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Inledning

ÅRSREDOVISNING
för budgetåret 1997
Skolverkets verksamhet under 1997 har varit omfattande. Genom att skapa och förse skolväsendet med kunskap om svensk skola, dess villkor, verksamhetsformer och resultat, och
genom olika utvecklingsinsatser och tillsyn har Skolverket verkat för att svensk skola utvecklas mot de nationellt fastlagda målen.
Skolväsendet omfattar från barnomsorg till vuxenutbildning ca 2,3 miljoner elever och
280 000 skolledare, lärare och annan personal. Dagligen innesluter skolväsendet således ca
29 % av den svenska befolkningen.
Skolverket är en relativt ny myndighet som under sina verksamhetsår har utvecklat sin
organisation och prövat olika former för verksamheten och sättet att arbeta. Utvecklingen
kommer att fortsätta och arbetsformernas effektivitet prövas hela tiden och utvecklas därmed.
För att uppnå bästa möjliga resultat samarbetar Skolverket ofta med andra organisationer
och myndigheter med målsättningen att utnyttja de mest effektiva kanalerna för att brett nå ut
med kunskap om skolan och ge underlag för skolans förändring. För att driva nationell skolutveckling och bidra till lokal skolutveckling arbetar Skolverket med olika former för kunskapsspridning och utvecklingsarbete. Så har till exempel nätverk mellan kommuner och mellan
skolor etablerats för att erfarenheter skall kunna diskuteras och utnyttjas.
Skolverket har en högt och adekvat utbildad personal, som upplever sina arbetsuppgifter
som intressanta, men också som omfattande. Organisationen är flexibel bland annat genom
att det finns ett stort utrymme inom olika projekt för experter.

Satsning mot mål- och resultatstyrning högt prioriterat
Förändringen av den politiska styrningen och införandet av en tydlig mål- och resultatstyrning ställer precisa krav på huvudmännens förmåga att följa, värdera och kontrollera skolans verksamhet. Denna utveckling har gått långsamt. Det finns olika skäl till detta.
Skolverket har under 90-talet på olika sätt försökt påverka utvecklingen av lokala system för
uppföljning, utvärdering och tillsyn. Under året har Skolverkets verksamhet intensifierats
inom ramen för en specifik handlingsplan för att påskynda den lokala utvecklingen mot ett
mål- och resultatstyrt system, för att därigenom verka för utvecklingen av skolan och för en
likvärdig skola. Satsningen har inriktats mot att stärka kommunernas förmåga att genom
egen uppföljning, utvärdering och tillsyn styra sin skola. Ett brett register av utvecklings- och
informationsinsatser har riktats och riktas till kommuner och skolor under 1997 och 1998. I
handlingsplanens första steg har seminarier hållits, där verksledningen har mött och diskuterat med de för skolan ytterst ansvariga politikerna i kommunerna. Seminarierna har täckt
in hela landet – alla kommuner har bjudits in och har med några få undantag också deltagit.
Resultatet bedömer Skolverket som gott, seminarierna bedömdes som viktiga för den fortsatta utvecklingen. Den breda Tillståndsbeskrivningen, som Skolverket genomförde under
hösten tyder också på att 2/3 av kommunerna under 1997 mer aktivt har börjat arbeta med
utvärderingar för att styra skolverksamheten. Skolverkets insatser utifrån handlingsplanen
har haft en inverkan på denna utveckling. Alla kommuner känner till de särskilda insatserna
och majoriteten upplever motiven för satsningen som tydliga.
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Det finns en klar utveckling mot att huvudmännen utvecklar system för uppföljning,
utvärdering och tillsyn, och att den kunskap man skapar sig om den egna skolverksamheten också nyttjas i styrningen av skolan, inte minst vad gäller fördelning av resurser. Även
om denna utveckling kan noteras måste ändå en oro uttryckas över hur och med vilken
takt genomförandet av den förändrade styrningen av skolan skett. Nedskärningar av
resurser till skolan ställer krav på tydliga underlag för bedömning av konsekvenser och för
en optimal fördelning av resurser. Skolverket menar att det fortfarande finns brister i
kommunernas förmåga att styra verksamheten. Samtidigt skall till detta påstående fogas
att det finns kommuner som utvecklat väl fungerande system och strategier. Bland annat
genom att stimulera ökat samarbete mellan kommuner ger Skolverket möjligheter till
utbyte av erfarenheter och låter därigenom de goda exemplen vara drivande för utvecklingen.

Stöd till reformeringen av grundskolan- och gymnasieskolan
Skolverket har som ett verksövergripande mål för 1997 haft att för regering och skolhuvudmän ge en bild av reformgenomförandet, för att därigenom skapa underlag för åtgärder
och för att därigenom stödja kommuner och skolor inom områden som är kritiska för
reformgenomförandet. Allt detta med det yttersta syftet att eleverna ska ges möjlighet att nå
målen för utbildningen.
Skolverket har utvärderat hur skolan tar ansvar för att genomföra reformeringen, vilka
resultat som nås och vilka konsekvenser reformeringen kan få för elever med studiesvårigheter. Bland annat har fem gymnasieprogram utvärderats med avseende på hur väl utformning och elevresultat överensstämmer med intentioner och mål.
Årets arbete har lett fram till att det nu finns en tydligare bild av reformgenomförandet
och hur eleverna når målen för utbildningen. De nya prov- och betygssystemen har i sig
också tydliggjort och lyft fram problemen i skolan, men också lett till att kreativa elevstödjande lösningar börjat tas fram för att hjälpa eleverna att nå utbildningsmålen.
Skolväsendets omfattning och volym ger utrymme för en rad mycket olika bilder av
skolans verksamhet. Skolans verksamhet och resultat är av betydelse för samhällsdebatten.
De förändringar som skolan genomgår är dock svåra att beskriva och få utr ymme för i det
offentliga samtalet. Skolverkets studier av attityderna till skolan, som görs vart tredje år,
visar att allmänhetens förtroende för skolan minskar, däremot har föräldrar fortfarande
ett gott förtroende. Eleverna uppskattar nu mer än tidigare lärarnas arbete. Lärarna känner sig däremot inte så uppskattade och upplever sin arbetsbörda som tyngre. Men samtidigt uttrycker också alltfler lärare att de fått utrymme för utveckling. Det är således en bild
som ger olika nyanser. Framträdande i de bilder som olika utvärderingar ger visar att
utrymmet för elevinflytande fortfarande inte utnyttjas och att för många elever uppfattar
skolan som meningslös. Skolverket menar att dessa tendenser är ytterst allvarliga. Det är
med denna bild som fond behovet av att utveckla system för lokal uppföljning, utvärdering och tillsyn blir tydligt. Det är viktigt att de positiva förändringarna fångas upp och tas
till vara.
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I sitt reformstöd har Skolverket under 1997 med flera insatser riktat sig direkt till skolan
och eleverna. Med broschyren ”Bakom bokstäverna” har Skolverket tydliggjort för eleverna
deras rättigheter och ansvar och elever har i allt större utsträckning engagerats i Skolverkets
projekt och deltagit i seminarier.
Vidare har Skolverket gjort stora satsningar på en rad tematiska utvecklingsarbeten och
på uppbyggandet av nätverk för att ta till vara erfarenheter.
Resultaten från svensk skola kan i ett internationellt perspektiv sägas vara goda. I flera
olika internationella undersökningar har Sverige visat på goda och mycket goda studieresultat. Det gäller elevers kunskaper i främmande språk och det gäller matematik och naturvetenskap. I det senare fallet har för första gången resultaten från sista året i gymnasieskolan
studerats. Svenskt samhällsliv ställer stora krav på läsförmåga. Internationella jämförelser, av
den vuxna befolkningens förmåga att läsa och förstå text, visar att svenskar har den ojämförligt högsta kompetensen. I dessa studier visas också att eleverna lämnar skolan med en hög
förmåga. Vidmakthållandet och utvecklandet av denna förmåga sammanhänger med fortsatta utbildningsmöjligheter. Skolan ger grundläggande förutsättningar för ett livslångt
lärande.
Den pågående reformeringen av skolväsendet sker mot bakgrund av förändrade krav i
samhälls- och arbetsliv. Skolverket bedömer att det sker en förändring som svarar mot allt
högre krav, men också att denna förändring ställer stora krav på kommunernas förmåga att
nyttja resurser och att möta personalkrav och inte minst elevers och föräldrars behov av
inflytande.

För en likvärdig skola
Decentraliseringen av skolväsendet liksom ökad valfrihet, inte minst genom fristående skolor, innebär att variationerna i skolväsendet ökar. Samtidigt ligger målet om en likvärdig
utbildning fast, det vill säga en skola som ger barn och unga samma möjligheter.
Likvärdigheten är en av de centrala frågorna för huvudmännen.
Målstyrningen och det nya betygssystemet innebär att skolans resultat blivit alltmer synliga. Medborgarnas berättigade krav på insyn och påverkan måste, menar Skolverket, mötas.
Likvärdigheten handlar i hög grad om att göra skolans förutsättningar, arbetsformer och
resultat synliga. Skolverket har på olika sätt påverkat huvudmännen att utveckla skolans
redovisning av sitt arbete och sina resultat och genom studier skapat kunskap kring likvärdighet men också mellan skolekonomi, likvärdighet och resultat.
Skolverkets huvuduppgift är att bevaka att de nationella utbildningsmålen nås, och att
genom kontroll av och information om läget bidra till att en likvärdig utbildning erbjuds.
Verktyg i strävan mot en likvärdig utbildning är bl a den nationella statistiken och de nationella proven som Skolverket utvecklar och erbjuder skolorna. Som ett effektmål för 1997
har Skolverket haft att målet om en likvärdig utbildning ska ha diskuterats bland ansvariga
för skolan och att olika vägar ska ha prövats för att främja målet.
Enligt en undersökning som Skolverket gjort menar 84 procent av förvaltningscheferna i
kommunerna att målsättningen om en likvärdig utbildning har diskuterats. I en del kom-
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muner tycks diskussionen om likvärdighet ständigt pågå. En sådan diskussion förs speciellt
vid skolnedläggningar och satsningar på nya skolor. Likvärdigheten har också diskuterats
vid resursfördelning, i samband med resursfördelning till elever med behov av särskilt stöd,
samt även när det gäller det nya betygssystemet och etablering av fristående skolor. Hälften
av kommunerna har kunnat ange vidtagna åtgärder för att främja en ökad likvärdighet.
Vägar som prövats är att använda de nationella proven, att genom kompetensutveckling
skapa samma möjligheter för mindre skolenheter som för större, genom att förstärka enheter som är extra belastade, skapa IT-pedagogiska nätverk, extra IT-satsningar på vissa områden och att bevaka att elevernas basbehov tillgodoses. Av svaren att döma har Skolverket
bidragit till diskussionen om en likvärdig utbildning.
Målet om en likvärdig utbildning är dock inte ett mål som fullt ut kan nås utan kräver
fortsatta och skilda insatser för överskådlig tid.

En skola i utveckling
Skolverket har under 1997 fortsatt den omfattande satsningen på lokal skolutveckling
genom kompetensutveckling inom sju nationellt prioriterade områden som inleddes under
1996. Områdena är Värdegrunden i praktisk tillämpning, Att arbeta med mål och resultat,
Elevers inflytande och arbetssätt i skolan, Läs- och skrivutveckling, Bild och media,
Internationalisering och IT i undervisningen. Satsningen innebär att ett 30-tal s k rapportörer genom besök i ett större antal skolor har arbetat med att ge en bild av hur man lokalt
arbetar med skolutveckling och vilka kompetensutvecklingsbehov som finns. Insatser kommer också att leda till att intressanta exempel sprids och att nätverk byggs. Hela insatsen
kommer att utvärderas.
En stor del av Skolverkets skolutvecklingsprojekt genomförs i samarbete med andra myndigheter eller organisationer, vilket Skolverket bedömer som ett effektivt sätt att utveckla
svensk skola. Så har t ex Skolverkets satsning för att öka intresset för naturvetenskap och teknik – NOT-projektet – genomförts i samarbete med Högskoleverket. Intresset för naturvetenskap och teknik har också ökat vilket märks av mängden sökanden till det naturvetenskapliga programmet i gymnasiet.

Tillsyn inom nationella nyckelområden
Skolverkets övergripande målsättning för tillsynsverksamheten är att främja utvecklingen av
skolväsendet mot de nationella målen genom kontroll av att statliga bestämmelser efterlevs.
Skolverkets tillsyn har under verksamhetsperioden ökat i omfattning och till stor del varit
inriktad på nationella brist- eller nyckelområden. Kvaliteten på tillsynen har varit hög även
om handläggningstiderna varit långa i förhållande till målsättningen. I stort sett all kritik
mot en huvudman har lett fram till att åtgärder vidtagits och även att åtgärder i förebyggande syfte genomförts av huvudmannen. Många beslut har fått ett stort genomslag i massmedia och sannolikt härigenom haft en betydande effekt.
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På väg mot nya uppgifter
Under 1997 har Skolverket fått många nya uppgifter. Barnomsorgen, kunskapslyftet och de
särskilda kvalitetsgranskningarna är några. Under året har Skolverket planerat och kunskapsmässigt mobiliserat inför dessa uppgifter och bedömer nu förutsättningarna vara goda
för att hantera de nya uppgifterna. De kommer att kräva justeringar och utveckling av
Skolverkets arbetsformer och organisation och en sådan utveckling pågår.
Skolverkets samlade bedömning av skolväsendet är att skolan ger resultat på en hög internationell nivå. Det pågår omfattande förändringar av skolor, av arbetssätt och arbetsformer.
En grundläggande förutsättning för en fortsatt utveckling är att kommunerna fullt ut tar sitt
ansvar för skolan och därmed skapar bra informationssystem för att följa skolan och kunna
göra förutsättningar, arbetsformer och resultat synliga för medborgarna. I perspektiv av livslångt lärande är det viktigt att skolan inte bara ger bra grund för vidare kunskapsinhämtning, den måste också kunna skapa en lust och vilja att lära. Det finns många bilder av en
verksamhet, där eleverna känner att de inte har inflytande och där uppgifterna för eleverna
förefaller vara obegripliga eller meningslösa. Att lära utan mening ger knappast någon
grund för fortsatt lärande. Det är Skolverkets uppfattning att mer måste riktas mot att ta till
vara den positiva utveckling som nu sker. I syfte att så göra är det viktigt att den centrala skolmyndigheten arbetar med att bygga upp kontakter, finna vägar att sprida kunskap och olika
erfarenheter och därmed än mer finna samarbetsformer mellan olika huvudmän.
Stockholm den 27 februari 1998

Ulf P. Lundgren
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BILDER AV SVENSK SKOLA

I det följande ges en sammanfattning av ett antal områ-

oktober det tredje gymnasieåret fick ungefär 80 procent

den om tillståndet i skolan som bygger på aktuella resul-

slutbetyg. Ytterligare ungefär 5 procent fick sifferbetyg

tat och kunskapsöversikter som tagits fram av

eller en blandning av nya och gamla betyg. Bland elever

Skolverket under 1997.

med de nya slutbetygen hade 83 procent av eleverna på

Några grundfakta

het. Andelen var högst på naturvetenskapsprogram-

Omkring 990 000 elever går läsåret 1997/98 i grundsko-

met med 91 procent. Av alla betyg i kärnämneskurser

lan. Antalet beräknas öka till 1 065 000 läsåret 2001/

var 96 procent minst godkända och fyra procent icke

2002 och därefter minska något. Antalet elever i fristå-

godkända.

nationella program grundläggande högskolebehörig-

ende skolor ökar fortfarande och omfattar nu nästan 3

Antalet elever i komvux har fortsatt att öka och var

procent av antalet elever i grundskolan. Allt fler elever

hösten1997 ungefär 226 000 – en ökning med 30 pro-

går i särskola och särvux. Elevantalet i obligatorisk sär-

cent från hösten 1996. Elevökningen beror dels på den

skola har ökat kraftigt (drygt 10 procent) läsåret

fortsatt höga arbetslösheten och dels på att staten läm-

1997/98. En jämförelse av elevutvecklingen över en sex-

nar bidrag till utbildning av arbetslösa och den natio-

årsperiod inom särskolans och särvux olika delar visar

nella satsningen på kunskapslyftet. Staten finansierade

att den relativt största ökningen av antalet elever skett

en allt större del av vuxenutbildningen. 1994 och 1995

inom särvux, en ökning med knappt 50 procent till

finansierade statsbidragen en femtedel och 1996 nästan

4000 elever hösten 1997. Under samma tidsperiod

30 procent av de totala kostnaderna.

ökade elevantalet inom den kommunala vuxenutbildningen med 61 procent.

Hösten 1997 tjänstgjorde 125 500 lärare och skolledare i olika skolformer. Nästan 90 procent av dem hade

Andelen elever i grundskolan som saknade betyg i

pedagogisk utbildning och drygt 60 procent fanns i

minst ett ämne har ökat med 0,2 procentenheter (från

ålderskategorin 35–54 år. Ungefär 3 700 lärare tjänst-

5,8 procent) efter att ha varit oförändrat i två år. Den

gjorde i fristående grund- och gymnasieskolor.

grupp som saknar minst två betyg har däremot minskat

Den totala kostnaden för det svenska skolväsendet

med 0,1 procentenhet per år från våren 1995 och

uppgick 1996 till ca 77 miljarder kronor – en ökning

omfattade våren 1997 2,7 procent av totalt antal elever

från 1995 med ungefär 3,5 miljarder kronor. De kom-

som avslutat årskurs 9. Medelbetyget för elever som slu-

munala huvudmännens kostnader, i fasta priser, ökade

tat grundskolan har fr o m läsåret 1990/1991, varit oför-

med 3,7 miljarder kronor. Överföringen av huvudman-

ändrat 3,21 fram till våren 1996 då det ökade till 3,22.

naskapet för särskolan från landstinget kan förklara en

Våren 1997, det sista året med relativa betyg i grundsko-

del av ökningen. Utbyggnaden av komvux står också för

lan, hade medelbetyget ökat med 0,03 procentenheter

en stor del av kostnadsökningen.

till 3,25.
Nästan alla elever, 98 procent, som slutade grundskolan våren 1997 fortsatte till gymnasieskolan. 85 procent

Sverige deltar sedan några år i en världsomspännande

kom in på sitt förstahandsval. Antalet elever på individu-

undersökning som anordnas av The International

ella program minskade med drygt 500 elever till ca

Association for The Evaluation of Educational

13 000 medan andelen på specialutformade program

Achievement (IEA) i matematik och science. Studien

ökade med ca 600 till drygt 5 000.

kallas TIMSS, Third International Mathematics and

De elever som avslutade gymnasieskolan våren 1997
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Science Study.

var de första med betyg enligt det nya betygssystemet. Av

Under året presenterades resultatet från det praktis-

dem som fanns i nationella program i gymnasieskolan i

ka kunskapsprovet, the Performance Assessment. 1995

Bilder av svensk skola

presenterades den teoretiska delen. De svenska 13-

klarar provet med minst betyget Väl godkänd.

åringarna presterar i den praktiska delen bra i ett inter-

Kvinnorna klarar provet i Svenska B betydligt bättre

nationellt perspektiv. Av de tolv länder som genomfört

än männen, medan könsskillnaderna är små i matema-

undersökningen på ett korrekt sätt placerar sig de sven-

tik. I moderna språk klarar kvinnorna bättre de provde-

ska eleverna på tredje plats efter Singapore och

lar som innehåller fri skriftlig och muntlig produktion.

Schweiz.

På provdelarna som testar läsförståelse och hörförståel-

Två undersökningar av gymnasieelevers kunskaper i
matematik och naturvetenskap har genomförts. En har

se är könsskillnaderna mindre men oftast till kvinnornas fördel.

som målgrupp ”elever i samtliga avgångsklasser” våren

En jämförelse (1996–97) av elevers kunskaper i eng-

1995. Den andra undersökningen är ”specialistunder-

elska i Sverige, Frankrike och Spanien visar att de sven-

sökningen” i matematik och fysik. Här deltar endast ele-

ska elevernas resultat är goda i ett internationellt per-

ver med naturvetenskaplig- teknisk inriktning.

spektiv. De svenska eleverna presterade överlag bättre

I studien med ”elever i samtliga avgångsklasser” del-

på samtliga skrivuppgifter. Denna undersökning som

tar 21 länder varav åtta uppfyllt kraven på urval. De

även fokuserade på undervisningsmetoder visade att

svenska eleverna presterar ett mycket högt resultat. I

goda resultat av undervisningen nåddes genom aktiv

matematik är Sveriges resultat signifikant bättre än alla

språkanvändning i autentiska situationer.

andra länders resultat med undantag av Schweiz och i
naturvetenskap är Sveriges resultat högst.

Föräldrainflytandet ökar sakta

Vad gäller resultatet i matematik för ”specialistgrup-

Ansvaret för skolan har decentraliserats och samhälls-

pen” har av tio länder endast Frankrike och Ryssland

förändringar, som t ex minskad auktoritet för vuxna och

säkerställt högre resultat än Sverige. I fysik presterar ele-

fler elever med utländsk bakgrund, har gjort att tidigare

ver från Norge och Sverige de högsta resultaten. I både

klassrumsstrategier delvis måst överges. Nya strategier

matematik och fysik är pojkarnas resultat signifikant

prövas. En sådan är att inte bara involvera eleverna utan

högre än flickornas i praktiskt taget samtliga länder

också föräldrarna i skolans verksamhet, i styrningen av

inklusive Sverige. Det kan ändå noteras att de svenska

läroprocesserna och i arbetet med att skapa ordning.

flickorna har ett högre resultat än pojkarna i den inter-

Flertalet kommuner hade redan1993 avsnitt i sina

nationella gruppen. En studieuppmuntrande familje-

skolplaner som behandlade elev- och föräldrainflytan-

bakgrund och en positiv inställning till den egna förmå-

det och var i färd med att skapa olika former av samverk-

gan i ämnet visar sig vara viktiga ingredienser för ett gott

ansorgan. Idag förekommer olika varianter av samråds-

resultat.

förfarande som förvaltningsråd, samrådsgrupper, skol-

Resultat från insamlingen av kursproven i gymnasies-

råd, enhetsråd, föräldraråd m.m. och försöksverksam-

kolan vårterminen 1997 visade att de allra flesta skolor

het med lokala styrelser med föräldramajoritet. De loka-

väljer att delta i de nationella kursproven i svenska, eng-

la styrelserna ligger i huvudsak i små kommuner med

elska och matematik. I kurserna Svenska B, Engelska A

ett invånarantal upp till 50 000. Det är ofta de resursstar-

och Engelska B är det ungefär nio av tio elever som kla-

ka föräldrarna som engagerar sig och en stor andel av

rar provet med minst betyget Godkänd och i Matematik

de skolor som har lokal styrelse har varit nedläggnings-

A är det åtta av tio. Skillnaden mellan olika program är

hotade. På samtliga skolor omfattar den lokala styrel-

mycket stor, framför allt gällande resultaten i matema-

sens befogenheter hela skolan. Initiativet har till ca 3/4

tik. På vissa program klarar endast hälften av eleverna

tagits lokalt och till en mindre andel av nämnden eller

gränsen för godkänt i Matematik A samtidigt som de

kommunfullmäktige. Få kommuner redovisar någon

allra flesta eleverna på Naturvetenskapsprogrammet

form av utvärderingsplan. De styrelseuppgifter som
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förekommer mest är arbete med skolans arbetsmiljö,

na i skolan – såväl den egna som den i grupp. Skoltrötta

program för mobbning, samarbete hem och skola, den

elever i år 9, visar aktuell forskning, ser exempelvis den

lokala arbetsplanen, friluftsverksamheten och skolans

kunskap som skolan förmedlar som redan förutbe-

val. Det finns idag (januari 1998) 93 lokala styrelser

stämd av läroplan och lärare. De upplever sig inte som

inrapporterade.

medskapare av kunskap. Många elever ser dessutom

Det finns en tydlig koppling mellan skolornas resul-

användbarheten av den kunskap de får i skolan enbart

tat och elevernas socio-ekonomiska bakgrund. De fristå-

som en språngbräda mot nästa mål. Fortfarande anser

ende skolornas elever upplever sig ha ett starkare föräl-

många lärare att elevernas medverkan i undervisningen

drastöd än eleverna i grundskolan. Bland föräldrarna

inte är nödvändig för att studieresultaten skall förbätt-

till de fristående skolornas elever finns också en mar-

ras. Det är främst när det gäller trivsel- och miljöfrågor

kant större andel högutbildade.

som de tycker att elevernas inflytande bör stärkas.
Eleverna uppger att de inte är insatta i kursplanerna

Elevinflytandet viktigt för lärandet

och målen för undervisningen och att de därför har

Skolan har av tradition uppdraget att fostra elever och

svårt att påverka. Eleverna har heller inte varit delaktiga

ge dem nödvändig kunskap för arbetsliv och medbor-

i arbetet med utformningen av lokala betygskriterier.

garroll. Principen att eleverna skall ha inflytande är inte

Det finns också skillnader när det gäller attityder till

ny. Redan1946 års skolkommission lyfte fram skolans

inflytande mellan flickor och pojkar och mellan elever

ansvar för elevernas demokratiska fostran och personli-

på program med yrkesämnen och övriga program i

ga och sociala utveckling. De senaste styrdokumenten

gymnasieskolan. Pojkar t.ex. upplever generellt högre

lyfter också fram värden som individuell frihet och val-

grad av medinflytande än vad flickor gör. Elever med

frihet. Eleverna skall ha ett inflytande i skolan som

invandrarbakgrund anser att de får vara med och

växer med stigande ålder. Elevinflytandet i skolan är

bestämma i ungefär lika hög grad som svenska elever i

inget som ligger vid sidan av skolans egentliga uppgift

grundskolan. Fortfarande begränsas elevernas möjlig-

och som kommer vid sidan av kunskapsinhämtandet.

heter att påverka till sådant som ligger utanför undervis-

Två perspektiv på elevinflytande kan läggas. Dels det

ningen. Elevernas rättsliga ställning i skolan är svag. Det

informella inflytandet över det egna lärandet, dels det

är t.ex. få beslut som rör elever som kan överklagas till

formella via t.ex. klassråd, elevråd och skolkonferenser.

oberoende instans. Arbetsmiljölagen gäller dock nume-

Många elever idag känner sig utlämnade och maktlö-

ra alla elever. I den finns bestämmelser om elevskydds-

sa i skolan. I alltför stor utsträckning anser de att de sak-
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ombud som ska utses av eleverna.

nar inflytande över såväl sitt eget lärande som skolsitua-

En del av hindren för elevinflytande i undervisning-

tionen i stort. Det finns många tänkbara förklaringar till

en har påtagliga samband med läroboken, dess funktio-

glappet mellan verklighet och mål. Gemensamt för de

ner och starka ställning. Lärarens pedagogiska grund-

flesta är att de pekar på skolan som en trögrörlig institu-

syn bestämmer läromedlens plats i undervisningen. I

tion och på elevinflytande som ett komplext och mång-

traditionell klassundervisning har läroboken en domi-

tydigt begrepp. Beroende på om det är elevkollektivets

nerande funktion och möjligheterna till elevinflytandet

möjligheter till demokratisk påverkan eller om det är

är mindre. Det tycks dock vara så att elever som kollektiv

varje enskild elevs möjlighet att styra det egna lärandet

har ganska stort indirekt inflytande över undervisning-

som behöver förändras, är det olika aspekter av skolans

en. Lärare väljer exempelvis skilda läroböcker i kärnäm-

verksamhet som måste identifieras och bearbetas. Det

nen för de studie- och för de yrkesförberedande gymna-

krävs bl.a. en förändrad syn på elever och deras rätt till

sieprogrammens elever utifrån uppfattningar om ele-

inflytande och skyldighet att ta ansvar för läroprocesser-

verna som kollektiv och vad som är lämpligt för dem.

Bilder av svensk skola

Lärare, elever och föräldrar uttrycker en vilja att för-

i allmänhet att deras möjligheter till inflytande är stör-

ändra undervisningen i riktning mot t.ex. mera själv-

re i karaktärsämnena. Den bild som framträder tydli-

ständigt arbete och mer användning av ny teknik. Fler

gast i en utvärdering av gymnasieskolan, är den där

lärare använder idag datorn i undervisningen och anta-

läraren styr och bestämmer i och skolledaren utanför

let datorer har också ökat kraftigt.1997 års kartläggning

klassrummet.

av tillgången till datorer visar att 87 procent av de kom-

Elevernas inflytande över sin utbildning varierar

munala gymnasieskolorna och 56 procent av grundsko-

mellan olika gymnasieskolor beroende på olika kursut-

lorna har uppkoppling till Internet. Sedan 1995 har till-

bud och möjligheter till kursval och kurskombinatio-

gången till Internet i grundskolorna ökat med 235 pro-

ner. Många elever uppger att valfriheten kan upplevas

cent. Numera delar sex elever på en dator i gymnasies-

som problematisk och pekar på brister i studiehandled-

kolan och 13 elever på en dator i grundskolan. Antalet

ningen. De anser att de inte får tillräcklig information

lärare per dator i gymnasieskolan är två och i grundsko-

och att de har svårigheter med att värdera den informa-

lan delar sju lärare på en dator. Det blir allt vanligare att

tion de får.

datorerna placeras i klassrummen. Det finns dock inga

När det gäller elevinflytandet inom vuxenutbildning-

säkra svar på om datorstödd undervisning ger ökad kre-

en visar utvärderingar att elevrådsverksamhet och for-

ativitet och bättre inlärningseffekter. Däremot visar det

mellt inflytande spelar en ganska obetydlig roll. Det är

sig att datorer i undervisningen ger ett ökat intresse för

de informella kontakterna med rektor och övrig perso-

skolarbetet.

nal som de vuxenstuderande framhåller och som de

Elevinflytandet har många gånger en annan karaktär

säger sig vara nöjda med. Den dominerande typen av

i gymnasieskolan än i grundskolan eftersom utbildning-

elevinflytande är den som utövas i klassrummet i mötet

en är socialt och på annat sätt mer uppdelad. De flesta

mellan lärare och elev. Inflytandet över arbetssätt och

gymnasieskolor har bildat olika typer av samverkansor-

redovisningsformer är marginellt. De vuxnas erfarenhe-

gan där elever är representerade. Eleverna verkar i flera

ter tas sällan tillvara i undervisningen och den starkt

fall uppleva de informella påverkanskanalerna som

lärarstyrda undervisningen är den förhärskande. De stu-

betydligt effektivare än de formella. Den demokratiska

derande är i allmänhet nöjda med det inflytande de har

processen på många skolor verkar fungera otillfredsstäl-

och lämnar gärna över planeringsansvaret till lärarna.

lande. Den tid som avsatts för gemensamma samrådsträffar är begränsad och kanalerna till övriga elever

Elever i behov av särskilt stöd ökar

otydliga. När det gäller lokala styrelser med elevmajori-

Varken barn med eller i behov av särskilt stöd är – eller

tet är fem gymnasieskolor anmälda.

bör vara – någon enhetlig grupp. Problem hos barn kan

Få elever i gymnasieskolan anser sig ha möjlighet att

vara tillfälliga och övergående. Elever som behöver sär-

diskutera de kunskaper de redan har, skulle kunna ha

skilt stöd har enligt lagstiftning och förordning en ovill-

eller borde ha utifrån egna behov och önskningar. De

korlig rätt att få det. Förhållanden inom barnomsorg

har heller inte mycket att säga till om när det gäller prov

och skola kan både bidra till och förebygga svårigheter i

och hemuppgifter. Eleverna anser att det är viktigt att

skolarbetet. Alla barn behöver stöd i förskolan och sko-

de ges möjlighet till inflytande över undervisningen

lan, några behöver särskilt stöd under vissa perioder,

men har svårt att förklara på vilket sätt och i vilka for-

andra under hela skoltiden.

mer. Hur eleverna kan påverka undervisningen funge-

Detta gör att bedömningen av den kraftiga ökning av

rar också olika inom en skola beroende på lärare och

antalet barn i behov av särskilt stöd, som nu rapporteras

kurs. Möjligheterna till inflytande i kärn- respektive

från majoriteten av kommunerna, är svår att göra. År

karaktärsämnena är generellt sett olika. Eleverna anser

1995 uppgav 80 procent av kommunerna att antalet ele-
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ver i behov av särskilt stöd ökat under perioden 1991 –

som alla ungdomar går i gymnasieskolan, även elever

1994. Denna ökning fortsätter under 1997, enligt 80 pro-

som är lågt motiverade för studier. Våren 1995 uppgav

cent av kommunerna. Det rör sig framför allt om elever

ungefär en femtedel av eleverna i grundskolans år 9 att

med läs- och skrivsvårigheter, elever med koncentrations-

de hellre skulle vilja arbeta. Det nya betygssystemet och

svårigheter och utagerande elever. Enligt rektorernas

kraven på godkända resultat för övergång mellan

uppfattning är ökningen de senaste två åren lika stor i

grundskolan och gymnasieskolan innebär att skolors

grundskolan som i gymnasiet, medan undersökningen

förmåga att klara undervisningen för alla elever, fokuse-

1995 visade att ökningen var störst inom gymnasieskolan.

ras på ett nytt sätt. I det tidigare relativa betygssystemet

Av de fristående skolorna uppger drygt 53 procent

var ettor och tvåor bara ”relativt” låga betyg, inte absolut

att antalet elever i behov av stöd har ökat under senaste

underkända. Idag har skolan och eleverna krav på sig

året. Antalet inskrivna elever i särskolan har ökat med

att nå godkänt betyg, vilket innebär en ny stressfaktor.

16 procent under 1990-talet. Det finns dock stora varia-

Kommunaliseringen av särskolan har gjort denna

tioner mellan kommunerna. Även inom specialskolan

mera tillgänglig och attraktiv för föräldrar. Då stödet till

har antalet inskrivna elever ökat, med tre procent mel-

elever i särskilda behov minskar i grundskolan, framstår

lan åren 1995/96 och 1996/97 och inte mindre än 15

särskolan som ett alternativ för elever som tidigare kla-

procent över de senaste fem åren. I absoluta tal är grup-

rades i grundskolan. Fortfarande är dock inskrivningen

perna särskole- och specialskoleelever små.

i särskolan på en rimlig nivå i förhållande till förväntat

Ökningen av antalet elever i särskolan och special-

antal, drygt 1 procent i riket. Med särskolans integre-

skolan måste för det första sättas i relation till de vaga

ring i grundskolan blir inskrivningen i särskola avdra-

och varierande definitionerna, vilket gör den samman-

matiserad. Ett annat sätt att uttrycka detta på är att sär-

lagda bedömningen osäker. Arbetslösa föräldrar, skils-

skiljande lättare accepteras om det sker i ett integrerat

mässor, ekonomiska och sociala problem medför att

sammanhang.

många barns uppväxtförhållanden kan vara svåra.
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Samhällsförändringarna ställer krav på en flexibel

Mindre stöd till alla

skola, som kan möta barn med nya utmaningar och ett

Stödet till elever har minskat under senare år, men har

förändrat arbetssätt, vilket är en process på lång sikt. Dit

fortfarande en stor omfattning. Trettiofem procent av

hör att kraven på kvaliteten i människors läs- och skriv-

eleverna i en årskull hade någon form av stödåtgärd vid

kunnighet har ökat. Kommunernas besparingar på sko-

något tillfälle under årskurs 3–6, under åren 1991 – 1996.

lans område har sannolikt bidragit till att synliggöra ele-

Fler pojkar än flickor fick stödundervisning, i årskurs 6

vers problem på ett annat sätt än tidigare, då dessa lätta-

fick var femte pojke stöd jämfört med var tionde flicka.

re kunde hanteras inom ramen för befintliga resurser.

Stödet ges oftare i mellanstadiet än på högstadiet, oftare

Tendensen att i ökad utsträckning diagnosticera elevers

till barn till ej facklärda arbetarföräldrar än till barn

problem och de nya diagnoser som under senare år fått

från tjänstemannahem och oftare till elever som får

ökad genomslagskraft är resursgenererande i sig, vilket

undervisning i svenska som andra språk. Andelen elever

kan innebära en upplevelse av att problemen ökat. Även

som fått stödundervisning har minskat. Stödåtgärderna

i gymnasieskolan gör en majoritet av skolorna idag kart-

var 1995 tillbaka på den nivå som uppmättes 1980.

läggningar och individuella diagnosticeringar ev ele-

Skillnaderna mellan pojkar och flickor kvarstår.

vers svårigheter. En annan orsak kan vara gymnasiere-

Andelen elever som läsåret 1996/1997 fick stöd i

formen, som innebär ett annat och en större andel teo-

gymnasieskolan varierade mellan 2 och 27 procent.

retiskt innehåll i program med yrkesämnen. Den förän-

Medianvärdet var 6 procent. Elever med synliga och

drade arbetsmarknaden innebär också att idag så gott

diagnosticerade behov fick lättare stöd, medan elever

Bilder av svensk skola

med mera diffusa problem av social karaktär, koncen-

till verksamheten har varit föremål för uppmärksamhet

trationssvårigheter eller bristande motivation, uppgavs

och debatt. De ekonomiska resurserna till skolan ökade

svårare att hantera. Elever som fick undervisning i sven-

under en lång följd av år. Ett trendbrott i denna utveck-

ska som andraspråk fick också stöd.
Gymnasieskolan är i en utbyggnadsfas. Många nya

ling ägde dock rum i början av 1990-talet. Besparingar
har härefter genomförts i skolan.

gymnasieskolor har tillkommit, nya gymnasieprogram

Mellan 1991 och 1996 minskade den totala kostna-

har startats och elevantalet har vuxit. Det innebär att

den per elev i grundskolan med 10 procent. Detta mot-

kommunerna på många håll satsat extra resurser på

svarar 5 700 kronor per elev i genomsnitt. Resurserna

gymnasieskolorna. Fyrtio procent av rektorerna i en stu-

till undervisning har dragits ner ännu kraftigare medan

die, som omfattade 46 skolor, ansåg att resurserna för

kostnaderna t ex för lokaler och skolmåltider har ökat.

elever i behov av särskilt stöd ökat, medan 25 procent

Lärartätheten i grundskolan har mellan 1991 och 1996

menade att de minskat. Samtidigt menade en majoritet

minskat med 13 procent. Den ökade integrationen mel-

av både rektorer och speciallärare att den nuvarande

lan skolan och barnomsorgen under 1990-talet har

tillgången på resurser var otillräcklig. Detta gick ut över

dock sannolikt minskat effekterna av den minskade

elever i program med yrkesämnen, svaga elever på de

lärartätheten. Integrationen har inneburit att förskollä-

natur- och samhällsvetenskapliga programmen och ele-

rare och fritidspedagoger i många kommuner numera

ver med mindre uttalade behov.

deltar i undervisning och andra aktiviteter under skol-

Både i Skolverkets tillsynsutredningar och i 1997 års

dagen.

Tillståndsbeskrivning finns uppgifter som tyder på att

Mellan 1995 och 1996 har besparingarna i grundsko-

kommunerna sviktar i sin uppgift. Under 1995–1997

lan nästan stannat upp på riksnivå. Jämfört med 1995 är

genomfördes tillsynsutredningar i 19 kommuner som

totalkostnaden liksom undervisningskostnaden i stort

bland annat avsåg elevernas möjligheter att nå kun-

sett oförändrad räknad per elev. Situationen varierar

skapsmålen och rätt till stöd, främst inom grundskolan

dock mellan kommunerna.

men i några fall inom gymnasieskolan. I en tredjedel av

I jämförelse med grundskolan har utvecklingen i

dessa kommuner förekom att elever inte fick stöd trots

gymnasieskolan under början av 1990-talet varit lugnare

att de hade behov av det.

vad gäller besparingar. Komvux har vuxit under 1990-

Anställda i kommuner och skolor stöder denna upp-

talet både till omfattning och ekonomiska resurser.

fattning. Svaren från 1997 års Tillståndsbeskrivning

I samband med kommunaliseringen av skolan och

visar att det, jämfört med studien 1995, är färre skolor

införandet av ett nytt statsbidragsystem fanns det farhå-

som har kunnat tillgodose elevernas behov av särskilt

gor om att skolan skulle få svårt att hävda sig i konkur-

stöd. Andelen elever som fått sina behov tillgodosedda

rensen om de totala kommunala resurserna. Landets

har minskat under de senaste två åren i 23 procent av

kommuner har naturligtvis, bl a beroende på olika

grundskolorna och 13 procent av gymnasieskolorna.

strukturella behov, valt att prioritera resurserna olika.

Motsvarande siffror vid 1995 års mätning av förändring-

För att få en bild av hur resurserna har prioriterats på

arna av erhållet stöd var 19 respektive 8 procent (jämfö-

nationell nivå mellan 1990 och 1996 har en samman-

relse mellan 1992 – 1995).

ställning gjorts av varje politikområdes kostnadsandel
av kommunsektorns totala bruttokostnader. Vissa juste-

Skolans resurser

ringar av bruttokostnaderna har gjorts för att få jämför-

Utbildningen har under senare år tillmätts en stor bety-

barhet över tid. Tidsserien över kostnadsutvecklingen

delse för den samhällsekonomiska utvecklingen.

för skolsektorn visar att skolsektorns andel av kommu-

Skolsektorn och tilldelningen av ekonomiska resurser

nernas totala kostnader har minskat med knappt en
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procent, från 29 procent till 28,1 procent mellan 1990

Skolverket genomför för att på detta sätt få erfarenhet

och 1996. Elevantalet i skolsektorn har dock ökat med

av att arbeta med uppföljning och utvärdering.

5,5 procent under motsvarande period.
Beslut om ekonomiska resurser påverkar arbetssituationen i skolorna. Tillgången på ekonomiska resurser

Målstyrningen och de generella statsbidragen till kom-

påverkar skolornas organisation, personaltäthet, till-

munerna har medfört att det kommunala handlingsut-

gång till olika personalkategorier, gruppstorlekar, antal

rymmet och ansvaret har ökat. Detta ökade handlingsut-

lärartimmar, tillgången till läromedel och lokaler samt

rymme och ansvar har bl a använts till ett omfattande

lokalernas skick. Detta är så långt man kan följa de klara

kommunalt förnyelsearbete, som lett till att variationer-

sambanden. Skolan är allt mindre den enda plats där

na i den kommunala styrningen av skolan, liksom i

man lär sig. Informationsflödet är stort i samhället. Var

utvecklingen av skolverksamheten överhuvudtaget är

och hur eleverna inhämtar sina kunskaper blir allt svå-

stora. Skillnader i de lokala förutsättningarna sätter såle-

rare att kartlägga. Resultat från olika studier som

des sin prägel både på styrningen och på skolans verk-

Skolverket genomfört inom det skolekonomiska områ-

samhet, vilket ju också var ett av syftena med den ändra-

det har utgjort utgångspunkt för Skolverkets dialog

de ansvarsfördelningen mellan stat och kommun.

med representanter för kommunala skolhuvudmän

De stora variationerna mellan kommunerna gör det

och fristående skolor vid tolv seminarier om skolan och

relevant att peka på några skilda tendenser i den pågå-

ekonomin under hösten 1996 och våren 1997. I semina-

ende utvecklingen.

rierna har 550 personer deltagit. Cirka 200 kommuner

Fortfarande pågår ett organisatoriskt förändringsar-

och landsting och cirka 60 fristående skolor har varit

bete i kommunerna men i betydligt mindre omfattning

representerade.

än i början av 1990-talet och av en annan karaktär.

Erfarenheterna från diskussionerna med represen-

Visserligen finns det exempel på stora genomgripande

tanter för skolhuvudmännen kan sammanfattas i följan-

förändringar av hela den kommunala organisationen, t

de punkter:

ex i de kommuner där stadsdels- eller kommundels-

• Skolhuvudmännens uppfattning är att avreglering

nämnder införts men det typiska är snarare justeringar i

och decentralisering kommit för att stanna. Inställ-

befintlig organisation. Den pågående integreringen av

ningen till den nya ansvarsfördelningen är positiv och

barnomsorg och skola leder exempelvis till att dessa frå-

något som man menar måste bestå. Den nya rollför-

gor i ökad utsträckning samlas i en nämnd. Överhuvud-

delningen är emellertid inte alltid så väl genomarbe-

taget ökar integreringen av och samverkan mellan verk-

tad och Skolverkets beskrivningar av hur styrningen

samheter både inom kommunen och mellan kommu-

är tänkt att fungera har varit en ”aha-upplevelse” för

nerna. I det senare fallet är en mer eller mindre forma-

många seminariedeltagare.

liserad samverkan mellan kommuner beträffande gym-

• Besparingar kräver ett nytt sätt att tänka. Det upplevs
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Styrning och lokalt ansvar

nasieskolan ett tecken på detta.

som lättare att förändra synsättet i grundskolan än i

I statens styrning av skolan ställer staten vissa krav på

gymnasieskolan. Det nya läraravtalet upplevs ge möjlig-

kommun och skola på hur de formella delarna i mål-

heter till förändring och nytänkande. Lärarlag anses

styrningen skall vara organiserade. Det gäller kravet på

vara ett bra led i utvecklingen av en skolas verksamhet.

kommunal skolplan, på dess innehåll och på uppfölj-

• Uppföljning och utvärdering är ett område där de

ning och utvärdering av planen och på motsvarande sätt

flesta kommuner inser att det måste ske en kompe-

kravet på lokal arbetsplan för den enskilda skolan.

tensutveckling. Ett antal kommunrepresentanter har

Tanken bakom denna konstruktion är att dessa doku-

visat ett stort intresse för att delta i studier som

ment kan och skall ha en styrande funktion.

Bilder av svensk skola

I princip uppfyller samtliga kommuner statens krav

blir därmed viktiga redskap för respektive ansvarsområ-

på att en skolplan skall finnas. Då det gäller de lokala

de och vars resultat är tänkt att fungera som underlag

arbetsplanerna är bilden ännu inte lika fullständig även

för att förbättra verksamheten. I samtliga kommuner

om en majoritet av kommunerna även här når upp till

görs idag uppföljningar av verksamheten. Dessa har

de statliga kraven. Om detta faktiskt också innebär att

olika karaktär och omfattning och rör t ex ekonomin,

dessa planer har avsedd funktion är osäkert. Det inne-

betygen, resultaten från de nationella proven och sko-

bär å sin sida inte att kommunen inte styr sin skola utan

lans arbetsmiljö. Då det gäller utvärderingar, dvs en

att skolan styrs med hjälp av andra verktyg än skolpla-

bedömning av skolans resultat, är bilden inte lika posi-

nen, t ex via kommunens budget och exempelvis med

tiv. Även här görs i många kommuner utvärderingar av

hjälp av andra slags måldokument.

delar av skolans resultat men ofta saknas den systematik

I ett målstyrt system är kontrollen av att de uppsatta

och långsiktiga planering som vore önskvärd.

målen faktiskt nås central. Uppföljning och utvärdering
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DETTA ÄR SKOLVERKET

Skolverket skall bidra till skolans utveckling genom

många orter i landet och en centralt placerad fältled-

uppföljning, utvärdering, särskilda utvecklingsinsatser

ning. Dessutom finns en verksstab och enheter för till-

och genom tillsyn. Skolverket skall aktivt verka för kvali-

syn, fristående skolor och svensk undervisning i utlan-

tetsutveckling inom skola och barnomsorg.
Ett övergripande mål för det offentliga skolväsendet
är en nationellt likvärdig utbildning för barn, ungdo-

det, forskning, juridik, information, ekonomi och personal. Några större organisatoriska förändringar har
inte genomförts under året.

mar och vuxna. Ansvaret för detta har kommuner och

Huvuddelen av fältavdelningens arbete är program-

andra skolhuvudmän. Skolverket har det nationella

styrd vilket innebär att fältavdelningens medarbetare

ansvaret för att bevaka detta mål.

leder och deltar i nationella projekt och att fältorganisa-

Skolverkets kostnader inklusive utbetalade bidrag

tionen medverkar i programverksamheten.

omfattade enligt resultaträkningen ca 3, 5 (1,9) miljarder kronor inkl. transfereringar. Kostnadsökningen

Personal

beror på Kunskapslyftet. Kostnaderna för Skolverkets

Skolverket hade 236 (240) tillsvidareanställda den 31

verksamhet har under året uppgått till 373, 3 miljoner

december 1997. 40 procent av personalen arbetade i de

kronor. Beloppet omfattar driftkostnader på samtliga

11 fältenheterna. Antalet årsarbetskrafter för tillsvidare-

anslag där Skolverket disponerar medel för sin egen

anställda var 204 (218). 12 (14) personer arbetade del-

verksamhet inklusive driften av Europaskolorna.

tid, varav 3 (4) med delpension. 11 (17) personer var
helt tjänstlediga. Under året har antalet tillsvidarean-

Skolverkets uppgift

ställda minskat men totalt sett har antalet årsarbetskraf-

Skolverkets huvuduppgifter är att

ter varit väsentligt högre genom att 10 extra undervis-

– samla in, sammanställa och analysera information

ningsråd varit projektanställda inom fältorganisatio-

samt sprida kunskap om svensk skola och barnomsor-

nen. 7 personer har också vikarierat för tjänstlediga

gen och utbildningens kvalitet,

medarbetare och 94 experter på projektbasis har anli-

– bidra till nationell skolutveckling samt ta fram
och revidera styrdokument för skolan,
– informera riksdagen, regeringen och skolhuvudmännen om tillståndet i skolan,
– bevaka den nationella likvärdigheten i skolan och
enskilda elevers rätt.

tats vilket gör att antalet årsarbetskrafter i realiteten
uppgick till 270. Dessutom har 30 rapportörer varit
anställda i projektet Skola i utveckling och 17 lärare
varit anställda vid europaskolorna.
Personalomsättningen var något lägre än föregående år – 10 (13) procent. Av de fast anställda slutade 24
(31) personer under budgetåret, varav 6 (10) med

Skolverkets verksamhet är indelad i fem program:

ålderspension eller pensionsersättning. Under tiden 1

Uppföljning, Utvärdering, Nationell skolutveckling,

januari 1998 – 31 december 2002 beräknas 24 personer

Tillsyn och Forskning. Inom programmen har 102 nya

avgå med ålderspension.

projekt påbörjats och 81 avslutats.

Skolverket upphandlade experter för 28 (19) mkr
och konsulttjänster för 152 (103) mkr. Större delen av
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Skolverkets organisation

konsulttjänsterna avsåg statistiktjänster från SCB,

Skolverket har en central del i Stockholm och en fältor-

utveckling och konstruktion av prov samt rektorsutbild-

ganisation som täcker landet. Skolverket är uppdelat i

ningen.

fyra avdelningar: uppföljning, utvärdering och utveck-

Genom den förhållandevis stora rekryteringen

ling samt en avdelning för fältorganisationen. Fältavdel-

under året har Skolverket medvetet satsat på att bredda

ningen består av 11 enheter som är lokaliserade till lika

kompetensen och sänka medelåldern. Dessutom har

Detta är Skolverket

hänsyn tagits till könsfördelningen på de enskilda enhe-

personalen arbetsinnehållet och utrymmet för egna

terna. Utan att göra avkall på kompetensnivå har under-

initiativ. Verksamhetsmålen är kända och uppskattade

representerat kön prioriterats. Medelåldern bland de

av ca 90 procent. Relationerna till arbetskamrater och

fast anställda har sjunkit och var 47 (49) år. Fördel-

närmaste chef är goda och den fysiska arbetsmiljön får

ningen kvinnor/män har blivit något jämnare och var

ett mycket gott betyg. Det stora problemet enligt

55/45 (62/38) procent.

undersökningen är stressen. Arbetsmängden upplevs

Personalens utbildningsnivå är hög. 83 (82) procent

för hög och uppgifterna för många. Det som skapar

av personalen har minst akademisk examen. Bland per-

stress är också brister i planeringen, oklarheter i

sonalen finns personer med lärar- och skolledarbak-

ansvarsfördelningen och oklarheter i bedömnings-

grund, pedagoger, sociologer, psykologer, historiker,

grunder för vad som är god kvalitet. 25 procent är miss-

statsvetare, statistiker, naturvetare, språkvetare, juris-

nöjda med sin lön.

ter, ekonomer och journalister. Stora satsningar har
även detta budgetår gjorts för att ytterligare höja de

Kvalitetsarbete

anställdas kärnkompetens. Främst har verket satsat på

För att säkra kvaliteten i resultatet av Skolverkets arbete

massmedia-, statistik-, skoljuridik- för valtnings- och

har fr o m 1997 ett kvalitetssystem gällt med ett antal kri-

ADB-utbildningar. Alla nyanställda genomgår en

terier i två ”kvalitetsgrindar” som skall uppfyllas inom

omfattande introduktionsutbildning för att snabbare

projekt och innan de får avslutas. De utvärderingar av

komma in i verkets uppgifter, kultur och arbetssätt. En

systemet med dessa s k kvalitetsgrindar som under året

satsning har också gjorts för att utveckla administra-

har gjorts visar att projekthandlingarna successivt har

törsrollen. Alla administratörerna har fått en genom-

förbättrats, att kraven accepterats och att de anses vara

gång i projektadministration, controllerfunktionen,

till nytta i planering och genomförande av projekt.

förvaltningsrätt, diarieföring och arkivering. Kom-

Kvaliteten i Skolverkets arbete och produkter främ-

petenshöjande insatser för projektorganisationen har

jas också genom synpunkter från referensgrupper,

också bedrivits . En projektledarutbildning i egen regi

interna kvalitetsseminarier och statistisk kvalitets-

med fokus på ledarskapet har genomförts för 50 av

granskning.

Skolverkets projektledare. En stor del av personalen
har genomgått statistikutbildningar och kvalitetssä-

IT-stöd

kringsseminarier för verkets chefer har genomförts.

Skolverket har under de senaste åren satsat stora resur-

Antalet utbildningsdagar per anställd var under året 9

ser för att bygga upp ett relevant och för hela verket

(8). Skolverket producerade 1 130 (1 025) utbildnings-

användbart Intranet. Under året har ett stort antal

dagar och köpte 785 (835).

interna databaser blivit tillgängliga som ett arbetsinstru-

För att höja den informativa kompetensen i fältorga-

ment. Intranet omfattar nu databaser över närmare 700

nisationen har en informatör varit anställd med uppgift

projekt, tillsynsbeslut, fristående skolor, diariet, remiss-

att stimulera fältets medarbetare att utveckla de mass-

yttranden, statistik, omvärldsinformation, länkar till

mediala kontakterna och den kommunikativa kompe-

användbara sajter på Internet, etc. Genom den hårdva-

tensen.

rusatsning som gjorts är nu tillgängligheten till Intranet

En total kartläggning av arbetsmiljön och den upp-

god för alla medarbetare. Den totala kostnaden inklusi-

levda arbetssituationen i Skolverket har genomförts

ve fördelade kostnader har för hårdvara, program, data-

genom en enkät till alla anställda. Resultatet visar att

basutveckling, utveckling av lokala nätverk, etc uppgått

trivseln är mycket hög. 90 procent av alla som svarat

till 16,7 mkr.

trivs mycket bra eller bra. Framförallt uppskattar
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Kontakter med kommuner och skolor

Återföring, seminarier och konferenser

En kartläggning av Skolverkets kontakter med kommu-

Under 1997 har de informativa insatserna varit inrikta-

nerna ger bilden att samtliga kommuner under 1997

de mot Skolverkets prioriterade områden Stöd till refor-

har haft kontakt med Skolverket. Samtliga kommuner

meringen och Likvärdighet, variation och spridning.

och ett urval skolor har deltagit i den s k Tillståndsbe-

Vid satsningen som genomförts i syfte att stödja refor-

skrivningen som genomförs vartannat år. Så gott som

meringen av gymnasieskolan har ett stort antal semina-

alla kommuner har också deltagit i politikerseminarier-

rier genomförts av fältavdelningen där elever, lärare

na som har varit en inledning till Skolverkets satsning

och skolledare har deltagit. Under 1997 har Skolverket

på kommunernas styrning, uppföljning och utvärde-

intensifierat dialogen med kommunerna om styrning-

ring av skolverksamheten. Utöver det har i stort sett

en av och det lokala ansvarstagandet för skolan.

samtliga kommuner deltagit vid ytterligare något eller
några seminarier arrangerade av fältorganisationen.

Den informativa verksamheten har i högre grad än
tidigare riktats till kommunernas ledande politiker men

Många kommuner har också medverkat i Skolverkets

det är fortfarande lärarna som antalsmässigt är den stör-

uppföljnings, utvärderings-, tillsyns- och utvecklingspro-

sta målgruppen. Fältavdelningen vänder sig i allt större

jekt. Av Stockholmsenhetens 27 kommuner hade 80

utsträckning till elever. Tabellen visar antalet deltagare

procent deltagit i nationella projekt. 45 procent hade

vid fältavdelningens seminarier, konferenser, m m.

deltagit i Skolverkets olika referensgrupper. Men projektdeltagandet varierar. Av Linköpingsenhetens 32
kommuner hade ca 35 procent varit berörda av natio-

Ks/Kf

Nämnd-. Förv.

Skol-

Ledam Ledam

Chefer ledare

460

480

1 050

1220

Lärare Elever

Övriga

2550

690

900

nella projekt.
Majoriteten av kommunerna har också kontaktats av

Skolverkets omvärldskontakter omfattar också kontak-

fältorganisationen i samband med tillsynsutredningar

ter med ett stort antal övriga intressenter. Skolverket

eller vid s k återföring av resultat från Skolverkets projekt.

deltar i nätverk tillsammans med lärarutbildningarna,

En del kommuner som inte har haft möjlighet att

har kontakter med Kommunförbundet och kommuner-

delta vid fältorganisationens seminarier har ändå haft

nas länsavdelningar, länsstyrelserna, SIH, Centrum för

kontakt per telefon och Internet med Skolverket.

skolutveckling, regionala utvecklingscentra, lärarorga-

En databas är under uppbyggnad för att göra det
möjligt att löpande följa Skolverkets olika kontakter

nisationerna, Hem & Skola och deltar i mässor (Yrke
och framtid, Skolforum, Skolriksdagen, m m).

med kommunerna och att kunna fördela verksamheten
så att kommunernas deltagande i nationella projekt

Rapportförsäljning

sprids jämnt.

Under 1997 har Skolverket distribuerat ca 100 000 rapporter och material vilket är en 30-procentig ökning
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Information och service

jämfört med föregående verksamhetsperiod. Dessutom

Skolverkets resultat sprids till målgrupperna via distri-

har rapporterna aktivt beställts i 410 000 ex vilket är mer

bution och försäljning av rapporter, Skolverkets

än en fördubbling. Av de beställda har 205 000 utgjorts

Nyhetsbrev, hemsidan på Internet, återföring, seminari-

av det informationsmaterial till elever som beskriver

er, konferenser, och genom massmedierna.

och förklarar betygssystemet och betygskriterierna i

Målet är att den informativa verksamheten ska stödja

grundskolan och tydliggör elevers rättigheter och skyl-

och utveckla kommunernas ansvar för skolan och barn-

digheter. Rapportkategorier som har sålt i stora uppla-

omsorgen och påverka utvecklingen i verksamheten i

gor är reformstödjande material, skrifter inom IT-om-

riktning mot de nationella målen.

rådet och skrifter som beskriver olika arbetssätt. Även

Detta är Skolverket

rapporter som sammanfattar forskningsresultat har
beställts i stor omfattning. Genom speciella informationsinsatser har beställningarna av visst material om
bl a mobbning som givits ut tidigare år ökat under 1997.
Skolverkets material beställs av alla målgrupper –
kommuner, grundskolor, gymnasieskolor, komvux ,
universitet-/högskolor, föräldrar, studeranden, företag,
etc. Rapporterna har under 1997 börjat läggas ut på
Skolverkets hemsida på Internet och kan också beställas den vägen vilket ökar spridningen av Skolverkets
resultat.
Skolverkets Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet är en viktig kanal för Skolverkets information och distribuerades under 1997 i 13 000 ex (7 000)
till kommuner och till samtliga skolor med en uppmaning att kopiera och sprida till lärarna. En nyligen
genomförd undersökning visar att alla rektorer nås av
Nyhetsbrevet vilket är en ökning jämfört med 1995 då 8
procent inte nåddes. Generellt anser rektorerna att
Nyhetsbrevet ger värdefull information och är bra.
Rektorerna för informationen vidare genom att i första
hand diskutera innehållet på lärarmöten. 70 procent av
lärarna känner till eller har tillgång till Nyhetsbrevet vilket också bland lärarna är det mest uppskattade materialet från Skolverket.
Under hösten 1997 introducerade Skolverket ett
elektroniskt nyhetsbrev som ett komplement till det traditionella Nyhetsbrevet och för att effektivt sprida information till media och grupper som inte nås av
Nyhetsbrevet. Informationen sprids varannan vecka.
I slutet av 1997 hade det nya nyhetsbrevet ca 3000
abonnenter vilket också var målet för 1997. Antalet
abonnenter ökar stadigt med 50–100 i veckan.
Skolverkets hemsida
Skolverkets hemsida har under 1997 designats om och

dans förstasida. Denna innehåller nyheter, information

blivit mer användarvänlig och informationen har struk-

om konferenser, sådant som Skolverket vill lyfta fram

turerats om för att bli mer lättillgänglig för målgrupper-

samt länkar till andra informationssidor.

na. Besöken på hemsidan har ökat under året och i slu-

Detta kan jämföras med 20 100 besök/månad under

tet av 1997 gjordes 36 000 besök per månad på hemsi-

våren 1997. På Skolverkets sidor totalt gjordes ca 14 000
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besök per dag i slutet av 1997 vilket är en mycket kraftig

Fler frågor gäller grundskolan än gymnasieskolan

ökning sedan början av året då 2–3000 besök gjordes.

men proportionellt till antalet elever är frågorna som

Besöken har successivt stigit sedan september då den

gäller gymnasieskolan fler. Betygen var den utan jämfö-

nydesignade hemsidan presenterades. Hemsidan har

relse största frågekategorin även 1997 och betygsfrågor-

också en engelsk version och besökstatistiken visar att

na har t o m ökat i antal. Andra områden där många frå-

många besök på hemsidan görs från bl a Finland,

gor ställs är kursplaner, IT, elever med behov av stöd och

Norge, Danmark, Tyskland och USA.

mobbningsfrågorna. Intresset för Skolverkets verksamhet har ökat. Många frågor – och fler än föregående år –

Informationsservice

ställs om Skolverkets projekt. Frågorna om IT, mobb-

Enligt 4 § förvaltningslagen ska Skolverket ”lämna upp-

ning, missnöje med lärare och skolplikt hör till områ-

lysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till

den där frågorna har ökat. Ca 30 procent av frågorna

enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhets-

gäller författningar eller tolkning av författningar.

område”. Med enskilda avses i första hand enskilda fysis-

Antalet frågor gällande författningar har ökat något

ka personer – elever, föräldrar, journalister, etc – men

jämfört med föregående år.

också enskilda juridiska personer, t ex huvudmän för fristående skolor.

70 procent av frågorna besvaras direkt och resten besvaras efter utredning, genom hänvisning eller genom

Mot bakgrund av en mätning av besvarade telefon-

att skicka material. Vid fem procent av samtalen hänvi-

samtal under en vecka hösten 1996 konstaterades att

sas personen i enlighet med gällande ansvar vidare till

Skolverket under det året hade besvarat uppskatt-

skolchefen eller skolan.

ningsvis 70 000 telefonsamtal. Resultatet av 1997 års

Skolverket har också en omfattande kontakt med

mätning visar att mängden besvarade samtal inte har

sina målgrupper via e-mail. Frågorna per e-mail har

förändrats under det senaste året. Liksom föregående

ökat betydligt under året. Elever, föräldrar, lärare, skol-

år besvaras 1/3 av frågorna av fältorganisationen som

ledare, förvaltningstjänstemän, journalister m fl kom-

omfattar 40 procent av Skolverkets personal. Utveck-

municerar med Skolverket via e-mail. En större andel av

lingsavdelningen svarar på flest frågor och andelen av

e-mailen än av telefonsamtalen kommer från elever vil-

frågorna till utvecklingsavdelningen har ökat jämfört

ket tyder på att de elektroniska medierna har öppnat

med föregående år. Näst efter utvecklingsavdelningen

nya vägar för dialog med myndigheter för den unga

svarar enheten för fristående skolor och svensk under-

generationen.

visning i utlandet och informationsenheten på flest

20

frågor. Frågorna till IT-enheten har ökat. Av fältenhe-

Massmedia

terna svarade de i Lund, Göteborg och Stockholm på

Skolverkets bedömning är att verkets kunskap och syn-

flest frågor.

punkter allt oftare efterfrågas av media. Fältenheterna

Lärare, skolledare, föräldrar, journalister, och för-

har många kontakter med lokala medier och prövar

valtningstjänstemän är liksom föregående år de grup-

olika former för dessa kontakter. Skolverket omnämns i

per som ställer flest frågor till Skolverket. Under mät-

ett stort antal artiklar i lokalpressen och fältavdelningen

veckan tog Skolverket emot 130 samtal från journalister

gör bedömningen att det inte råder någon tvekan om

vilket visar det stora intresset från massmedia för

att Skolverkets kunskap och beslut får genomslag i den

Skolverkets kunskap. Andelen av frågorna som kommer

allmänna debatten om skolan. Skolverkets fakta och till-

från föräldrar, elever, skolledare och politiker har ökat

synskritik har under året beskrivits neutralt och relevan-

medan andelen av frågorna som kommer från lärare

sen eller korrektheten i Skolverkets fakta ifrågasätts i

och förvaltningstjänstemän har minskat.

stort sett aldrig.

Detta är Skolverket

Skolverkets kunskap används av medierna ofta utan

Den största gruppen projekt gällde utveckling av arbets-

att källan anges vilket innebär att verket har betydligt

sätt i skolan och ett antal projekt gällde också utveckling

större genomslag i medierna än vad en mätning kan visa.

av modeller för utvärderingen av skolan, internationella jämförelser och miljöfrågor.

Internationella engagemang

Under ett år hade Skolverkets personal genomfört ca

En kartläggning av engagemangen som genomfördes

120 utlandsresor. Ca 1/4 av resorna hade gjorts inom

under hösten visade att Skolverket under ett år hade

ramen för löpande internationella projekt. Utvecklings-

deltagit i 36 internationella projekt. 12 av projekten var

programmet, utvärderingsprogrammet och IT-enheten

nordiska, 15 europeiska och 9 världsomspännande.

genomförde flest utlandsresor.

Några nyckeltal för Skolverkets verksamhet
1997

1996

Skolverkets kostnader inkl. transfereringar
Intäkter

3,5 miljarder*
10,1 mkr

1,9 miljarder
10,1 mkr

Antal fast anställda
Antal årsarbetskrafter
Personalomsättning
Medelålder
Andel med akademisk examen
Utbildningsdagar/anställd
Expertkostnader
Konsultkostnader

236
270
10
47
83
9
28
152

240
245
13
49
82
8
19
103

Antal påbörjade projekt
Antal tillsynsbeslut i enskilda ärenden
Av Skolverket initierade större tillsynsutredningar
Tillsyn vid fristående skolor
Antal besvarade remisser
Publicerade nummer av SKOLFS
Beviljade ansökningar för kompetensutveckling av lärare

Distribuerade rapporter
Beställda rapporter
Antal mottagare av Nyhetsbrev
Abonnenter av elektroniskt nyhetsbrev
Besök /dag hemsidan
Besök/dag Skoldatanätet
Antal telefonförfrågningar/år
Antal seminarier/konferenser
Antal seminarie-/konferensdeltagare
Kostnad för Nyhetsbrev
Kostnad för seminarier/konf.

%
år
%
mkr
mkr

102
77
25 + 22 påbörjade
108
49
30
686
8,3 mkr
100 000
410 000
13 000
3 000
14 000
35 000
70 000
270
7 300
1,3 mkr
11,3 mkr

%
år
%
mkr
mkr

89
76
27
83
41
26
300
3 mkr
70 000
170 000
7 000
Nytt för 1997
2 000
Jämförbar uppgift saknas
70 000
350
7 600
1,1 mkr
14,6 mkr

* Ökningen från 1996 beror på det s k kunskapslyftet.
Av jämförelsen av nyckeltalen framgår att Skolverket har haft en ökad verksamhet under 1997 jämfört med
1996 och att satsningar har gjorts och nya kanaler har börjat användas för att effektivt nå ut till målgrupperna.
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Kostnaderna enligt resultaträkningen för Skolverkets verksamhet i mkr och procent
1992/1993–1997
1992/93
mkr %

1993/94

1994/95

1995/96*

mkr %

mkr %

mkr

%

1996
mkr

%

1997
mkr

%

Uppföljning

53,3 23

42,8 19

49,8 19

77,4

16

52,3

16

61,5

17

Utvärdering

60,9 26

50,3 22

88,8 33

110,7

23

75,2

23

79,7

21

Utveckling

109,2 47

115,8 51

101,4 38

208,1

44

143,9

44

176,5

47

38,5

8

26,2

8

19,8

5

40,8

9

29,4

9

35,8

10

Forskning

5,2

2

Tillsyn

6,0

3

Totalt

234,6

226,8

265,4

475,5

327

373,3

3,3

3,0

3,2

6,1

4,1

4,6

Överkl nmd

4,5

2

13,4

6

6,1

2

19,3

7

* Avser 18 månader

F o m 95/96 har Skolverket utbetalat forsknings- och fortbildningsmedel som konsulttjänster i stället för som bidrag
vilket förklarar 54 mkr av kostnadsökningen för Skolverkets verksamhet mellan 1994/95 och 1996. De senaste årens
ökning av utvecklingsprogrammets verksamhetskostnader beror på att omfattande reformstödjande insatser och
kompetensutvecklingsinsatser har genomförts.

Resursåtgång i % av programmens resurser för olika skolformer
Barnomsorg

22

Uppföljning

Utvärdering

Utveckling

Forskning

Tillsyn

Totalt

1

3

1

16

0

2

Grundskola

44

37

44

42

80

46

Gymnasieskola

33

40

47

28

18

39

Vux

21

20

8

14

3

13
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UPPFÖLJNINGSPROGRAMMET
Barnomsorg
Vux
Grsk

Mål
Uppföljningsprogrammet kännetecknas av långsiktig-

Gysk

het och av förvaltning och vidareutveckling av stora
grundläggande informationssystem som skall ge ett sak-

Uppföljningsprogrammets kostnader i tkr 1992 – 1997

ligt faktaunderlag för skoldiskussionen. Skolverkets

80000

uppföljningssystem ger regelbundet återkommande

70000

beskrivningar av svensk skolverksamhet. Den nationella

60000

uppföljningen skall ge information om resurserna som

50000

tillförs skolan, verksamhetens organisation och skolans
prestationer och resultat. Mot den bakgrunden är det
väsentligt att verksamheten är stabil och inriktningen

40000
30000
20000
10000

tydlig i ett längre perspektiv.
0

Uppföljningsprogrammets övergripande mål är
– att ta fram faktaunderlag som beskriver det svenska

1992/92

1993/94

1994/95

1995/96*

1996

1997

* Avser 18 månader

skolsystemet. Beskrivningarna skall genom publicering
göras tillgängliga för regeringskansliet, skolhuvud-

Resurser

männen och allmänheten.
– att den nationella uppföljningsinformationen skall

Kostnad tkr

Andel
83 %

1) Datainsamling och publikationer

50 999

bidra till en saklig och empiriskt grundad skoldebatt,

Nationell statistikinsamling

19 781

såväl nationellt som lokalt.

Skriftliga produkter

2 715

Kommunbevakning

14 839

Tillståndsbeskrivningar

8 130

Målen för verksamheten under 1997 har varit att tillgo-

Skolbildsundersökningar

2 616

dose statsmakternas behov av kunskap om skolans vill-

Lärarprognoser

1 166

kor, kostnader och resultat. I målen har även betonats

Datorer i skolan

217

Lokala styrelser

282

Utbetalning av statsbidrag

221

uppföljningsverksamhetens tillförlitlighet och relevans
över tiden samt insatser för att underlätta för uppgifts-

OECD

85

lämnarna.

Övrigt

947

De informationssystem som ger empirin för den
nationella uppföljningen av skolsektorn, ses ständigt
över för att öka relevans och tillförlitlighet. I arbetet

2) Utvecklingsinsatser

5 179

Kunskapslyftet

2 098

TB-utveckling

1 409

Att säkra skolans kvalitet

521

engageras referensgrupper med representanter för

Övrigt

1 151

användarna av statistiken.

3) Analyser

5 272

Skolekonomi

1 443

Sambandsanalys

1 393

Integration och samverkan

1 019

Verksamhet och arbetssätt
Datainsamling och publikationer

Elevströmmar

8%

9%

697

Den nationella statistiken

Övrigt

720

Det nationella statistiksystemet och skolhuvudmännens

Totalt

61 450

100 %

uppgiftsskyldighet regleras i en särskild skolförfattning.
Denna författning ses över varje år i syfte att tydliggöra

framställning av statistik inom skolsektorn. Priset för

statens uppgiftskrav. Under verksamhetsperioden har

1998 års avtal med SCB om statistikproduktion är unge-

Skolverket tecknat ett nytt avtal för 1998 med SCB om

fär sju procent högre än i avtalet för 1997. Prishöjningen
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beror främst på en utökning av uppdraget men slutsum-

mer i tre delar per år, i februari, april och november.

man är följden av såväl en utökning av uppdraget, ratio-

Statistiken presenteras på riksnivå skolformsvis och

naliseringar i produktionen som timprishöjningar. Det

omfattar alla skolformer. Från och med publicerings-

utökade uppdraget avser till största delen kommunal

dagen finns statistiken tillgänglig via Internet och det

vuxenutbildning och SSV. Genom satsningen på

svenska skoldatanätet.

Kunskapslyftet har antalet deltagare i kommunal vuxenutbildning ökat kraftigt och insamlingarna har utökats
med vissa ytterligare variabler för uppföljning av
Kunskapslyftet.
Att Skolverket tar ett ansvar för en sammanhållen
och enhetlig återföring av uppföljningsdata till statsmakterna, skolhuvudmännen och övriga intressenter är
av stor vikt. Inom programmet har ett antal produkter
tagits fram i syfte att fylla den rollen. Under verksamhetsperioden har produkterna vidareutvecklats vad
avser innehåll och presentation.
De publikationer som regelbundet tas fram är:
– Skolan – Jämförelsetal för skolhuvudmän har nu publicerats i fem år (1993–1997). Jämförelsetalen behandlar
alla skolformer och omfattar ca 65 uppgifter och
nyckeltal för varje skolform. Statistiken presenteras
på kommunnivå. Jämförelsetalen publiceras två gånger per år, delrapport i mars och årsrapport i oktober.
Från och med publiceringsdagen finns rapporternas
tabeller tillgängliga i Excel-format på diskett och via
Internet och det svenska skoldatanätet.
– Kommunblad har också publicerats i fem år. Kommunbladen är riktade direkt till politiskt ansvariga i kommunen och innehåller en kommuns samlade nyckeltal. Bladet publiceras i oktober tillsammans med årsrapporten.
– Beskrivande data om skolverksamheten har nu publicerats
i sex år, (1992–1997). Beskrivande data ger en aktuell
övergripande bild av hur svensk skolverksamhet är
organiserad, vilka resurser skolan disponerar och
vilka resultat som upp nås. Statistiken presenteras på
riksnivå. Beskrivande data publiceras i oktober och
riktas direkt till statsmakterna.
– Skolan i siffror är en serie skolstatistik som ingår i
Sveriges officiella statistik (SoS). Skolan i siffror har
publicerats i tre år, 1995, 1996 och 1997, och utkom-
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De skriftliga produkterna visar i huvudsak variationer

För varje område har rapporter sammanställts som visar

mellan kommuner och mellan skolhuvudmän. En

vilka nationella utvecklingstendenser som finns och

publikation som redovisar variationen mellan skolor,

som ger en nationell bild på kommun- och skolnivå. För

elever och elevgrupper i viktiga organisations-, resurs-

varje område finns även instruktiva exempel och pro-

och resultatvariabler kommer att ges ut i slutet av 1998.

blembeskrivningar. En snabbrapport har tillställts regeringen och publicerats på Internet. Resultaten har

Tillståndsbeskrivningarna och kommunbevakningen

redan börjat användas vid Skolverkets kontakter med

Under hösten 1997 har de s.k. Tillståndsbeskrivningarna

kommuner och skolor.

(TB) genomförts av verkets fältavdelning. Skolverket

Kommunbevakning (KB) är en löpande bevakning

genomför TB sedan 1995 vart annat år, tidigare varje år,

av utvecklingen av den kommunala barnomsorgs-/skol-

vilket innebär att uppgiftsbördan för kommunerna i

verksamheten och utgör ett komplement till den statis-

denna del har minskat. TB är strukturerade beskrivning-

tiska insamlingen. Kommunbevakningen är också ett

ar av skolverksamhetens villkor i landets kommuner.

underlag för Tillståndsbeskrivningarna. Syftet med

Metoden i arbetet är dokumentstudier och intervjuer.

bevakningen är att fånga upp lokala företeelser och för-

Synpunkter som framkom vid utvärderingen av

ändringar i verksamhetens förutsättningar som är vikti-

1995 års TB har lett till flera förändringar. De viktigare

ga vid Skolverkets dialog med en viss kommun.

förändringarna i 1997 års TB är att frågor om styrning-

Metoden i arbetet är i huvudsak dokumentstudier och

en har ställts inom varje frågeområde och att olika frå-

pressbevakning och arbetet utförs av fältavdelningen.

gor har ställts på skolnivå och kommunnivå. Fältav-

I KB har gemensamma bevakningsområden lagts

delningen har strävat efter att få en så hög kvalitet som

fast, ett gemensamt dokumenthanteringssystem har

möjligt på Tillståndsbeskrivningen bl a genom tidig

utvecklats och tagits i bruk. Rutinerna i arbetet har setts

information till kommunerna, gemensam planering

över och förändrats. Även detta har förenklat och förbil-

inom enheterna, parvisa intervjuer och granskning av

ligat arbetet, inte minst för kommunerna.

svar. Vidare har målet varit en lägre resursförbrukning

Under 1997 har kommunbevakningen utökats och

jämfört med 1995 års TB vilket också har uppnåtts.

inom ramen för KB har fältenheterna under verksam-

Kostnaderna för 1997 års TB var drygt 3 mkr lägre än

hetsåret sammanställt kortfattade rapporter om tren-

kostnaderna för 1995 års TB. Dessutom kommer

der och tendenser som uppmärksammats i kommun-

användningen av TB-resultaten troligtvis att öka efter-

bevakningen.

som materialet i större utsträckning än 1995 analyseras,
sammanfattas och presenteras. Den ordinarie kom-

Attitydmätningar

munbevakningen har till viss del kunnat användas som

Skolbildsundersökningar är namnet på Skolverkets

underlag för beskrivningarna på kommunnivå. Detta

reguljära attitydmätningar. Undersökningarna mäter

gäller särskilt frågor om skolan som organisation och

attityden till skolan hos ett riksrepresentativt urval av all-

skolans styrning.

mänhet, föräldrar, elever och lärare. Undersökningarna

Vid 1997 års TB intervjuades företrädare för landets

genomförs vart tredje år. Den första genomfördes 1994,

samtliga kommuner och rektorer vid 60 grundskolor

den andra 1997 med publicering 1998. Undersökning-

med år 7–9 och 60 gymnasieskolor. De huvudområden

arna syftar till att göra jämförelser över tid.

som ingick i TB var:
– Skolan som organisation – styrningen av skolan,
– Kunskaper och skolans kunskapsuppdrag,
– Likvärdighet och tillgänglighet.
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Prognoser

munerna för fördelning av statligt stöd till grundläggan-

Skolverket har sedan 1994 regeringens uppdrag att

de vuxenutbildning inom ramen för kunskapslyftet.

ansvara för att lärarprognoser tas fram regelbundet.

Totalt har drygt 58 miljoner kronor utbetalats till 110

Under verksamhetsåret har en riksprognos tagits fram

kommuner för grundläggande vuxenutbildning.

avseende behov, tillgång på och utbildningsbehov av lära-

Under perioden har också underlag utarbetats för

re i särskolan. Resultatet har presenterats i Skolverkets

utbetalning av specialdestinerade bidrag om 52 miljo-

rapport nr 132. Rapporten har på Skolverkets uppdrag

ner kronor till kommuner och landsting för genomfö-

utarbetats av Prognosinstitutet vid SCB.

randet av den nya gymnasieskolan. Bidragen skall

Under verksamhetsåret har också arbete inletts med

användas för planering och information (2 miljoner

en prognos rörande utbildningsbehovet av lärare i

kronor), handledarutbildning (20 miljoner kronor)

yrkesämnen (karaktärsämnen). Beräkningar har gjorts

och för utrustning (30 miljoner kronor).

för perioden fram till år 2011 avseende behov, tillgång,

Årligen genomförs också en insamling och analys av

rekryteringsbehov och behov av nyexamination av lära-

kommunernas och landstingens kostnader för gymnasi-

re i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbild-

eskolans olika program. Uppgifterna, som redovisas för

ning. Resultaten från beräkningarna presenteras i en

regeringen, används bl.a. som underlag för revidering

rapport under 1998.

av det statliga utjämningsbidraget till kommunerna.

Statsbidrag

Utvecklingsinsatser

Regeringsuppdrag styr också verksamheten inom stats-

Genom de förändringar i den statliga styrningen av sko-

bidragsområdet. Statsbidragsberäkningar är en, i

lan som skett finns behov av kontinuerliga genomgång-

huvudsak mot utbildningsdepartementet stödjande

ar av de nationella uppföljningssystemens innehåll. Nya

funktion. Arbetet innebär dels nationalekonomiska

läroplaner, kursplaner och nytt betygssystem ger nya

beräkningar enligt olika modeller, dels beräkning, utbe-

förutsättningar för nationell uppföljning. En genom-

talning och uppföljning av i huvudsak arbetsmarknads-

gång av innehållet i uppföljningssystemet i förhållande

betonade insatser, i form av öronmärkta statsbidrag till

till dessa dokument har påbörjats under 1997.

komvux och till Kunskapslyftet.

Ett arbete har inletts som syftar till att dels fortlöpan-

Arbetet med de specialdestinerade statsbidragen till

de diskutera och utveckla uppföljningsprogrammet

insatser mot arbetslöshet har bl.a. inneburit att uppfölj-

mot bakgrund av gjorda erfarenheter, dels fördjupa dis-

nings- och rekvisitionsunderlag har inhämtats från

kussionen i verket om det nationella uppföljningsupp-

samtliga kommuner. Totalt har närmare 800 miljoner

draget. Arbetet syftar även till att minska skolhuvud-

kronor motsvarande 56 500 heltidsstudieplatser utbeta-

männens uppgiftslämnarbörda.

lats för utbildningsinsatser under våren 1997. När det

I den nationella utvecklingsplanen tar regeringen en

gäller uppföljning och analys av insatsernas omfattning

rad initiativ för att stärka kvalitetsredovisningen av

och inriktning, har en delrapport och en slutrapport

svensk skola. Skolverket har fått uppdraget att driva kva-

redovisats för regeringen vad avser vårens insatser.

litetssäkringsarbetet vidare. Under 1997 har ett brett

Regeringen har uppdragit åt Skolverket att i samråd

kompetensutvecklande arbete bedrivits i verket.

med SCB, CSN och AMS ansvara för uppföljning och
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insamling av data från kommunerna om Kunskaps-

Analysområden

lyftet. Skolverket skall lämna rapporter halvårsvis till

När det gäller arbetet med fördjupade analyser har det

regeringen. En första rapport har lämnats till regering-

skolekonomiska området prioriterats. Hösten 1996 och

en i december 1997. Underlag har inhämtats från kom-

våren 1997 genomfördes tolv seminarier om ekonomin
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i skolan. Seminarier hölls på olika orter över hela lan-

och via pressmeddelanden och får alltid stor uppmärk-

det. Sammanlagt deltog drygt 550 personer, framför allt

samhet i både press och etermedia.

kommunpolitiker, förvaltningschefer, ekonomichefer,

De mottagarstudier som Skolverket gjort visar att

utredare i skolförvaltningar och skolledare. Cirka 200

Jämförelsetalen är mycket väl kända, lästa och uppskat-

kommuner och landsting samt cirka 60 fristående sko-

tade. Studierna indikerar att över 90 procent av skolche-

lor har varit representerade.

ferna läser Jämförelsetalen och att Jämförelsetalen

Under 1997 har flera skolekonomiska projekt startats.

används och upplevs som ett ”närmast oumbärligt”

Mot bakgrund av att Skolverket from den 1 januari 1998

material. Jämförelsetalen ger referenspunkter och

har myndighetsansvaret för barnomsorgen har en studie

används ofta när skolans budget förhandlas med kom-

om läget med integration och samverkan mellan skola

munstyrelsen. 1997 års Tillståndsbeskrivning visar att

och barnomsorg i tolv kommuner påbörjats. Upplevda

Jämförelsetalen i många kommuner används vid redo-

motiv till och effekter av integration/samverkan kommer

visningen av den ekonomiska uppföljningen. Jämförelsetalen

att redovisas i en rapport i början av 1998. Ekonomiska

diskuteras också i konferenser med skolchefer och skol-

aspekter av integration kommer också att belysas.

ledare och är ett underlag när friskolor förhandlar med

Ett projekt om sambandet mellan resurser, processer

kommunerna om ersättning.

och elevresultat har också startats. Studien ska visa vilken

Under 1997 har fältorganisationen utarbetat kom-

betydelse storleken på skolans skolledar och lärarresur-

munrapporter där den enskilda kommunen jämförs

ser har i förhållande till övriga faktorer som visar sig bety-

med en nationell bild av skolverksamheten. Kommun-

delsefulla för att förklara elevresultaten på skolan.

rapporterna är efterfrågade och använda. Kommuner

En analys av slutbetygen 1996/97 i gymnasieskolan

uppger att olika frågor har diskuterats och att dessa har

har påbörjats under 1997 och kommer att slutföras

haft betydelse vid utarbetandet av skolplaner.

våren 1998. Betygsfördelning, omfattning av språkval

Kommuner som under året inte har fått kommunrap-

och val av andra valbara kurser, oavslutade studier,

porter anser att sådana vore önskvärda och värdefulla

studier ett fjärde år, fortsatta studier i komvux eller hög-

och skulle underlätta utvecklingsarbetet.

skola och variationer i dessa variabler mellan skolor,

Fältavdelningens trend- och tendensrapport har

regioner eller elevgrupper är exempel på vad som kom-

använts internt, vid kommunkontakterna och givits till

mer att studeras.

kommunförbundet och skolministern. En uppföljning av
den skolverksinterna användningen visar att så gott som

Effektbedömning

samtliga enheter/avdelningar har tagit del av rapporten

Statistikprodukterna – Jämförelsetal för skolhuvudmän,

genom läsning och diskussion vid interna möten.

Skolan i siffror, Beskrivande data om skolverksamheten

Flertalet har också haft nytta av rapporterna. De har fram-

och Kommunbladen – sprids till politiskt och adminis-

förallt använts som underlag för diskussion i samband

trativt ansvariga för skolverksamheten i kommunerna.

med fältets kommunkontakter. Eftersom resultaten från

De har också gjorts tillgängliga via Skolverkets hemsida

Tillståndsbeskrivningarna snabbt analyserades och sam-

på Internet och det svenska skoldatanätet som enligt

manställdes kunde de redan i slutet av året diskuteras med

besökstatistiken når ut brett.

kommunerna som uttryckligen har intresse för att ta del

Resultatet sprids även via Skolverkets vanliga Nyhets-

av resultaten. Fältavdelningens bedömning är att frågor-

brev som distribueras i 13 000 ex till kommuner och

na som ställdes i samband med årets TB även i sig kommer

samtliga skolor och via det elektroniska Nyhetsbrevet

att leda till utveckling och förändring i kommunerna. En

som i slutet av 1997 hade 3 000 abonnenter. Skrifterna

effekt som kan förväntas är att kommunerna i större

presenteras också för massmedia vid presskonferenser

utsträckning kommer att följa upp elevernas resultat.
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UTVÄRDERINGSPROGRAMMET
Barnomsorg
Vux
Grsk

Mål
Det övergripande målet för utvärderingsprogrammet är

Gysk

att främja skolans utveckling mot de nationella målen
genom att förse stat och skolhuvudmän med kunskap
om skolans kvalitet och utveckling samt genom att
skapa och tillgängliggöra utvärderingsbaserat underlag
för en saklig debatt om skolan lokalt och nationellt.

Utvärderingsprogrammets kostnader i tkr 1992 – 1997
120000
105000
90000

Utvärderingsprogrammets verksamhet redovisas

75000

under rubrikerna Kunskapsbedömningar och Kom-

60000

munernas styrning och egenkontroll, Reformeringen

45000

av de obligatoriska och frivilliga skolformerna samt

30000

Likvärdighet, variation och spridning som har varit

15000

verkets prioriterade områden. Vanligen kan ett utvär-

0

deringsprojekt belysa flera områden men här har en

1992/92

1993/94

1994/95

1995/96*

1996

1997

* Avser 18 månader

grov kategorisering gjorts så att verksamhet förts
endast till ett av områdena. Utifrån detta baseras också

del ytterligare analyser av materialet gjorts. De kommer

beräkningen av hur använda resurser fördelats på de

att slutföras och rapporteras under 1998. Även de infor-

olika områdena.

mationsinsatser om resultaten som påbörjades under
verksamhetsåret kommer att slutföras under 1998.

Resurser

Under året har förberedelser gjorts för en utvärdeKostnader

Kunskapsbedömningar
Styrning
Reformeringen

Andel

tkr

44 640

58 %

7 076

9%

ser. De rör bland annat elevers förmåga till etiska ställningstaganden, miljökunskaper i ett samhällsperspek-

11 005

14 %

Likvärdighet, variation

4 292

6%

Uppdrag

3 454

4%

Övrigt

7 208

9%

Totalt

77 675

100%

ring mot mål i Lpo 94 av mer komplexa elevkompeten-

tiv, elevernas utveckling till demokratiska medborgare
och kommunikativ och skapande förmåga. Förberedelserna har omfattat instrumentutveckling och utveckling av analysmetoder inom områden där svårigheterna

Utvärderingsprogrammet medverkar i internationella

att utveckla metoder för utvärderingar i ett nationellt

projekt och nätverk. De internationella engagemangen

perspektiv är mycket stora. Arbetet har gjorts i samver-

motsvarade under 1997 en direkt kostnad om 5,5 miljo-

kan med ett antal forskningsinstitutioner vid universitet

ner kronor. Huvuddelen av resurserna har använts till

och högskolor. Datainsamlingen kommer att ske under

jämförande kunskapsbedömningar (knappt 4 miljoner

1998 och resultat beräknas kunna presenteras 1999.

kronor).

Den internationella utvärderingen av elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap (TIMSS) har
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förts vidare och en delrapport med resultaten från ett

Kunskapsbedömningar

s.k. praktiskt kunskapsprov har publicerats. Resultat

Den omfattande utvärderingen av grundskolelevers

från gymnasieskolans avgångsklasser publiceras i febru-

kunskaper, färdigheter och kompetenser (UG-95) har

ari 1998.

förts vidare och resultat har redovisats i ett Nyhetsbrev

Skolverket har också deltagit i ett svensk-franskt-

och i flera rapporter, bland annat i en sammanfattande

spanskt samarbetsprojektet, där femtonåringars kun-

rapport som utkom vid årsskiftet. Under 1997 har en

skaper i engelska utvärderats och jämförts.

Utvärderingsprogrammet

Inom ramarna för INES-projektet inom OECD har
en strategi för jämförande bedömningar av elevers kun-

för år 2 reviderats. Två prov för svenska för invandrare
har utarbetats.

skaper i läsning, matematik och naturorienterande
ämnen utarbetats. Sverige kommer att delta i studien

Kommuners styrning och egenkontroll

och en första datainsamling kommer att göras år 2000

De mål som satts för verksamheten inom området kom-

med läsförmåga (reading literacy) som huvudfokus.

muners styrning och egenkontroll och som haft direkt

INES projektets årliga rapport ”Education at a Glance”

bäring på utvärderingsprogrammet har gällt att stärka

har utkommit i vanlig ordning.

kommuners vilja och förmåga till egen utvärdering och

Vid sidan av dessa insatser pågår, i samarbete med

att öka kunskapen om kommunal styrning av skolan.

institutioner vid universiteten i Uppsala, Göteborg och

Mot bakgrund av målen har under 1997 ett intensivt

Umeå samt Lärarhögskolan i Stockholm, det löpande

förberedelsearbete genomförts för att med seminarier,

arbetet med att ta fram, utveckla och samla in resultat av

handböcker och en webbplats på Internet kunna stödja

nationella prov i svenska, engelska och matematik.

kommuners utvärderingsverksamhet under 1998.

Ett arbete har inletts med att mer systematiskt samla

Uppläggning och innehåll i en seminarieserie har utar-

in och redovisa provresultat. Resultat från insamlingen

betats och en inbjudan har gått ut till de 100 minsta

av kursproven i gymnasieskolan våren 1997 har publice-

kommunerna att delta i ett första steg. Insatserna inne-

rats. Prov och provresultat har också integrerats i annan

bär en uppföljning av den dialog Skolverket tidigare

utvärderingsverksamhet. Ett långt framskridet utveck-

haft med kommunerna och svarar mot ett stort behov

lingsarbete med provbanker pågår på Skolverkets initia-

av ökade utvärderingskunskaper. Intresset har varit

tiv vid universiteten i Umeå och Göteborg och beslut

mycket stort, många har anmält intresse att delta.

har fattats om ett nordiskt samarbete inom området.

Vidare har tre handböcker med olika perspektiv på

Under 1997 har 12 kursprov för gymnasieskolan och

utvärdering tagits fram och dessa kommer att prövas

Komvux och tre ämnesprov för år 5 respektive år 9 i

under den inledande seminarieserien innan de slutbe-

grundskolan tagits fram samt ett diagnostiskt material

arbetas och trycks. Webbplatsen har också producerats
under 1997. Den kommer att presenteras på seminarierna och ska bland annat fungera som diskussionsforum för deltagarna mellan seminarietillfällen under vår
och höst och så att kommunerna ska bidra till den databas över kommunala skolutvärderingar, som kommer
att finns på webben.
Arbetet med att samla kunskap om hur kommuners
styrning av skolan går till idag, har pågått också under
verksamhetsåret 1997. En samlad resultatbild kommer
att redovisas 1998. De studier som genomförts har gällt
jämförande studier av styrningen i åtta kommuner och
mer fördjupade fallstudier i fyra kommuner. Denna
verksamhet, liksom resultat från tillsyn, kommer att ge
en fördjupad bild av nivå och utveckling när det gäller
kommunernas styrning och egenkontroll. Preliminära
resultat från utvärderingarna med fokus på den kommunala nivån har redovisats i ett Nyhetsbrev och bland
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publicerat material kan nämnas en antologi kring styr-

Två rapporter som belyser reformläget inom vuxen-

ning samt en historisk analys av gymnasieskolan som ger

utbildningen har presenterats under året; en rapport

perspektiv på skolformen. Den statliga rektorsutbild-

om svenska för invandrare och en om grundläggande

ningen har utvärderats i syfte att undersöka om den sva-

vuxenutbildning. Resultaten har också redovisats i

rar mot de krav och mål staten ställ upp för den.

nyhetsbrev och tillsammans med annan kunskap
Skolverket har inom området i en översikt. Effekter av

Reformeringen av de obligatoriska och

de tre utvärderingar som gjorts inom vuxenområdet

frivilliga skolformerna

kommer att utvärderas.

Målen för utvärderingsprogrammet inom området

I en studie har gymnasieelevers och arbetsgivares

reformarbetet i skolan gällde resultat av arbetet och

synpunkter och värdering av elevernas kunskaper och

hinder för genomförande i relation till intentioner. En

kompetens i förhållande till arbetslivskrav samlats in

bild av läget skulle etableras och föras vidare till ansvari-

och analyserats. Resultaten kommer att ligga till grund

ga. En del av detta skulle utgöra underlag för eventuella

för ett fortsatt arbete kring relationen skola – arbetsliv.

revideringar av mål- och styrdokument.

Under året har Skolverket också, tillsammans med

Utvärderingsprogrammets insatser har haft en

NUTEK, AMS och Högskoleverket, slutfört ett gemen-

huvudinriktning mot hur skolan tar ansvar för att

samt arbete som syftat till att utveckla former för samar-

genomföra reformeringen och vilka resultat som nås

bete och till att lyfta fram den kunskap som finns inom

samt vilka konsekvenser reformeringen kan få för ele-

de olika myndigheterna när det gäller utveckling och

ver med studiesvårigheter.

nyttjande av humankapital. En rapport publiceras av

Fem gymnasieprogram (BF, EC, IP, MP samt NV) har

NUTEK. För Skolverkets del har sökandemönster till

under 1997 utvärderats med avseende på hur väl

gymnasieprogrammen och den ökade valfrihetens

utformning och elevresultat överensstämmer med

inverkan på gymnasieskolans dimensionering och

intentioner och mål. Resultaten presenteras under

struktur stått i centrum för intresset.

våren 1998, samtidigt som utvärderingen fortsätter med
att fokusera fem andra program (SP, HR, EP, LP samt

Likvärdighet, variation och spridning

HP). En utvärdering av betygsättningen i gymnasiesko-

Målen inom området Likvärdighet, variation och sprid-

lan har genomförts och lärares sätt att värdera elevers

ning ställdes högt. Ny kunskap för bedömningar av lik-

kunskaper i naturorienterande ämnen och matematik

värdigheten i skolan skulle tas fram och redovisas för att

har varit föremål för en särskild studie. Resultaten har

stimulera diskussion.

rapporterats och kommer att följas upp inom ramarna
för arbetet med prov och deras användning.
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Likvärdighetsfrågor har fokuserats i en studie av fristående skolors eventuellt segregerande effekter och i

Under verksamhetsåret har förberedelser gjorts för

en sammanfattande rapport av resultaten från utvärde-

utvärderingar av försöksverksamheten med föräldrasty-

ringen av grundskoleelevers kunskaper där särskilt

relser i grundskolan och elevstyrelser i gymnasieskolan.

grundläggande mål och baskunskaper uppmärksam-

Ett tiotal förstudier har gjorts som grund för utvärde-

mats. En del analyser av TIMSS-data har också gjorts

ring av elevinflytande i grundskolan med bland annat

och resultat visar att högpresterande svenska elever rela-

en sammanställning av erfarenheter från skolutveckling

tivt sett, dvs i relation till hur man presterar i totalgrup-

med alternativa arbetsformer. Förutom detta har utvär-

pen, presterar i paritet med de bästa eleverna i övriga

deringar av elevinflytande inventerats i några kommu-

deltagande länder. Resultaten från projekten har pre-

ner och samtliga skolformer har kartlagts med avseende

senterats i rapporter, och spritts via Nyhetsbrev och

på studier av elevinflytande.

hemsida på Internet.

Utvärderingsprogrammet

ledarutbildningen har också analyserats och en översikt
gjorts över aktionsforskning inom området.

Effektbedömning
Utvärderingsprogrammet har kompletterat den bild av
skolan som Skolverket publicerade 1996. Underlag har
på olika sätt tagits fram till regeringens utvecklingsplan
för skolväsendet. Nio regeringsuppdrag har handlagts,
ett trettiotal rapporter har getts ut som sålts och distribuerats i 7 – 8 000 ex och verksamhetsresultat har redovisats i hälften av årets arton nummer av Skolverkets
nyhetsbrev. Redovisade resultat har uppmärksammats i
massmedia och de instrument och metoder som utvecklats förefaller användas i ökad utsträckning. Förberedelser har gjorts inför övertagandet av ansvaret för utvärdering av förskola och fritidshem.
Under 1997 har som ett led i utvecklingen av de nationella proven utvärderingar av ämnesproven i svenska,
Flera projekt kring elever med studiesvårigheter och

engelska och matematik för skolår 5 gjorts. Även gymna-

med särskilda behov har startats och genomförts under

sieskolans kursprov i matematik och främmande språk –

året. Tillvägagångssätt för att identifiera elever som

engelska, franska och tyska – har utvärderats genom lära-

behöver stöd i gymnasieskolan och utformning och

renkäter. Kursprovens syfte är att ge lärarna stöd vid

förekomst av olika stödformer har inventerats. En lik-

betygsättning i slutet av kursen och därmed vara ett

nande studie genomförs med grundskolan i fokus.

hjälpmedel för att bedömningsgrunderna ska bli så

Besparingars effekter på elever med behov av särskilt

enhetliga som möjligt över landet. Resultatet visar att 91

stöd studeras i fyra kommuner. I en annan utvärdering

procent av eleverna i gymnasieskolan och 80 procent i

studeras kommuners och skolors egna utvärderingar

gymnasial vuxenutbildning genomförde de nationella

avseende elever med funktionshinder i vuxenutbild-

kursproven under våren 1997. Ungefär 90 procent av

ningen. Resultaten från dessa studier kommer att redo-

lärarna använde ämnesproven för år 5. Lärarna anser i

visas i en samlad rapport 1998. Under 1997 har en forsk-

mycket hög utsträckning att uppgifterna i proven är väl

ningsöversikt kring elever med matematik- och koncen-

utformade och att proven ger stöd vid bedömning av ele-

trationssvårigheter getts ut och varit mycket efterfrågad.

vers kunskapsutveckling. I grundskolan har lärarna sär-

En rapport som syftar till att ge perspektiv på diskussio-

skilt uppskattat det förslag till kunskapsprofiler som

nen om särskilt stöd kom ut i december.

ingår i ämnesproven år 5. Flertalet lärare anser att de har

Jämställdhetsfrågorna har under verksamhetsåret lik-

haft nytta av gymnasieskolans prov vid betygsättning.

som under tidigare år varit föremål för bevakning på olika
Stor/viss nytta

sätt. Bland annat har en kartläggning och analys gjorts av
Svenska skolår 5

82%

Engelska skolår 5

91%

värderingar och synsätt till att skolor väljer att samunder-

Matematik skolår 5

90%

visa respektive särskilja flickor och pojkar i undervisning-

Kursprov i svenska

95%

en. Jämställdhetsfrågornas behandling i den statliga skol-

Kursprov i engelska

96%

hur skolor arbetar med jämställdhet samt bakomliggande
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Resultaten från enkäterna tyder på att många lärare har

men flera planerade studier har ännu ej slutförts och

blivit bekräftade i det som de redan visste om eleverna

nya faktaunderlag och sammanställningar av befintlig

men det förekommer också att lärare har blivit överras-

kunskap kommer att kunna ske först under 1998.

kade av provresultaten och fått ompröva bilderna av
sina elever.

faktorer och hinder i reformarbetet har tagits genom

Årets Tillståndsbeskrivning visar att 80 procent av

årets verksamhet. Resultaten har tillställts regeringen

kommunerna följer upp betygen i grundskolan och att

och den kommitté som på uppdrag av regeringen följt

70 procent av kommunerna följer upp resultaten från de

gymnasieskolans utveckling och har därmed kunnat

nationella proven. Resultaten från de nationella proven

nyttjas som bakgrund till den utvecklingsplan regering-

har använts som underlag för resursfördelning, åtgärds-

en fastställt. Resultat från utvärderingen av gymnasies-

program, stödåtgärder, diskussion om arbetssätt, utveck-

kolan har också kunnat användas i arbetet med översyn

lingssamtal och som mått på hur skolan lyckas.

av kursplaner. Erfarenheter har nyttjats för en effektivi-

Programmets verksamhet inom området ”Kom-

sering av det fortsatta arbetet med en löpande värde-

muners styrning och egenkontroll” har genomförts i

ring av gymnasieprogrammens måluppfyllelse och

enlighet med satta mål genom utvecklingsinsatser i

utveckling.

form av seminarier, handböcker och genom utvärde-

Skolverket har gjort en analys av försäljningsdata för

ringar för att öka kunskapen om hur kommunal styr-

tre rapporter som rör vuxenutbildningen – den grund-

ning av skolan går till. Resultaten av dessa satsningar

läggande vuxenutbildning, den kommunala gymnasiala

kommer att presenteras för kommuner och andra mål-

vuxenutbildningen och svenskundervisningen för

grupper i seminarier och rapporter under 1998, vilket

invandrare (sfi).

innebär att nyttjande och effekter framför allt kommer

Analysen visar att rapporterna i högre grad når ut till

att kunna fångas under 1998. Hittills kan Skolverket

de professionella än till skolhuvudmännen. Rappor-

konstatera en eftersträvad ökad uppmärksamhet hos

terna når en stor del av verksamheten. 40–45 procent av

skolhuvudmän för utvärderingsfrågor.

samtliga vuxenstuderande går i de skolor som köpt rap-

Inom området Likvärdighet, variation och spridning
har verksamhet inletts och vissa resultat har publicerats,
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Ytterligare ett steg mot ökad kunskap om framgångs-

porterna.

Tillsynsprogrammet

TILLSYNSPROGRAMMET
Vux
Gysk

Mål och prioriteringar
Grsk

Det övergripande målet för Skolverkets tillsyn är att
främja utvecklingen av skolväsendet mot de nationella
målen genom en kontroll av att statliga bestämmelser

Tillsynsprogrammets kostnader i tkr 1992 – 1997

efterlevs. De statliga bestämmelserna (skollag, läropla-

40000

ner, skolformsförordningar m.m.) skall bl.a. garantera

35000

nationell likvärdighet, kvalitet och elevers rättigheter.

30000

Tillsynen inriktas därför i första hand mot sådana områ-

25000

den som har stor betydelse för den enskilde eleven – ele-

20000

vens rätt, integritet och rättssäkerhet – och mot andra

15000

faktorer som är viktiga för den nationella likvärdighe-

10000
5000

ten, t.ex. kommunernas styrning och egenkontroll.
I regleringsbrevets verksamhetsmål för tillsynsverksamheten 1997 framgår att i förhållande till föregående

0
1992/92

1993/94

1994/95

1995/96*

1996

1997

* Avser 18 månader

år skall verket
– öka sin tillsyn över hela det offentliga skolväsendet

Verksamhet och arbetssätt

och SSV
– fortsätta arbetet med att granska skolhuvudmännens
och skolornas arbete för målutveckling, planering,

Tillsynsprojekt
Skolverket har strävat efter att fortsätta att öka sin egeninitierade tillsyn över det offentliga skolväsendet. Totalt

uppföljning och utvärdering och egentillsyn
Tillsynsarbetet leds och samordnas av den centrala till-

har 25 beslut fattats jämfört med 27 föregående år.

synsenheten medan huvuddelen av utredningsarbetet

Under verksamhetsåret har dessutom ytterligare 22

görs av fältavdelningen. Tillsynsverksamheten omfatta-

utredningar påbörjats. Utredningarna behandlar styr-

de 1997 ca 25 procent av fältavdelningens tillgängliga

ning och egenkontroll, elever med behov av särskilt

personresurser.

stöd, rätten till utbildning, kränkande behandling samt
utbildning för asylsökande barn.
Under verksamhetsåret har tillsynen ägnats områ-

Resurser
Kostnad tkr

Andel

den som har bedömts vara nationella brist- och/eller

Tillsynsprojekt/samordnade initiativ

12 754

36 %

nyckelområden. Dessa områden har valts ut efter en

Enskilda ärenden

11 659

32 %

analys av resultat inom tillsynsprogrammet och Skol-

Fristående skolor

9 189

26 %

Övrigt

2 277

6%

Totalt

35 879

100 %

verkets övriga program. Utredningarna genomförs vanligen i projektform där ett omfattande analysarbete av
författningar, förarbeten, utfall i JO, domstolar, tillsyns-

Tillsynen har volymmässigt ökat när det gäller projek-

beslut i enskilda ärenden m.m. genomförs. Inom flerta-

ten/de samordnade initiativen. Kostnadsökningen mot-

let utredningar genomförs vidare omfattande doku-

svarar 8,7 mkr jämfört med föregående verksamhetsår.
Om de totala direkta kostnaderna för all verksamhet
inom tillsynsprogrammet fördelas på de sammanlagt 210

mentstudier och intervjuer med berörda inom kommunen, det gäller såväl med beslutsfattare som med lärare,
elever och föräldrar m.fl.

beslutade ärendena blir den genomsnittliga kostnaden ca

Följande områden har huvudsakligen berörts.

62 tkr, vilket är en ökning med 1 tkr jämfört med 1995/96

Observera att de 25 genomförda utredningarna ofta

och speglar en ökad ambitionsnivå i granskningarna.

innehåller flera tillsynsområden:
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Andel av besluten

med föregående år då drygt 40 procent av alla anmäl-

92%

ningar ledde fram till utredningar. En anledning till för-

Särskilda stödinsatser och stödundervisning

68%

ändringen kan vara att verket i större utsträckning än

Kommunens informationsskyldighet

52%

Kunskapsbedömningar

48%

Tillsynsområde
Styrning och egenkontroll av skolan

tidigare aktualiserat huvudmannens ansvar för sin egentillsyn.

Elevinflytande

40%

Särskild undervisning

40%

I sex av ovanstående fall startade Skolverket utred-

Anpassad studiegång

32%

ning efter signaler från annat håll än en anmälare.

Samarbete mellan skola och hem

20%

Utbildningens organisation

20%

Hemspråk

20%

Under verksamhetsperioden ledde 77 utredningar

Svenska som andraspråk

20%

till beslut i tillsynsärende. På årsbasis har antalet beslut

Skolplikt och rätten till utbildning

16%

ökat med en utredning jämfört med år 1996.

Elevs integritet (kränkande behandling)

12%

Utbildningens innehåll

12%

Orsaken var ofta uppgifter i media.

Liksom tidigare år avser flertalet utredningar grundskolan eller fristående skolor som motsvarar grundsko-

Ett antal påbörjade utredningar har ännu inte lett fram

lan. Nedan redovisas andelen beslut per skolform.

till ett färdigt beslut. Större delen av kostnaden för dessa

Beslut som avser fristående skola har förts till motsva-

utredningar har ändå belastat verksamhetsåret. Med

rande skolform.

detta i beaktande var de direkta kostnaderna för utred-

Skolform

Andel av besluten (%)

ningarna i genomsnitt ca 210 tkr vilket är en kostnadsök-

Grundskola

78

ning med 61 tkr i jämförelse med förgående år. En annan

Gymnasieskola

18

förklaring till kostnadsökningen är att utredningarna har

Grundsärskolan

3

Komvux

1

en bredare ansats och tar upp flera tillsynsområden.
Dessutom har en fördjupning inom områdena skett.

Det enskilda beslutet kan behandla en rad olika frågor.
Det är t.ex. inte ovanligt att en anmälan som avser

Enskilda ärenden

mobbning också behandlar elevens behov av stöd och

Oavsett om signaler om missförhållanden i enskilda fall

samverkan mellan skola och hem. Nedan redovisas de

kommer från en utomstående uppgiftslämnare (anmä-

vanligaste frågorna som behandlas i besluten.

lare) eller från verkets interna informationssystem är

Frågeområde

Andel av besluten,%

utredningen alltid en fråga mellan Skolverket och skol-

1997 (1996)
Särskilda stödinsatser och stödundervisning

52

(31)

Elevs integritet (kränkande behandling)

26

(37)

Skolplikt och rätt till utbildning

26

(35)

märksammas ofta om missförhållanden av föräldrar och

Samarbete mellan skola och hem

19

(23)

det avser oftast en enskild elevs situation i skolan. De

Utbildningens organisation

12(

5)

vanligaste klagomålen gäller elevens rätt till stöd och

Utbildningens innehåll

10

(<5)

Anpassad studiegång

8

(7)

Kunskapsbedömning mm

8

(<5)

Särskild undervisning

5

(5)

huvudmannen. Anmälaren är inte part i utredningen.
Alla ärenden är således egeninitierade. Skolverket upp-

frågor om skolans agerande i samband med påstådd
mobbning.
Under år 1997 inkom 271 anmälningar och antalet
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anmälningar ligger därmed på ungefär samma nivå

Som tabellen visar är det framförallt frågor kring stöd,

som 1996.

elevens integritet, skolplikt och samarbete mellan skola

I 57 fall tog Skolverket under verksamhetsperioden

och hem som behandlats i tillsynsutredningarna.

beslut om utredning. Andelen anmälningar som utreds,

Tillsynen kring särskilda stödinsatser och stödundervis-

knappt 20 procent, är en markant minskning jämfört

ning har ökat.

Tillsynsprogrammet

Kostnaden för en tillsynsutredning är svår att exakt

De direkta kostnaderna för regelbunden tillsyn av en

beräkna. Utredningen pågår under relativt lång tid och

fristående skola har under verksamhetsperioden varit

flera personer är inblandade i hanteringen. Det är inte

ca 33 tkr, vilket är en minskning med cirka 1 tkr i jämfö-

möjligt att beräkna kostnaden för det enskilda ärendet

relse med föregående år.

utan beräkningen måste utgå från vad hanteringen av
gruppen ärenden som helhet kostar varefter en genom-

Kvalitets- och effektvärdering

snittskostnad kan uppskattas.

Kvalitet

I beräkningsunderlaget ingår också hanteringen av

De krav som finns om en viss volym av tillsynsverksamhe-

alla de anmälningar som inte leder till utredning men

ten kopplat till vilka medel som tilldelats verksamheten

som i vissa fall kan kräva relativt stora tidsinsatser i form

har delvis styrt valet av metod för tillsynen. Därutöver

av främst granskningsarbete men även brevsvar m.m.

styr givetvis krav på rättssäkerhet, lika behandling och

Vidare ingår viss tid för kvalitetssäkring.

handläggningstider val av metod och arbetssätt.

Beräknat på detta sätt var den direkta kostaden för en

Beträffande de samordnade utredningarna görs för

tillsynsutredning i ett enskilt ärende i genomsnitt ca 56

varje nytt tillsynsområde en genomgång av den rättsliga

tkr, vilket är 2 tkr lägre i jämförelse med förgående år. Här

regleringen, vilken information som måste insamlas för

har således kostnaderna för enskilda ärenden fördelats på

att kunna göra en bedömning i förhållande till denna

de 77 slutliga beslut som fattats under verksamhetsåret.

och på vilket sätt som utredningen skall genomföras. De
begränsningar som härvid sätts är dels en på förhand

Regelbunden tillsyn av fristående skolor

angiven ungefärlig totalkostnad för utredningen, dels

Under året har regelbunden tillsyn av utbildningen vid

en ambitionsnivå med avseende på kvaliteten. Det valda

fristående skolor genomförts vid 108 skolor. Detta inne-

arbetssättet utvärderas efter genomförd tillsyn och revi-

bär på årsbasis en ökning med 23 skolor. Nedan redovi-

deras vid behov.
När det gäller enskilda ärenden har Skolverket i sam-

sas skolor som varit föremål för regelbunden tillsyn.
Typ av fristående skola
Fristående grundskolor
Fristående särskolor
Fristående gymnasieskolor
Kompletterande skolor

Antal beslut
79
1
7
17

Internationella skolor

2

Riksinternatskolor

2

band med utarbetandet av nya riktlinjer fört en diskussion om val av arbetssätt i relation till kvalitetskrav och
kostnaden för hanteringen.
Såväl när det gäller enskilda ärenden som samordnade initiativ och fristående skolor har det arbetssätt som
etablerats inom tillsynen lett fram till att åtgärder vidtagits hos huvudmännen i nästan samtliga fall.

Tillsyn över kompletterande skolor har ökat markant i

För att nå det övergripande målet för Skolverkets till-

jämförelse med förgående år. Förklaringen är att

syn krävs bl.a. att besluten håller hög kvalitet. Skol-

Skolverket tidigare avvaktat med tillsyn inom området

verkets beslut måste uppfattas som trovärdiga och fatta-

p.g.a. att en utredning om kompletterande skolor pågick

de med integritet och objektivitet. Det gäller både den

under år 1996.

huvudman som beslutet avser men även andra huvud-

Besluten har i 13 fall inneburit förelägganden om att
rätta till brister i verksamheten och/eller att ändra elev-

män. För att nå ett sådant resultat ställs olika krav på
produktkvaliteten i besluten.

avgifternas storlek, dvs. i tolv procent av besluten. Detta

Denna produktkvalitet innehåller flera olika kompo-

är en ökning med fyra procentenheter jämfört med året

nenter. Besluten måste vara rättssäkra både vad gäller

innan. Därutöver har återkallande av godkännande

utredningar och bedömningar samt avseende den rent

skett i ett fall.

formella handläggningen. Vidare måste de vara tydliga
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och väl utformade så att Skolverkets ställningstaganden

uppfyllde kravet på sex månaders handläggningstid

klart framgår.

innebär det en markant försämring. Verket kan inte

Handläggningstiden måste också vara rimlig.

utan att genomföra en analys av handläggningen uttala

Skolverket har haft som målsättning att beslut, beroen-

sig om varför tiden ökat. En sådan analys kommer att

de på ärendets art och komplexitet, skall kunna fattas

genomföras under 1998.

inom tre till sex månader från det att beslut om utredning fattats. Under verksamhetsåret har beslut tagits om

Effekter

att denna tid skall kortas ner till tre–fyra månader. För

De hittills genomförda uppföljningarna av de samord-

samordnade initiativ har en målsättning på sex måna-

nade initiativen visar att kommunerna generellt har

der satts upp. Detta är den kanske viktigaste aspekten på

tagit Skolverkets kritik på stort allvar. Besluten har

tillsynens process- eller servicekvalitet.

genomgående diskuterats på politisk nivå och resulterat

För att nå en högre kvalitet har kompetenshöjande

i begäran om förslag från ansvariga tjänstemän. Redan

insatser genomförts inte minst när det gäller att höja

nu kan konstateras att beslut om åtgärder fattats i en rad

kvaliteten i Skolverkets interna hantering av tillsynsä-

frågor men att de inte alltid har hunnit omsättas i prak-

renden.

tiken.

Under verksamhetsåret har en ärendebank för till-

Under perioden den 1 juli 1996 till den 30 juni 1997

synsbeslut tagits i drift. Syftet med ärendebanken är

har besluten i 30 fall inneburit kritik. Effektuppfölj-

främst att säkerhetsställa att besluten blir rättssäkra och

ningen har inför årets redovisning sammanställts för

likvärdiga.

huvuddelen av dessa beslut. Huvudmannen hade i näst-

För samordnade initiativ har en intern granskning

an samtliga fall vidtagit sådana åtgärder att Skolverket

genomförts där bl.a. likvärdigheten i bedömningarna

bedömt att de varit tillräckliga för att de statliga kraven

och andra kvalitetsaspekter i utredningsmetodiken

kunde anses uppfyllda. Åtgärderna hade i cirka 20 pro-

undersökts. Resultatet visar att utredningarna genom-

cent av fallen vidtagits redan under Skolverkets pågåen-

gående håller god kvalitet och att bedömningarna varit

de tillsyn, d.v.s. före det att beslutet fattats.

likvärdiga i alla avgörande fall. Förslag om hur utred-

När det gäller enskilda ärenden hade huvudmannen

ningarna skulle kunna förändras för att ytterligare höja

i nästan samtliga fall vidtagit sådana åtgärder att

kvaliteten diskuterades även internt inom tillsynspro-

Skolverket bedömt att de varit tillräckliga för att de stat-

grammet.

liga kraven kunde anses uppfyllda. Åtgärderna hade i

För enskilda ärenden har riktlinjer för ärendehand-

cirka 37 procent av fallen vidtagits redan under det att

läggning reviderats. Riktlinjerna tar främst fasta på den

Skolverkets tillsyn pågått, d.v.s. före det att beslutet fat-

förvaltningsrättsliga behandlingen och hanteringen av

tats.

ärendena.
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I fall där huvudmannen enligt Skolverkets bedöm-

Den genomsnittliga handläggningstiden för samord-

ning ännu inte rättat sig efter verkets kritik har ytterliga-

nade initiativ var under året cirka sju månader.

re åtgärder vidtagits i form av förnyade kontakter med

Målsättningen är att en utredning skall vara klar inom

kommunen.

sex månader. Den genomsnittliga handläggningstiden

Uppföljningen av effekter när det gäller Skolverkets

för enskilda ärenden har i de 77 utredningar där beslut

beslut vid regelbunden tillsyn av fristående skolor sker

tagits under verksamhetsåret varit nio månader vilket

på ett annat sätt än för enskilda ärenden. Eftersom en

innebär att målet för handläggningstiderna inte har

fristående skola som inte uppfyller de statliga kraven

nåtts. Drygt 23 procent av ärendena var klara inom sex

kan mista sitt godkännande alternativt sin rätt till bidrag

månader. I jämförelse med föregående år då 45 procent

ges en sådan skola ett föreläggande att rätta till brister-

Tillsynsprogrammet

na. Om huvudmannens redovisade åtgärder inte är till-

arbetat via sin fältavdelning och genom att ge informa-

räckliga kan dessa medgivanden återkallas.

tion till media. Uppmärksamheten kring tillsynsbeslu-

Under verksamhetsperioden har godkännandet
återkallats för en fristående grundskola. På årsbasis är
detta en minskning från tre återkallanden året innan.

ten har varit stor i massmedia.
Fr om hösten 1996 ger Skolverket också ut information om fattade tillsynsbeslut genom regelbundna

För de skolor där de redovisade åtgärderna bedömts

nyhetsbrev. Nyhetsbrevet har under verksamhetsåret i

tillräckliga görs sedan en kontroll av att åtgärderna fak-

tre speciella temanummer behandlat tillsynsärenden

tiskt kommit till stånd.

och resultat från tillsynen. Besluten kommer också att
göras tillgängliga på Internet. Detta kommer att kom-

Spridningseffekter

pletteras med en återkommande exempelsamling.

Målsättningen för tillsynsprogrammet är att även få

Några resultat från dessa åtgärder går ännu inte att se.

andra huvudmän än den granskade att ta del av tillsyns-

Under år 1998 kommer en uppföljning av effekter

besluten för att på så sätt även få en preventiv effekt. För

hos andra huvudmän med utgångspunkt i några pres-

att nå en sådan spridningseffekt har Skolverket främst

smeddelanden och nyhetsbrev att genomföras.
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UTVECKLINGSPROGRAMMET
Vux

Barnomsorg

Grsk

Mål
De övergripande målen för utvecklingsprogrammet är

Gysk

att
– utveckla de nationella mål och styrdokumenten så att

Utvecklingsprogrammets kostnader i tkr 1992 – 1997

de fortlöpande svarar mot krav på aktualitet och funk-

240000

tionalitet samt lämna förslag om förändringar i mål

210000

och regelsystem där så bedöms nödvändigt,

180000

– stödja reformeringen av skolväsendet med särskild

150000

tonvikt på områden som bedöms som kritiska i refor-

120000
90000

meringen eller där svårigheter uppstått,
– främja skolans utveckling mot de nationella målen
inom områden som antingen utifrån analys av under-

60000
30000
0

sökningsresultat är eller kan bli problemområden,
eller som bör samordnas nationellt eller som särskilt

1992/92

1993/94

1994/95

1995/96*

1996

1997

* Avser 18 månader

lyfts fram i läroplanerna.

Resurser

Verksamhet och arbetssätt
Kostnader

Andel

tkr
Skolans mål- och styrdokument

under 1997 och planering för 1998

8 285

5%

Arbetet med grundskolans kursplaner har under 1997

Reformgenomförande

15 549

9%

koncentrerats till de samhällsorienterande ämnena.

Stöd till skolutveckling

109 699

63 %

Skola i utveckling

Förslag till gemensam inledning och gemensamma mål

23 333

att sträva mot för de fyra ämnena har utarbetats och till-

Naturvetenskap och teknik

1 922

Miljö

3 348

ställts regeringen. En sammanställning av betygskriteri-

Internationalisering

3 027

er för de samhällsorienterande ämnena har också gjorts

491

för att underlätta för lärare som huvudsakligen arbetar

Jämställdhet
Elevers inflytande, arbetssätt och
arbetsformer
Värdegrund, arbetsmiljö och hälsa

integrerat med ämnena att sätta ett samlat betyg (block3 069

betyg).

2 685

Kultur, bild & media

428

En översyn av grundskolans samtliga kursplaner och

Läs- och skrivutveckling

124

betygskriterier har planerats och påbörjas i januari 1998.

250

En granskning av de allmänna råd för Barnomsorgen

Läromedel och lärande
Kompetensutveckling av skolans personal

35 214

Rektorsutbildningen

32 028

Elever med invandrarbakgrund
Kommentar- och referensmaterial

som Socialstyrelsen framställt har också påbörjats.

2 598

Med anledning av regeringens föreskrifter om att det

301

tidigare ämnet hemspråk nu ska benämnas modersmål
har kursplaner för specialskolan, kursplaner för den

Fristående skolor och svensk
undervisning i utlandet
Varav driften av Europaskolorna
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Skolans mål- och styrdokument – arbetet

13304

8%

samt betygskriterier för specialskolan justerats.

5 480

IT

15 113

9%

Informativ styrning

12 392

7%

Övrigt

2 201

Totalt

176 543

obligatoriska särskolan, betygskriterier för grundskolan
Ett antal kursplaner har reviderats inom ämnena fartygsteknik, instrument och sång, processteknik, tandvård och fordonsteknik . Kurser inom olika ämnen som

100 %

har inslag av data och IT har granskats och en semantisk

Utvecklingsprogrammet

analys av läro- och kursplaner har genomförts.

kursplanerna i kärnämnena svenska, engelska och

Skolverket har tillsammans med Vägverket haft rege-

matematik inletts. Skolverkets förslag till förändringar i

ringens uppdrag att utreda hur de kvalitetskrav på förar-

dessa kursplaner kommer att lämnas till regeringen i

utbildning och förarprov som uppställs i regelverket

början av mars 1998.

uppfylls inom gymnasieskolan/komvux samt hur upp-

Ett arbete med programmålen för samtliga program

dragsutbildning påverkar konkurrenssituationen med

har inletts med målsättningen att utforma programmål

privata trafikutbildare.

som tydligare kan definiera programmens kärna och

Under hösten introducerades Skolverkets nya databas för kursplaner, betygskriterier och studievägskoder
på Intranet. På Internet kommer databasen att vara tillgänglig från och med mars 1998.

därigenom få en mer styrande effekt på undervisningen
inom programmet.
Förslag till en preliminär kursplanestruktur har
utformats. Syftet är att successivt få en så långt möjlig

Arbetet med en total översyn av mål- och styrdoku-

gemensam utformning av kursplaner för olika skolfor-

menten har inletts under 1997 och kommer att fullföl-

mer. Både detta förslag och det pågående arbetet med

jas under 1998. För detta arbete har påbörjats en analys

kursplanerna går i den riktning som framförts i den

av dokumenten ur ett 0 –12-perspektiv, det vill säga från

senaste utvecklingsplanen och i de senaste statliga

förskola till och med gymnasieskola. I arbetet ingår en

utredningar som tar upp gymnasiefrågor.

granskning av nuvarande dokument som en utgångs-

Några viktiga utgångspunkter för detta arbete har

punkt för övergripande principdiskussion inför den

lagts fast. Den första gäller länkningen skollag/läro-

kommande revisionen. Med i denna analys kommer

plan/programmål/kursplan/betygskriterier. En första

successivt även att införas de läroplansförslag som lagts

preliminär undersökning om hur denna länkningspro-

fram av Barnomsorg- och skolakommittén (BOSK; SOU

cess eller ”styrkedja” är utformad avseende ämnet sven-

1997:21, 1997:157).

ska föreligger Den andra är balansen mellan vad staten

I 1997 års programrevidering och kursplaneöversyn

skall bestämma och vad de professionella lokalt skall

ingick barn- och fritidsprogrammet, elprogrammet,

besluta om vad gäller undervisningens innehåll som

industriprogrammet, medieprogrammet och naturve-

den uttrycks i program- och kursplanedokument. Den

tenskapsprogrammet. För BF, EC och IP kommer nya

tredje utgångspunkten berör frågor om progression

kursplaner att fastställas våren 1998. Översynen av

och kontinuitet i skolformernas kursplane- och bedöm-

naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskaps-

ningsdokument. Den fjärde gäller dokumentens ”inre”

programmet kommer att göras under 1998 tillsammans

konsistens, det vill säga samstämmigheten mellan en

med en översyn av grundskolans kursplaner och betyg-

kursplans olika delar och mellan olika kursplaners tex-

skriterier. Bakgrunden till detta är att en översyn behö-

ter under samma rubrik.

ver göras i ett 0–12-perspektiv i de grundskoleämnen

En diskussion om betygs- och bedömningsfrågor har

som också finns på gymnasienivå. Under 1998 kommer

inletts. Utformningen av kriterier för betyget Mycket väl

översynen av medieprogrammet att fullföljas och en

godkänd har påbörjats med en översyn av principerna

översyn av estetiska, omvårdnads-, livsmedels-, hotell-

bakom nuvarande betygskriterier. Arbetet kommer att

och restaurang samt handels- och administrationspro-

fullföljas under 1998 med beslut om vägledande doku-

grammet att genomföras. Beslut om förändringar kan

ment för betygssättning i såväl grundskolan som gymna-

fattas i början av 1999. Övriga program kommer att ses

sieskolan. Frågan om behovet och utformningen av ett

över under 1999.

referensmaterial kring betygs- och bedömningsfrågor

Med anledning av regeringens utvecklingsplan för

ingår i planeringen.

förskola, skola och vuxenutbildning har en översyn av
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Reformgenomförande

Skolverket har under 1997 i en studie granskat hur

Reformarbetet i grundskolan har under 1997 följts bl a

skolorna klarar att genomföra den arbetsplatsförlagda

genom rektorsseminarier och via systematisk brevskriv-

utbildningen på program med yrkesämnen. Resultaten

ning av ett antal rektorer. Resultaten har sammanfattats

av studien har redovisats i en delrapport i maj 1997 till

i två rapporter. Lägesbeskrivningarna har redovisats i

kommittén för gymnasieskolans utveckling. Slutrapport

det särskilda nyhetsbrev om reformgenomförandet som

redovisas i februari 1998. Tillsammans med Utbild-

avslutades med tre nummer under första halvåret 1997.

ningsdepartementet har Skolverket genomfört 7 konfe-

Analysseminarier för rektorer i grundskolan och semi-

renser fördelade på olika platser i landet där temat varit

narier om reformgenomförandet för rektorer i särsko-

arbetsplatsförlagd utbildning.

lan, specialskolan och sameskolan har genomförts.

Ett arbete med att följa ett antal kommuners arbete

En hearing angående behörighets- och urvalsregler

med övergången mellan grundskola och gymnasieskola

till högskolan med rektorer och syokonsulenter har

har påbörjats. Syftet är att sprida intressanta erfarenhe-

genomförts i samverkan med Högskoleverket och

ter bl a via nätverk.

Verket för högskoleservice. En nätverksträff med skolor

En broschyr om övertagandet av myndighetsansvaret

som arbetar med samverkan kärnämnen- karaktärsäm-

för barnomsorgen har utarbetats. Den har skickats ut i

nen har ägt rum liksom ett idéseminarium om olika sätt

totalt 11 000 ex till barnomsorgsansvariga i kommuner-

att skapa mötesplatser och nätverk. En kartläggning av

na och till förskolor.

vilket utvecklingsarbete som pågår i gymnasial utbildning har genomförts i samarbete med uppföljningsav-

Betyg

delningen.

Mot bakgrund av att det finns ett uppenbart behov av

När det gäller de frivilliga skolformerna har verksam-

information om betygssystemet har Skolverket genom-

heten framför allt inriktats mot information, stödinsat-

fört en rad insatser inom området. ”Bakom bokstäver-

ser, konferenser, seminarier och uppföljning på frågor

na” som är en informationsskrift riktad till eleverna i

om betyg, kunskap/lärande, arbetssätt och arbetsfor-

årskurserna 8 och 9 om betygen i grundskolan har tagits

mer, elevinflytande och strategier för utvecklingsarbete.

fram och skickats till samtliga skolor med erbjudande

Under 1996/97 har ett 60-tal seminarier med ca 3 000

om att beställa till eleverna. Broschyren beskriver bety-

deltagare, skolledare, lärare och elever genomförts i fält-

gen och betygskriterierna i grundskolan och tydliggör

enheternas regi. De har behandlat bl a elevinflytande,

elevers rättigheter och ansvar. Drygt 205 000 ex beställ-

samverkan av olika slag, arbetssätt och arbetsformer,

des under 1997 vilket innebär att målgrupperna har

betygssystemet, elever med behov av särskilt stöd, arbets-

nåtts. ”Bakom bokstäverna” finns även inlagd på

lag, mentorskap och nätverk. I utvärderingarna nämns

Skolverkets hemsida på Internet.

ofta som positivt att elever deltagit i seminarierna.
En TV-konferens om kunskap och lärande gemensam
för samtliga skolformer genomfördes i december -97.
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Ett informationsblad i serien ”Skolan i Sverige” om
betyg i det offentliga skolväsendet har också utarbetats.
Vidare har föreskrifter för utformning av slutbetyg i

Ansvaret för skolan”, en skrift som stöd för kommu-

grundskolan, grundsärskolan och specialskolan samt

nernas förtroendevalda och tjänstemän då det gäller

allmänna råd om sammanställning av uppgifter om slut-

uppföljning och utvärdering har tagits fram. Ett ekono-

betyg för grundskolan, grundsärskolan och specialsko-

miskt bidrag om 7 000 kr per rektor har lämnats till

lan fastställts.

kommunerna för utveckling av rektorernas kompetens

Betygsättningen i femtio skolor i ämnena svenska,

när det gäller uppföljning, utvärdering och kvalitetsut-

engelska, matematik, fysik, idrott och hälsa, religions-

veckling.

kunskap och musik har undersökts och omfattat både

Utvecklingsprogrammet

Skola i utveckling
Inom de sju olika utvecklingsområdena i Skola i utveckling har seminarier och konferenser anordnats för de
270 deltagande skolorna. Varje skola har deltagit vid
minst två sammankomster. Skolorna har under perioden etablerat kontakter, bildat nätverk och i viss omfattning besökt varandra. De har också i många fall identifierat sina behov av kompetensutveckling inom området
och genomfört olika insatser såväl utan som med stöd
från Skolverket. En områdesvis lägesbeskrivning av skolornas arbete under det första projektåret har gjorts av
de 30-tal rapportörer som nära följer skolornas verksamhet.
Naturvetenskap och teknik
Högskoleverket och Skolverket har ett femårigt uppdrag att bland annat verka för en ökat rekrytering till
vårterminens betyg (åk8) och höstterminens betyg

naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, det så

(åk9). En fördjupad intervjustudie av betygsättningen i

kallade NOT-projektet. Under dess fjärde år har bland

tolv av de femtio skolorna har genomförts. Två betygs-

annat resurscentrum för fysik i Lund och centrum för

uppföljningar, en fördjupad betygsutvärdering och ett

tekniken i skolan, CETIS, i Linköping utvärderats.

betygsseminarium med rektorer har också genomförts i

Landets teknik- och naturvetenskapscentra har för tre-

samverkan med uppföljnings- och utvärderingsavdel-

dje året fått medel för att arbeta med lärarfortbildning.

ningarna.

En sammanfattning av deras arbete och en utvärdering

Under 1997 fastställdes föreskrifter om utformning-

kommer att ske under 1998. De så kallade NOT-kom-

en av slutbetyg och samlat betygsdokument i gymnasies-

munerna, 12 kommuner runt om i Sverige som på

kolan, utformningen av slutbetyg i gymnasial vuxenut-

NOT-projektets uppdrag arbetar med frågor kring

bildning och påbyggnadsutbildning och samlat betygs-

naturvetenskap och teknik i den egna kommunen, har

dokument i kommunal vuxenutbildning.

under året tilldelats pengar för att sprida sina erfarenheter och stödja nätverk i andra närliggande kommu-

Stöd till skolutveckling och

ner. NOT-projektet har under året publicerat NOT-

kompetensutveckling

skriften, en stor genomgång av not-frågorna inom sko-

När det gäller stöd till skolutveckling och kompetensut-

lan, högskolan och samhället. Liksom tidigare år har en

veckling har Skolverket under året prioriterat naturve-

konferens för basårsanordnare genomförts.

tenskap och teknik, miljö, internationalisering, kultur,
bild och media, IT i undervisningen, mål och utvärde-

Ett arbete för utveckling av matematikundervisningen har påbörjats inom Skolverket.

ring, värdegrundsfrågor och hälsofrågor i vid mening,

Liksom tidigare år har kommunerna erbjudits stats-

läs- och skrivutveckling samt elevinflytande och arbetet i

bidrag för att anordna sommarkurser i teknik för flick-

skolan. Därutöver finns områden som fortlöpande

or. 15 000 kr/kurs har delats ut för anordnande av två-

stöds som undervisning av invandrare och viss lärome-

veckors kurser i grundskolan. För flickor som gått ut år

delsproduktion.

7 eller 8 har tilldelats 18 000 kr/kurs men då har krävts
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någon form av uppföljande verksamhet under nästföl-

ning av lärare för undervisning i olika ämnen på annat

jande läsår. 7 Mkr har avsatts. 160 kommuner har ansökt

språk än svenska.

om bidrag för sammanlagt 413 kurser. Bidrag har rekvirerats för 331 kurser.

I samarbete med Sida har Skolverket varit initiativtagare till att runt om i landet skapa mötesplatser för
undervisningens internationalisering. Syftet är att ge

Miljö

skolorna möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta

Sverige överlämnade den internationella koordinering-

kontakter med andra skolor. Skolverket har medverkat

en av Unescos Baltic Sea Project i samband med en

vid de 12 mötesplatser som genomfördes 1997.

internationell konferens inom projektet för elever och

Ett informationsmaterial om tillgodoräknandet av

lärare som hölls i Sverige i juni 1997. En bok ”From

utländska studier har tagits fram och finns utlagt på

Words to Action” om elevernas erfarenheter från konfe-

Skolverkets hemsida. Även annat material som ska stöd-

rensen har framställts och skall spridas till skolor i och

ja skolans internationalisering så som information om

utanför BSP.

studier utomlands, utländska betyg, skolutbyte, bidrag

15 skolor i Sverige deltar i det internationella miljöprojektet GLOBE som leds av USA. Skolorna har fått
utbildning i ett utökat GLOBE- program. Häri ingick bl.

och stipendier har lagts ut på Internet.
I det internationella arbetet samarbetar Skolverket
med EU-programkontoret.

a. miljöundersökningar, datoranvändning och sambandet mellan data och ett globalt miljöperspektiv.

Jämställdhet

Det nordiska miljöundervisningsprojektet MUVIN

Nätverket Jämställdhet i skolan där 45 skolor har ingått

avslutades i december 1996. Den svenska forskningsrap-

och som Skolverket stött sedan mars -95 har haft en

porten har dock ännu inte redovisats (jan -98). De sven-

avslutande konferens. Skolorna skall nu stödjas i att

ska MUVIN-skolorna beviljades medel för att kunna

skapa egna nätverk med nya skolor för att sprida erfa-

anordna två nätverksträffar även under 1997. En plan

renheter och diskussion.

för nordiskt samarbete på miljöundervisningsområdet
1997–99 har antagits. I planerna ingår bl.a. spridning av

Elevers inflytande – arbetssätt och

MUVIN:s idéer, samarbete kring IT i miljöundervis-

arbetsformer

ningen samt vidgade kontakter med miljömyndigheter-

En kunskapsöversikt som skall ge en bild av vad elevin-

na. Skolverket deltar även i OECD-projektet ENSI:s

flytande är, kan och bör vara kommer att slutföras

arbete kring miljöundervisning.

våren 1998. Den kommer också att ta upp vad som styr
och begränsar elevinflytandet kopplat till skolans upp-

Internationalisering
Inom området internationalisering stödjer Skolverket

Under 1997 har en rapport om kommuners strategi-

verksamheter som syftar till att skapa långvariga kontak-

er för att utvärdera och utveckla elevinflytandet tagits

ter med skolor i utlandet. Under 1997 inkom ca 2 350

fram och skolformsvisa resultatsummeringar gjorts.

ansökningar om bidrag och stipendier, av vilka ungefär

Arbetet med en s k temabild om elevinflytande som

hälften beviljades. 10 procent av dessa avsåg skolsamar-

skall ge en målgruppsanpassad bild av elevinflytandet i

bete med Afrika, Asien och Sydamerika, 30 procent

skolan och rikta sig främst till politiker och tjänstemän

kontakter med Östeuropa och Nordamerika. Resten av

på kommunal nivå har påbörjats.

medlen gällde övriga Europa inklusive Norden.
Skolverket har också beviljat 100 av 245 inkomna
ansökningar om bidrag till skolhuvudmän för fortbild-
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drag.

Under året har elever från olika program i gymnasieskolan engagerats av Skolverket för att analysera läroplan, kursplaner och betygskriterier.
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Värdegrund, arbetsmiljö och hälsa

som initierats av Skolverket har under året erhållit

Arbetet med att utforma en långsiktig strategi för

bidrag inför kommande budgetår. Effekter av insatta

Skolverkets arbete med frågor, som är relaterade till ele-

medel kommer att följas upp och bedömas under 1998.

vernas hälsa knuten till den värdegrund som anges i läro-

Principer och en handlingsplan för Skolverkets fortsat-

planerna har fortsatt. Under året har många frågor han-

ta stöd till detta område kommer att fastställas under

terats som varit aktuella i den allmänna skoldebatten t.ex.

början av 1998 med bland annat utgångspunkt i det stat-

ungdomars

våld.

liga betänkandet ”Att lämna skolan med rak rygg”

alkoholvanor,

mobbning

och

Kontakterna med andra myndigheter och organisatio-

(SOU 1997:108) och beslut med anledning av det. En

ner har varit omfattande. Två referensmaterial, Barn och

viss beredskap för att vidga perspektivet på dessa frågor

ungdom respektive ANT har framställts och beräknas

till följd av att Skolverket sedan årsskiftet 1997/98 har

vara klara för distribution mars–april 1998. Inom områ-

ansvaret för barnomsorgsfrågor har skapats.

det mobbning har en sammanställning av resultat från

Specialpedagogiska frågor tangerar de kunskaps-

olika studier som berör mobbning gjorts och en hand-

och policyfrågor som behandlas i projektet. Under hös-

lingsplan för Skolverkets fortsatta och långsiktiga insatser

ten 1997 har därför Skolverket, tillsammans med

kring mobbningsfrågorna är under utarbetande.

Svenska förbundet för specialpedagogik och SIH, inom

Insamling av data som berör Elevers hälsa har gjorts
och en kartläggning av hur hälsoundervisningen

projektets ram varit medarrangör av en nationell studiedag för specialpedagoger.

bedrivs i gymnasieskolan har utförts och berört 60 gymnasieskolor.

Läromedel och lärande

Skolverket har medverkat i regeringskansliets infor-

Skolverket fick våren 1994 regeringens uppdrag att

mationsprojekt om Förintelsen vilket bl a resulterat i en

stödja och på olika sätt skapa förutsättningar för pro-

katalog som innehåller ett urval läromedel, litteratur,

duktion av läromedelskassetter för elever med läs- och

filmer, hemsidor, organisationer och föreläsare.

skrivsvårigheter/dyslexi. Skolverket har genomfört,

Katalogen skickas gratis i 5–10 ex till alla skolor.

dels en försöksverksamhet där läromedelskassetter i oäoch so-ämnen i grundskolan har prövats, använts och

Kultur, bild och media

utvärderats, dels ett arbete med att lösa juridiska och

En treårig fortbildning för lärare i kärnämnen och

ekonomiska betingelser i samband med produktion av

karaktärsämnen om rörlig bild för kunskapsförmedling

kassetter.

anordnad av Dramatiska Institutet avslutades våren

För närvarande finns 130 läromedel inlästa på kas-

1997. Ett material som bygger på erfarenheter av utbild-

sett med produktionsstöd från Skolverket. Dessa finns

ningen och lärarnas individuella loggboksanteckningar

förtecknade i Skolverkets databas. Under 1997 har nya

planeras.

kriterier för inläsning av läromedelskasetter tagits fram:

Under året har ett seminarium och en större konfe-

En kartläggning har gjorts i form av en enkät till 20 sko-

rens under temat museer som läromedel genomförts.

lor, av vilka läromedel av ”smala” produktioner, som

Seminariet som vände sig både till lärare och museipe-

används i gymnasieskolan. Information om möjlighe-

dagoger i syfte att skapa en dialog mellan skolan och

ten att söka produktionsstöd för läromedelskasetter har

museerna och vidga synen på lärande och läromedel

gått ut.

kommer att dokumenteras i början av 1998.

När det gäller produktionsstöd i övrigt har under
1997 de prioriterade områdena varit läromedel för

Läs- och skrivutveckling

invandrare, små yrkesområden med litet antal elever,

De s k läspedagogiska centra (sammanlagt 10 stycken)

läromedel för kurser som tillkommit i programmen för
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gymnasieskolan och läromedel som informerar om

Regionala centra

rasism.

För att stödja initieringen av regionala utvecklingscen-

28 ansökningar om stöd för läromedelskasetter och 46

tra har ett samarbete med Högskoleverket inletts.

ansökningar om produktionsstöd har beviljats. Arbets-

Verken har haft som utgångspunkt att utvecklingen

stipendier har delats ut till tre läromedelsidéer: undersö-

måste ske utifrån lokala behov, önskningar och förut-

kande arbete i matematik och bild för grundskolan, pro-

sättningar och att dessa centra bara kan komma till

blemlösande och kreativ matematik för gymnasiet samt

stånd mellan jämbördiga parter. Verken har medverkat

stödbok i teknik som visar hur man kan kombinera teori

vid ett antal konferenser dit högskolor med lärarutbild-

och praktik. Skolverket fick 127 ansökningar.

ning och deras närkommuner inbjudits för diskussion
och erfarenhetsutbyte. Konferenserna har också syftat

Kompetensutveckling

till att verken skall få en uppfattning om hur verksamhe-

Skolverkets arbete med kompetensutveckling av sko-

ten utvecklas och hur den kan stödjas på bästa sätt.

lans personal innebar 1997 fortsatt analys av kompe-

Skolverket har anordnat två seminarier för att få kun-

tensutvecklingsbehov. Den statliga kompetensutveck-

skap om hur några högskolor och kommuner tänker

lingen inriktades mot de områden som lyfts fram som

kring regional samverkan och regionala centra.

väsentliga utifrån resultat av uppföljning och utvärde-

Skolverket har inom ramen för arbete med stöd till

ring. Insatser som stöder reformgenomförande, mot-

kompetensutveckling givit bidrag till projekt som syftar

verkar brister i skolan och utvecklar nya former av kom-

till att utveckla regional samverkan mellan högskolor

petensutveckling prioriterades.

med lärarutbildning och kommuner skolor och försko-

I referensmaterialet Lära Nära, som publicerades

lor inom ramen för eller med syfta att bygga upp ett

hösten 1997, beskrivs i reportageform hur några kom-

regionalt centrum. Ca 3 miljoner har fördelats under

muner, skolor och anordnare arbetar med olika former

året.

av kompetensutveckling och skolutveckling i ett decentraliserat system.

Rektorsutbildning

Förhållandet mellan Skolverket och anordnare av

Den statliga rektorsutbildningen som genomförs av sex

kompetensutveckling har förändrats. Tidigare blev sta-

högskolor/universitet, har omfattat 1447 rektorer,

ten mottagare av anordnares ansökningar som formule-

varav 452 påbörjade sin utbildning under 1997. Under

rades utifrån anordnarnas kompetens och kursutbud.

budgetåret har 393 deltagare slutfört sin utbildning.

Under 1997 formulerade Skolverket beställningar och

Under året har en utvärdering av rektorsutbildningen

inbjöd till dialog och diskussion kring vilka kompetens-

genomförts och som beskrivs under avsnittet Effekt-

utvecklingsinsatser skolor och kommuner bedömde

bedömning.

nödvändiga inom ramen för de nationellt prioriterade
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områdena. Anordnarna blev i denna process delaktiga i

Stöd till undervisning av elever med

analysen och mottagare av skolors och kommuners

invandrarbakgrund

beställningar av kompetensutveckling.

Under budgetåret 1997 har de av regeringen anslagna

Under 1997 fattades beslut om fördelning av ca 24

fem miljoner kronorna till språkutvecklande insatser

miljoner kronor inom tolv nationellt prioriterade områ-

för invandrarbarn i invandrartäta områden fördelats.

den. Dessutom fördelades ca 5,5 miljoner kronor för

Bidraget syftade till att genom olika aktiviteter stimulera

kompetensutveckling för lärare i grundskolan bl a inom

skolor i invandrartäta områden att hitta nya vägar att

områdena läs- och skrivsvårigheter, miljökunskap,

bidra till andraspråkselevers språkutveckling. En

naturvetenskap och teknik.

beskrivning av vilka insatser kommunerna har gjort

Utvecklingsprogrammet

kommer att lämnas till Skolverket den 1 juni 1998.

motiv och bakgrund till skrivningar i dessa. Referens-

Genom att ta del av kommunernas erfarenheter och

material kan behandla alla delar av skolans verksamhet.

intressanta exempel vill Skolverket medverka till att

De kan vara beskrivande, analyserande, problematise-

sprida dessa till andra kommuner.

rande och innehålla exempel från skolverksamheten,

Revidering av materialet Att undervisa invandrarelever i svenska, Kommentarer till kursplaner i svenska och

aktuella forsknings- eller utvärderingsresultat, debattartiklar, m.m.

referensmaterial i svenska som andraspråk har påbörjats.

Under det gångna året har Skolverket publicerat

Skolverket har medverkat till en mängd kurser för

kommentarer till grundskolans kursplan och betygskri-

olika lärargrupper som arbetar med invandrarelever.

terier i matematik samt fyra referensmaterial: ”Lära

Kurser har anordnats för modersmålslärare som under-

Nära”, reportage från några olika försök att kompetens-

visar elever med bosniskt ursprung, för somaliska

utveckla så nära lärarnas vardag som möjligt,” Olikheter

modersmålslärare, för lärare som undervisar romska

– en brist eller tillgång” en belysning av olika sätt att

elever med bristfällig skolbakgrund. För romska elever

gestalta arbetsformer, metoder och innehåll utifrån ett

har dessutom ett läromedel och en sångbok på romska

genusperspektiv, ”Hemspråk i särskolan”, ett stöd till

utarbetats. Material är under utarbetande även på

hemspråkslärarna i arbetet med utvecklingsstörda

somaliska, tigrinska och nord- och sydkurdiska. Ett

invandrarbarn samt ”På visIT i skolan”, reportage från

arbete med ett läromedel för ”turkiska barn i Europa”

tre grundskolors erfarenheter av IT-satsningen på sko-

har påbörjats och avsikten är att detta material ska

lan. I stort sett färdiga manus till referensmaterial före-

utvecklas i samverkan med andra mottagarländer bl.a.

ligger när det gäller barn och ungdomsfrågor och ANT-

Danmark, Berlin och Nederländerna.

frågor.

Skriften Undervisning av asylsökande elever i grundskolan har givits ut i reviderad version 1997. Riks-

Effektbedömning

förbundet Hem och Skola har i samverkan med Skol-

Under 1997 har utvärdering av föregående års insatser

verket utarbetat en ny version av videon Våra barn och

gjorts, bl a av Ur nöd–i lust, Skola för framtiden, TV-

skolan. Sex språkversioner blev klara hösten 1997 och

konferenserna hösten 1996 samt fältenheternas semi-

ytterligare fem är under utarbetande.

narier. Dessutom har en omfattande utvärdering av rek-

Tillsammans med övriga nordiska länder har Skol-

torsutbildningen genomförts.

verket inom ramen för ett EU Comenius 2 projekt gett
ut antologin Nordic Roads to Multilingualism. Här pre-

Reformstödjande skrifter

senteras ”goda exempel” och boken innehåller även

Under året har en utvärdering av två av Skolverkets

presentationer av undervisningen av flerspråkiga elever

skrifter om den nya gymnasieskolan ”Ur nöd i lust”

i våra nordiska skolsystem.

och ”Skola för framtiden” gjorts. Skrifterna ingick i en
bred informationsinsats som också omfattade semina-

Kommentarer och referensmaterial

rier och konferenser och en tv-sänd konferens med

Skolverket ger ut kommentarer och referensmaterial

personer som medverkat vid reformarbetet. Skrifterna

med syfte att stödja och stimulera skolornas arbete mot

har skickats i ett exemplar till rektorer i samtliga gym-

de nationella målen. Gemensamt för kommentarer och

nasieskolor. De har också marknadsförts i Skolverkets

referensmaterial är att de inte är bindande utan är

Nyhetsbrev och i en folder riktad till skolorna vilket

ämnade att vara ett stöd för skolornas arbete.

har lett till att ytterligare ca 6 000 ex av ”Ur nöd i lust”

Kommentarer hänför sig till något eller några av sko-

och 4 500 ex av ”Skola för framtiden” har beställts. 169

lans mål- och styrdokument och avser att tydliggöra

skolor har beställt 10 exemplar eller fler av ”Skola för
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genom att rektorer låter skrifter cirkulera och genom
att Nyhetsbrevet anslås, kopieras eller citeras. Lärarna
efterfrågar ”direkt användbart material” mer än ”generella resonemang”.
Lärarnas grundinställning är att det är bra att
Skolverket ger ut skrifter som sammanfattar bakgrund
och syften med skolreformer. Bland lärarna har kanske
naturligt av de två skrifterna ”Ur nöd i lust” haft den
största genomslagskraften. Generellt ger svaren från
lärarenkäten bilden av att lärarna är välförsedda med
information om gymnasiereformen.
Reformstödjande TV-sänd lärarkonferens
Under hösten 1996 anordnade Skolverket en interaktiv
TV-konferens – Frihet, Frustration, Fantasi, Framtid –
om gymnasiereformen. Konferensen vände sig till lärare och kunde följas av alla på de deltagande skolorna.
Konferensen tog upp den nya lärarrollen och behandlaframtiden” och 228 skolor 10 exemplar eller fler av

de elevinflytande, betygssystem och målstyrningen av

”Ur nöd i lust”.

skolan.

I början av 1997 hade 70 procent av rektorerna till-

Konferensen marknadsfördes i Skolverkets Nyhets-

gång till ”Skola för framtiden” och knappt 70 procent

brev och genom brev vid två tillfällen till samtliga rekto-

också ”Ur nöd – I lust”.

rer för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux,

Ca 90 procent av rektorerna anser att det är bra att

270 gymnasieskolor – drygt 40 procent av samtliga –

och syften med skolreformer. De flesta anser också att

och 30 Komvux deltog i konferensen. En utvärdering av

skrifterna tar upp frågor som ofta diskuteras på skolan

konferensen visar att en del av skolorna hade problem

och att de beskriver kärnfrågorna i gymnasiereformen.

med mottagningen men 88 procent av skolorna lycka-

En majoritet har också rapporterat att skrifterna stimu-

des tekniskt ta emot den TV-sända konferensen.

lerar till diskussioner på arbetsplatserna.
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särvux och skolchefer.

Skolverket ger ut skrifter som sammanfattar bakgrund

De flesta rektorer har informerat lärare, annan per-

Eftersom Skolverket med sitt informationsmaterial i

sonal och i vissa fall också elever både skriftligen och vid

första hand har riktat sig till skolförvaltningar och skol-

personalkonferenser. Närmare hälften av skolorna

ledare förefaller lärarna generellt känna sig mindre

ändrade också schemat eller använde studiedag eller

”berörda” av Skolverkets information än rektorerna.

konferenstid och bandade dessutom i flera fall pro-

Distributionen har förutsatts fungera via rektorerna till

grammen. 45 procent av skolorna bandade program-

lärarna. Informationen från Skolverket direkt till lärar-

men och hade samtidigt TV-apparater tillgängliga. 10

na har intensifierats via Skolverkets hemsida på

procent bandade enbart och vissa av dessa skolor visade

Internet – drygt 40 procent känner till eller har tillgång

programmet vid en senare studiedag.

till Skolverkets webb-information – och vid särskilda

Många rektorer hade positiva förväntningar som

aktiviteter som tv-konferenser. Men ca hälften av lärar-

också infriades.1/3 anser att deras förväntningar inte

na anger att de också får information från Skolverket

infriades i något avseende. Ett fåtal rektorer var besvikna.

Utvecklingsprogrammet

Eftersom lärare i mindre utsträckning än rektorer tidi-

som tagits upp är elevinflytande, samverkan mellan

gare har tagit del av information från Skolverket hade

kärnämnen och karaktärsämnen, arbetssätt och arbets-

de få förväntningar inför konferensen.

former, PBL, betygssystemet, elever med behov av sär-

Lärarkårens deltagande i konferensen varierar mel-

skilt stöd, arbetslag, mentorskap, nätverk och komvux.

lan skolorna. I 2/3 av skolorna deltog många eller rela-

Utvärderingen av seminarierna visar att seminarierna

tivt många. I hälften av skolorna deltog också elevvårds-

uppskattades i högsta grad. Behovet av att mötas och

personal och elever i 1/6 av skolorna.

samtala om reformen är stort och man inser att man

Rektorerna betygsätter konferensen något högre än

har mycket att lära av varandra. Enligt en av fältenhe-

lärarna. Rektorerna gav betyget 6 –7 på en tio-gradig

ternas utvärderingar menade 63 procent av de tillfrå-

skala och lärarna kring 5 vilket är något lägre värden än

gade lärarna och rektorerna att seminarierna hade

vad som målgrupperna brukar ge vid kvalitetsbedöm-

givit idéer till arbetet på den egna skolan och ett ökat

ningar av Skolverkets skriftliga material. Utvärderingen

intresse för reformarbetet. Dessutom uppskattas vid

tyder på att lärare som är kritiska till gymnasiereformen

seminariesammanhang alltid ”uppmärksamheten” från

också var kritiska till det som sades i konferensen.

Skolverket. Elevernas medverkan uppskattades mycket

Rektorerna anser att konferensen i relativt liten

eftersom de ses som kvalitetsgranskare av reformen.

utsträckning direkt bidragit till skolans arbete med att

Eleverna själva kände sig lite främmande inför de

utveckla nya arbetsformer men hälften av rektorerna

vuxna men tyckte att det varit värdefullt att få lämna

och 65 procent av lärarna anser att inslagen i konferen-

synpunkter på vad reformeringen inneburit utifrån

sen diskuterats senare på skolan vid personalkonferen-

deras erfarenheter och att de fått bättre insikt om ele-

ser eller informellt.

vers skyldigheter och rättigheter.

En majoritet av rektorerna anser att Skolverket om
än inte för ofta bör ordna motsvarande konferenser.

Rektorsutbildningen

De slutsatser som kunde dras av utvärderingen var

Under 1997 har en omfattande utvärdering genom-

att TV-konferenser har viktiga kvaliteter – levande

förts av den statliga rektorsutbildningen som på

exempel på arbetet på andra skolor kan ges och tankar

Skolverkets uppdrag bedrivs av sex högskolor/universi-

bakom reformer kan förklaras men att de inte bör

tet. Utvärderingen har bl a granskat om utbildningen

arrangeras för ofta eftersom de ställer höga krav på för-

utförs i linje med de intentioner som Skolverket ställt

beredelser från skolornas sida.

upp, hur de anslagna medlen används och hur frågan
om jämställdhet beaktas av utbildningsanordnarna.

Fältenheternas seminarier

Utvärderingen har särskilt försökt bedöma effekterna

Under 1996/97 har Skolverket i fältenheternas regi

av rektorsutbildningen – vad deltagarna har lärt sig och

hållit reformstödjande seminarier. Huvudsyftet har

hur de i sin profession har använt det som de har lärt

varit att informera om, stödja och följa upp gymnasie-

sig. En första slutsats från utvärderingen är att det är en

reformen. En målsättning har varit att skapa mötesplat-

relativt stor variation mellan utbildningsorterna när

ser som leder till erfarenhetsutbyte och att initiera ska-

det gäller vilka områden som fokuseras i utbildningen.

pandet av nätverk mellan skolor. För att kvalitetssäkra

Regionerna har i varierande grad tagit hänsyn till mål-

seminarierna har fältenheterna planerat seminarierna

dokumentet – Rektorer för framtidens skola – och däri-

tillsammans med referensgrupper bestående av skol-

genom statens intentioner för utbildningens innehåll.

politiker, skolledare och lärare. Seminarierna har för-

Utvärderingen visar också att utbildningsanordnarna

lagts till gymnasieskolor. De 11 fältenheterna genom-

har tagit med andra utbildningsmoment än de som är

förde 55 seminarier med ca 2 600 deltagare. Områden

angivna i måldokumentet. Ett genomgående drag har
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torsutbildningen. Utvärderarna ställer sig tveksamma

Fristående skolor och svenska skolor i
utlandet

till om ledarskapsutbildning bör ingå i den statliga rek-

Fristående skolor

varit att det har satsats på ledarskapsutbildning i rek-

torsutbildningen.

Skolverket har till uppgift att på grundval av ansökning-

En slutsats av utvärderingen är också att jämställd-

ar svara för godkännande av fristående skolor. Med

hetsfrågorna ges ett litet utrymme i rektorsutbildning-

utgångspunkt i den reglering som skollagen ger är

en delvis beroende på utbildarnas egna värderingar,

grunderna för Skolverkets bedömning bl a utbildning-

intresse och medvetenhet och delvis beroende på otyd-

ens avvikelser från läroplanen, omfattning, elevunder-

lig markering av jämställdhetsaspekten i måldokumen-

lag, intagningsprinciper, urvalsgrunder och lärarnas

ten för utbildningen.

kompetens.
Under 1997 har Skolverket godkänt 73 (153) fristå-

I måldokumenten finns också 24 effektintentioner
som kan delas in i fyra målkategorier för vad rektorerna

ende grundskolor och 4 (9) fristående grundsärskolor.

ska kunna efter genomgången utbildning. Effekterna

14 (14) ansökningar har helt eller delvis avslagits. Om

kan vara effekter inom resp utanför måldokumentets

villkoren för godkännande inte längre uppfylls ska

intentioner, positiva effekter hos rektor som person och

Skolverket kunna besluta om återkallande av godkän-

övriga effekter. I utvärderingen konstateras att även

nande. 22 (51) godkännanden har återkallats.

effektintentionerna har uppnåtts i varierande grad i de

Skolverket har förklarat 16 gymnasieskolor och 1 gym-

olika regionerna. Det som rektorerna i störst utsträck-

nasiesärskola bidragsberättigade och ställda under statlig

ning lyfter fram som en effekt av utbildningen är för-

tillsyn. En ansökan har avslagits. Därutöver har 27 (27)

bättrade personliga egenskaper. Men rektorerna har

ansökningar på grund- och gymnasieskolan avskrivits.

också – om än i varierande grad – angivit att de har

81 (43) yttranden om kompletterande skolor har

använt sina kunskaper vid genomförandet av utvärde-

behandlats. Av dessa har 54 (30) helt eller delvis

ringar och implementering av de nya läroplanerna.

avstyrkts och 47 har helt eller delvis tillstyrkts.
Antalet elever i fristående skolor 1991–1996. Siffror

Generellt har rektorerna uppskattat rektorsutbildningen. Resultaten från utvärderingen kommer att under

för 1997 har ännu inte hunnit tas fram.

1998 återföras till rektorsutbildarna och ett handlingsprogram för att utveckla och förändra rektorsutbild-

År

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Antal

8337

9946 13689

17273

20247

23310

ningen kommer att sjösättas.
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Uppföljning av kompetensutvecklings-

Svenska skolor i utlandet

anordnares arbete

1997 fanns 34 bidragsberättigade svenska skolor i utlan-

Under 1997 har en uppföljning av kompetensutveck-

det med ca 1100 behöriga svenska elever, ca 3150 elever

lingsanordnares arbete under 1995/96 genomförts.

i kompletterande svensk undervisning och ca 360 elever

Studierna visar att det övervägande antalet projekt har

i distansundervisning.

genomförts i stort sett planenligt utan senareläggningar

Skolverket har tillsammans med Sofiaskolan i

och förseningar. Merparten av de statliga medlen som

Stockholm utvecklat ett system för distansutbildning för

satsades användes till löner till anordnarnas egen perso-

årskurserna 7–9 och tillsammans med Liber ett system

nal som anordnade fortbildningsprojekt.

för gymnasieundervisning. Skolverkets utvärdering

Anordnarna höll i konferenser, seminarier och stu-

visar att distansundervisningen, särskilt åk 7–9, har

diedagar och gav handledning och konsult- och expert-

utvecklats kraftigt under det senaste året. Vissa tekniska

stöd.

problem kvarstår dock att lösa. Metodik och undervis-

Utvecklingsprogrammet

ningsmaterial måste anpassas och Skolverket har därför

Tillsyn har genomförts vid utlandsskolorna i Paris

föreslagit att bidrag skall lämnas till ytterligare utveck-

och Modena. Skolverket konstaterade att undervisning-

ling. Under året har Skolverket också lämnat bidrag till

en i allt väsentligt följer de riktlinjer som gäller för verk-

enskilda skolor som önskar bedriva distansunder vis-

samheten i utlandsskolor.

ning för elever som tillfälligt skall vistas utomlands och
sedan återvända till samma skola. Detta har ofta gällt

En andra genomgång av utlandsskolornas elevavgifter har gjorts. Uppdraget skall slutföras under 1998.

elever i årskurserna 3–6.

Skolverket har deltagit i arbetet vid Europaskolorna.

Skolverket har gjort det möjligt för flera kommuner

Sverige har nu sektioner på både primär- och sekundär-

att skicka elever till gymnasieutbildning under ett år vid

stadiet i Luxemburg och Bryssel. Elevantalet ökar stän-

de svenska gymnasieskolorna i London, Madrid,

digt och fler lärare anställs varje år.

Fuengirola och Nairobi som ingår i försöksverksamheten med reguljär gymnasieundervisning. Kostnaderna

IT

har betalats av kommunerna. Skolverket har föreslagit

Mål

att försöksverksamheten permanentas då utvärdering-

Skolverkets uppdrag och mål är att bidra till att skolan

en visar att eleverna erbjuds unika möjligheter till

vad gäller användning av IT når upp till samma kvantita-

språklig och kulturell utveckling. Kommunernas enga-

tiva och kvalitativa nivå som i andra samhällssektorer.

gemang har inneburit en positiv utveckling av verksamheten vid utlandsskolorna.
Rektorsutbildning har anordnats för samtliga rekto-

Skolverket har också regeringens uppdrag att utveckla omfattande och övergripande informationssystem
för utbildningsområdet.

rer i utlandsskolorna. Nätverk har byggts upp i olika
delar av världen. Stöd för reformarbete har givits. En

Resurser

tvådagarskonferens för all personal i utlandet har
anordnats. Skolverket har också lämnat bidrag till de

Skoldatanätet

studiedagsprogram som skolorna själva genomför på

Utveckling av nätverks baserat

skolorter som kan nås av lärare från geografiskt närbelägna skolor. Programmen i år har inriktats mot läs- och
skrivutveckling, elever med behov av stöd och IT i
undervisningen.
Försöksverksamhet med svenska sektioner vid internationella och lokala skolor har bedrivits i Genève, Paris

Kostnad tkr

Andel

8339

55 %

1 594

11 %

4 007

26 %

resurscentrum för IT-baserade
läromedel
Utveckling av informationssystem
(kursplaner, fristående skolor, etc)
Beskrivande exempel, IT-konferens,etc
Totalt

1 173

8%

15 113

100 %

och Warszawa. För att finna ett alternativ till etablering
av en svensk utlandsskola bedriver Skolverket försök

Verksamhet och arbetssätt

med svenska sektioner vid internationella och lokala

Skolverket bidrar till utvecklingen av IT-användningen

skolor i Genéve, Paris och Warszawa. Svårigheterna

genom:

visar sig ligga i att det är så olika regelsystem som styr

– kunskapsproduktion

olika länders skolverksamhet, att det är svårt att få för-

Genom specifika och IT-inriktade projekt inom upp-

ståelse för det egna landets förhållningssätt. Samtidigt

följning, utvärdering och forskning följer och värde-

visar Skolverket att det på sikt skulle finnas klara förde-

rar Skolverket användningen av IT i skolan, både

lar med att få in svenska sektioner vid redan etablerade

nationellt och internationellt.

skolor i utlandet, dels skulle elevernas sociala miljö kanske bli bättre, dels skulle alternativet ej bli så dyrt.

– erfarenhetsspridning
Genom Skoldatanätet, konferenser och rapporter
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sprider verket erfarenhet av skolornas IT-användning.
– ge goda förutsättningar

skol- och undervisningskulturen.
Skolverket har under året publicerat den första delrapporten ( Skolverkets rapport nr 137) från den treåri-

Främst genom Skoldatanätet bidrar Skolverket till att

ga utvärderingsstudie som är förlagd till universiteten i

ge skolorna goda förutsättningar i deras arbete med

Uppsala och Linköping. Rapporten kan sägas vara en

att implementera IT i undervisningen.

baslinjebestämning vad gäller IT-användningen i skolorna och kommer att utgöra en grund för de fortsatta

Genom bl.a. Skolverkets insatser ökar kunskaperna

studierna. Rapporten sammanfattar de viktigaste resul-

om effekterna av implementering av informationstekni-

taten från en enkätundersökning som hösten 1996 rik-

ken (IT) i skolan. Men fortfarande är den samlade natio-

tades till verksamma inom skolan i ca 100 kommuner.

nella och internationella kunskapen om IT:s effekter på
undervisningen liten. Det är ett besvärande faktum med

IT:s effekter på skolan

tanke på de stora materiella och immateriella satsningar

För att öka kunskaperna om IT:s effekter på skolan och

på IT i skolan som görs i praktiskt taget alla kommuner.

undervisningen, har Skolverket låtit en forskargrupp ta

Detta har styrt och styr fortfarande inriktningen på

fram en forskningsöversikt. Syftet med översikten har

Skolverkets IT-projekt. Ambitionen är att samla kunskap

gällt att undersöka forskning om effekter på skolans

om IT:s effekter på skola och undervisning och att i

organisation och arbetssätt; hur lärar och elevroller

avvaktan på resultat av utvärdering och forskning sprida

påverkas; hur jämställdhet mellan könen ter sig när

exempel på hur IT kan användas i undervisningen.

informationstekniken förs in i skolan; vilka effekter tekniken får på elevers inlärning och inlärningsstrategier.

Datorutrustning och datoranvändning

Översikter visar att den samlade internationella

Skolverket har för tredje gången undersökt tillgången

forskningen inte kan ge entydiga besked om starka posi-

på datorutrustning i landets skolor. Resultaten, på

tiva effekter vid datorstödd undervisning.

huvudmannanivå kommer att redovisas i april 1998.

Översikten finns publicerad på Skolverkets informa-

Preliminära resultat visar följande att datortätheten har

tionssidor på Internet och kommer att utkomma i

ökar i både grundskolan och gymnasieskolan. Antalet

tryckt form i Skolverkets monografiserie.

elever per dator är nu 13 i grundskolan och 6 i gymnasi-

Bristen på kunskap om IT:s effekter på skola och

eskolan. Även tillgången till Internet ökar snabbt. I

undervisning gör det viktigt att sprida de erfarenheter

oktober 1997 hade ca 60 procent av grundskolorna och

som görs vid implementering och användning av IT i

ca 80 procent av gymnasieskolorna tillgång till Internet.

skolan. Skolverket gör detta genom att verkets informa-

Den bild som tonar fram är att Sverige är bland de

tion på Internet, tryckta rapporter, nyhetsbrev och tid-

länder som ligger i topp då det gäller IT-utrustning i

skrifter och medverkan i konferenser och studiedagar.

skolorna. Utvecklingen av datoranvändningen i skolan

Den senast publicerade rapporten är ”På visIT i sko-

syns dock inte gå lika snabbt. Den främsta orsaken är att

lan”. I rapporten beskrivs hur tre grundskolor arbetar

implementeringen av IT skolan och undervisning är en

med att implementera och utveckla IT i undervisningen.

mycket större och svårare fråga än den om hur man ska
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använda datorer i undervisningen; Det ställer frågan

Skoldatanätet

om skolans arbetssätt och arbetsorganisation på sin

Det svenska skoldatanätet är Skolverkets viktigaste

spets. IT och främst dess nya kommunikativa möjlighe-

bidrag till IT-utvecklingen inom skolan. Skoldatanätet

ter, dvs Internet, är ett oerhört kraftfullt instrument

har, sedan 1994, byggts upp successivt och är under

som inte utan vidare låter sig infogas i den traditionella

ständig utveckling, både kvantitativt och kvalitativt.

Utvecklingsprogrammet

Inriktningen har dock varit densamma, d.v.s:

också i det nordiska progamvaruutbyte, som arrangeras

– fortlöpande informationsinsatser av övergripande art.

av IDUN, där länderna utbyter nationella rättigheter

– utveckling av grundfunktioner som t.ex. katalog över

för pedagogiska programvaror. Genom Skoldatanätet

skolor med WWW-hemsidor, informationsstrukturer

deltar verket i projektet ODIN, som är ett samarbetspro-

för informationssökning, nationella avtal med infor-

jekt mellan de nordiska skoldatanäten.

ma tionsgivare och publicering av beskrivande exempel på skolanvändning av Internet.
– genomförande av utvecklingsprojekt kring användningen av Internet i skolan.

Skolverket har under 1997, mycket aktivt, deltagit i
uppbyggnaden av det Europeiska skoldatanätet (EUN),
både i ledningen av projektet och i arbetet med att producera innehåll, d.v.s.material och tjänster.
Ansvaret för den svenska delen av EU-projektet

Utveckling av informationssystem

Netd@ys, har legat på Skolverket. Netd@ys som genom-

Skolverket har ytterligare två regeringsuppdrag inom

fördes under en vecka i oktober 1997 blev en framgång

IT-området; att utveckla Ett nätverksbaserat resurs

för Sverige. Den svenska delen kunde visa upp de flesta

centrum för IT-baserade läromedel och att utveckla ett

och mest omfattande projekten på nätet under

Informationssystem för utbildningsområdet. Utveck-

Netd@ysveckan. Totalt medverkade 13 företag och ett

lingen av omfattande uppdrag har pågått under 1997.

stort antal skolor i de 36 huvudprojekten.

22 experter har arbetat med att producera innehåll till
den s k Mediabyrån som är en webbresurs för att stödja

Effektbedömning

och stimulera lärare att använda nya medier i undervis-

Skoldatanätet är i dag en av de största och mest använda

ningen. Dessutom har en video om multimediaarbete i

svenska informationsstrukturerna på Internet. Använd-

skolan, två referensmaterial, cd-rom, en informations-

ningen har varit mycket hög och stigande med viss

broschyr och en affischutställning för att marknadsföra

säsongsfluktuation. För närvarande hämtas, under en

Internetresursen tagits fram. Både resurscentrat och

vardag, ca 35 000 sidor vilket innebär att användningen

informationssystemet kommer att vara klara för publi-

är av samma storlek som de stora dagstidningarnas onli-

cering och publik användning under det första kvarta-

neupplagor. Skoldatanätet har under året i många sam-

let i år.

manhang och bl a i massmedia lyfts fram som ett mycket
gott exempel på en användbar och högkvalitativ infor-

Internationellt utvecklingssamarbete

mationsstruktur. Skoldatanätet har nominerats till The

Skolverket lägger ner betydande resurser på att leda

1998 Computerworld Smithsonian Award.

och delta i projekt inom Nordiska ministerrådet och
EU.

Skolverkets skrifter och material inom IT-området
beställs i stora upplagor och resultaten vad avser dator-

Verket deltar i ledning av och genomförande av pro-

utrustning och datoranvändning i svensk skola som

jekt inom Nordiska ministerrådet projekt IDUN.

Skolverket har presenterat uppmärksammas alltid av

IDUN:s verksamhet består främst av seminarier och kur-

massmedia och används i analyser och debattartiklar.

ser inom området IT och utbildning. Skolverket deltar
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Forskningsprogrammet

FORSKNINGSPROGRAMMET
Vux

Barnomsorg

Mål
Gysk
Grsk

Det övergripande målet för forskningsprogrammet är
att på vetenskaplig grund öka kunskapen om det svenska utbildningsväsendets förutsättningar och resultat

Forskningsprogrammets kostnader i tkr 1992 – 1997

och att öka nyttiggörandet av denna kunskap.

40000

Målet för forskningsprogrammets verksamhet under

35000

1997 har varit att

30000

– fördela medel till forskning inom skol- och utbild-

25000
20000

ningsområdet
– stödja etablering av nätverk av forskare

15000

– stödja publicering och främja nyttjandet av forsk-

10000
5000

ningsresultat

0
1992/92

Resurser
Forskningsfinansiering
Forskningsutnyttjande, m m
Totalt

1993/94

1994/95

1995/96*

1996

1997

* Avser 18 månader

Kostnad tkr

Andel

18 190

92 %

1 612

8%

19 802

100 %

skapsbedömningar. Inom de tre första basområdena
pågår arbete med forskningsöversikter. Inom området
Styrning och ledning av utbildning föreligger manus.
Kunskapsöversikter är en viktig metod för forskningsin-

Verksamhet och arbetssätt

formation. Inom 7 av de pågående projekten finns

Under 1997 har 14 nya forskningsprojekt beviljats

underlag för kunskapsöversikter. Ett samarbete med

medel och påbörjats. 13 projekt har avslutats och kom-

dessa projekt har påbörjats.

mer att redovisas. 3 kunskapsöversikter genomförs
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inom områdena kunskapsutnyttjande, reflekterad prak-

Effektbedömning

tik samt kreativitet och undervisning. Fördelningen av

För att främja nyttjandet av forskningsresultat har ett

medel inför 1997 gjordes i samarbete med den av rege-

särskilt policyprogram tagits fram: Kunskapsnyttjande

ringen tillsatta forskningsnämnden och Skolverkets

och forskningsanvändning – Strategier för Skolverkets

forskningsråd. Under 1997 har forskningsnämnd och

roll i kunskapsöverföringen mellan forskningen och

forskningsråd avvecklats och några nya projekt inför

skolan. Inom detta arbete betonas utveckling av länk-

1998 har inte planerats.

funktioner, att ge överblick och skapa tillgänglighet, att

Under 1997 har Skolverket finansierat forsknings-

skapa möten och arenor samt att bygga upp nätverk för

projekt inom samtliga områden av programmet. Den

kunskapsnyttjande. Genomförandet av detta program

mest omfattande delen är de fem basområdena, som

har påbörjats.

innebär forskning om skolans verksamhet – utbildning-

Ett samarbete har etablerats mellan Skolverket och

ens innehåll, utformning och resultat (I), skolan som

Tekniska Museet och två forskningssymposier har

kultur- och arbetsmiljö (II), styrning och ledning av

genomförts under Forskningsrådsnämndens Populär-

utbildning – central, regional och lokal utbildningspla-

vetenskapliga vecka. Rubriken för symposierna var

nering (III), utbildningens effekter och effektivitet (IV)

Naturvetenskap, teknik och datorer utmanar undervis-

samt utbildning och utbildningspolitik i samhället (V).

ningen. Målgruppen var lärare och intresset var stort.

Skolverket har fortsatt att stödja nätverksarbete inom

Tekniska Museet som Science Center gav en kreativ

programmets basområden och inom området kun-

miljö för symposierna. Arbetet går nu vidare med att

Forskningsprogrammet

undersöka möjligheterna att bl a ta fram en kunskapsö-

den, kommit samman för att diskutera dessa frågor

versikt inom området.

under en konferens. Konferensen finns dokumenterad

Skolverket har medverkat till att forskningsfinansiärer, som har initierat verksamhet för att utveckla möten

i rapporten Partnerskap för kunskapsutveckling.
Forskning och samhälle.

mellan den vetenskapliga världen och praktikervärl-
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Resultaträkning

RESULTATRÄKNING

Belopp i tusental kronor

Noter

1997

1996

365 300

319 443

5 962

4 714

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Not 1

Intäkter av bidrag
Summa

554

110

371 816

324 267

–140 619

–124 061

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Kostnader för personal

Not 2

Kostnader för lokaler

–15 637

–14 069

Övriga driftkostnader

–215 715

–184 677

Summa driftkostnader

–371 971

–322 807

Avskrivningar
Summa
VERKSAMHETSUTFALL

–5 882

–4 187

–377 853

–326 994

–6 037

–2 727

3 725

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter

Not 3

4 124

Räntekostnader

Not 4

–614

–533

3 510

3 192

Saldo

TRANSFERERINGAR

Medel som erhållits från statsbudgeten
för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag
Saldo
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING
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Not 5

3 118 363

1 760 551

–3 118 363

–1 76 0551

0

0

–2 526

465

Balansräkning

BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor

Noter

1997-12-31

1996-12-31

15

16

Not 6

100 764

73 248

6 360

5 224

TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kassa, postgiro och bank
Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret
Fordringar hos andra myndigheter
Kundfordringar

380

609

Övriga fordringar

191

4 021

107 710

83 118

Summa omsättningstillgångar
Periodavgränsningsposter

Not 7

712

3 049

Avräkning med statsverket

Not 8

-87 401

-66 222

11 435

10 514

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella tillgångar
Inventarier
Förbättringar annans fastighet
Summa materiella tillgångar

234

150

11 669

10 664

Immateriella tillgångar
Forsknings- och utvecklingsarbete

95

0

11 764

10 664

32 786

30 610

5 549

4 354

5 969

8 281

12 743

8 943

3 232

2 611

73

557

Summa kortfristiga skulder

27 566

24 746

Periodavgränsningsposter

12 387

10 944

6 215

5 775

6 215

5 775

46 167

41 465

Summa anläggningstillgångar

Not 9

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH KAPITAL
KORTFRISTIGA SKULDER

Skuld till Riksgäldskontoret

Not 10

Skulder till andra myndigheter
Leverantörskulder
Personalens källskatt
Övriga skulder

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skuld till Riksgäldskontoret

Not 11

Summa långfristiga skulder
SUMMA SKULDER

MYNDIGHETSKAPITAL

Gåvo- och donationskapital

Not 12

0
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Balanserad kapitalförändring

Not 13

-10 855

-10 612

-2 526

-301

Summa myndighetskapital

-13 381

-10 855

SUMMA SKULDER OCH MYNDIGHETSKAPITAL

32 786

30 610

Årets kapitalförändring enligt resultaträkningen
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Anslagsredovisning

ANSLAGSREDOVISNING
Belopp i tusental kronor.

Redovisning mot statsbudgetens
utgiftsanslag

Noter

Tilldelade
medel
Anvisat
Fördelat

Ingående
reservation
Överfört
belopp

72 598

Nomenklatur

56

16 A

001, Ramanslag
Statens skolverk

Not 14

242 340

16 A

002, Ramanslag
Skolutveckling

Not 15

16 A

002 001, Ramanslag
Rektorsutbildning och
kompetensutveckling
av personal inom
skolväsendet

16 A

002 002, Ramanslag
Utvecklingsarbete

16 A

002 003, Ramanslag
Övergripande projekt

16 A

002 004, Ramanslag
Insatser för skolväsendets
internationalisering

16 A

002 005, Ramanslag
Särskilda utvecklingsinsatser för finskspråkiga
elever

16 A

002 006, Ramanslag
Bidrag till vissa
organisationer

16 A

Utgifter Inkomster

Saldo

259 243

7 496

63 190

161 228

132 237

1 748

30 739

74 594

63 699

534

11 429

36 800

32 880

864

4 785

9 000

6 336

67

2 731

19 254

17 547

14

1 721

3 270

2 997

45

317

Not 18

8 650

8 650

30

30

002 007, Ramanslag
Till regeringens
disposition

Not 19

9 660

128

194

9 727

16 A

003, Ramanslag
Forskning inom
skolväsendet

Not 20

7 708

7 625

1

84

16 A

004, Ramanslag
Genomförande av
skolreformer

Not 21

122 424

75 246

3

47 182

16 A

004 001, Ramanslag
Skolreformer

Not 22

77 424

75 246

3

2 182

16 A

004 002, Ramanslag
Till regeringens disposition

16 A

008, Ramanslag
Särskilda insatser på
skolområdet

128 915

127 044

1 872

16 A

008 003, Ramanslag
Not 23
Särskilda bidrag för
gymnasial utbildning för
döva och hörselskadade samt
svårt rörelsehindrade elever

103 632

101 760

1 872

16 A

008 004, Ramanslag
Särskilda bidrag för viss
riksrekryterande utbildning i
Vingåker, Sala och Örebro för
utvecklingsstörda elever

25 283

25 283

Not 16

Not 17

45 000

Not 24

Övriga regeringsbeslut
Överskridanden

Anslagskredit

7 270

45 000

3 276

591

Anslagsredovisning

Redovisning mot statsbudgetens
utgiftsanslag

Noter

Nomenklatur
16 A

010, Ramanslag
Bidrag till viss versamhet
motsvarande grundskola och
gymnasieutbildning

16 A

010 001, Ramanslag
Särskilt verksamhetsstöd
till vissa utbildningar

16 A

010 002, Ramanslag
Kostnader för vissa
gymnasieutbildningar m.m.

16 A

Tilldelade
medel
Anvisat
Fördelat

Ingående
reservation
Överfört
belopp

Utgifter

Inkomster

Saldo

Övriga rege- Anslagsringsbeslut
kredit
Överskridanden

113 812

104 998

8 814

Not 25

15 650

14 005

1 645

Not 26

18 000

17 931

69

530

010 003, Ramanslag
Statsbidrag till riksinternatskolor,
internationella skolor m.m.

80 162

73 062

7 100

2 400

16 A

011, Ramanslag
Bidrag till svensk undervisning i utlandet

80 671

68 884

11 787

16 A

011 001, Ramanslag
Elevbidrag

55 171

46 677

8 494

16 A

011 002, Ramanslag
Lokalkostnadsbidrag

13 000

12 478

522

16 A

011 003, Ramanslag
Ersättning till distansinstitut

7 000

4 885

2 115

16 A

011 004, Ramanslag
Europaskolorna

5 500

4 844

656

16 A

013, Ramanslag
Bidrag till viss verksamhet
inom vuxenutbildningen

130 336

103 208

27 128

16 A

013 001, Ramanslag
Statsbidrag till
kompletterande skolor

105 051

92 258

12 793

16 A

013 002, Ramanslag
Särskilt verksamhetsstöd
till vissa utbildningar

16 026

10 951

5 076

16 A

013 003, Ramanslag
Försöksverksamhet och
utvecklingsarbete inom
vuxenutbildningsområdet

8 259

8 259

16 A

013 004, Ramanslag
Till regeringens disposition

1 000

1 000

16 A

014, Ramanslag
Särskilda utbildningsinsatser för vuxna

16 A

014 001, Ramanslag
Bidrag för särskilda utbildningsinsatser i komvux
och för den särskilda
vuxenutbildningssatsningen

Not 27

Not 28

2 499 798

2 545 033

–45 235

2 499 798

2 545 033

–45 235

75 000
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Anslagsredovisning

Redovisning mot statsbudgetens
utgiftsanslag

Noter

Nomenklatur

Tilldelade
medel
Anvisat
Fördelat

Ingående
reservation
Överfört
belopp

Utgifter Inkomster

Saldo

Övriga rege- Anslagsringsbeslut
kredit
Överskridanden

ÄLDREANSLAG

08 A 95

004, Reservationsanslag
Stöd för utveckling av
skolväsendet

08 A 95

Not 29

50 248

10 315

838

40 772

004 001, Reservationsanslag
Utvecklingsarbete

25 399

6 231

838

20 006

08 A 95

004 002, Reservationsanslag
Särskilda utvecklingsinsatser
för finskspråkiga elever

439

26

413

08 A 95

004 003, Reservationanslag
Insatser för skolans
internationalisering

9 945

2 664

7 281

08 A 95

004 006, Reservationsanslag
Till regeringens disposition

14 466

1 394

8 072

08 A 95

005, Reservationsanslag
Forskning inom skolväsendet

6 845

44

6 801

08 A 95

006, Reservationsanslag
Fortbildning m.m.

54 029

13 237

40 792

08 A 95

006 001, Reservationsanslag
Rektorsutbildning och fortbildning av personal inom skolan

49 113

10 008

39 105

08 A 95

006 002, Reservatinsanslag
Lärarstipendier m.m.

666

–129

795

08 A 95

006 004, Reservationsanslag
Till regeringens disposition

4 250

3 358

892

08 A 95

007, Reservationsanslag
Genomförande av skolreformer

61 425

46 636

14 789

08 A 95

007 001, Reservationsanslag
Skolreformer

56 598

46 593

10 004

08 A 95

007 002, Reservationsanslag
Till regeringens disposition

4 827

43

4 785

08 F 95

002, Reservationsanslag
Utvecklingsarbete inom
utbildningsdepartementets
område

Not 30

–5 000

Not 31

Summa anslag

250

3 482 232

245 145

3 493 750

10 087

243 714

0

0

0

Redovisning mot statsbudgetens inkomsttitlar
Inlevererat till inkomstitel
3312
Övriga inkomster av försåld egendom
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250

Finansieringsanalyser

FINANSIERINGSANALYS

1997

1996

–372 585

–323 353

DRIFT

Kostnader exklusive avskrivningar m m
Finansiering genom avgifter och bidrag :
Intäkter av avgifter och ersättningar
Intäkter av bidrag
Övriga intäkter

5 962

4 713

554
4 124

110
10 640

3 725

8 548

–361 945

–314 805

359 954

315 704

–1 991

899

Finansiering från statsbudgeten:
Anslagsmedel som erhållits för drift
Under-/överskott av medel från driften
Minskning(+) /ökning (–) av kortfristiga fordringar

5 260

Ökning(+) av kortfristiga skulder

3 067

Kassaflöde från drift

–3 133
8 327

8 473

5 340

6 336

6 239

Investeringar i materiella tillgångar

–6 981

–8 175

Summa investeringsutgifter

–6 981

–8 175

INVESTERINGSVERKSAMHET

Finansiering av investeringar:
Lån från Riksgäldskontoret
– amorteringar

6 981
–5 346

Försäljning av anläggningstillgångar

0

– därav medel som tillförts statsbudgeten

0

8 175
1 635

–3 742

4 433

22
0

–10

12

Tillförda driftmedel

5 346

3 739

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringsverksamhet

6 981

8 184

Över-/underskott av medel från investeringsverksamhet

0

9

Kassaflöde till/från investeringsverksamhet

0

9

–3 118 363

–1 760 551

TRANSFERERINGAR

Utbetalade bidrag
Minskning (–) av kortfristiga skulder avseende statsbidrag
Kassaflöde till transfereringar

0

–1 952

–3 118 363

–1 762 503

3 118 363

1 760 551

0

–1 952

6 336

4 296

7042

2 746

Finansiering av bidragsutbetalningar
Medel från statsbudgeten
Summa medel som erhållits för finansiering av bidragsutbetalningar
Förändring av likvida medel

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början
Ökning(+)/minskning(–) av kassa och postgiro

–1

1

27 516

23 871

–21 179

–19 576

Summa förändring av likvida medel

6 336

4 296

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

13 378

7 042

Ökning av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret
Ökning(–) av skuld till statsverket
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Noter

NOTER
Belopp i tusental kronor. Brytdagen för årsbokslutet 1997 var 1998-01-15

Resultaträkningen

Not 1

Enligt 4 § avgiftsförordningen har Skolverket haft följande inkomster:
Rapporter
Konferenser
Utrustning

4 739
894
96

Summa

5 729

Dessutom har Skolverket haft inkomster i form av bonus på resor och postgiro samt sålt fotostatkopior m.m. för 233 tkr.
Not 2

Myndighetens chef har erhållit 612 tkr i lön (inklusive skatt och exklusive sociala avgifter) och 2 tkr i
skattepliktiga traktamenten och förmåner.
Myndighetschefen företräder staten i OECD/CERI.
Överdirektören har erhållit 453 tkr i lön och 2 tkr i skattepliktiga traktamenten och förmåner.

Not 3

Ränteintäkter på räntekonto i RGK är 4 124 tkr.

Not 4

Räntekostnader på lån i RGK är 580 tkr och leverantörsskulder 34 tkr.

Not 5

Årets avskrivningar
Årets amorteringar
Konstaterade kundförluster
Förändring semesterlöneskuld
Övriga förluster
Upplupna kostnader

–5 882
5 346
–2
–721
–544
–722

Summa årets kapitalförändring

–2 526

Balansräkningen
Skolverket har fastställt den ekonomiska livslängden för dator- och larmutrustning till tre år, kontorsmaskiner till fem
år och möbler ökas från fem till sju år fr.o.m. budgetåret 1997. Korttidsinventarier med beräknad livslängd av högst tre
år samt inventarier till ett värde av högst 10 000 kronor kostnadsförs vid anskaffningstillfället. Kundfordringar har
tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder har tagits upp till det nominella värdet.

Not 6

Skolverkets beviljade anslagskredit är 89 067 tkr och kreditutrymmet på räntekontot hos Riksgäldskontoret är 41 128 tkr. I tillgodohavandet ingår fr.o.m. 1997 även medel ur anslagen A 2 Skolutveckling
och A 3 Forskning inom skolväsendet. Tillgodohavandet har relativt sett minskat med c 10 000 tkr.
Skälen är som tidigare år att vissa verksamheter kommit igång senare än beräknat. 4 124 tkr är ränteintäkter på räntekontot 1997.
Räntekontot består av:
Ränteintäkter på räntekontot hos RGK
Intäkter av försäljning
Intäkter av externa medel
Intäkter av anslag
Summa
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2 576
3 392
783
94 013
100 764

Noter

Not 7

Periodavgränsningsposten består av förutbetalda hyreskostnader

Not 8

Avräkning med statsverket IB

–66 222

Avräkning statsbudgeten anslag:
Anslag
Avräkning statsverkets checkräkning:
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Uppbördsmedel m.m.
Transfereringar m.m.

Not 9

3 483 663
–411 276
21 884
–3 115 450

Årets avräkning statsverket

–21 179

Utgående balans

–87 401

Typ av utrustning

Tidigare
års inköp

Årets inköp

Avskrivning

Ackumulerade
avskrivningar

Elektriska apparater
Inventarier av metall
Övriga kontorsmaskiner
Datorer och kringutrustning
Förbättringar på annans fastighet
Möbler
Telefonväxel och larm
Larm
Dataprogram

194
56
945
13 250
157
1 375
1 342

26
125
0
5 083
129
1 187
183
123
125

41
26
198
4 333
45
378
284
10
30

101
40
727
9 864
53
830
881
10
30

Summa

17 319

6 981

5 345

12 536

Avskrivningar

Ackumulerade
avskrivningar

Invärderade
tillgångar
Övriga tillgångar

4 486

536

4 486

Summa bokfört värde

4 486

536

4 486

Summa Värde inventarier
Not 10

Not 11

Not 12

Bokfört
värde

11 764

0
11 764

Den kortfristiga skulden till Riksgäldskontoret består av amorteringar på lån som tagits.
1993/94
1994/95
1995/96:1
1995/96:2
1995/96:3
1997:1
1997:2

325
336
216
408
2 391
946
927

Summa

5 549

Låneramen har genom regeringsbeslut nr 60, dnr U97/3370/V daterat 1997-12-18 tillfälligt sänkts till
12 900 tkr. Den långfristiga skulden består av lån som tagits under åren 1993/94 – 1997 och skall
amorteras under 1999 – 2004. Skolverket har under året lyft sex nya lån på 6 981 tkr samt amorterat
5 346 tkr.
1994/95
1995/96:1
1995/96:2
1995/96:3
1997:1
1997:2

337
47
284
1 430
1 972
2 145

Summa

6 215

Ida Sohlbergs studiefond har utgått ur redovisningen fr.o.m. 1997.
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Noter

Not 13

Förra årets myndighetskapital uppgick till

–10 855

Summa balanserad kapitalförändring

–10 855

Differens

0

Anslags- och anslagspostredovisningen

Not 14

Skolverket har disponerat 10 565 tkr för att stödja forskning av högst 20 000 tkr.
Inkomsterna under anslaget uppgår till 7 496 tkr varav försäljning av rapporter 4 199 tkr, kontorsmaskiner 8 tkr, möbler 15 tkr, datorer 73 tkr, mässor och konferenser 20 tkr, kopior 5 tkr, bonus från
reseföretag m.m 227 tkr och 2 949 tkr på räntekonto i Riksgäldskontoret.

Not 15

Inkomsterna under anslaget uppgår till 575 tkr varav försäljning av MINV-material 541 tkr och mässor
och konferenser 34 tkr. Övriga inkomster på 1 173 tkr är ränteintäkter på räntekontot.

Not 16

Kostnaderna för Baltic Sea projektet har uppgått till 1 988 tkr.
Administrationen av Yoyth Skill Olympics har uppgått till 225 tkr.

Not 17

888 tkr av högst 1 500 tkr har utbetalats till Statens institut för handikappfrågor i skolan till ett europeiskt projekt som Danmark samordnar angående specialundervisning av handikappade elever.
300 tkr har utbetalats till Delegationen för genomförande av vissa EU-program.
Bidrag till ovan nämnda delegation för administration av utbytesprogrammet Education Européenne
har utbetalats med 316 tkr.
Extra undervisning i svenska för elever från utlandet har kostat 445 tkr.
Censorer och examinatorer vid Lycée International i Paris och Lycée Francais Saint-Louis i Sverige
har kostat 84 tkr.
Stipendier till svenska elever för studier vid United World College of the Atlantic samt modersmål
undervisning har kostat 370 tkr.
Stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige har kostat 70 tkr.
Bidrag för att öka förståelsen mellan barn och ungdom i olika länder har utbetalats med 982 tkr.
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Not 18

Bidrag till Elevorganisationen för utbildning av elevföreträdare i arbetsmiljöfrågor har utbetalats med
390 tkr.

Not 19

Regeringen har 1997-06-19, U96/1602/V beslutat att överlåta dispositionsrätten till Lärarhögskolan i
Stockholm vad avser 1 250 tkr. Skolverkets ekonomienhet har inte fått kännedom om detta beslut
och därför inte vidtagit nödvändiga åtgärder. Någon förändring av medlen vid utbetalningarna från
Riksgäldskontoret har inte gjorts. Skolverket kommer att återbetala medlen till Riksgäldskontoret.

Not 20

Inkomsten på 1 tkr under anslaget är ränteintäkter på räntekontot.

Not 21

Inkomsterna under anslaget på 3 tkr kommer från anordnade mässor och konferenser.

Not 22

20 000 000 har utbetalats för anordnande av handledarutbildning 30 000 000 har utbetalats för
utrustning till skolor som startat program med yrkesämnen.

Not 23

Regeringen har i beslut 1997-12-11, U97/4165/S ändrat regleringsbrevet på sådant sätt att 5 590 605
kronor överflyttas till anslagsposten 4 så att denna minskas från 109 215 tkr till 103 632 tkr.

Noter

Not 24

Tilldelade medel har enligt ovan ökats från 19 700 tkr till 25 283 tkr.
Till landstinget i Södermanlands län har enligt avtal utbetalats 4 625 tkr för utbildning av psykiskt
utvecklingsstörda ungdomar. Till Västmanlands läns landsting har utbetalats 4 625 tkr och till Örebro
kommun 5 261 tkr för 1995/96 och 10 773 tkr för 1997.

Not 25

Regeringen har i beslut 1998-01-29, U98/129/S ändrat regleringsbrevet på sådant sätt att 1 350 tkr
överflyttas till anslagsposten 2 och tilldelade medel under anslagsposten 1 minskas till 15 650 tkr.

Not 26

Tilldelade medel har enligt ovan ökats från 16 650 tkr till 18 000 tkr.
Kostnaderna för Sveriges anslutning till till examensorganisationen International Baccalaureat (IBO) i
Genève har uppgått till 656 tkr.
Ersättning för personskada till elev i viss gymnasieutbildning har uppgått till 149 tkr.

Not 27

Statsbidrag har enligt avtal utbetalats för riksrekryterande utbildning vid Katrineholms Tekniska skola
med 8 927 tkr.

Not 28

Regeringen har 1997-06-19, U97/2369/V ändrat regleringsbrevet på sådant sätt att tilldelade medel
ökas med 160 450 tkr till 2 499 798 tkr. I beslut 1997-12-18, U97/4546/V har regeringen beslutat att
Skolverket får disponera en anslagskredit på 75 000 tkr.
Ytterligare bidrag för studerande som deltar i grundläggande utbildning i yrkesämnen har utbetalats
med 57 000 tkr.
För administration, för information till utbildningsanordnare och andra intressenter och för utvärdering
av särskilda utbildningsinsatser har inga medel använts ur detta anslag.

Not 29

Inkomsterna under anslaget på 838 tkr kommer från anordnade mässor och konferenser.

Not 30

Regeringen har 1997-04-24, U97/1546/S och 1997-10-23, U97/3436/S beslutat att överföra dispositionsrätten till Regeringskansliet vad beträffar 5 000 tkr.

Not 31

Regeringen har 1997-04-17, U96/712/V beslutat överlåta dispositionsrätten till Skolverket vad avser
250 tkr för en rikstäckande undersökning av invandrares läskunnighet.
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Sammanställning över väsentliga uppgifter

SAMMANSTÄLLNING
över väsentliga uppgifter
Belopp i tusental kronor

1993/94

1994/95

1995/96
(18 mån)

1997

Beviljad

4 800

7 300

13 400

12 900

Utnyttjad

4 178

5 930

10 127

11 763

22 338

24 192

25 509

41 128

0

0

0

0

1 872

3 280

5 962

4 124

0

0

0

0

2 306

5 358

7 175

4 223

870

192

1 031

838

11169

12146

12 754

89 067

0

0

0

45 235

63 190

Låneram i Riksgäldkontoret

Kontokredit hos Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

Ränteintäkter på räntekonto
Räntekostnader på räntekonto

Avgiftsintäkter

A1 (a)

Skolverket

A2 (a)

Skolutveckling

A4 (r)

Utvecklingsstöd

574

Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad

30 656

36 900

72 598

Anslagssparande

Utgående saldo

A1 (a)

0

0

0

0

Intecknade av framtida åtaganden

0

0

11 000

7 000

Utgående saldo

A2 (a)

Anslagssparande

fd A4 (r) och

Intecknade av framtida åtaganden

A6 (r)

Utgående reservationer

A4 (r)

Skolverket

Skolutveckling

0
10 720

Utvecklingsstöd

Anslagssparande
Intecknade av framtida åtaganden

Utgående reservationer

A6 (r)

30 739

Fortbildning

Anslagssparande
Intecknade av framtida åtaganden

Utgående saldo

A3 (a)

Forskning inom

Anslagssparande

fd A5 (r)

skolväsendet

24 712

31 545

50 248

–4 032

–1 000

0

0

0

0

2 300

0

13 466

31 877

54 029

40 792

1 010

–15 000

0

0

0

0

4 400

1 197

84
0

Intecknade av framtida åtaganden

Utgående reservationer

7 873

A5 (r)

Forskning

Anslagssparande
Intecknade av framtida åtaganden

Utgående saldo

A4 (a)

Genomförande

Anslagssparande

fd A7 (r)

av skolreformer

Intecknade av framtida åtaganden
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35 772

2 874

1 161

6 845

–2 358

0

5 990

6 801
0

0

0

0

6 801

47 181
0
1 611

Sammanställning över väsentliga uppgifter

Utgående reservationer

A7 (r)

Anslagssparande

Genomförande

12 667

49 346

61 425

av skolreformer

64 004

–30 000

0

0

0

0

9 000

2 144

Intecknade av framtida åtaganden

Utgående saldo

A8 (a)

Anslagssparande

Särskilda insatser

1 871

på skolområdet

0

Intecknade av framtida åtaganden

Utgående saldo

92 000

A10 (a)

Anslagssparande

Bidrag till viss

8 814

verksamhet

0

Intecknade av framtida åtaganden

Utgående saldo

14 789

39 700

Bidrag till svensk

11 787

Anslagssparande

undervisning i

20 000

Intecknade av framtida åtaganden

utlandet

Utgående saldo

A11 (a)

A13 (a)

Bidrag till viss

Anslagssparande

verksamhet inom

Intecknade av framtida åtaganden

vuxenutbildningen

Utgående saldo

A14 (a)

5 000

27 128
0
9 000

Särskilda utveck-

–45 235

Anslagssparande

lingsinsatser för

0

Intecknade av framtida åtaganden

vuxna

0

Utgående reservation

F2 (r)

Utvecklingsarbete

250

Anslagssparande

inom utbildnings-

0

Intecknade av framtida åtaganden

departementets

0

område

Antalet årsarbetskrafter

250,8

253,1

367,1

270,5

Medelantalet anställda

267

272

311

373,5

Driftkostnad per årsarbetskraft

916

1 061

1 296

1 397

–16 789

–3 337

–301

–2 526

10 266

–7 203

–10 612

–10 855

Årets kapitalförändring

Balanserad kapitalförändring
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Redovisning av uppdragen i regleringsbrevet för 1997

REDOVISNING
av uppdragen i regleringsbrevet för 1997
I regleringsbrevet för 1997 gav regeringen Skolverket ett antal upp-

Enligt 2 kap. 7§ skollagen (1985:1100) skall kommunerna se till att

drag som avrapporterats under1997, dock senast i samband med

fortbildning planeras och anordnas ör lärare. Skolverket skall

årsredovisningens överlämnande till regeringen 1998-02-27.

bedöma om och hur kommunerna fullgör sin uppgift enligt skolla-

Skolverket skall analysera och bedöma vilka effekter

gen. Uppdraget skall redovisas under 1997.

Skolverkets arbete och insatser har på skolans och vuxenutbild-

Uppdraget redovisades i promemorian ”Kommunernas ansvarstagan-

ningens måluppfyllelse och resultat. Skolverket skall redovisa de

de för skolpersonalens kompetensutveckling” Dnr 97:2512 till regeringen

utvärderingar som under året gjorts av verkets egen verksamhet.

1998-02-25.

Uppdraget redovisades i rapporten ”Bilder av Skolverket”. Skolverkets
självutvärderingar verksamhetsåret 1997, Dnr 1998:372, till regeringen
1998-02-27.

Omfattningen av praktisk arbetslivsorientering i grundskolan är
inte längre nationellt reglerad. Skolverket skall analysera konsekvenserna av den förändrade regleringen och föreslå åtgärder om

I samråd med Socialstyrelsen skall Skolverket under år 1997 bereda
sig för att överta ansvaret för uppföljning, utvärdering, tillsyn och
utveckling av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.
Skolverket har i samråd med Socialstyrelsen i en skrivelse ”Överföring av

granskningen föranleder detta.
Uppdraget redovisades i promemorian ” Analys av konsekvenserna av
att den nationella regleringen av den praktiska arbetslivsorienteringen i
grundskolan avskaffats” Dnr 98:209 till regeringen 1998-02-05.

det statliga myndighetsansvaret för barnomsorgen från Socialstyrelsen till
Skolverket” Dnr 96:2215 1997-02-28 redovisat sina bedömningar till rege-

Skolverket skall följa den särskilda vuxenutbildningssatsningen,

ringen. Skolverket har dessutom besvarat ett antal remisser rörande barnom-

såväl den verksamhet som finansieras med statsbidrag som kommu-

sorgen samt planerat för verksamheten 1998 (Skolverkets verksamhetsplan

nalt finansierad verksamhet. Uppdraget skall fullgöras i enlighet

1998, 1997-12-18).

med de föreskrifter regeringen meddelar senare.

Skolverket skall snarast utarbeta betygskriterier samt förslag till de

verksamhetsuppföljning” Dnr 97:1646 till regeringen 1997-12-11.

Uppdraget redovisades i skrivelsen ”Kunskapslyftet hösten 1997 – en

förändringar av kursplanerna för grundskolan som riksdagens
beslut om blockbetyg i grundskolan (prop. 1995/96:206, bet.

Skolverket skall utarbeta resultatmått som möjliggör en årlig jäm-

1996/97:UbU5, rskr. 1996/97:15) ger anledning till. Verket skall

förbarhet mellan gymnasieskolan, komvux och statens skolor för

vidare med hänvisning till samma riksdagsbeslut utarbeta förslag

vuxna av resultaten såsom de framgår exempelvis genom betygssta-

till särskild målbeskrivning för arbetsplatsförlagd utbildning

tistik och andelen elever som fullföljer kurser.

(APU).
Uppdraget redovisades i skrivelserna ”Översyn av kursplaner och betygskriterier för samhällsorienterande och naturorienterande ämnen” Dnr

Uppdraget redovisades i promemorian ”Resultatjämförelser mellan
gymnasieskolan, fristående gymnasieskolor, komvux och statens skolor för
vuxna SSV” Dnr 98:154 till regeringen 1998-02-16.

97:477 1997-11-18 och ”Särskild målbeskrivning för arbetsplatsförlagd
utbildning” Dnr 96:346 1997-11-24 till regeringen.

Skolverket skall följa utvecklingen av samt utvärdera det fr o m.
den 1 juli 1996 gällande systemet med utbildning i Sverige för

Skolverket skall, med hänvisning till riksdagens beslut om fristående

utlandssvenska barn och ungdomar. Uppdraget innefattar främst

skolor (prop.1995/96:200, bet. 1996/97:UbU4, rskr. 1996/97:14),

den totala elevutvecklingen, hur elever väljer, möjligheterna att bli

följa hur fristående skolor och kommuner tillgodoser behoven hos

antagen, eventuellt nya boendeformer samt utvecklingen vid nuva-

särskilt stödkrävande elever. Därvid skall effekterna ur valfrihets-

rande riksinternat för utlandssvenska barn och ungdomar.

synpunkt belysas. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober

Kvaliteten i skolgången och om internatverksamheten svarar mot

1998.

elevernas behov skall även belysas. Uppdraget skall redovisas dels

Uppdraget kommer att redovisas senast 1998-10-01.

den 1 september varje år vad gäller elevantalet, dels den 30 april
2000, dels slutligt den 30 april 2001.

Verket skall vidare utarbeta principer för intyg som dokumenterar

1998 års uppdrag redovisades i skrivelsen ”Antal utlandssvenska barn

elevernas prestationer vid fristående gymnasieskolor med

och ungdomar vid riksinternat, kommunala och fristående skolor i Sverige

Waldorfinriktning. Principerna skall utformas efter samråd med

läsåret 1996/97 – årsrapport Dnr 97:811 till regeringen 1997-09-01.

Högskoleverket och Waldorffederationen.
Uppdraget redovisades i skrivelsen ”Principer för intyg vid fristående
Waldorfgymnasier” Dnr 97:2019 till regeringen 1997-12-29.
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Skolverket skall , i samråd med SIH, utvärdera utbildningen vid de
statliga specialskolorna. Skolornas resultat skall analyseras dels i

Redovisning av uppdragen i regleringsbrevet för 1997

förhållande till de mål som gäller för dem, dels i förhållande till de

Uppdraget redovisades i skrivelsen ”Hur ansvarar kommunerna för de

övriga skolväsendets resultat. Uppdraget skall redovisas senast den

finskspråkliga elevernas kunskapsmässiga utveckling” Dnr 97:1292 till

15 september 1997.

regeringen 1997-06-25.

Uppdraget redovisades i skrivelsen ”Utvärdering av den statliga specialskolan – organisation och resultat” Dnr 97:1778 till regeringen

Skolverket skall senast den 1 maj 1997 inkomma med en utvärde-

1997-09-15.

ring av försöksverksamheten med tvåspråkig undervisning vid
grundskolan i Haparanda (SKOLFS 1991:24, ändrad 1995:43).

Skolverket skall följa och senast den 30 juni 1997 redovisa hur kom-

Uppdraget redovisades i skrivelsen ”Språkbad och kulturell identitet –

munerna fullgör sitt ansvar för finskspråkiga elevers språkliga och

utvärdering av ett försök med integrerade skolklasser inom grundskolan i

kunskapsmässiga utveckling.

Haparanda kommun” Dnr 97:809 till regeringen 1997-06-11.

Bilaga till Skolverkets årsredovisning för budgetåret 1997

SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND
Uppgifter om Överklagandenämndens verksamhet budgetåret 1997
Antalet ärenden under 1997, jämfört med tidigare verksamhetsår, framgår av följande tabell.

Ärenden

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1997

–

704

322

262

184

42

Inkomst

1000

1125

942

1092

1297

924

Avgjorda

296

1507

1002

1170

1439

940

Utg. balans

704

322

262

184

42

26

Ing. balans

Nämnden har haft 20 sammanträden, varvid 188 ärenden avgjorts. Övriga ärenden har avgjorts av ordföranden på
nämndens vägnar. Den övervägande delen av ärendena har gällt mottagande av sökande till gymnasieskolan (32 %)
och till gymnasial vuxenutbildning samt påbyggnadsutbildning inom komvux (62 %).
Nämnden har ändrat det överklagade beslutet i 13 % av samtliga ärenden som har prövats i sak. Ändringsfrekvensen för ärenden om gymnasieskolan har varit 25 % och för ärenden om gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning 7 %.
Nämnden har gett ut en broschyr om sin verksamhet och utarbetat en sammanställning över viktigare beslut som
nämnden fattat under år 1996 (Årsbok 96).
På Överklagandenämndens vägnar
Arvid Sanmark
Karl-Ivar Hultcrantz
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Rapporter och trycksaker

RAPPORTER OCH TRYCKSAKER

Rapporter
Rapport nr 116: Svenska. Läsförmåga, läsvanor och

Rapport nr 128: Skolan i siffror 1997: Del 1 Betyg och

attityder

utbildningsresultat.

Best nr 97:267. Pris: 40 kr

Beställningsnr: 97:279. Pris: 50 kr.
(Prenpris för del 1–3 är 300 kr, inkl expavg, porto och moms)

Rapport nr 117: Svenska. Läsning, skrivning och
muntlig framställning. Årskurserna 5 och 9
Best nr 97:268. Pris: 40 kr
Rapport nr 118: Muntlig framställning. Utprövning
av metod och bedömning av elever i årskurs 5
Best nr 96:269. Pris: 40 kr
Rapport nr 119: Matematik. Årskurserna 5 och 9
Best nr 97:270. Pris: 40 kr
Rapport 121: Engelska, franska och tyska. Årskurs 9
Best nr 96:272. Pris: 40 kr
Rapport 122: Energi i natur och samhälle. Årskurs 9
Best nr 96:273. Pris: 40 kr

Rapport nr 136: Grundläggande vuxenutbildning
Best nr 97:301. Pris: 40 kr
Rapport nr 137: Vilken betydelse har externa projektmedel för IT i skolan? 97 kommuners arbete med att
utveckla skolan genom IT
Best nr 97:307. Pris: 30 kr
Rapport nr 139: Resultat från en kunskapsmätning

1995
Best nr 97:309. Pris: 80 kr
Rapport nr 140: Rektorers syn på arbetet med elever

med dolda funktionsnedsättningar
Best nr 98:329. Pris: 40 kr

Rapport nr 123: Temperatur och värme. Årskurs 9
Best nr 97:274. Pris 40 kr

Rapport nr 141: Vuxenutbildning – tematisk rapport
Best nr 97:331. Pris: 50 kr

Rapport nr 124: Optik. Naturorienterande ämnen.

Rapport nr 142: Skolan i siffror 1998:1 Betyg och

Årskurs 9
Best nr 97:275. Pris 40 kr
Rapport nr 126: Studie- och yrkesorientering.

Årskurs 9
Best nr 97:277. Pris: 40 kr
Rapport nr 127: Elevers skolsituation och sociala

utveckling. Årskurs 9
Best nr 96:278. Pris: 40 kr

utbildningsresultat
Best nr 98:335. Pris: 50 kr
Rapport nr 143: Utbildningsbehovet av lärare i

yrkesämnen
Best nr 97:297. Pris: 50 kr
TIMSS Praktiska uppgifter i TIMSS Ingår i IEAundersökningen i matematik och naturvetenskap
för 13-åringar.
Best nr 97:324. Pris: 80 kr

Referensmaterial
Rapport nr 35: Miljönyckeln.
Beställningsnr: 93:59. Pris: 40 kr
Lilla Miljönyckeln.
Beställningsnr: 93:69. Pris: 30 kr
Rapport nr 44: Fysik för gymnasieelever
Beställningsnr: 93:75. Pris: 40 kr
Rapport nr 51: Möte med dansen som konstform i

skolan.
Beställningsnr: 94:93. Pris: 40 kr, 10 – st 35 kr/st
Att undervisa invandrarelever i svenska.
Beställningsnr: 94:127. Pris: 30 kr

about sexuality and relationship in school.
Beställningsnr: 95:179. Pris: 90 kr
Globala och interkulturella frågor i undervisningen

(2:a uppl)
Beställningsnr: 95:181. Pris: 40 kr
Att utveckla skolhälsovården – ett referensmaterial

om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.
Beställningsnr: 96:213. Pris: 30 kr
Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller hälsorisk?

En antologi om hälsoarbete i skolan.
Beställningsnr: 96:217. Pris: 90 kr

Att undervisa vuxna invandrarelever i svenska.
Beställningsnr: 94:134. Pris: 50 kr

Multimedia i utbildning.
Beställningsnr: 96:222. Pris: 100 kr

Likvärdig utbildning i skolan – en antologi
Beställningsnr: 95:139. Pris: 90 kr

Internet och skolan – etiken, ansvaret och hjälpmedlen.
Beställningsnr: 96:227. Pris: 30 kr

Kärlek känns! förstår du. Samtal om sexualitet och

samlevnad i skolan
Beställningsnr: 95:142. Pris: 75 kr

68

Love! You can really feel it, you know! Conversations

Rapporter och trycksaker

Hemspråk i särskolan.
Best nr: 97:303. Pris: 20 kr

På visit i skolan
Best nr: 97:295. Pris: 30 kr

Olikheter – en brist eller tillgång
Best nr: 97:314. Pris: 30 kr

Lära Nära
Best nr: 97:326. Pris: 40 kr

Om läroplaner, kursplaner, betygen
Vem bestämmer? En översiktlig beskrivning av
skolans styrning och ansvarsfördelning.

Diagnostiskt material i engelska, skolår 7

Beställningsnr: 94:85. Pris: 1–9 ex 25 kr/st, 10–19 ex 20 kr/st,
20 ex– 15 kr/st

Beställningsnr: 95:156. Pris: 70 kr
Lärarhäfte. Beställningsnr: 95:157. Pris: 25 kr.

Bildning och kunskap.
Beställningsnr: 94:90. Pris: 1–9 ex 25 kr/st, 10–19 ex 20 kr/st,
20 ex– 15 kr/st

Diagnostiskt material i matematik, skolåret 7
Kopieringsunderlag. Beställningsnr: 96:211. Pris: 40 kr
Lärarhäfte. Beställningsnr: 96:208. Pris: 25 kr

Betygsboken – om betygskriterier i ett nytt betygssystem för gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning.

Diagnostiskt material i svenska, skolåret 7
Kopieringsunderlag. Beställningsnr: 96:209. Pris: 40 kr
Lärarhäfte. Beställningsnr: 96:210. Pris: 25 kr

Beställningsnr: 94:100. Pris: 1–9 ex 15 kr/st. 10– ex 10 kr/st
Betygsvideon
Beställningsnr: 80:01. Pris: 200 kr
Överenskommet! Fyra internationella överenskom-

melser som ligger till grund för de nya läroplanerna.
Beställningsnr: 94:122. Pris: 50 kr
Betygsboken 2
Beställningsnr: 95:148. Pris: 1–9 ex 25 kr/st. 10– ex 20 kr/st
Mot samma mål – video från Skolverkets satellitkon-

ferensen i september 95 om utvecklingssamtal, prov
och betyg.
Beställningsnr: 95:168. Pris: 110 kr
Utvecklingssamtal – en mötesplats för elev-föräldrar-

lärare
Beställningsnr: 95:178. Pris: 1–24 ex 5 kr/st, 25 ex– 4 kr/st
Långt borta. Och nära. Läroplanerna och internatio-

naliseringsbegreppet.
Beställningsnr: 95:182. Pris: 1–9 ex 30 kr/st, 10–19 ex 25 kr/st,
20 ex– 20 kr/st
Engelsk version: Far away. Close at hand.
Beställningsnr: 96:237. Pris 25 kr
Waldorfskolornas läroplan.
Beställningsnr: 95:183. Pris: 40 kr
Grundskola för bildning – kommentarer till läroplan,
kursplaner och betygskriterier.
Beställningsnr: 96:242. Pris: 1–9 ex 20 kr/st, 10 ex– 10 kr/st

Pärm med kopieringsunderlag.

Översättning till engelska av linjerna i den gamla
gymnasieskolan:
Beklädnadstekn linje, 2-årig.
Best nr: 93:001
Bygg- och anläggningstekn linje, 2-årig. Best nr: 93:002
Distributions- och kontorslinje, 2-årig. Best nr: 93:003
Drift- och underhållsteknisk linje, 2-årig. Best nr: 93:004
Ekonomisk linje, 2-årig.
Best nr: 93:005
El-teleteknisk linje, 2-årig.
Best nr: 93:006
Fordonsteknisk linje, 2-årig.
Best nr: 93:007
Jordbrukslinje, 2-årig.
Best nr: 93:008
Konsumtionslinje, 2-årig.
Best nr: 93:009
Livsmedelsteknisk linje, 2-årig.
Best nr: 93:010
Musiklinje, 2-årig.
Best nr: 93:011
Processteknisk linje, 2-årig.
Best nr: 93:012
Skogsbrukslinje, 2-årig.
Best nr: 93:013
Social linje, 2-årig.
Best nr: 93:014
Teknisk linje, 2-årig.
Best nr: 93:015
Trädgårdslinje, 2-årig.
Best nr: 93:016
Träteknisk linje, 2-årig.
Best nr: 93:017
Verkstadsteknisk linje, 2-årig.
Best nr: 93:018
Vårdlinje, 2-årig.
Best nr: 93:019
Ekonomisk linje, 3-årig.
Best nr: 93:020
Humanistisk linje, 3-årig.
Best nr: 93:023
Naturvetenskaplig linje, 3-årig.
Best nr: 93:022
Samhällsvetenskaplig linje, 3-årig.
Best nr: 93:021
Teknisk linje, 4-årig.
Best nr: 93:024
Specialkurs.
Best nr: 93:025
Samtliga linjefoldrar är gratis.
A School for the Future – the ideas underlying the

Skola för framtiden – tankar bakom gymnasiereformen.
Beställningsnr: 96:259. Pris: 5 kr

reform of upper-secondary education in Sweden

Ur Nöd – I Lust. Samverkan mellan kärnämnen och

Frihet, Frustation, Fantasi, Framtid (video, 60 min)
Best nr 97:313. Pris: 250 kr

karaktärsämnen på program med yrkesämnen.
Beställningsnr: 96:260. Pris: 1–9 ex 15 kr/st, 10– ex 10 kr/st.

Best nr 97:304. Pris: 10 kr

Bakom bokstäverna – broschyr Om betygen i

Diagnostiskt material i matematik, skolår 2
Kopieringsunderlag. Beställningsnr: 96:201. Pris: 40 kr
Lärarhäfte. Beställningsnr: 96:202. Pris: 25 kr

grundskolan

Diagnostiskt material i svenska, skolår 2
Kopieringsunderlag. Beställningsnr: 96:203. Pris: 20 kr
Lärarhäfte. Beställningsnr: 96:204. Pris: 10 kr

Resultatredovisning till skolorna

Best nr 97:322. Gratis
Gymnasieskolans kursprov vårterminen 1997
Best nr 97:330. Pris: 20 kr
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Rapporter och trycksaker

Monografiserien
Kunskapsutnyttjande.

Studieresultat och social bakgrund

Ett informellt perspektiv på hur kunskap och forskning
används i skolan.

– en översikt.

Beställningsnr: 94:126. Pris: 90 kr

Beställningsnr: 95:141. Pris: 45 kr
Gymnasieskola i stöpsleven – då, nu, alltid.

Genomförande.

Perspektiv på en skolform

Vem tolkar beslut och vem ser till att reformer blir mer
än ord?

Best nr 97:306. Pris: 45 kr

Beställningsnr: 94:129. Pris: 45 kr

Om skolbarns olikheter

Forskning om liv och arbete i svenska klassrum

Diskurser kring ”särskilda behov” i skolan – med
historiska jämförelsepunkter

– en översikt.

Best nr 97:328. Pris: 60 kr

Beställningsnr: 95:140. Pris: 60 kr

Utbildning över gränserna
Öppna världen.
Beställningsnr: 94:88. Gratis
Frågor utan gränser.
Beställningsnr: 94:89. Pris: 100 kr för 10 ex
Experience Something New. Riktad till studenter som

vill studera i Sverige.
Beställningsnr: 94:95. Gratis upp till 5 ex
Utbildningar i Europa – beskr utbildningssystemen i
Storbritannien. Beställningsnr: 95:173. Pris: 10 kr/st

Tyskland. Beställningsnr: 95:174. Pris: 10 kr/st
Frankrike. Beställningsnr: 95:175. Pris: 10 kr/st
Spanien. Beställningsnr 95:176. Pris: 10 kr/st
Norden i Europa.

En presentation och beskr av nordiskt skolsamarbete
med nordiska temaplaner och lokala kurser.
Beställningsnr: 80:46. Pris: 90 kr
Nordiska temaplaner. Thematic Syllabus. Dec 95.
Beställningsnr: 95:186. Pris: 20 kr

Kommentarer
Kommentarer till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik
Bestnr 97:310. Pris: 1–9 ex 30 kr/st, 10 ex– 20 kr/st.

Övriga trycksaker
Skolan i Sverige: Beställningsnr: 80:04
Det svenska skolsystemet
Grundskolan
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Invandrar- och flyktingelever
Specialundervisning och specialskolan
Särskolan och särvux
Elevvård
Jämställdhet i skolan
Bedömning och Betyg
Engelsk version. Beställningsnr: 80:34
Tysk version. Beställningsnr: 80:35
Fransk version. Beställningsnr: 70:04
Hela set läggs i mappar. Pris: 1 komplett mapp 10 kr.
10 kompletta mappar 50 kr. Separata blad: 5 kr/5 st
Fristående grundskolor och grundsärskolor – information

Information om hur man startar en fristående skola
på grundskolenivå.

Utvärdering i naturkunskap och matematik. Lärare i

grundskolan berättar
Best nr 97:311. Pris 30 kr
Undervisning av asylsökande elever i grundskolan
Best nr 97:289. Gratis
Att planera gymnasieutbildning för elever med
rörelsehinder
Best nr 97:312. Pris: 20 kr
Från regler till eget ansvar
Best nr 97:319. Pris: 60 kr
Detta är vårt uppdrag Arbetsorganisation och pedagogisk ledning i en grundskola.
Best nr 97:316. Pris: 40 kr

Best nr 97:286. Pris: 10 kr

Retorik och organisatorisk förändring Föreställningar

Fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor –
information Information om hur man startar en

och begrepp i 90-talets skolformer.

fristående skola på gymnasienivå.
Best nr 97:287. Pris: 10 kr
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Utvärdering av lokala jämställdhetsprojekt inom
JÄMSAM:s nätverk
Best nr 97:305. Pris: 40 kr

Best nr 97:317. Pris: 40 kr

Rapporter och trycksaker

Men jag bestämmer i alla fall i klassrummet…

Nitton lärares tankar om vad som styr den pedagogiska praktiken och om och hur styrningen förändras då
gymnasieskolan reformeras.
Best nr 97:318. Pris: 40 kr
Lokala styrelser med elevmajoritet Försöksverksamhet
som pågår fram till utgången av juni månad 2001.
Foldern: Best nr 97:320. Gratis
Formuläret: Best nr 97:321. Gratis

Ansvaret för skolan – en kommunal utmaning
Best nr 97:327. Pris: 50 kr
Under samma hatt – broschyr. Myndighetsansvaret för

barnomsorgen övergick från och med 1 januari 1998
från Socialstyrelsen till Skolverket.
Best nr 97:333. Gratis
Elevinflytande – folder
Best nr 98:340. Gratis

Styrdokument
Programmaterial för gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning Programhandledning.
Best nr 38-30308-6. Pris: 100 kr

Programmaterial på engelska för gymnasieskola och
gymnasial vuxenutbildning Programme Objectives,

Core-Subject Syllabuses and Programme Outlines.
Best nr 91-88372-91-X. Pris 200 kr

Barn- och fritidsprogrammet,
”
Byggprogrammet,
”
Elprogrammet,
”
Energiprogrammet,
”
Estetiska programmet,
”
Fordonsprogrammet,
”
Handels- och adm.
programmet
”
Hantverksprogrammet,
”
Hotell- och restaurangprogrammet,
”
Industriprogrammet,
”
Livsmedelsprogrammet,
”
Medieprogrammet,
”
Naturbruksprogrammet,
”
Naturvetenskapsprogrammet,
”
Omvårdnadsprogrammet,
”
Samhällsvetenskapsprogrammet,
”
Rättelser och tillägg 1, 1995

sep ex
sats 5 ex
sep ex
sats 5 ex
sep ex
sats 5 ex
sep ex
sats 5 ex
sep ex
sats 5 ex
sep ex
sats 5 ex

Best nr
38-30311-6
38-30326-4
38-30312-4
38-30328-0
38-30313-2
38-30327-2
38-30314-0
38-30329-9
38-30315-9
38-30330-2
38-30316-7
38-30331-0

sep ex
sats 5 ex
sep ex
sats 5 ex

38-30317-5
38-30332-9
38-30318-3
38-30333-7

sep ex 38-30310-8
sats 5 ex 38-30334-5
sep ex 38-30309-4
sats 5 ex 38-30335-3
sep ex 38-30319-1
sats 5 ex 38-30336-1
sep ex 38-30320-5
sats 5 ex 38-30337-X
sep ex 38-30321-3
sats 5 ex 38-30338-8
sep ex 38-30649-2
sats 5 ex 38-30652-2
sep ex 38-30760-X
sats 5 ex 38-30-761-8
sep ex 38-30694-8
sats 5 ex 38-30695-6

38-30651-4
Priser: mellan 100–148 kr/st. Satser om 5 ex till reducerat pris

Påbyggnadsutbildningar – Information och vägledning
Best nr 38-30822-3. Pris: 100 kr

The Natural Sciences Programme.
Best nr 91-88372-93-6. Pris: 140 kr/häfte
The Social Sciences Programme.
Best nr 91-88372-95-2. Pris: 140 kr/häfte
The Health Care Programme.
Best nr 91-88372-97-9. Pris: 140 kr/häfte
Material för obligatoriska skolan Särskolan – tränings-

skolan och grundsärskolan.
Best nr 38-30561-5. Pris: 64 kr
Grundskolan – kursplaner och betygskriterier
Sats om 10 ex. Best nr38-30867-3. Pris 400 kr
Separata ex. Best nr 38-30837-1. Pris: 64 kr/st
Specialskolan – kursplaner, timplaner, betygskriterier
och kommentarer.
Best nr 38-30778-2. Pris: 64 kr
Programmaterial för gymnasiesärskolan och särvux
Hotell- och restaurangprogrammet. Best nr 38-30558-5
Industriprogrammet.
Best nr 38-30559-3
Fordonsprogrammet.
Best nr 38-30465-1

Handels- och administrations
programmet.
Medieprogrammet.
Naturbruksprogrammet.
Hantverksprogrammet.
Estetiska programmet.

Best.nr 38-30466-X
Best nr 38-30467-8
Best nr 38-30468-6
Best nr 38-30603-4
Best nr 38-30759-6

Pris: 80 kr/st
Särvux – motsvarande träningsskola och grund-

särskola samt kärnämnen för gymnasial särvux.
Best nr 38-30569-0. Pris: 80 kr
Gymnasiesärskolans individuella program – verksam-

hetsträning och yrkesträning.
Best nr 38-30560-7. Pris: 80 kr
Gymnasiesärskolan, kursförteckning, kursplaner för

enstaka kurser.
Best nr 38-30777-4. Pris: 80 kr
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