i 2016, altså en 

marginal udvidelse af præstationshullet i det seneste årti. I læsningsprøven er forskellen gået fra at 

være 79 point i 2003 til at være 59 point i 2016, hvilket er en markant fremgang (Agencia de Calidad 

de la Educación, 2013 & 2016). 

I SIMCE 2016 er forskellen i præstation mellem offentlige skoler og voucherskoler målt før og efter 

man medregner effekten SOS har på resultater. Disser resultater viser, at der i fjerde klasse i grund-

skolen i gennemsnit er henholdsvis 15,6 point og 18,9 point i forskel i læsning og matematik mellem 

offentlige skoler og voucherskoler. Efter at SOS er medtaget i beregningen formindskes forskellen 

mellem de to typer skoler til at være 4,7 points forskel i læsning og 7,3 points forskel i matematik. I 

anden klasse af mellemskolen er resultatet for læsning 21,1 points forskel før SOS og 4,5 point efter 

SOS. I matematik er den 38,7 point før SOS og 9,5 point efter at SOS er medregnet. I naturvidenskab, 

som måles i mellemskolen, er forskellen 21,8 point før SOS medregnes og 3,3 point efter. Disse 

resultater viser betydningen af SOS i forbindelse med uddannelse, hvor forskellen på resultaterne i 
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læsning på begge klassetrin og naturvidenskab i mellemskolen næsten forsvinder, når man har med-

regnet SOS. I matematik er der dog stadig en synlig forskel, efter man har medregnet SOS (Agencia 

de Calidad de la Educación, 2016). Dette bekræfter også Mizala og Torches (2012) forskning der 

vægter effekten af SOS højt. 

Sammenlignet med andre OECD lande har Chile det stærkeste forhold mellem socioøkonomisk bag-

grund og akademiske resultater af alle medlemslande. Dette skyldes hovedsageligt de svingende 

testresultater på baggrund af hvilken type skole man ser på (offentlige, voucherskole og private). 

Som det kan ses i Figur 5.5.1 er Chile klart det land hvor der er klart størst sammenhæng mellem 

SOS og elevers præstation. Figuren viser testresultater i naturvidenskab sammenlignet med hvor 

stor en del af resultatet der kan forklares af elevers socioøkonomiske baggrund. Her har Chile det 

fjerde laveste resultat, som er betydeligt under OECDs gennemsnit, samt at det er landet med den 

største sammenhæng mellem SOS og testresultater, hvilket er markant højere end OECDs gennem-

snit (Wales, Ali & Nicolai, 2014). 

Figur 5.5.1 Påvirkning af SOS på præstation 

 

(Brandt, 2010) 
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Figur 5.5.2 viser PISA læseprøve fra 2009, hvor de forskellige skoletypers gennemsnitlige testresul-

tater i Chile fremhæves. Her ses den betydelige forskel på testresultater i forhold til socioøkonomisk 

baggrund, og derudover sammenhængen mellem SOS og skoletype (offentlig, voucher og privat) og 

hvilken skole en elev er indmeldt. Det kan observeres, at offentlige skoler samt voucherskoler gen-

nemsnitligt ligger væsentligt under OECD’s gennemsnitsresultat, hvor chilenske privatskoler ligger 

over gennemsnittet. Denne figur fra 2009 viser, hvor stor en socioøkonomisk adskillelse, der stadig 

eksisterer i det chilenske skolesystem, samt at der resultatmæssigt stadig er stor forskel mellem de 

socioøkonomiske lag (Wales, Ali & Nicolai, 2014).  

Figur 5.5.2 Forskelle i PISA’s læseprøve målt på testresultater og socioøkonomisk baggrund mellem for-

skellige typer skoler i Chile 

 

(OECD, 2011) 
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5.6 Social mobilitet 

Nuñez og Miranda (2011) fastslår, gennem undersøgelse af CASEN undersøgelser fra 1996-2001, at 

uddannelsesmobiliteten i Chile har forbedret sig i de seneste årtier. Dette måles ved at sammen-

hængen mellem en far og søns uddannelsesniveau er blevet mindre for de yngre aldersgrupper, end 

de var for de ældre. I Figur 5.6.1 kan det ses, at der er en positiv uddannelsesmobilitet, hvor børn 

får en længere uddannelse end deres forældre. Figuren viser at børn af forældre uden uddannelse 

mindst får en grundskoleuddannelse, og meget få ikke får en uddannelse ligesom deres forældre. I 

alle grupper får størstedelen som minimum en tilsvarende uddannelse til den deres forældre har, 

hvilket vidner om at uddannelsessystemet skaber en positiv uddannelsesmobilitet for de yngre al-

dersgrupper.   

Figur 5.6.1 – Positiv uddannelsesmobilitet i forhold til forældres uddannelse 

 

OECD (2015) 
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En hypotese fra undersøgelsen er, at faktorer der hænger sammen med socioøkonomisk baggrund, 

som kvalitet af uddannelse, humankapital og adgang til sociale netværk, eller forekomsten af diskri-

minering på baggrund af SOS på arbejdsmarkedet, kan give forskellige afkast til uddannelse af indi-

vider på baggrund af deres SOS. Disse faktorer kan begrænse, at det højere niveau af uddannelses-

mobilitet hos de yngre aldersgrupper øger niveauet af intergenerationel indkomstmobilitet (Nuñez 

& Miranda, 2011). 

I Tabel 5.6.2 ses sammenhængen mellem en fars indkomstkvintil og hvad chancen er for at hans søn 

afslutter hvert enkelt indkomstkvintil. Tabellen viser, at især i det laveste indkomstkvintil og i det 

højeste indkomstkvintil er sandsynligheden for at sønnen ikke kommer ud af sin fars indkomstkvintil 

størst med henholdsvis 37 procents og 47 procents sandsynlighed for at de forbliver i samme ind-

komstgruppe. Ligesådan er chancen for at sønnen af en far fra laveste indkomstkvintil ender i det 

højeste indkomstkvintil lig med nul, mens der er 8 procents chance for at en søn af en far fra højeste 

indkomstkvintil ender i det laveste indkomstkvintil (Nuñez & Miranda, 2011). Dette følger Farías 

(2014) iagttagelse af, at der i kvintilet med kortest uddannelse er flest der danner par med hinanden 

og dermed viderefører en mindre humankapital end det højest uddannede kvintil hvor der også er 

en tendens til pardannelse. 

Tabel 5.6.2 – Indkomstmobilitet i Chile – Fars indkomstgruppes indflydelse på sønnens fremti-

dige indkomstgruppe 

 

(Nuñez & Miranda, 2011) 
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Uddannelsesmobilitet er steget i de yngre grupper af den chilenske befolkning. Dette hænger sam-

men med de øgede investeringer i uddannelsessystemet i de seneste årtier. Hvorvidt dette medfø-

rer en højere indkomstmobilitet er dog usikkert (Nuñez & Miranda, 2011).  Der findes bevis for at 

der i de laveste og højeste indkomstgrupper er lav indkomstmobilitet, mens der findes en højere 

intergenerationel indkomstmobilitet i indkomstgrupperne i mellem disse. Torche (2005) beretter 

om en høj grad af intergenerationel vedholdenhed i stillinger associeret med høj social status sam-

menlignet med andre lande i Chile. Det vil sige at et barn af forældre med høje stillinger har en 

tendens til at få samme type arbejde som dets forældre. Disse stillinger er til gengæld svære at opnå 

for individer som ikke er født med høj SOS. 

Chile har økonomisk ulighed fordi en ekstrem del af den nationale indkomst koncentreres hos eliten. 

Ifølge Torche (2005) skyldes uligheden i Chile i høj grad den ulige fordeling af rigdom til de 10-20 

procent af befolkningen med de højeste indkomster. En høj koncentration i de øverste indkomstde-

cil, betyder dog at der er en meget lavere ulighed i de øvrige ni indkomstdeciler. Målt på de 80-90 

procent med laveste indkomster er Chile et land med højere social mobilitet og lavere ulighed. Chile 

har sammenlignet med europæiske lande som England, Frankrig og Sverige en højere grad af social 

mobilitet end disse lande. Derfor skyldes den høje ulighed og lave sociale mobilitet, når man ser på 

Chile, at de 10 procent med højeste indkomster ejer så meget, at Chile fremstår som et af de mest 

ulige lande i verden. Dog har landet den samme lighed som flere europæiske lande, og en høj social 

mobilitet mellem de 90 procent med de laveste indkomster. Den høje barriere for at nå op i det 

højeste indkomstdecil er dermed skyld i Chiles ulighed og lave sociale indkomstmobilitet (Torche, 

2005).  

Når man ser historisk på social mobilitet, har den ikke ændret sig markant. Selvom den økonomiske 

ulighed steg under Pinochet og markedsreformen, faldt den sociale mobilitet ikke. Liberaliseringen 

medførte derimod, at de hierarkiske barrierer mellem de forskellige sektorer blev sænket. Barrieren 

til det øverste indkomstdecil faldt dog ikke. Dette udfordrer også Friedmans teori om at konkurren-

cepræget laissez faire kapitalisme medfører stigende mobilitet og indikerer at selvom nogle barriere 

er blevet mindre, fik markedsreformen ikke indkomstmulighederne for den chilenske befolkning til 

at stige (Torche, 2005). 
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5.7 Resultater sammenlignet med teori af Milton Friedman og Joseph Stiglitz 

1980’ernes markedsorienterede uddannelsesreform var inspireret af Milton Friedmans syn på ef-

fektivisering af uddannelsessystemet. Første del af dette kapitel undersøgt hvorvidt indførelsen af 

voucherskoler mindskede social adskillelse og skabte mere heterogene skoler, som Friedman 

mente. Uddannelsesreformen åbnede op for, at elever havde muligheden for at skifte uddannelses-

institution, hvis de var indmeldt en lavt præsterende skole, hvilket skulle hjælpe til at mindske be-

boelsesmæssig social adskillelse. Resultatet har vist, at reformen har været med til at skabe social 

adskillelse på baggrund af SOS, hvor elevers indkomst er afgørende for, om de kan indmeldes skoler 

med højere SOS. Denne sociale adskillelse er blevet opretholdt af tilladelsen til at afholde adgangs-

givende prøver og forældresamtaler, hvorefter skolen vurderer om elevens viden og socioøkonomi-

ske status er egnet til skolen. Dermed er skoler ikke blevet mere heterogene i elevsammensætnin-

gen og elever fra lave indkomstkvintiler, som Friedman argumenterede for frit ville kunne skifte 

skole, er stadig koncentrerede i lavt præsterende offentlige skoler. Forældres valg af skoler har i 

mindre grad afhængt af SIMCE resultater. Især forældre fra de laveste indkomstkvintiler har haft 

mindre fokus på SIMCE resultater på deres børns skole og mere fokus på skolens sammensætning 

af SOS og statussymboler.  

Med henblik på kvalitet af uddannelse hvilede Friedmans argument på at konkurrencen mellem 

voucherskolerne ville øge denne, da skolers økonomi vil afhænge af tiltrækningen af elever. Dette 

argument viser sig ikke at have hold, da forskere har fundet frem til, at uddannelsesreformen ikke 

har øget kvaliteten af undervisning i chilenske grund- og mellemskoler. Voucherskolerne har der-

imod haft en negativ effekt på offentlige skoler i en radius af tre kilometer. I områder med flere 

offentlige skoler har konkurrence deriblandt til gengæld vist sig at have en positiv effekt på kvalite-

ten af prøveresultater. Reformen har heller ikke haft nogen synlig effekt på prøveresultater i vou-

cherskoler. Forskellen på prøveresultater på de forskellige typer skoler afhænger i højere grad af 

gennemsnittet af SOS blandt skolens elever end den afhænger af, hvor meget forældre betaler i 

tillægsgebyrer. 

Stiglitz argumenterer for, at jo flere midler man tildeler en gruppe elever, jo bedre vil denne gruppe 

præstere. Stiglitz bruger en skoles budget som eksempel. Dette eksempel kan overføres til at gælde 
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en stats budget på uddannelse. I Chiles tilfælde har de offentlige udgifter til uddannelse været fo-

kuseret på elever fra lave indkomstgrupper. Disse investeringer har vist sig at have en positiv effekt 

på uddannelsesmobilitet blandt elever fra hjem med lave indkomster og korte uddannelser. En hø-

jere grad af denne gruppe elever gennemfører også mellemskolen. Præstationshullet i testresulta-

ter mellem elever fra de laveste indkomstgrupper til de højeste indkomstgrupper er også faldet, 

men det er dog stadig stort. 

Stiglitz argumenterer for, at et lands samlede afkast af uddannelse ville være højere, hvis det inve-

sterede samme beløb i alle elever. Dette har Chile ikke gjort efter demokratiet blev genindført, hvor 

flere programmer har været målrettet elever fra lave indkomstgrupper. Der har dog også været 

universelle reformer som JEC og SIMCE samt pensumreformer, der har været investeringer for at 

øge den overordnede kvalitet og præstationsniveau i uddannelsessystemet. Hvis man påtager for-

modningen om, at et højere uddannelsesniveau for alle indkomstgrupper medfører positive ekster-

naliteter for resten af samfundet, har der været en positiv udvikling siden 1990. 

Som det kan ses på udviklingen i testresultater på tværs af indkomstgrupper, er det tydeligt at de 

grupper, der har haft den største udvikling, er dem med lavest indkomst. Prøveresultater for elev-

grupperne med forældre med højest indkomst viser kun langsomme fremskridt og i nogle tilfælde 

forværres resultaterne. Dette stemmer overens med Stiglitz’ teori om, at hvis man investerede mere 

i en gruppe end en anden gruppe, så vil den gruppe der investeres mere i præstere bedre. Dette 

øger ikke produktivitetsafkastet af uddannelse ifølge Stiglitz. Hvorvidt dette er sandt vil blive disku-

teret yderligere i kapitel 6. 

5.8 Delkonklusion 

Efter Pinochets markedsorienterede uddannelsesreform blev indført ændrede uddannelsessyste-

mets struktur sig markant. Voucherskolerne blev en integreret del af systemet og overtog mange 

elever fra de offentlige skoler. Eftersom systemet nu var drevet af konkurrence, hvor målet var at 

tiltrække elever for at øge profit, begyndte eftertragtede skoler efter 1993 at opkræve indmeldel-

sesgebyrer samt afholde adgangsprøver og forældresamtaler i optagelsesprocessen. Da de efter-

tragtede skoler begyndte at udvælge elever ud fra deres SOS og præstationer, skabte dette en social 

adskillelse i skolesystemet. En social adskillelse som Friedmans teori om voucherskoler ellers skulle 
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forhindre. Den har resulteret i, at de laveste indkomstkvintiler hovedsageligt er indmeldte i offent-

lige skoler, det tredje og fjerde indkomstkvintil er hovedsageligt indmeldt i voucherskolerne, og den 

højeste indkomstgruppe er indmeldt i privatskoler. Disse socioøkonomisk homogene grupper har 

en betydning for eleverne senere i livet, hvor sociale netværk er vigtige, når eleverne træder ud på 

arbejdsmarkedet. En anden problemstilling ved social adskillelse i uddannelsessystemet er assorta-

tive mating. Dette ses især i gruppen med kortest uddannelse og gruppen med længst uddannelse. 

Det regenererer henholdsvis lav og høj humankapital i toppen og bunden af samfundet. Dermed 

kan det konkluderes, at selve strukturen af uddannelsessystemet ikke fremmer social mobilitet for 

alle.  

Hernæst er reformerne og initiativerne, der fulgte efter demokratiet blev genindført, blevet analy-

seret. Her kan det konkluderes, at Chile siden 1990 har set en stor stigning i gennemførsel af mel-

lemskolen blandt elever fra alle indkomstgrupper. Dette vidner om en positiv uddannelsesmobilitet. 

Flere faktorer har medvirket til denne fremgang. Ovenstående analyse har vist, at uddannelsesre-

formerne efter 1990 har bidraget til fremgangen. Der har især været fokus på at skabe et uddannel-

sessystem med mere lighed uanset SOS. Dette har øget fokus på de lavere indkomstgrupper, hvor 

flere programmer, P900 og MECE, har forsøgt at forbedre kvaliteten gennem investering i lærings-

materiale og pædagogisk støtte. Derudover har JEC, der var en overordnet reform for alle, søgt at 

øge testresultater hos elever gennem flere skoletimer. Den overordnede effekt på testresultater var 

ikke så betydelig som forventet. Derimod indikerer resultater, at JEC har haft en specifik, positiv 

effekt på de laveste indkomstgrupper, hvor både resultater steg mere end gennemsnittet og uddan-

nelsesniveauet steg. Efter SEP blev indført kunne der også observeres en stigning i gennemførsels-

procenten i det laveste indkomstdecil. Som Wales, Ali og Nicolai (2014) konkluderer, er det ikke én 

reform, der har haft afgørende betydning for fremgangen, men den samlede indsats. 

Ser man på præstationshullet i testresultater mellem de laveste indkomstgrupper og det højeste, er 

det blevet mindre. Det er dog en begrænset fremgang, og der er stadig et betydeligt hul imellem 

grupperne. SOS har en stor betydning for en elevs præstationsniveau i tests, og forklarer dermed 

meget af forskellen. SIMCE undersøgelser viser, at forskellen på testresultater blandt offentlige sko-

ler og voucherskoler, når SOS bliver taget i betragtning i læsning og fysik, ikke er betydelig. I mate-
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matik klarer voucherskolerne sig bedre efter SOS er medregnet og viser dermed en kvalitetsudfor-

dring i offentlige skoler. SOS er derfor en vigtig faktor at medregne i en analyse af forskellen på 

testresultater blandt de forskellige skoletyper. 

Investeringerne i uddannelsessystemet i Chile har siden 1990 haft en positiv effekt på social mobili-

tet. Den markante stigning i gennemførselsprocenten af mellemskolen vidner om, at alle indkomst-

grupper overordnet set har oplevet uddannelsesmobilitet. Det er også blevet bevist, at især børn af 

forældre med ingen eller kort uddannelse hovedsageligt har opnået et højere uddannelsesniveau. 

Dermed er det sikkert at graden af uddannelsesmobilitet er steget siden demokratiet blev genind-

ført. Hvorvidt den øgede uddannelsesmobilitet har en indflydelse på indkomstmobilitet er dog usik-

kert. Med hensyn til indkomstmobilitet er der eksterne faktorer, der har indflydelse på et individs 

jobmuligheder efter endt uddannelse. Disse kan blandt andet være diskriminering på baggrund af 

SOS. Der ses også mobilitetsbarrierer i de laveste og højeste indkomstgrupper. Hvis et individ er født 

i det laveste indkomstkvintil er dets chance for at nå op i det højeste indkomstkvintil minimal. Lige-

sådan er chancen for at et individ født i det højeste indkomstkvintil ender i det laveste. Dog er der i 

Chile en høj social mobilitet samt økonomisk lighed i samfundet, hvis det øverste indkomstdecil ikke 

medregnes. Dette viser den ekstreme koncentration af rigdom hos de 10 procent med højest ind-

komster i Chile.  
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6 Hvilken effekt har graden af mobilitet på Chiles økonomiske udvikling? 

Dette kapitel vil undersøge, hvilken effekt graden af social mobilitet har på Chiles økonomiske ud-

vikling. Kapitlet vil have fokus på, hvilken effekt et højere uddannet arbejdsmarked har på vækst, og 

om der er brug for højere uddannede. Dette vil blive undersøgt ved hjælp af eksisterende litteratur 

om social mobilitets indflydelse på økonomisk vækst. Denne litteratur vil blive sammenlignet med 

data om Chile. Derudover vil det blive undersøgt, hvorvidt udbuddet af uddannelser passer med 

efterspørgslen. 

6.1 PISA tests og effekt på vækst 

Social mobilitet kan have en positiv effekt på økonomisk vækst. Dette sker ved, at man med en 

større lighed i uddannelsessystemet vil skabe en øget masse af talenter og kompetencer i befolk-

ningen. Dette vil skabe en højere og mere innovativ humankapital. En højere grad af innovation kan 

have en betydning for et lands økonomiske vækst. En mangel på social mobilitet kan potentielt med-

føre en ineffektiv fordeling af talenter og kompetencer i de øverste lag af samfundet, hvilket bevir-

ker økonomisk vækst negativt. Politiske reformer med målet at fjerne disse forhindringer for social 

mobilitet kan forbedre fordelingen af et lands økonomiske ressourcer og dermed øge vækst (Causa 

& Johansson, 2010). Landes videnskapital har en stærk relation til længerevarende vækstrater. Der-

for hvis et land øger sin videnskapital, for eksempel gennem forbedret uddannelse, kan det i reali-

teten forvente en længerevarende økonomisk vækst (Hanushek & Woessmann, 2015). 

Hanushek og Woessmann (2015) argumenterer for, at det er kvaliteten af uddannelse, der er vig-

tigst, når virkningen på økonomisk vækst skal måles. Det gennemsnitlige antal af skoleår, som elever 

i et land opnår, er af mindre betydning, da kvaliteten af uddannelsessystemer varierer betydeligt 

blandt lande. Her bruger forfatterne eksemplet, at ingen ville formode, at elever i Japan (der gen-

nemsnitligt ligger højt i internationale prøver) vil lære det samme i løbet af et skoleår som en elev 

fra Peru (der gennemsnitligt ligger lavt i internationale prøver) (Hanushek & Woessmann, 2015). 

Derfor bør et land vurderes på dets præstationer i internationale prøver, og ikke på antallet af sko-

leår elever opnår, når det skal sammenlignes internationalt. 
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Effekten af uddannelseskvalitet er højere i lande med lav indkomst end den er i lande med høj ind-

komst. Hanushek og Woessmann (2010) erfarer, at et land bør fokusere på at forbedre kvaliteten af 

dets uddannelsessystem før det øger antallet af skoleår for befolkningen, da en længere uddannelse 

ikke nødvendigvis er ensbetydende med bedre kompetencer. For eksempel vil en person med hø-

jere uddannelse i et land med lav uddannelseskvalitet ikke blive anerkendt som værende højtud-

dannet i et land med høj uddannelseskvalitet (Hanushek & Woessmann, 2010). Forskelle i vækst 

blandt latinamerikanske lande er tæt forbundet til kognitive evner. Lande med højere kognitive ev-

ner har haft højere økonomisk vækst, hvis man ser over længere perioder (Hanushek & Woessmann, 

2015).  

Et lands uddannelseskvalitet kan dog være af mindre betydning, hvis ikke andre økonomisk frem-

mende faktorer som institutioner for markedet og et fungerende retssystem fungerer. Mangel på 

disse betyder muligvis at kognitive evner i udviklingslande blive brugt på socialt uproduktive aktivi-

teter. Dermed er kvalitet af et lands institutioner, samt kvalitet af uddannelse vigtig for økonomisk 

udvikling. Effekten af uddannelseskvalitet på vækst er betydeligt større i lande med produktive in-

stitutionelle rammer. Dog har kognitive kompetencer stadig en betydelig positiv effekt på vækst i 

lande med dårlige institutionelle miljøer, men en bedre institutionel infrastruktur vil forbedre effek-

ten markant (Hanushek og Woessmann, 2010). 

En vigtig faktor for at øge længerevarende økonomisk vækst er, at elever opnår et højt niveau af 

indlæring i skolen. De to fag der hovedsageligt bliver brugt til at måle elevers kognitive evner er 

matematik og fysik. Den potentielle økonomiske fortjeneste ved, at alle elever i et land opnår mini-

mum 420 point i PISA’s matematikprøve, kan være betydelig. 420 point i PISA’s matematikprøve er 

minimumsscoren for at opnå niveau to. Niveau to betyder, at en elev kan arbejde med simple algo-

ritmer, formler og procedurer til at behandle problemer. Eleven kan forbinde tekst med simple re-

præsentationer (graf, tabel, simpel formel). Fortolke og ræsonnere på et elementært niveau. Der er 

specielt tale om at kunne: fortolke en simpel tekst og forbinde den korrekt til en graf, at kunne 

fortolke en simpel tekst og beskrive og anvende en simpel algoritme,  fortolke en simpel tekst og 

anvende proportionalitets-ræsonnementer eller beregninger, fortolke et simpelt mønster, fortolke 

og anvende ræsonnementer i en praktisk kontekst, der involverer en simpel og almindelig anven-

delse af bevægelse, hastighed og tidssammenhænge, lokalisere relevante informationer i en graf og 
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aflæse grafværdier direkte samt opstille og anvende algoritmer og simple algebraiske formler (Lin-

denskov & Weng). 

I PISA undersøgelsen fra 2015 opnåede Chile et gennemsnit på 423 i matematik og 447 i fysik, hvilket 

vil sige et gennemsnit på 435 point af de to fag. Dette svarer til niveau to ud af de seks niveauer der 

er i begge prøver. Dog opnåede 45 procent af chilenske elever ikke et gennemsnitligt resultat over 

420 point i matematik og fysik i PISA 2015. 420 point, hvilket svarer til niveau to, ses som værende 

minimumsgrænsen for nødvendige kompetencer til at kunne deltage produktivt i en moderne øko-

nomi (OECD, 2015). Dette resultat var dog en forbedring siden 2000, hvor 55,5 procent af chilenske 

elever ikke opnåede et resultat over 400 point i matematikprøven (OECD, 2003). 

Såfremt Chile vedligeholder den nuværende kvalitet af undervisning, vil den økonomiske fremgang 

være lav. Ifølge OECD (2015) vil Chile i 2030 kunne opnå en virkning på den årlige BNP vækst på 0,57 

procent såfremt alle chilenske elever går i mellemskole og tilegner sig niveauet for basale færdighe-

der i PISA. Hvis alle elever som minimum bare tilegner sig basale færdigheder i PISA tests vil det 

have en effekt på 0,48 procent årligt. Derimod ville effekten kun være 0,09 procent i 2030, hvis 

kvaliteten af uddannelse ikke ændrer sig fra, hvad den var i 2015 (OECD, 2015). 

Man måler kvalitet af uddannelse ved at regne gennemsnittet af resultater i internationale mate-

matik og fysik tests. Det giver et billede af den gennemsnitlige uddannelsespræstation for hele ar-

bejdsmarkedet. Dette måleredskab omfatter de samlede kognitive evner, ikke kun dem der udvikles 

i skolen. Dermed bliver evnerne inkluderet i vækstanalysen, uanset om de er udviklet derhjemme, i 

skolen eller andetsteds (Hanushek og Woessmann, 2010). Hanushek og Woessmann (2015) forbin-

der en stigning i et lands PISA gennemsnit på 10 point fra 400 point til 410 point til en stigning på 

0,13 procent i BNP vækst årligt. Jo højere op det gennemsnitlige PISA resultat for et land er, jo større 

en effekt har den på BNP vækst. Derfor vil en stigning fra 500 point til 510 point give en stigning på 

0,35 procent højere vækst på BNP vækst årligt (Hanushek & Woessmann, 2015). Sammenhængen 

mellem PISA testresultater og økonomisk vækst kan ses i Figur 6.1.1. Denne viser, at Chile ligger lavt 

i prøveresultater i forhold til andre lande, og hvilken betydning dette har for økonomisk vækst. Fi-

guren viser hvilket potentiale for økonomisk vækst, der er i at øge kvaliteten af undervisning. 
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Figur 6.1.1 Bedre kvalitet af uddannelse skaber økonomisk vækst 

 

OECD (2015) 

 

Der er dog sket en fremgang i kvaliteten af undervisning i Chile. Hvis man observerer Chiles udvikling 

i PISA tests siden 2000 (Figur 6.1.2), kan der ses en fremgang fra et gennemsnit på 399,5 (hvilket 

svarer til niveau et i PISA), til et gennemsnit på 435 point i 2015 (svarer til niveau to i PISA). En 

stigning på 35,5 procent i gennemsnittet af PISA testresultater på 15 år vil ifølge Hanushek og 

Woessmann (2015) have en gennemsnitlig årlig effekt på BNP vækst på et sted mellem 0,13 procent 

og 0,35 procent. Dette viser, at forbedrede testresultater, som opnås gennem en højere kvalitet af 

uddannelse har en positiv effekt på Chiles økonomiske udvikling. Det understreger vigtigheden af at 

få skabt lighed i uddannelsesmuligheder i grundskolen og mellemskolen og øge kvaliteten af uddan-

nelse for alle. Som Figur 6.1.2 viser, er udviklingen af PISA resultater stagneret med en stigning på 

kun ét point siden 2009. Dette indikerer, at der er brug for politisk handling for at forbedre kvaliteten 

af uddannelse. Disse politiske handlinger bør ifølge OECD (2015) fokusere på, at alle elever som 

minimum skal opnå niveau to i PISA test og gennemføre mellemskolen. OECD (2015) estimerer, at 

dette vil give en stigning på 0,57 procent årligt på BNP vækst. 
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Figur 6.1.2 

 

(OECD, 2016; OECD, 2014; OECD, 2007; OECD, 2003) 

 

Det lave niveau af uddannelse ses som et problem på arbejdsmarkedet. I en undersøgelse hvor 1033 

deltagende chilenske virksomheder skulle vælge den største hindring på arbejdsmarkedet, var dår-

ligt uddannede ansatte det største problem for 22,1 procent af virksomhedsejerne. Dermed var det 

ifølge undersøgelsen det andet største problem kun overgået af landets arbejdsmarkedslove, der 

fik 23,8 procent af stemmerne. 40,7 procent af virksomhedsejere og direktører ser den lave uddan-

nelsesmæssige kvalitet af Chiles arbejdskraft som en stor hindring for produktivitet. Dette er højere 

end gennemsnittet for resten af OECD landende og resten af verden, hvor tallene for samme pro-

blem er henholdsvis 17,3 procent og 21,7 procent (Enterprise Surveys World Bank Group, 2010). 

Dette antyder en stor utilfredshed med kvaliteten af uddannelse på det chilenske arbejdsmarked, 

som kan være en hindring for landets produktivitet.  

6.2 Videregående uddannelse og vækst 

Uddannelse er på længere sigt en af de mest afgørende faktorer for et lands økonomiske vækst. Et 

uddannelsessystem med høj kvalitet af undervisning skaber et innovativt arbejdsmarked, der er rigt 

på viden og kan konkurrere i en globaliseret verden (OECD, 2015). Derfor er det vigtigt for et land 
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som Chile at blive ved med at forbedre dets uddannelsessystem. Der er også set en betydelig frem-

gang i den chilenske videregående uddannelsessektor. Antallet af indmeldte på videregående ud-

dannelser er steget betydeligt siden 1980. Dengang var 12 procent af elever indmeldt videregående 

uddannelser og lå betydeligt under OECD’s gennemsnit på 31 procent. I 2011 overhalede Chile OECD 

gennemsnittet og havde nu 70,5 procent af studerende indmeldte på videregående uddannelser. 

Den seneste procentsats fra 2013 lå på 78,7 (OECD, 2015).  

Antallet af chilenere der tager en videregående uddannelse er steget i alle indkomstkvintiler siden 

1990. Dengang var andelen af indmeldte fra de forskellige indkomstgrupper på videregående ud-

dannelser generelt lav. Det laveste indkomstkvintil havde 4,5 procent indmeldte, hvor ind-

komstkvintil to, tre, fire og det højeste havde henholdsvis 7,4 procent, 12,1 procent, 21,1 procent 

og 39,7 procent indmeldte. I 2013 var der sket en markant fremgang. Nu var 34,4 procent fra det 

laveste kvintil, 38,4 fra kvintil to, 48,7 fra kvintil tre, 59,8 fra kvintil 4 og 89,6 procent fra det højeste 

indkomstkvintil indmeldte på en videregående uddannelse (OECD, 2015). 

Det er dog ikke altid associeret med højere økonomisk afkast til individet at tage en videregående 

uddannelse. Der er en betydelig spredning i nettoafkastet af højere uddannelse, og en betydelig 

andel af de studerende kan risikere at få et negativt afkast. Dette betyder, at for en markant del af 

dimittender fra videregående uddannelser vil deres indkomst have været højere, hvis de ikke havde 

taget en videregående uddannelse. Bæredygtig vækst kræver et arbejdsmarked med relevante 

kompetencer og evner. Ifølge González-Velosa et al (2015) er det dog ikke sikkert, hvorvidt systemet 

med videregående uddannelse i Chile leverer disse kompetencer og evner. 

Forskning indikerer, at den udvidede dækning af videregående uddannelser i Chile har betydet en 

forringelse af kvaliteten af undervisning. Det er typisk videregående tekniske uddannelser, som gi-

ver et negativt økonomisk afkast i forhold til de private omkostninger et individ har betalt for ud-

dannelsen. Dette er fordi, at der i højere grad på denne type uddannelser er elever med lav SOS 

indmeldt. Derudover skyldes det også, at der er forskel på afkast af en specifik uddannelse, alt efter 

hvilken institution den er taget på. Det skyldes, at staten ikke tager hensyn til hvilke uddannelser, 

der efterspørges af arbejdsmarkedet, hvilket især rammer tekniske uddannelser som uddannes til 

en bestemt type job (González-Velosa et al, 2015).  
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Universitetsgrader i Chile har i gennemsnit et positivt afkast på 62 procent. Derimod har tekniske 

uddannelser i gennemsnit ikke et profitabelt afkast. Her ses en sats tæt på eller lig med nul procent. 

Dette betyder, at for størstedelens vedkommende vil det have været mere profitabelt ikke have 

taget en videregående teknisk uddannelse, men i stedet fundet et job efter at have gennemført 

mellemskolen (González-Velosa et al, 2015). 

78 procent af dimittender med en universitetsgrad får et positivt afkast af deres uddannelse. Der-

imod får 49 procent af individer med en teknisk videregående uddannelse et positivt afkast og 51 

procent får et negativt. Dette viser, at der ikke bliver givet nødvendig information fra statens side 

omkring hvilket udfald uddannelser giver, når man skal ud på arbejdsmarkedet. Dermed er der brug 

for, at staten afklarer, hvilke uddannelser arbejdsmarkedet efterspørger, for at vide hvilke uddan-

nelser højere uddannelsesinstitutioner bør udbyde. Dette vil skabe et mere dynamisk arbejdsmar-

ked med øget produktivitet (González-Velosa et al, 2015). 

6.3 Resultater sammenlignet med Joseph Stiglitz 

Stiglitz mente, at kompenserende investering i uddannelsessystemet ville skabe mindre produktivi-

tet i samfundet. Dette afsnit erfarer, at det har en stor effekt på et lands økonomiske vækst, at alle 

elever som minimum opnår niveauet for basale færdigheder i PISA prøver. Dette kapitel har ikke 

fundet frem til, om produktiviteten og effekten på økonomisk vækst vil være højere hvis staten in-

vesterer mere i de dygtigste elever eller giver et fladt beløb til alle, som beskrevet i afsnit 3.2.4. 

Dette har ikke været muligt, da der ikke har været forskning, der har målt dette i forhold til Chile. 

Derfor stemmer resultaterne i dette kapitel ikke overens med Stiglitz’ påstand om at et lands pro-

duktivitet er højere, hvis staten investerer mere i de dygtigste elever eller subsidierer et fladt per-

elev beløb til alle. 

6.4 Delkonklusion 

I dette kapitel er det blevet undersøgt hvorvidt social mobilitet har en indflydelse på Chiles økonomi. 

Resultaterne indikerer, at det har den. En højere uddannelsesmobilitet, hvor elever opnår en højere 

og bedre uddannelse end deres forældre, viser sig at have en positiv økonomisk effekt på økonomisk 

vækst. Her viser undersøgelser, at resultater i internationale tests af elever, som for eksempel PISA, 

har en indflydelse på et lands økonomi, da højere kognitive kompetencer hænger sammen med 
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økonomisk vækst. Chile har siden 2000 opnået en samlet resultatforbedring på 35,5 point i PISA. 

Dette betyder, at arbejdsmarkedets kognitive kompetencer forbedres, hvilket vil påvirke langtids-

varende økonomisk vækst positivt. Dog er der siden 2009 set en stagnering i fremgangen i Chiles 

PISA prøveresultaterne. Dette kan betyde, at der er et behov for politisk handling for at øge kvalite-

ten af uddannelse. Derudover opleves andre uddannelsesmæssige problemer. Ifølge en undersø-

gelse ser 40,7 procent af chilenske virksomhedsejere og direktører den lave kvalitet af arbejdskraft 

efter endt uddannelse som en betydelig hindring for produktivitet. Denne andel af utilfredse virk-

somhedsejere er højere end gennemsnittet blandt OECD lande og i resten af verden. Derudover 

oplever størstedelen af dimittender fra videregående tekniske uddannelser at få et negativt afkast 

af deres uddannelse. Deres professionelle situation havde været bedre såfremt de ikke havde taget 

en videregående uddannelse. Dette vidner om en mangel på information og regulering af uddan-

nelser i forhold til hvad arbejdsmarkedet efterspørger. Den universelle stigning i kvalitet af uddan-

nelse samt den øgede gennemførselsgrad af mellemskolen i Chile, viser sig altså at have en positiv 

effekt på landets økonomiske vækst. Dog er der nogle problemstillinger, der skal løses for at Chile 

kan få større gavn af landets uløste potentiale.  
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7 Konklusion 

7.1 Resultater 

I denne afhandling har jeg arbejdet med følgende problemformulering: 

Hvordan ændrede Chiles uddannelsessystem sig, da militærdiktaturet overtog magten i midten af 

1970erne frem til 1990erne, hvor demokratiet blev genindført? Hvordan påvirkede de efterføl-

gende reformer under demokratiet den sociale mobilitet og derved forholdene for varig økono-

misk vækst i Chile? 

Arbejdet med at svare på problemformuleringen er sket gennem indsamling af empiri fra videnska-

belige artikler og data. Resultaterne af denne afhandling vil blive beskrevet herunder.  

Uddannelsessystemet i Chile ændrede sig fra at være administreret af staten, til at blive styret af 

kommunerne rundt omkring i landet efter Pinochets uddannelsesreform trådte i kraft. Vouchersko-

ler er en form for privatskoler, som modtager per-elev tilskud fra staten. Sammen med offentlige 

skoler og privatskoler, var voucherskoler nu en del af uddannelsessystemet. Dette spredte elever 

ud på de forskellige typer skoler. Per-elev støtten til voucherskoler og offentlige skoler blev skabt 

for at øge kvaliteten af uddannelse gennem konkurrence blandt skolerne. Denne konkurrence skulle 

presse skolerne til at tilbyde den bedst mulige kvalitet af undervisning, for at tiltrække flere elever. 

Decentraliseringen af administreringen af skolerne til kommunerne medførte at kommunerne skulle 

finansiere dele af uddannelsesudgifter. Dette betød at skoler i kommuner med høje indkomster 

modtog større økonomisk støtte, end skoler i kommuner med lavere indkomster, da disse ikke 

havde råd til at give samme tilskud. Voucherskolerne overtog en stor del af elever fra offentlige 

skoler i årene efter implementeringen af uddannelsesreformen, hvilket medførte at flere offentlige 

skoler var nødt til at lukke. 

Der er flere faktorer der vejer ind, når udviklingen af social mobilitet i uddannelsessystemet skal 

måles. Strukturen der blev skabt af Pinochets uddannelsesreform, og indebar indførelsen af vou-

cherskoler og et fladt per-elev tilskud, for at skabe kvalitet af undervisning gennem konkurrence har 
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været med til at danne social adskillelse på baggrund af SOS i skolerne. Det er sket ved at voucher-

skolerne har udvalgt de bedste elever, som oftest kommer fra familier med middelindkomst og høj-

middelindkomst. Elever fra lave indkomstgrupper er derimod indmeldt i offentlige skoler, mens de 

rigeste elever er indmeldt i privatskoler. Dermed er der en tydelig fordeling af chilenske elever på 

baggrund af deres SOS i skolerne. Dette skaber homogene grupper i skolerne, hvilket har en betyd-

ning for elevers netværk, når de senere skal ud på arbejdsmarkedet. Her vil elever fra skoler med 

højere gennemsnitlig SOS have bedre netværk. Dermed kan det hæmme social indkomstmobilitet 

for individer fra lavere indkomst. Uddannelsesreformen skabte derudover en højere grad af assor-

tative mating blandt de to kvintiler med kortest uddannelse og de to kvintiler med længst uddan-

nelse, og graden er generelt høj i Chile. Dette har betydning for individers humankapital, og hæm-

mer social mobilitet for dem med kortest uddannelse og laveste indkomst. Derudover har forskning 

ikke fundet bevis for at Pinochets uddannelsesreform forbedrede kvaliteten af undervisning i Chile, 

men til gengæld skabte den et godt miljø for forretning i uddannelsessystemet. Dermed er der intet 

belæg for at Friedmans teori om voucherskoler mindsker social adskillelse eller øger kvaliteten af 

undervisning i Chiles tilfælde. 

Uddannelsesmobiliteten er til gengæld steget markant siden 1990, hvor procentdelen af elever der 

gennemfører mellemskolen er steget for alle indkomstgrupper. Især de laveste indkomstgrupper 

har haft en stor fremgang i gennemførsel af mellemskolen siden demokratiet genindførtes. Der ek-

sisterer dog stadig et betydeligt hul i gennemførslen af mellemskolen blandt elever fra hjem med 

lave indkomster i forhold til dem fra med højere indkomster. Dermed er der overordnet set sket en 

positiv udvikling siden 1990, som til dels skyldes den samlede indsats i investeringer i reformer og 

programmer, og til dels den økonomiske vækst der sås gennem 1990erne. De målrettede program-

mer har hovedsageligt haft fokus på at forbedre kvaliteten af undervisning for de lavest præste-

rende elever, der oftest kom fra områder med lav indkomst. Der har været en kompenserende in-

vestering (som Stiglitz nævner i afsnit 3.2.4) for at øge ligheden i resultater i uddannelsessystemet. 

Resultatet af disse investeringer har været positive for elever fra lav SOS. Derimod har prøveresul-

tater for elever af højere SOS ikke vist nogen betydelig udvikling. Dette bekræfter Stiglitz’ teori om, 

hvis staten investerer mere i dem der økonomisk har mindst end dem der har mest, så vil dem der 

har mindst forbedre deres resultater. Der ses dog stadig en betydelig afstand i testresultater mellem 
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elever fra lav og høj SOS. Det kan dermed konkluderes at reformerne og de kompenserende inve-

steringer i elever fra lav SOS, har haft en positiv virkning på gennemførsel af mellemskolen for den 

chilenske befolkning. Prøveresultaterne er steget for dem med lavest indkomst, mens dem med 

højest indkomst ikke har set en lige så stor fremgang.  

Afhandlingen finder belæg for at uddannelsesmobilitet og højere testresultater i internationale prø-

ver som PISA, har en positiv effekt på et lands økonomisk vækst. Dog er Chiles resultater i prøver 

som PISA lave på trods af en stigning på 35,5 point siden 2000. Denne positive udvikling ifølge for-

skere en givet en længerevarende betydning i landets økonomiske vækst. Det vil dog give en poten-

tielt endnu større effekt på Chiles økonomiske vækst såfremt at Chile løfter alle elever over grænsen 

for basale evner i PISA tests. Derudover finder afhandlingen, at Chile ville øge afkastet af videregå-

ende uddannelser, hvis højere uddannelsesinstitutioner tilpasser deres udbud af uddannelser efter 

arbejdsmarkedets behov, da store dele af nogle uddannelsesgrupper oplever at få et negativt afkast 

af deres uddannelse. I nogle tilfælde kunne individer med fordel have fundet et job efter mellem-

skolen og have fået et højere afkast. Samtidig længes arbejdsmarkedet efter bedre kvalitet af ar-

bejdskraft, hvilket vil øge produktiviteten. Dermed har det haft en positiv effekt på økonomisk vækst 

for Chile at den sociale mobilitet er steget, da dette har øget videnskapitalen i landet. Samtidig er 

der et stort potentiale for økonomisk vækst såfremt landets uddannelseskvalitet øges yderligere. 

7.2 Fremtidig forskning 

Et interessant emne til fremtidig forskning vil være at se på om den positive udvikling i uddannel-

sesmobilitet, der er set siden 1990, vil fortsætte i de kommende generationer, og dermed øge det 

gennemsnitlige uddannelsesniveau yderligere. Hypotetisk set vil udviklingen være en stigning af ele-

ver der fortsætter uddannelse efter mellemskole og opnår en videregående uddannelse. 
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