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3

rapport nr1

rapport nr 3

rapport nr 9

Vad är fortbildning
bra för?

Analfabeter i Sverige?

Svenska åk 2

En sammanfattning av en studie av
svaga läsare i årskurs 5

Huvudrapport

En inventering på central kommunnivå
av fortbildningen för lärare
Ämnesord: Lärarfortbildning
BEST NR 93:032
PRIS: 50 KR

rapport nr 2

Towards Free Choice
and Market-Oriented
Schools
Problems and Promises
Report of a Symposium
held at Stockholm University
1-15 September 1992

BEST NR 92:001
PRIS: 50 KR

Den här utvärderingen visar att svenska
barn tycker om att läsa, och att det inte
går att påvisa att undervisningsmetoden
har något samband med elevernas
läsfärdigheter.
Ämnesord: Svenska åk 2

rapport nr 5

BEST NR 93:034
PRIS: 75 KR

Ämnesord: Analfabetism

Undervisning
i hemspråk och
svenska som andraspråk

rapport nr 10

Utvärderingsrapport

Ämnesord: Choice of School, val
av skola

Rapporten behandlar hur hemspråksundervisningen samt undervisningen i
svenska som andraspråk planeras,
genomförs och utvärderas i tio kommuner.
Ämnesord: Hemspråk

BEST NR 98:036
PRIS: GRATIS

BEST NR 93:033
PRIS: 50 KR

rapport nr 10

Svenska åk 5
Texter och enkäter
Huvudrapport
Den nationella utvärderingen i svenska i
årskurs 5 visar att eleverna kan läsa en
mycket enkel text.
Ämnesord: Svenska åk 5
BEST NR 93:035
PRIS: 75 KR
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rapport nr 11

rapport nr 15

rapport nr 18

rapport nr 21

rapport nr 25

rapport nr 28

Svenska åk 9
Texter och enkäter

Matematik åk 9

Hemkunskap

Idrott

Vad kan vi lära av NU?

Huvudrapport

Huvudrapport

Huvudrapport

Här analyseras elevernas felaktiga svar,
hur undervisningen bedrivs och vad
lärare och elever tycker om matematiken på högstadiet.
Ämnesord: Matematik åk 9

Naturorienterande
ämnen
Materia

I rapporten redovisas hur eleverna
beräknar kostnader och utför hushållsekonomiska planeringar.
Ämnesord: Hemkunskap

Här redovisas elevernas attityder till
idrottsämnet och till idrott och motion
på fritiden.
Ämnesord: Idrott

BEST NR 93:046
PRIS: 75 KR

BEST NR 93:050
PRIS: 75 KR

Exempel på hur man kan länka
erfarenheterna från den nationella
utvärderingen av grundskolan till lokal
skolutveckling.
Ämnesord: Nationella utvärderingen av grundskolan, utvärderingen
av grundskolan

I denna rapport görs en första redovisning av resultaten i Svenska inom
ramen för det nationella programmet
för utvärdering (NU) 1992 i åk 9.
Ämnesord: Svenska åk 9
BEST NR 93:036
PRIS: 75 KR

rapport nr 12

Tonårstankar om miljön
Egna texter och bilder
I rapporten analyseras både form och
innehåll i elevernas egna tankar och
funderingar kring miljöfrågor.
Ämnesord: Miljö

Huvudrapport

BEST NR 93:040
PRIS: 75 KR

Tankar kring texter och bilder
om miljön
Ämnesord: Miljö
BEST NR 93:038
PRIS: 75 KR

rapport nr 22

rapport nr 26

Bild

Problemlösning i grupp

Engelska

Huvudrapport

Huvudrapport

Rapporten omfattar förutsättningar och
villkor för genomförandet av undervisningen i Bild enligt lärarna.
Ämnesord: Bild

Här redovisas hur elever i åk 9 har
klarat av att i grupp arbeta med en
ganska omfattande uppgift, där de har
fattat egna beslut om vad de ska arbeta
med, hur de velat lägga upp sitt arbete
och redovisa detta.
Ämnesord: Problemlösning i grupp

Huvudrapport

rapport nr 19

Rapporten beskriver elevernas åsikter
om ämnet och undervisningen.
Ämnesord: Engelska

Naturorienterande
ämnen,
Ekologi och
människokroppen

BEST NR 93:041
PRIS: 75 KR

Samhällsorienterande
ämnen

Matematik åk 5
Huvudrapport
Rapporten visar elevresultat.
Ämnesord: Matematik åk 5
BEST NR 93:039
PRIS: 75 KR

Huvudrapport
Rapporten redogör för vad eleverna
vet om dessa områden.
Ämnesord: Naturorienterande
ämnen, ekologi
BEST NR 93:044
PRIS: 75 KR

Huvudrapport
Här redovisas den del av nationella
utvärderingen som handlar om de
samhällsorienterande ämnena eller
”omvärldskunskap”.
Ämnesord: Samhällsorienterande
ämnen
BEST NR 93:042
PRIS: 75 KR

rapport nr 14

BEST NR 93:053
PRIS: 75 KR

rapport nr 16

rapport nr 17

Svenska – tankar om
miljön

Rapporten redovisar vad eleverna kan
om tillstånd (fast, flytande, gas),
ämnen och kemiska reaktioner.
Ämnesord: Naturorienterande
ämnen
BEST NR 93:043
PRIS: 75 KR

BEST NR 93:037
PRIS: 75 KR

rapport nr 13

Huvudrapport

rapport nr 20

Naturorienterande
ämnen
Lärar- och
elevbedömningar

BEST NR 93:047
PRIS: 75 KR

BEST NR 93:051
PRIS: 75 KR

BEST NR 93:045
PRIS: 75 KR

Vad händer i skolan?
Resultat från den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992
Ämnesord: Nationella utvärderingen av grundskolan, utvärderingen
av grundskolan, grundskolan
BEST NR 93:054
PRIS: 90 KR

rapport nr 23

Musik
rapport nr 30

Huvudrapport
Rapporten beskriver musiken i grundskolans högstadium dels ur lärar och
elevperspektiv, dels med utgångspunkt i
musikämnets villkor och möjligheter i
skolans kultur och arbetsmiljö.
Ämnesord: Musik
BEST NR 93:048
PRIS: 75 KR

Huvudrapport
En redogörelse för vad som händer
under lektionerna och vilka förändringar lärare och elver önskar.
Rapporten behandlar även lärarnas
fortbildningsbehov, elevernas åsikter
om NO-ämnen och läromedlen.
Ämnesord: Naturorienterande
ämnen

rapport nr 29

rapport nr 24

Slöjd

rapport nr 27

Skolor och
elevers utveckling
Huvudrapport
Skolors betydelse för elevernas utveckling av såväl kunskaper som sociala
färdigheter belyses och analyseras. En
bred bild tecknas av hur skolan fungerar ur elevernas, lärarnas och föräldrarnas perspektiv.
Ämnesord: Elevers utveckling

Tillgången på
utbildade lärare
Resultaten bygger i huvudsak på
uppgifter från Skolverkets nationella
uppföljningssystem för skolsektorn och
från en kommunstudie.
Ämnesord: Utbildade lärare
BEST NR 93:056
PRIS: 35 KR

BEST NR 93:052
PRIS: 75 KR

Huvudrapport
Utvärderingen visar att slöjden har en
stark ställning bland eleverna i grundskolan. Ämnet har arbetsformer som
tillåter träning av såväl sociala som
manuella och intellektuella färdigheter.
Ämnesord: Slöjd
BEST NR 93:049
PRIS: 75 KR
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rapport nr 39

rapport nr 42

rapport nr 48

rapport nr 54

rapport nr 57

rapport nr 60

Tidigare skolstart

Elever med annat
hemspråk än svenska

Bland primadonnor
och strömkarlar

Skolhälsovården
i praktiken

Ekonomiska resurser
och elevernas resultat

Idrott på landsbygd
och i storstad

En jämförande studie mellan
invandrargrupper och en svensk
jämförelsegrupp fyra år efter avslutad
grundskola

Om kön, ämnesinnehåll och arbetssätt
i gymnasieskolan

Bilaga

Rapporten redovisar en modell för att
studera samband mellan ekonomiska
resurser och elevernas resultat på skolnivå.
Ämnesord: Skolan och ekonomin

Fördjupad analys

Om kommuners möte med en reform
Huvudrapport
Undersökningen tar fasta på i vilken
utsträckning föräldrar begärt att
barnen ska få börja skolan tidigare,
och i vilken utsträckning kommunerna
tar emot sexåringarna. Hur kommunerna väljer att organisera den tidigare skolstarten, och hur föräldrarna
informeras är andra delar som
behandlas i rapporten.
Ämnesord: Tidigare skolstart
BEST NR 93:067
PRIS: 40 KR

rapport nr 40

Val av skola
Rapport om valfrihet inom skolpliktens
ram läsåret 92/3
En utvärdering av det reformarbete
som syftar till att öka valfriheten och
möjligheten för grundskoleelever att
välja skola.
Ämnesord: Val av skola, valfrihet
BEST NR 93:068
PRIS: 40 KR

Ämnesord: Hemspråksundervisning
BEST NR 93:072
PRIS: 40 KR

På väg mot
aktiv tvåspråkighet
Utvärderingsrapport
En delrapport från utvärderingen av
den pedagogiska utvecklingsverksamheten för finskspråkiga elever.
Ämnesord: Tvåspråkighet
BEST NR 93:070
PRIS: 40 KR

BEST NR 94:080

Fördjupade beskrivningar av de fem
fallstudierna i rapport nr 53.
Ämnesord: Skolhälsovården

Särskolan i kommunen
En utvärdering av hur tjugo kommuner tagit emot och införlivat särskolan
i det övriga kommunala skolväsendet.
BEST NR 93:077

Särskoleelevers
integrering
Bilaga
Ämnesord: Särskolan
BEST NR 93:078
PRIS: 45 KR INKL. BILAGAN

BEST NR 94:103
PRIS: 20 KR

rapport nr 49

rapport nr 55

Skolan och
lärarfortbildningen

Samebarnens
skolsituation

Slöjdprocessen
– om arbetsformer och
kunskap

Förutsättningar för en framgångsrik
och effektiv fortbildningsstrategi för
lärare är att rektor aktivt deltar i fortbildningsplaneringen. Om lärare är
delaktiga och har inflytande ökar dessutom möjligheten att fortbildningsaktiviteterna ses som ett medel för
kompetensutveckling gentemot
gemensamma mål i skolan.
Ämnesord: Lärarfortbildning

En kartläggning och analys av samebarnens skolsituation i sameskolor och
skolor med integrerad samisk undervisning.
Ämnesord: Same

I denna fördjupade och jämförande
analys av den nationella utvärderingen
i slöjd belyses olika arbetsformer och
kunskapsuppfattningar.
Ämnesord: Slöjd

BEST NR 94:101
PRIS: 45 KR

BEST NR 94:108
PRIS: 75 KR

rapport nr 47

Rapporten beskriver flickors och pojkars olika villkor och förutsättningar i
skolan från skolstart till och med
gymnasieskolan, via grundskolan, olika
studieval och övergången till gymnasieskolan.
Ämnesord: Jämställdhet
BEST NR 94:081
PRIS: 50 KR

En redovisning av skillnader mellan
landsbygd och storstad beträffande elevernas attityder till idrottsämnet, elevinflytande i undervisningen samt idrott
och motion på fritiden.
Ämnesord: Idrott
BEST NR 94:110
PRIS: 75 KR

rapport nr 58

BEST NR 94:082
PRIS: 30 KR

En kunskapsöversikt om könsskillnader i skolan

BEST NR 98:003
PRIS: 40 KR

PRIS: 50 KR

rapport nr 45

Flickors och pojkars
olika förutsättningar
och villkor
rapport nr 41

Här beskrivs arbetet i en HS-klass med
många unga kvinnor och i en elteleklass med bara unga män.
Ämnesord: Jämställdhet

Fallstudier i fem
kommuner

Skolhälsovården
– en utvärdering
”Nära och gratis”
En utvärdering av skolhälsovårdens
förutsättningar och funktion.
Rapporten bygger på Skolverkets
nationella uppföljningssystem, en
riksrepresentativ enkätstudie och på
fallstudier gjorda i fem kommuner.
Ämnesord: Skolhälsovården
BEST NR 94:102
PRIS: 40 KR

Hur löser elever
uppgifter i matematik?
Fördjupad analys
Rapporten redovisar hur elever på
olika prestationsnivåer i årskurs 9 löser
ett 40-tal uppgifter i matematik och
hur elever i samma årskurs löser gruppuppgifter i matematik.
Ämnesord: Matematik
BEST NR 94:111
PRIS: 75 KR

rapport nr 56

rapport nr 59

Skolan och ekonomin

Hemkunskap
Kort om arbetsprocessen
Konsumentekonomi
Uppföljning

Kan man mäta skolans produktivitet
och effektivitet?
rapport nr 53

rapport nr 61

Rapporten behandlar begrepp och
definitioner inom området produktivitet och effektivitet och innehåller en
kort översikt över tidigare studier.

Fördjupad analys

Ämnesord: Skolan och ekonomin

I rapporten redovisas elevernas och
lärarnas utvärderingar av den praktiska studien med fokus på problemlösning i hemkunskapens arbetsprocess.
Dessutom redovisas en uppföljning av
kunskapsområdet konsumentekonomi.
Ämnesord: Hemkunskap,
konsumentekonomi

BEST NR 94:128
PRIS: 20 KR

BEST NR 94:109
PRIS: 75 KR

BEST NR 94:105
PRIS: 40 KR

Skolan och ekonomin
Bilaga
Kunskapsöversikt och metoder

rapport nr 62

Fri skriftlig produktion i
engelska i åk 9
Rapporten beskriver hur elever i åk 9
på olika prestationsnivåer förmår att
uttrycka sig skriftligt på engelska.
Ämnesord: Engelska åk 9
BEST NR 94:112
PRIS: 75 KR
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rapport nr 63

rapport nr 66

rapport nr 71

rapport nr 74

rapport nr 79

rapport nr 87

Det muntliga provet i
engelska i åk 9

Skolfaktorer och
elevutveckling

Rum för lärande

Skolan i siffror 1995,
del 1

Läromedelskassetter
för dyslektiker

Rapporten beskriver hur ett antal
elever i åk 9 uttrycker sig muntligt på
engelska i en given provsituation.
Ämnesord: Nationell utvärdering,
grundskolan, analys av muntlig
produktion, engelska åk 9

I denna rapport ställs skolors resultat i
realtion till sådana förhållanden som
har att göra med arbetssätt, samverkan, attityder m.m. på skolorna.
Ämnesord: Nationell utvärdering,
grundskolan, social utveckling,
skolbedömning

Skolverket har studerat tjugo lågstadielärare, utvalda för att de upprepade
gånger lyckats få i stort sett alla elever i
sina klasser att lära sig läsa och skriva.
Ämnesord: Läs- och skrivinlärning

Hur läser
invandrarelever
i Sverige?

BEST NR 94:113
PRIS: 75 KR

BEST NR 94:116
PRIS: 75 KR

En studie av skickliga lärares arbete

BEST NR 94:132
PRIS: 55 KR

Elever – Lärare – Betyg
Ämnesord: Grundutbildning,
gymnasieskola, vuxenundervisning,
särskoleundervisning, specialskola,
sameskola, invandrare, betyg,
statistik
BEST NR 95:150

PRIS: 50 KR

Bra läsning och
skrivning

I rapporten jämförs läsprestationer och
bakgrundsfaktorer hos svenska elever
och elever med invandrarbakgrund i
åk 3 och åk 8.
Ämnesord: IEAundersökning,
grundskolan, invandrarelever, läskunnighet i åk 3 och 8

Musik åk 2 och 5
Musikämnets villkor
och möjligheter från
Lgr 80 till Lpo 94

rapport nr 68

Rapporten baseras på uppgifter som
samlades in från elever och lärare i
årskurs 2 och 5 våren 1989.
Ämnesord: Musik åk 2 och 5

Rapporten är en sammanställning
från en uppföljning som har gjorts i
gymnasieskolan av 1992 års utvärdering i naturvetenskap i årskurs 9.
Ämnesord: Gymnasieskolan,
begreppsförståelse, materia,
kemiska reaktioner, fotosyntes,
biologi, fysik, kemi

BEST NR 94:114
PRIS: 75 KR

rapport nr 65

Naturvetenskaplig
begreppsförståelse
i gymnasieskolan

BEST NR 94:118
PRIS: 75 KR

Skriften beskriver projektets teoretiska
referensram, urval, omfattning och
uppläggning. Undervisningsfaktorer
och undersökningsinstrument presenteras också i rapporten som avslutas
med en fyllig resultatredovisning.
Ämnesord: Läs- och skrivinlärning
BEST NR 94:133
PRIS: 30 KR

Good Reading and
Writing

rapport nr 88

Skolmiljön i bilder
Elever i åk 5 beskriver sin skola i
bilder

BEST NR 99:423
PRIS 50 KR

I denna studie analyseras skolmiljön
utifrån ett slumpmässigt urval av elvers
bilder.
Ämnesord: Barnbilder, innehållsanalys, skolmiljö
BEST NR 94:115
PRIS: 75 KR

rapport nr 69

Naturorienterande
ämnen
Om kunskaper genom
integration
Fördjupad analys
Rapporten för fram ett nytt sätt att se
på integration när det gäller grundskolans orienteringsämnen.
Ämnesord: Naturorienterande
ämnen, kunskap genom integration

rapport nr 77

Skolan i siffror 1995,
del 2
Kostnader
Ämnesord: Grundutbildning,
gymnasieskola, vuxenundervisning,
särskoleundervisning, specialskola,
sameskola, invandrare, statistik,
statens ekonomi, kostnader
BEST NR 95:150

PRIS: 50 KR

Översättning och bearbetning av
rapport
God läsning och skrivning och Rum
för lärande.

rapport nr 72

Attityder till skolan
En antologi om vad elever, lärare,
föräldrar och allmänheten tycker om
den svenska skolan.
Ämnesord: Attityder till skolan
BEST NR 95:136
PRIS: 50 KR

BEST NR 94:119
PRIS: 75 KR

BEST NR 95:177
PRIS: 40 KR

BEST NR 95:166
PRIS: 40 KR

Dokumentation av ett projekt
rapport nr 64

Rapporten presenterar resultat från
en försöksverksamhet där läromedelskassetter prövats och utvärderats.
Ämnesord: Grundskola, gymnasieskola, läromedelskassetter, dyslexi

rapport nr 78

Skolan i siffror 1996,
del 1
skolverkets rapport nr 80

Betyg och utbildningsresultat

Svensk
läsundervisning
i ett internationellt
perspektiv

Ämnesord: Grundutbildning,
gymnasieskola, vuxenundervisning,
betyg, statistik

Rapporten ger en bild av undervisningssituationen i svenska skolor och
klasser och gör jämförelser med andra
västeuropeiska länder.
Ämnesord: IEA-undersökning,
grundskolan, läsundervisning
BEST NR 95:167
PRIS: 40 KR

Hur i all världen läser
svenska elever?
En jämförande studie av barns läsning
i 31 länder
Denna rapport redovisar svenska nioåringars och fjortonåringars läskunnighet sett ur ett internationellt perspektiv.
Ämnesord: IEA-undersökning,
grundskolan, läskunnighet i åk 3
och 8
BEST NR 95:165
PRIS: 80 KR

Hur i all världen läser
svenska elever?

rapport nr 85

Studieavbrott och
mindre studiekurs i
gymnasieskolan
Här redovisas en undersökning som
belyser problematiken kring studieavbrott och mindre studiekurs i gymnasieskolan.
Ämnesord: Studieavbrott, mindre
studiekurs, gymnasieskolan

BEST NR 96:190
PRIS: 50 KR

rapport nr 89

30 gymnasieskolor
i ett reformarbete
En utvärdering av genomförandet av
den nya läroplanen, Lpf 94
Rapporten pekar på de problem som
skolorna har att lösa, men visar också
på olika lösningar i reformens riktning
som man efter hand finner.
Ämnesord: Utvärdering, gymnasieskola, expertbedömningar, reformutvärdering
BEST NR 96:191
PRIS: 50 KR

BEST NR 95:171
PRIS: 40 KR

Diskussionsmaterial
Ämnesord: IEA-undersökning,
grundskolan, läskunnighet i åk 3
och 8
BEST NR 95:164
PRIS: GRATIS

Rapporterna nr 9-29 samt rapporterna nr 58-66 och 68-69 på sid 3-5 resp. 7-8 ingår i den nationella utvärderingen av grundskolan 1992 NU.

Rapporterna nr 89-96 på sidorna 9-10 ingår i utvärderingen av den reformerade gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen.

Om inte annat anges, beställs följande rapporter och trycksaker hos: Liber Distribution · Publikationstjänst · 162 89 Stockholm.
Tel 08-690 95 76 · Fax 08-690 95 50. E-postadress: skolverket.ldi@liber.se
Priserna är exkl. moms. Expeditionsavgift och porto tillkommer.

Om inte annat anges, beställs följande rapporter och trycksaker hos: Liber Distribution · Publikationstjänst · 162 89 Stockholm.
Tel 08-690 95 76 · Fax 08-690 95 50. E-postadress: skolverket.ldi@liber.se
Priserna är exkl. moms. Expeditionsavgift och porto tillkommer.
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rapport nr 90

rapport nr 92

rapport nr 95

rapport nr 98

rapport nr101

rapport nr104

Elevernas värdering av
sin gymnasieutbildning

Individers skolkarriär

Undervisningsprocessen
i främmande språk

Datorsatsning
Och Sedan…

Skolan i siffror 1996,
del 3

– franska, spanska och tyska

En uppföljning hösten 1995 av
ett antal DOSprojekt

Riksgymnasier för
elever med svåra
rörelsehinder
En utvärdering av verksamheten
utifrån organisations, verksamhets
och elevperspektiv

Ämnesord: Grundutbildning,
gymnasieskola, vuxenutbildning,
specialskola, särskola, sameskola,
invandrare, svensk utbildning i
utlandet, statistik

Utvärderingen ger en unik möjlighet
att jämföra den reformerade gymnasieskolan med den tidigare gymnasieskolan – sett med elevernas ögon.
Jämförelser görs bl a mellan de två systemen och mellan studieförberedande
och yrkesförberedande studievägar.
BEST NR 96:192
PRIS: 50 KR

Elevernas värdering av
sin gymnasieutbildning

Intervjuer med tjugo ungdomar
i gymnasieskolan
Rapporten beskriver hur tjugo ungdomar på sitt sista skolår på estetiska och
naturvetenskapliga programmen samt
industriprogrammet och mediaprogrammet upplever gymnasieskolan och
hur skolan påverkar deras livssituation.
Ämnesord: Gymnasieskolan, intervjuer, elevperspektiv, upplevelser,
bilder

KAN BESTÄLLAS KOSTNADSFRITT
FRÅN SKOLVERKET

rapport nr 91

Den kommunala
gymnasiala
vuxenutbildningen
I denna undersökning fokuseras de
förändringar som gäller vuxenutbildningen.
Reformeringen av vuxenutbildningen
har studerats ur tre olika perspektiv:
Skolenheten –Studerandegruppen –
Individen.
Ämnesord: Expertbedömningar,
djupintervjuer, komvux, kommunal
vuxenutbildning, reformutvärdering, vux
BEST NR 96:193
PRIS: 50 KR

BEST NR 96:197
PRIS: 50 KR

BEST NR 96:194
PRIS: 50 KR

– Appendix
I appendix redovisas de diagram som
av utrymmesskäl inte finns med i
Skolverkets rapport nr 90.
Ämnesord: Utvärdering, gymnasieskola, läroplan, elevinflytande, kunskaper, APU, övergripande mål

Undervisningen i franska, spanska och
tyska i den reformerade gymnasieskolan har utvärderats.
Ämnesord: Gymnasieskolan, undervisningsprocessen, utvärdering,
franska, spanska och tyska

rapport nr 93

Det individuella
programmet

Resultaten från en utvärdering av verksamheten vid riksgymnasierna för elever med svåra rörelsehinder redovisas.
Ämnesord: Rörelsehinder,
gymnasieskola, anpassning, interaktion, oberoende autonomi
BEST NR 96:218
PRIS: GRATIS

rapport nr 96

BEST NR 96:214
PRIS: 70 KR

Gymnasieelevers
problemlösande
färdigheter

Datorsatsning
Och Sedan…

rapport nr102

En kortversion av
en uppföljning hösten 1995 av
ett antal DOSprojekt

Gymnasieutbildning
i Örebro för döva och
hörselskadade

Ämnesord: Kartläggning, DOS-projekt, svensk skola, datorer

Rapporten redovisar resultaten från
en utvärdering av den riks-rekryterande gymnasiala utbildningen i Örebro
för döva och hörselskadade elever.
Ämnesord: Riksgymnasium, döva,
hörselskadade, språkstörda, RGD,
RGH, RGD/RGH

Här ges en överblick över IV:s roll i
gymnasieskolan, dess organisation och
omfattning.
Ämnesord: Gymnasieskolan, individuella program, individuell studieplan, integrering, elevinflytande,
undervisning

Våren 1995 genomfördes ett problemlösande prov som en del i utvärderingen av gymnasiereformen. Närmare 30
statistiskt valda gymnasieskolor deltog.
Syftet med studien är att undersöka
elevernas förmåga att planera, söka
och sovra information, tänka kritiskt
och ta ställning.
Ämnesord: Utvärdering, gymnasieskolan, prov, vetenskapligt arbetssätt, genteknik

BEST NR 96:195
PRIS: 50 KR

BEST NR 96:198
PRIS: 50 KR

– ett flexibelt program
för framtiden?

Under våren 1984 intervjuades ett
tjugotal lärare om den undervisning
de bedrev eller inte bedrev på grundskolans högstadium med hjälp av
datorer. Tio år senare intervjuades
de av dessa lärare som fortfarande
fanns kvar på samma skola.
Ämnesord: Kartläggning, DOS-projekt, svensk skola, datorer

rapport nr 94

Specialarbetet
i gymnasieskolan
I det projekt som rapporten redovisar
ingår en genomgång av specialarbetet
som har varit ett inslag i den gymnasiala utbildningen sedan 1960 talet.
Ämnesord: Gymnasieskolan, utvärdering, specialarbete, självständigt
arbete, problemlösning

BEST NR 96:215
PRIS: 35 KR

rapport nr 99

Skolans datorer 1995

BEST NR 96:221
(inklusive tabellbilagan)
PRIS: 50 KR

BEST NR 96:230
PRIS: 50 KR

rapport nr 105

Hemspråksundervisningen
– en översyn

BEST NR 96:219
PRIS: GRATIS

Rapporten innehåller en översikt av
hur hemspråksundervisningen bedrivs,
forskning inom området samt förslag
till insatser för att förstärka hemspråksundervisningen.
Ämnesord: Hemspråk, grundskola,
gymnasieskola
BEST NR 96:226
PRIS: 20 KR

rapport nr 108

Godkännande av
fristående skolor

– en kvantitativ bild –
Hösten 1995 upprepades en kartläggning av tillgången till datorer i skolorna, vilken först genomfördes hösten
1993.
Ämnesord: Kvantitativ kartläggning, datorer, svensk skola

Kostnader

– erfarenheter och synpunkter
rapport nr103

Skolan i siffror 1996,
del 2
Elever och lärare
Ämnesord: Grundutbildning,
gymnasieskola, vuxenundervisning,
specialskola, särskoleundervisning,
sameskola, invandrare, statistik
BEST NR 96:220
PRIS: 90 KR

Rapporten är en sammanfattning av
Skolverkets prövning av ärenden om
godkännande av fristående skolor som
motsvarar grundskolan.
Ämnesord: Fristående skolor,
godkännanden, avslag, historik,
överklaganden, handläggning
BEST NR 96:233
PRIS: 20 KR

BEST NR 96:196
PRIS: 50 KR

Rapporterna nr 89-96 på sidorna 9-10 ingår i utvärderingen av den reformerade gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen.
Om inte annat anges, beställs följande rapporter och trycksaker hos: Liber Distribution · Publikationstjänst · 162 89 Stockholm.
Tel 08-690 95 76 · Fax 08-690 95 50. E-postadress: skolverket.ldi@liber.se
Priserna är exkl. moms. Expeditionsavgift och porto tillkommer.
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rapport nr 109

rapport nr 110

rapport nr 111

rapport nr 113

rapport nr 114

rapport nr 116

Att välja skola

Likvärdighet

– effekter av valmöjligheter i
grundskolan

– ett delat ansvar

Pedagogisk utvecklingsverksamhet för
finskspråkiga elever

Det samlade stödet för
miljöundervisningen

Rapporten baseras på dels tidigare
redovisade undersökningar, dels några
nya. En av de nya studierna visar att
utnyttjandegraden av rätten till hemspråksundervisning har sjunkit kraftigt
efter de resursnedskärningar som
gjordes 1991.
Ämnesord: Finska, tvåspråkighet,
grundskola, pedagogisk utvecklingsverksamhet, utvärdering

Rapporten presenterar en utvärdering
av miljöundervisningen i skolan.
Ämnesord: Miljö, miljöundervisning, Agenda 21, grundskola,
gymnasieskola

Third International
Mathematics and
Science Study
TIMSS

Svenska.
Läsförmåga, läsvanor
och attityder till
läsning hos elever i
årskurs 2

Rapporten ger en beskrivning av effekter av och förhållningssätt till rätten att
välja skola i tolv kommuner.
Ämnesord: Valfrihet, rätten att
välja skola, byte av skola,
flyttningsrörelser, segregation,
grundskola, fristående skolor,
konkurrens
BEST NR 96:234
PRIS: 50 KR

Rapporten ger en samlad redovisning
av några grundläggande resonemang
om likvärdighet i skolan.
Ämnesord: segregation, grundskola,
fristående skolor, konkurrens
BEST NR 96:235
PRIS: 50 KR

Fördjupningsmaterial till rapport nr 110

Stora och små grundskolor i ett likvärdighets- och regionalperspektiv
BEST NR 96:236
PRIS: 20 KR

Finns skolklasser? En
studie av elevsammansättningen i grundskolan
BEST NR 96:238
PRIS: 20 KR

Stora och små grundskolor i ett likvärdighets- och regionalperspektiv
Kulturgeografisk översikt.
Ämnesord: Elevsammansättning,
enhetlighet, klasstorlek, lika tillgång till utbildning, likvärdighet,
likvärdig utbildning, mångfald,
skolstorlek, segregation, valfrihet

BEST NR 96:243
PRIS: 40 KR

– en utvärdering

BEST NR 96:253
PRIS: 30 KR

Bilagor till rapport nr 113

Ämnesord: Miljö, miljöundervisning, Agenda 21, grundskola,
gymnasieskola, lärarutbildning,
lärarfortbildning
BEST NR 96:254
PRIS: 15 KR

rapport nr 112

Utbildningsbehovet av
lärare i allmänna
ämnen
Denna rapport omfattar beräkningar
av behov av och tillgång på lärare i
allmänna ämnen i gymnasieskolan
och gymnasial vuxentutbildning (inkl
påbyggnadsutbildning) för perioden
1995–2015.
Ämnesord: Lärarprognoser, lärare i
allmänna ämnen, gymnasieskola,
kommunal vuxenutbildning
BEST NR 96:251
PRIS: 50 KR

BEST NR 96:241
PRIS: 20 KR

Skolans miljöundervisning och Agenda 21

Svenska 13-åringars kunskaper i
matematik och naturvetenskap i ett
internationellt perspektiv.
Rapporten redovisar översiktliga
resultat för 13-åringar i den senaste
IEA-undersökningen i matematik och
naturvetenskap.
BEST NR 96:261
PRIS: 80 KR

BEST NR 96:255
PRIS: 15 KR

RAPPORT 113 OCH BILAGOR SAMT
SKOLANS MILJÖUNDERVISNING
OCH AGENDA 21 KAN BESTÄLLAS
SOM PAKET.
PRIS: 50 KR

BEST NR 97:267
PRIS: 45 KR

TIMSS Provuppgifter
Ämnesord: IEA-undersökning,
grundskolan, matematik, naturvetenskap
BEST NR 96:258
PRIS: 80 KR

– med kommunen som arena.
En fallstudie
I denna skrift redovisas, i en fallstudie
i Järfälla kommun, genomförda och
pågående insatser på skolområdet
inom ramen för Agenda 21.
Ämnesord: Miljö, miljöundervisning, Agenda 21, kommunstudie,
grundskola, gymnasieskola

Rapporten redovisar resultat på olika
läsprov för elever i årskurs 2.
Skillnader mellan pojkar och flickor
samt mellan svenska elever och elever
med invandrarbakgrund presenteras.
Ämnesord: Utvärdering, grundskolan, läroplan, svenska, läsning

rapport nr 115

Grunden för fortsatt
lärande
En internationell jämförande studie
av vuxnas förmåga att förstå och använda tryckt och skriven information
International Adult Literacy Survey –
IALS – är en studie som OECD och
Statistics Canada har genomfört om
vuxnas läs, skriv- och räkneförmåga.
Sverige, USA, Canada, Tyskland,
Polen, Schweiz och Nederländerna
har deltagit. Rapporten belyser relationen mellan läsförmåga, utbildningsnivå, arbetskraftsstatus och kompetensutveckling i arbetslivet utifrån de svenska resultaten i undersökningen.
Ämnesord: Läsförmåga, vuxna, läsvanor, utbildning, arbetsmarknad

rapport nr 117

Svenska.
Läsning, skrivning och
muntligframställning.
Årskurserna 5 och 9
Rapporten redovisar resultat i svenska
för årkurserna 5 och 9.
Bakgrundsfaktorer samlades in med
hjälp av frågeformulär till elever och
lärare. Elevernas kunskaper belyses
genom uppgifter i läsning, skrivning
och muntlig framställning.
Ämnesord: Utvärdering, grundskolan, läroplan, svenska, läsning,
skrivning, muntlig framställning
BEST NR 97:268
PRIS: 45 KR

BEST NR 96:265
PRIS: 50 KR

Rapporterna nr 116-127 på sid. 13-15, samt rapporterna nr 136 och 139 på sid. 16, ingår i den nationella utvärderingen av grundskolan UG 1995.
Om inte annat anges, beställs följande rapporter och trycksaker hos: Liber Distribution · Publikationstjänst · 162 89 Stockholm.
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Priserna är exkl. moms. Expeditionsavgift och porto tillkommer.
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Tel 08-690 95 76 · Fax 08-690 95 50. E-postadress: skolverket.ldi@liber.se
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rapport nr 118

rapport nr 121

rapport nr 124

rapport nr 127

rapport nr 131

rapport nr 133

Muntlig framställning.
Utprövning av metod
och bedömning av
elever i årskurs 5

Engelska, franska och
tyska.
Årskurs 9

Optik.
Naturorienterande
ämnen.
Årskurs 9

Elevers skolsituation
och sociala utveckling.
Årskurs 9

Vem älskar sfi?

Skolan i siffror 1997,
del 3

Rapporten redovisar en metodutveckling för bedömning av muntlig
framställning. Metoden har sedan
använts för att bedöma elevprestationer i årskurs 5.
Ämnesord: Utvärdering, grundskolan, läroplan, muntlig framställning, bedömningskriterier

Rapporten redovisar en utvärdering av
årskurs 9-elevers kunskaper i engelska
samt i franska och tyska som B-språk.
Ämnesord: Utvärdering, grundskolan, läroplan, engelska, franska,
tyska
BEST NR 96:272
PRIS: 45 KR

BEST NR 96:269
PRIS: 45 KR

rapport nr 122

Rapporten redovisar en utvärdering av
årskurs 9-elevers kunskaper i optik
inom ramen för naturorienterande
ämnen. Ljuset, dess egenskaper och
de fenomen i omvärlden som hänger
samman därmed har stått i centrum.
Ämnesord: Utvärdering, grundskolan, läroplan, naturorienterande
ämnen, No, fysik, värme

Matematik.
Årskurserna 5 och 9
Rapporten redovisar en utvärdering av
elevernas matematikkunskaper i årskurserna 5 och 9.
Ämnesord: Utvärdering, grundskolan, läroplan, matematik
BEST NR 97:270
PRIS: 45 KR

Rapporten redovisar en utvärdering av
årskurs 9-elevers förståelse av energibegreppet inom ramen för naturorienterande ämnen i grundskolan.
Ämnesord: Utvärdering, grundskolan, läroplan, naturorienterande
ämnen, fysik, energi
BEST NR 96:273
PRIS: 45 KR

rapport nr 123
rapport nr 120

Engelska.
Årskurs 5

rapport nr 128

Rapporten redovisar en utvärdering av
elevers kunskaper i matematik i årskurs 5.
Ämnesord: Utvärdering, grundskolan, läroplan, engelska
BEST NR 97:271
PRIS: 45 KR

Skolan i siffror 1997,
del 1
rapport nr 125

Betyg och utbildningsresultat

Vad är rätt och
rättvist?

Ämnesord: Statistik, grundskola,
gymnasieskola, vuxenutbildning,
invandrarundervisning, sfi, betyg

(UG 95) Ungdomars val i etiska situationer som uttryck för demokratisk
kompetens. Samhällsorienterande
ämnen. Årskurs 9.
Ämnesord: Utvärdering, grundskolan, läroplan, samhällsorienterande ämnen, So, etik, ekonomi
BEST NR 97:276
PRIS: 45 KR

Temperatur och värme.
Årskurs 9
Rapporten redovisar en utvärdering av
årskurs 9-elevers förståelse av begreppen temperatur och värme inom
ramen för naturorienterande ämnen i
grundskolan.
Ämnesord: Utvärdering, grundskolan, läroplan, naturorienterande
ämnen, No, fysik, värme
BEST NR 97:274
PRIS: 45 KR

BEST NR 96:278
PRIS: 45 KR

BEST NR 97:275
PRIS: 45 KR

Energi i natur och
samhälle. Årskurs 9
rapport nr 119

Rapporten redovisar en utvärdering av
årskurs 9-elevers sociala kompetenser
och av skolans inre arbete och skolklimat.
Ämnesord: Utvärdering, grundskolan, läroplan, social utveckling,
skolbedömning

BEST NR 97:279
PRIS: 50 KR

rapport nr 130

Skolan i siffror 1997,
del 2
Elever och lärare

rapport nr 126

Studie- och
yrkesorientering.
Årskurs 9
Rapporten redovisar en utvärdering av
årskurs 9-elevers kompetens avseende
studie- och yrkesorientering. Elevernas
val till gymnasieskolan och skolans
arbete med studie- och yrkesorientering har stått i centrum för undersökningen.
Ämnesord: Utvärdering, grundskolan, läroplan, studie- och yrkesorientering, Syo
BEST NR 97:277
PRIS: 45 KR

Ämnesord: Statistik, grundskola,
specialskola, gymnasieskola,
vuxenutbildning, särskola, sameskolan, invandrare, utlandsskolor,
elever, lärare
BEST NR 97:290
PRIS: 90 KR

Utvärdering av svenskundervisningen
för invandrare – en utbildning mellan
två stolar
Centrum för tvåspråkighetsforskning
vid Stockholms universitet har på
Skolverkets uppdrag utvärderat svenskundervisningen för invandrare (sfi).
I rapporten ges en beskrivning av sfi i
landets samtliga kommuner. Sfi-verksamheten har mer ingående studerats
i femton kommuner.
Ämnesord: Sfi, svenskundervisning
för invandrare, grundläggande
vuxenutbildning, utvärdering
BEST NR 97:291
PRIS: 50 KR

rapport nr 132

Lärare i särskolan
Beräkning av framtida
utbildningsbehov
Denna rapport omfattar beräkningar
av behovet av lärare i särskola och
särvux under perioden 1996-2011.
Behovet hr beräknats enligt flera
alternativ, vilka baseras på skilda antaganden om t ex elevutveckling och
lärartäthet. Även tillgången på lärare
har beräknats enligt flera alternativ.
Ämnesord: Prognoser, lärare,
särskola, särvux
BEST NR 97:297
PRIS: 50 KR

Kostnader
Ämnesord: Statistik, grundskola,
sameskola, specialskola, särskola,
gymnasieskola, vuxenutbildning,
utlandsskolor, sfi, kostnader
BEST NR 97:298
PRIS: 50 KR

rapport nr 136

Grundläggande
vuxenutbildning
Skolverket har utvärderat reformeringen av den grundläggande vuxenutbildningen. I rapporten redovisas den fältstudie som Skolverkets projektgrupp
genomförde i 15 slumpvis utvalda
kommuner som en del i utvärderingsarbetet. Här redovisas och diskuteras
kvalitativa aspekter av verksamheten i
den grundläggande vuxenutbildningen.
Ämnesord: Utvärdering, grundläggande vuxenutbildning, kommunal
vuxenutbildning, reform
BEST NR 97:301
PRIS: 50 KR

rapport nr 137

Vilken betydelse har
externa projektmedel
för IT i skolan?
97 kommuners arbete med att
utveckla skolan genom IT
Rapporten sammanfattar en enkätundersökning till 97 kommuner om
användningen av datorer och informationsteknik (IT) i skolan.
Ämnesord: Datoranvändning, datorer, IT, utvärdering, undervisningsprocess
BEST NR 97:307
PRIS: 30 KR

Rapporterna nr 116-127 på sid. 13-15, samt rapporterna nr 136 och 139 på sid. 16, ingår i den nationella utvärderingen av grundskolan UG 1995.

Rapporterna nr 116-127 på sid. 13-15, samt rapporterna nr 136 och 139 på sid. 16, ingår i den nationella utvärderingen av grundskolan UG 1995.
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rapport nr 138

rapport nr 141

rapport nr 143

rapport nr 145

rapport nr 147

rapport nr 149

Proven, kunskapen och
undervisningen

Vuxenutbildning
– tematisk rapport

Utbildningsbehovet av
lärare i yrkesämnen

Skolans datorer 1997
en kvantitativ bild

(UG 95) Samhällsorienterande ämnen.
Årskurs 9.

Skolverket har sammanställt tre utvärderingar av vuxenutbildningen. Syftet
med dessa har varit att följa och utvärdera reformer inom grundläggande
vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenskundervisningen
för invandrare (sfi).
Ämnesord: Utvärdering, tematisk
jämförelse, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi), reform

Beräkningar av framtida behov,
tillgång och utbildningsbehov

TIMSS
Kunskaper i matematik
och naturvetenskap
hos svenska elever i
gymnasieskolans
avgångsklasser

Fem gymnasieprogram
under omvandlingstryck

Ämnesord: Utvärdering, grundskolan, läroplan, samhällsorienterande
ämnen, So, undervisning, kunskap,
prov
BEST NR 97:308
PRIS: 45 KR

rapport nr 139

Resultat från en
kunskapsmätning 1995
UG 95 är den tredje stora kunskapsmätningen i den svenska grundskolan
sedan 1989. Den här rapporten sammanfattar resultaten från en kunskapsmätning i årskurserna 2, 5 och 9 som
genomfördes våren 1995.
Ämnesord: Utvärdering, grundskola, läroplan, kursplan, kunskaper
BEST NR 97:309
PRIS: 80 KR

Rektorers syn på
arbetet med elever
med dolda funktionsnedsättningar
Rektorer har ett särskilt ansvar för
utformningen av undervisningen och
elevvårdsverksamheten så att elever får
det stöd och den hjälp de behöver.
Skolverket har studerat hur rektorer
ser på sitt arbete med elever med
dolda funktionsnedsättningar.
Ämnesord: Grundskolan, rektor,
särskilt stöd, dold funktionsnedsättning

BEST NR 98:336
PRIS: 50 KR

BEST NR 97:331
PRIS: 50 KR

rapport nr 144
rapport nr 142

Skolan i siffror 1998:
Del 1
Betyg och utbildningsresultat
Ämnesord: Statistik, grundskola,
gymnasieskola, vuxenutbildning,
invandrarundervisning, sfi, betyg
BEST NR 98:335
PRIS: 50 KR

rapport nr 140

Denna rapport omfattar beräkningar
av behov av och tillgång på lärare i
yrkesämnen i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning för perioden
1996-2011.
Ämnesord: Prognoser, lärare i
yrkesämnen, gymnasieskola,
kommunal vuxenutbildning

Vem tror på skolan?
Attityder till skolan
1997
Rapporten redovisar resultat från
Skolverkets andra skolbildsundersökning som genomförts 1997. En jämförelse görs med resultaten från skolbildsundersökningen 1993/94.
Ämnesord: Attitydundersökning,
svensk skola
BEST NR 98:337
PRIS: 60 KR

Rapporten redovisar översiktliga resultat i matematik och naturvetenskapliga
ämnen för elever i gymnasieskolans
avgångsklasser.
Ämnesord: IEA-undersökning,
TIMSS, gymnasieskolan, matematik, naturvetenskap
BEST NR 98:345
PRIS: 80 KR

TIMSS
Praktiska uppgifter i
TIMSS för 13-åringar i
matematik och naturvetenskapliga ämnen
Ingår i IEA-undersökningen i matematik och naturvetenskap för 13-åringar.
Ämnesord: IEA-undersökning,
TIMSS, grundskola, matematik,
naturvetenskap
BEST NR 97:324
PRIS: 80 KR

Engelsk översättning av sammanfattningen av Skolverkets rapport nr 144
Vem tror på skolan? Attityder till
skolan 1997.
BEST NR 98:385
PRIS: GRATIS

BEST NR 98:369
PRIS: 80 KR

A summary.

Resultat av kartläggning av skolans
datorer 1997.
Ämnesord: Kvantitativ kartläggning,
datorer, IT, svensk skola
BEST NR 98:355
PRIS: 60 KR

rapport nr 148

Skolan i siffror 1998:
Del 2
Elever och lärare
Ämnesord: Statistik, grundskola,
sameskola, specialskola, särskola,
gymnasieskola, vuxenutbildning,
invandrarundervisning, utlandsskolor, elever, lärare
BEST NR 98:357
PRIS: 90 KR

Rapporten redovisar resultaten från
Skolverkets utvärdering av fem gymnasieprogram 1997. De program som
utvärderades är Barn- och fritidsprogrammet, Elprogrammet, Industriprogrammet, Medieprogrammet och
Naturvetenskapsprogrammet.
Utvärderingen är baserad på fallstudier
av 44 skolor i landet.
Ämnesord: Nationell utvärdering,
gymnasieskolan, Barn- och fritidsprogrammet, Elprogrammet,
Industriprogrammet, Medieprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet
BEST NR 98:359
PRIS: 90 KR

För varje program finns dessutom en basrapport att beställa:

Barn och
fritidsprogrammet
BEST NR 98:360

Elprogrammet
TIMSS Provuppgifter
Kunskaper i matematik och naturvetenskap hos svenska elever i gymnasieskolans avgångsklasser. Ingår i IEAundersökningen i matematik och
naturvetenskap för svenska avgångselever i gymnasieskolans avgångsklasser.
Ämnesord: IEA-undersökning,
TIMSS, gymnasieskolan, matematik, naturvetenskap

Who Believes
in our Schools?
Attitudes to School
1997.

Tabellbilaga, En redovisning på
huvudmannanivå

BEST NR 98:361

Industriprogrammet
BEST NR 98:362

Medieprogrammet
BEST NR 98:363

Naturvetenskapsprogrammet
BEST NR 98:364
PRISET FÖR BASRAPPORTERNA
ÄR 50 KR/ST

BEST NR 98:329
PRIS: 50 KR

Rapporterna nr 116-127 på sid. 13-15, samt rapporterna nr 136 och 139 på sid. 16, ingår i den nationella utvärderingen av grundskolan UG 1995.
Om inte annat anges, beställs följande rapporter och trycksaker hos: Liber Distribution · Publikationstjänst · 162 89 Stockholm.
Tel 08-690 95 76 · Fax 08-690 95 50. E-postadress: skolverket.ldi@liber.se
Priserna är exkl. moms. Expeditionsavgift och porto tillkommer.
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rapport nr 150

rapport nr 152

rapport nr 154

rapport nr 156

rapport nr 158

rapport nr 161

Kvalitetssäkring i
skolan

Barnomsorg i siffror
1998

Undervisningen i
engelska

I rapporten diskuteras kvalitetssäkring i
skolan. Begreppet ”kvalitet” diskuteras
och en historisk genomgång av
kvalitetsarbete i olika kulturer och
inom olika branscher görs.
Ämnesord: Kvalitet, kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering,
mål- och resultatstyrning

Barn och personal

En jämförelse mellan tre EU-länder:
Frankrike, Spanien och Sverige.

Barnomsorg och skola.
Jämförelsetal för
huvudmän.

Förskollärare och
fritidspedagoger
– framtida tillgång och
behov

“…utvecklingen beror
då inte på användningen av datorer…“

BEST NR 98:367
PRIS: 50 KR

rapport nr 151

Lärare i grundskolan
samt praktisk estetiska
ämnen i gymnasieskolan
Rapporten omfattar beräkningar av
behov och tillgång på lärare i grundskolan, lärare inom grundläggande
vuxenutbildning och lärare i praktiskestetiska ämnen i gymnasieskolan för
perioden 1997-2017.
Ämnesord: Gymnasieskolan, lärare,
lärarutbildning
BEST NR 98:394
PRIS: 50 KR

Skolverket presenterar här för första
gången barnomsorgsstatistik, som
redovisar 1997 års statistik på kommunnivå. Denna statistik har tidigare
under verksamhetsåren 1994-1996
publicerats av Socialstyrelsen. Från
och med hösten 1998 kommer barnomsorgsstatistiken att presenteras i
serien Skolan i siffror.
Ämnesord: Statistik, barnomsorg,
daghem, familjedaghem, deltidsgrupper, öppen förskola, fritidshem,
barn, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, dagbarnvårdare
BEST NR 98:379
PRIS: 75 KR

rapport nr 153

Samverkan
Skola – Arbetsliv
Rapporten redovisar resultaten från
undersökning om arbetsplatsförlagd
utbildning (APU) i gymnasieskolan.
Ämnesord: APU, arbetsplatsförlagd
utbildning i gymnasieskolan, handledare, programråd
BEST NR 98:381
PRIS: 25 KR

I rapporten redovisas en jämförelse av
undervisningen i engelska på högstadiet i Frankrike, Spanien och Sverige.
Ämnesord: EU-projekt, utvärdering,
utbildning, grundskolan, engelska,
internationella jämförelser
BEST NR 98:387
PRIS: 70 KR

rapport nr 155

Barnomsorg och skola
i siffror, del 3
Kostnader
Rapporten ingår i den nationella
sektorsövergripande serien Sveriges
officiella statistik. Barnomsorg och
skola i siffror utkommer med tre delar
per år och omfattar barnomsorg och
alla skolformer som ligger inom
Skolverkets ansvarsområde.
Tidigare rapporter i serien är nr 74
och 77 för 1995, nr 88, 103 och 104
för 1996, nr 128, 130 och 133 för 1997
samt nr 142 och 148 för 1998.
Ämnesord: Statistik, barnomsorg,
förskola, grundskola, sameskola,
specialskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, utlandsskolor, kostnader
BEST NR 98:390
PRIS: 50 KR

Resurser
Årsrapport 1998
I rapporten redovisas kostnader under
1997 för barnomsorgen och för alla
skolformer. Totala kostnader per
barn/elev för t ex personal, undervisning, lokaler, läromedel/utrustning/skolbibliotek, elevvård, skolmåltider, SYO, skolskjutsar m m redovisas
för varje huvudman, d v s kommun och
landsting, för grupper av fristående
skolor samt för sameskolan och
specialskolorna.
Tidigare rapporter i serien är nr 7 och
33 för 1993, nr 46 och 70 för 1994,
nr 73 och 76 för 1995, nr 97 och 106
för 1996, nr 129 och 134 för 1997 samt
146 för 1998.
Ämnesord: Statistik, jämförelsetal,
huvudmän, barnomsorg, grundskola, specialskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kostnader
BEST NR 98:391
PRIS: GRATIS

I rapporten ges en brev bild av datoroch IT-användningen i den svenska
skolan under det sena 1990-talet.
Ämnesord: IT, datoranvändning,
utbildning, undervisning
BEST NR 99:428
PRIS: 40 KR

rapport nr 162
rapport nr 159

Barnomsorg och skola
i siffror 1999, del 1
Betyg och Utbildningsresultat
I rapporten finns uppgifter om betyg
och utbildningsresultat i grundskola,
gymnasieskola, komvux, statens skola
för vuxna och svensk undervisning för
invandrare.
Ämnesord: Statistik, grundskola,
gymnasieskola, vuxenutbildning,
invandrarundervisning, betyg

rapport nr 157

(Pren.pris för del 1-3 är 355 kr, inkl.

Beskrivande data för
barnomsorg och skola
1998

moms, porto och exp.avg.)

Rapporten ger en aktuell, övergripande bild av hur svensk barnomsorg och
skolverksamhet är organiserad, vilka
resurser som disponeras och i vissa
hänseenden vilka resultat som uppnås.
Tidigare rapporter i serien är nr 8 för
1993, nr 52 för 1994, nr 75 för 1995, nr
107 för 1996 samt nr 135 för 1997.
Ämnesord: Statistik, barnomsorg,
grundskola, specialskola, särskola,
gymnasieskola, vuxenutbildning,
utlandsskolor, kostnader, betyg

IT-användningen i den svenska skolan
våren 1998

BEST NR 98:395
PRIS: 50 KR

BEST NR 98:424
PRIS: 60 KR

BEST NR 98:392
PRIS 50 KR

Om inte annat anges, beställs följande rapporter och trycksaker hos: Liber Distribution · Publikationstjänst · 162 89 Stockholm.
Tel 08-690 95 76 · Fax 08-690 95 50. E-postadress: skolverket.ldi@liber.se
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Rapporten omfattar beräkningar av
behov och tillgång på förskollärare,
fritidspedagoger, barnskötare och
fritidsledare i barnomsorg och förskoleklass för perioden 1997-2017.
Ämnesord: Prognoser, förskollärare, fritidspedagoger, barnomsorg,
förskoleklass

Komvux – ett demokratiskt projekt
Några bilder av situationen för elever
i behov av särskilt stöd i den kommunala vuxenutbildningen.
Elever i behov av särskilt stöd är ett
prioriterat område i såväl skollag, läroplaner som i regeringens utvecklingsplan för hela skolan. I rapporten redovisas Skolverkets kunskap om situationen inom komvux för personer i
behov av särskilt stöd.
Ämnesord: Komvux, grundläggande vuxenutbildning, särskilt stöd
BEST NR 99:430
PRIS: 50 KR

Delrapport

rapport nr 160

Nationella kvalitetsgranskningar 1998
Rapporten är en redovisning av ett
regeringsuppdrag där tre områden av
skolans verksamhet granskats genom
utbildningsinspektörer.
Ämnesord: Utbildningsinspektörer,
kvalitet, specialundervisning, rektorsrollen, läs- och skrivprocessen,
grundskolan, gymnasieskolan

En longitudinell studie
av funktionshindrade
gruppers studiedeltagande på komvux
Denna rapport belyser förändringar av
funktionshindrades studiedeltagande
med särskilt fokus på komvux.
BEST NR 99:441
PRIS: 30 KR

BEST NR 99:427
PRIS: 60 KR

Om inte annat anges, beställs följande rapporter och trycksaker hos: Liber Distribution · Publikationstjänst · 162 89 Stockholm.
Tel 08-690 95 76 · Fax 08-690 95 50. E-postadress: skolverket.ldi@liber.se
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rapport nr 163

rapport nr 164

rapport nr 165

rapport nr 167

rapport nr 169

rapport nr 171

Utvärdering av gymnasieprogram 1998

Den rimliga skolan.
Livet i skolan och
skolan i livet

Barnomsorg och skola.
Jämförelsetal för
huvudmän.

Barnomsorg och skola i
siffror 1999, del 2

Accepterad men
Sär-skild

Barnomsorg och skola
i siffror, del 3

Organisation och personal

Kostnader

Slutrapport från projektet ”Elever som
medforskare” där Skolverket har brevväxlat med elever under en treårsperiod.
Ämnesord: Kvalitativ utvärdering,
brev, longitudinell, gridintervjuer,
elevperspektiv, dagbok

Organisation – resurser – resultat
Delrapport 1999

I rapporten finns uppgifter om barn,
personal, elever och lärare för förskolverksamhet, skolbarnsomsorg och
samtliga skolformer (inkl svensk
utbildning i utlandet).
Ämnesord: Statistik, barnomsorg,
förskola, grundskola, sameskola,
specialskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, utlandsskolor

Rapporten beskriver och analyserar
den sociala situationen för elever med
rörelsehinder i särskild undervisningsgrupp.
Ämnesord: Rörelsehinder, särskilda
undervisningsgrupper, utvärdering,
svenska, matematik

Rapporten redovisar resultaten från
Skolverkets utvärdering av fem gymnasieprogram 1998. De program som
utvärderades är Estetiska programmet,
Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet, Livsmedelsprogrammet och
Samhällsvetenskapsprogrammet.
Ämnesord: Nationell utvärdering,
gymnasieskolan, Estetiska programmet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och
restaurangprogrammet, Livsmedelsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet

(pärm):

I rapporten redovisas statistikuppgifter
i form av jämförelsetal för barnomsorgen och för alla skolformer 1998.
Uppgifterna redovisas för varje kommun och landsting, för grupper av
fristående skolor samt för sameskolan
och specialskolorna.
Tidigare rapporter i serien 7 och 33
för 1993, nr 46 och 70 för 1994, nr 73
och 76 för 1995, nr 97 och 106 för
1996, nr 129 och 146 för 1997 samt
156 för 1998.
Ämnesord: Statistik, jämförelsetal,
huvudmän, barnomsorg, förskoleklass, grundskolan, specialskolan,
särskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen, betyg och utbildningsresultat

Estetiska programmet

BEST NR 99:444
PRIS: 75 KR

BEST NR: 99:435
PRIS: 70 KR

För varje program finns dessutom
fördjupningsmaterial att beställa

BEST NR: 99:442
PRIS: 60 KR

Avrapporteringen av projektet

“Elever som
medforskare“
finns också i en utförligare mer forskningsinriktad basrapport.
BEST NR 99:443
PRIS: 40 KR

BEST NR 99:436

Handels- och administrationsprogrammet
BEST NR 99:437

Hotell- och restaurangprogrammet
BEST NR 99:438

Livsmedelsprogrammet
BEST NR 99:439

Samhällsvetenskapsprogrammet
BEST NR 99:440

rapport nr 166

Skolpolitiker, eldsjälar
och andra aktörer.
Hur styr kommunerna
skolan?
I rapporten redovisas resultaten från
Skolverkets utvärdering a hur tio kommuner styr sina skolor.
Ämnesord: Nationell utvärdering,
kommunalstyrning, politiker, förvaltning, skolledare, lärare

BEST NR 99:449
PRIS: 125 KR
(Pren.pris för del 1-3 är 355 kr, inkl.
moms, porto och exp.avg.)

rapport nr 168

Hur gick det sedan?
Avnämarna av gymnasieskolan och av
högskolans grundutbildning
Rapporten redovisar en kartläggning
av avnämarna av gymnasieskolan och
högskolans grundutbildning.
Resultatet är ett samarbete mellan
Skolverket och Högskoleverket.
Ämnesord: Gymnasieskolan, högskolans grundutbildning, arbetsmarknad, avnämare

Samband mellan
resurser och resultat

Publikationen presenterar kostnadsuppgifter för kalenderåret 1998 i den
officiella statistiken om barnomsorg
och skola. Den utkommer med tre
delar per år, i februari – Betyg och
utbildningsresultat, i april – Barn,
elever, personal och lärare och i
oktober – Kostnader.
Ämnesord: Statistik, barnomsorg,
grundskola, sameskola, specialskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, utlandsskolor, kostnader
Utkommer okt –99

En studie av landets grundskolor
med elever i åk 9

BEST NR 99:468
PRIS: 60 KR

BEST NR 99:463
PRIS: 50 KR

rapport nr 170

Studien omfattar närmare 900 kommunala grundskolor och drygt 92 000 elever som avslutat årskurs 9 läsåret
1994/95. Syftet med studien är att kartlägga resursmässiga yttre förutsättningar
som har betydelse för skolors resultat.
Ämnesord: Förutsättningar, samband, effekter, resurser, resultat,
lärarveckotimmar, medelbetyg och
fullständiga betyg

(Pren.pris för del 1-3 är 355 kr, ink
moms, porto och exp.avg.)

BEST NR 99:464
PRIS: 50 KR

BEST NR 99:460
PRIS: GRATIS

BEST NR 99:446
PRIS: 50 KR
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Allmänna råd

Styrdokument
STYRDOKUMENT / MATERIAL FÖR OBLIGATORISKA SKOLAN

Allmänna råd är generella rekommendationer om hur man tillämpar en författning.
Råden anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.
Tillsynen av skolan
En skrift framtagen
som stöd för kommunernas egentillsyn
Allmänna råd 1998:1
I kommunernas ansvar för skolan
ligger att styra, följa upp och utvärdera
verksamheten så att den uppnår nationella mål och bedrivs i enlighet med
de krav som riksdag och regering
ställer. Om kommunen upptäcker
eller uppmärksammas på brister i
dessa avseenden måste den se till att
det vidtas åtgärder. Skriften ges ut för
att stödja kommunerna och behandlar
vad egentillsynen närmare innebär och
hur den kan gå till.
Ämnesord: Ansvarsfördelning,
beslutsfattande, egentillsyn,
ledning, styrning, tillsyn, uppföljning, utvärdering

Skolverkets allmänna
råd om sammanställning av uppgifter för
grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
Allmänna råd 1998:2
Publikationen ges ut för att få så stor
samstämmighet som möjligt när det
gäller innehåll och utformning av de
formulär som krävs för den sammanställning av slutbetyg som görs av
skolorna med betygskataloger som
grund.
Ämnesord: Slutbetyg, betyg,
grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan

Allmänna råd om
kvalitetsredovisning
inom skolväsendet

Särskolan – träningsskolan och grundsärskolan

Allmänna råd 1999:1

Materialet innehåller kurs och timplaner för den obligatoriska särskolan
samt inledande kommentarer om kursplanerna i undervisningen och korta
kommentarer till timplanen.
Kursplanen i svenska som andraspråk
finns också med.
Ämnesord: Särskola, träningsskola,
grundsärskola, kursplaner

Skriften innehåller förslag till struktur
för kvalitetsredovisningar, samt information om förordningens tillämpning.
Ämnesord: Kvalitetsredovisning,
mål- och resultatstyrning
BEST NR 99:433
PRIS: 20 KR
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Sameskolan

Specialskolan

Här finns alla grundskolans kursplaner
samt kursplan i samiska samlade.
Kursplanerna har en kommentar som
visar hur det samiska perspektivet kan
tas tillvara i grundskolans kursplaner.
Ämnesord: Grundskola, sameskola,
kursplaner, betygskriterier

Här finns samtliga grundskolans
kursplaner och de särskilda kursplaner
som gäller för döva och hörselskadade.
Häftet innehåller också kommentarer
om särskilda insatser för synskadade,
språkstörda och hörselskadade.
Ämnesord: Grundskola, specialskola, kursplaner, betygskriterier,
döva, hörselskadade

BEST NR 91-38-30881-9
PRIS: 68 KR/ST

BEST NR 91-38-30778-2
PRIS: 68 KR

BEST NR 91-38-30985-8
PRIS: 68 KR/ST

BEST NR 98:358
PRIS: 20 KR

BEST NR 98:342
PRIS: 50 KR
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PROGRAMMATERIAL FÖR GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SAMT

PROGRAM

BEST. NR

PRIS EXKL.
MOMS

Barn- och fritidsprogrammet 1994/96:1 +
Ändringar och tillägg 1994/98:1

91-38-31494-0

160:-

Ändringar och tillägg till
Barn- och fritidsprogrammet 1994/98:1, separatex.
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-31450-9
91-38-31452-5

56:252:-

Byggprogrammet 1994:2, separatex.
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-30312-4
91-38-30328-0

128
576:-

Elprogrammet 1994:3 +
Ändringar och tillägg 1994/98:3

91-38-31496-7

PÅBYGGNADSUTBILDNINGAR FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING
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Naturbruksprogrammet 1994/98:13, separatex.
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-31342-1
91-38-31371-5

156:704:-

Naturvetenskapsprogrammet 1994/95:14, separatex.
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-30649-2
91-38-30652-2

104:465:-

Omvårdnadsprogrammet 1994/98:15, separatex.
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-31343-X
91-38-31370-7

116:520:-

Samhällsvetenskapsprogrammet 1994/97:16, separatex.
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-31211-5
91-38-31212-3

130:585:-

Programhandledning 1994/98, Läsåret 1998/99, separatex.
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-31469-X
91-38-31470-3

110:448:-

Ändringar och tillägg 1994/97:1-16, separatex.
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-31294-8
91-38-31295-6

40:144:-

Påbyggnadsutbildningar Vux, 1996

91-38-30822-3

104:-

278:-

Ändringar och tillägg till Elprogrammet 1994/98:3, separatex.
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-31451-7
91-38-31453-3

150:670:-

Energiprogrammet 1994:4, separatex.
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-30314-0
91-38-30329-9

104:465:-

Estetiska programmet 1994/96:5, separatex
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-30966-1
91-38-30967-X

128:576:-

Fordonsprogrammet 1994:6, separatex
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-30316-7
91-38-30331-0

128:576:-

Handels- och administrationsprog. 1994/96:7, separatex.
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-30981-5
91-38-30982-3

104:465:-

Hantverksprogrammet 1994:8, separatex.
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-30318-3
91-38-30333-7

104:465:-

Hotell- och restaurangprogrammet 1994:9, separatex.
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-30310-8
91-38-30334-5

104:465:-

Industriprogrammet, reviderat 1994/98:10, separatex.
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-31456-8
91-38-31457-6

180:810:-

Livsmedelsprogrammet 1994:11, separatex.
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-30319-1
91-38-30336-1

104:465:-

Mediaprogrammet 1994:12 +
Ändringar och tillägg 1994/98:12

91-38-31495-9

136:-

Ändringar och tillägg till Mediaprogrammet 1994/98:12, separatex.
Dito – sats om 5 exemplar

91-38-31454-1
91-38-31455-X

20:90:-
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Programme Objectives,
CoreSubject Syllabuses
and Programme
Outlines
Häftet innehåller programmål,
kärnämnenas kursplaner, programstrukturer och översikter av kurskoder,
kurser och poäng för de 16 nationella
programmen.
BEST NR 91-88372-91-X
PRIS: 200 KR

PROGRAMMATERIAL FÖR GYMNASIESÄRSKOLAN OCH SÄRVUX

The Natural Sciences
Programme

Hotell och restaurangprogrammet

BEST.NR 91-88372-93-6

BEST NR 38-30558-5

The Social Sciences
Programme

Industriprogrammet
BEST NR 38-30559-3

BEST NR 91-88372-95-2

Fordonsprogrammet
The Health Care
Programme

BEST NR 38-30465-1

BEST NR 91-88372-97-9

Handels och administrationsprogrammet

Dessa tre häften presenterar programbeskrivningar, programmål och kursplaner för kärnämnen och karaktärsämnen för respektive program.
Materialet är lätt att kopiera.
Ämnesord: Programmaterial, gymnasieskola, komvux, programmål,
kursplaner

BEST NR 38-30466-X

PRIS: 140 KR/HÄFTE

Medieprogrammet
BEST NR 38-30467-8

Naturbruksprogrammet
BEST NR 38-30468-6

Särvux – motsvarande
träningsskola och
grundsärskola samt
kärnämnen för gymnasial särvux
Häftet innehåller kursplaner och
betygskriterier för den del av särvux
som motsvarar träningsskolan och
grundsärskolan. Kärnämnen för gymnasial särvux finns med. Kursplaner
för övriga gymnasiala kurser får man
söka i respektive programhäfte.
Ämnesord: Särvux, kursplaner,
betygskriterier
BEST NR 38-30569-0
PRIS: 80 KR

Gymnasiesärskolans
individuella program
– verksamhetsträning
och yrkesträning
Häftet innehåller kursplaner och
timplaner för verksamhetsträning och
yrkesträning med vissa kringtexter.
Ämnesord: Gymnasiesärskola,
individuellt program, kursplaner
BEST NR 38-31341-3
PRIS: 88 KR

Gymnasiesärskolan,
kursförteckning,
kursplaner för enstaka
kurser

BEST NR 38-30603-4

Häftet innehåller en fullständig
kursförteckning samt kursplaner för
enstaka kurser.
Ämnesord: Gymnasiesärskola

Estetiska programmet

BEST NR 38-30777-4
PRIS: 80 KR

Hantverksprogrammet

BEST NR 38-30759-6

Häftena innehåller programpresentation, programmål, kursöversikt, timplan och kursplaner för kärnämnen
och yrkesämnen med betygskriterier.
Ämnesord: Gymnasiesärskola,
särvux, programmål, kursplaner,
betygskriterier
PRIS: 80 KR/ST
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Kommentarer
Kommentarer hänför sig till något eller några av skolans mål och styrdokument
och avser att tydliggöra motiv och bakgrund till skrivningar i dessa.
Kommentarer till
grundskolans kursplan
och betygskriterier i
matematik
Syftet med materialet är att bidra till
samtal om och utveckling av matematikundervisningen utifrån de nationella måldokumenten.
Ämnesord: Kommentarer, matematik, kursplan, betygskriterier,
grundskolan
BESTNR 97:310
PRIS: 1-9 EX 30 KR/ST,
10 EX OCH FLER 20 KR/ST

Om läroplaner,
kursplaner och betyg

Långt borta. Och nära.

Far away, close at hand

Vem bestämmer?

Betygsboken 2

Mot samma mål

Läroplanerna och internationaliseringsbegreppet

The new curricula and the concept of
internationalisation

En översiktlig beskrivning av skolans
styrning och ansvarsfördelning

Vad betyder internationalisering av
undervisningen? Lars H Gustafsson,
Boel Westerberg, Bodil Jönsson och
Björn Hettne ger sin syn på internationaliseringen av skolan och undervisningen. Boken ger också en bakgrund
till hur begreppet har vuxit fram och
hur det behandlas i den nya läroplanen.
Ämnesord: Internationalisering,
läroplan

This book looks at internationalisation
as reflected and incorporated in te
revised national curricula which
recently came into effekt in Sweden’s
schools. Four authors explain how
they would define the concept
Internationalisation, and what they see
as its consequences for schools and
education. There follows a discussion
of how the new curricula deal with the
concept and the reality of internationalisation.
After presenting an historical outline,
the book considers basic values, specific areas of study, and other dimensions involved in interantionalisation
work.

Huvuddragen i den nya styrningen
och ansvarsfördelningen samt bakgrunden till och syftet med förändringarna.
Ämnesord: Skolans styrning

Skriften förtydligar de nationella
betygskriterierna genom att konkreta
elevexempel och generella elevbeskrivningar kommenteras. Exempel finns
för samtliga kärnämnen, utom svenska
som presenteras i Betygsboken.
Ämnesord: Betyg, betygskriterier,
gymnasieskola, komvux

Video – om utvecklingssamtal, prov
och betyg är en redigerad version av
Skolverkets satellitkonferens Mot
samma mål som sändes i september
1995. Videon informerar om och
problematiserar den nya reformen
inom grundskolan.
Ämnesord: Utvecklingssamtal,
nationella prov, betyg, grundskola

BEST NR 96:237
PRIS: 30 KR

BEST NR 94:090
PRIS: 1-9 EX 25 KR/ST,

BEST NR 95:182
PRIS: 1-9 EX 30 KR/ST
10-19 EX 25 KR/ST
20 EX OCH FLER 20 KR/ST

BEST NR 94:085
PRIS: 1-9 EX 25 KR/ST,
10-19 EX 20 KR/ST,
20 EX OCH FLER 15 KR/ST

BEST NR 95:148
PRIS: 1-9 EX 25 KR/ST,
10 EX OCH FLER 20 KR/ST

Bildning och kunskap

Överenskommet!

Särtryck ur läroplanskommitténs
betänkande ”Skola för bildning ”
(SOU 1992:94).
Ämnesord: Läroplaner

Fyra internationella överenskommelser som ligger till grund för de nya
läroplanerna

10-19 EX 20 KR/ST,
20 EX OCH FLER 15 KR/ST

Betygsboken
– om betygskriterier i ett nytt betygssystem för gymnasieskolan och
gymnasial vuxenutbildning
Boken redovisar de principer som
använts vid utformningen av betygskriterierna. Den ger också exempel på
hur kriterierna tillsammans med kursplanerna kan användas vid betygssättningen.
Ämnesord: Betyg

FN:s deklarationer om de mänskliga
rättigheterna, konventionen om
barnets rättigheter, rekommendationer om utbildning för internationell
förståelse och deklaration och rekommendationer om undervisning i
miljöfrågor genomsyrar i hög grad
skollag, läroplaner och kursplaner för
den obligatoriska och frivilliga skolan.
I Överenskommet finns dokumenten
samlade med kommentarer.
Ämnesord: Läroplaner

BEST NR 95:168
PRIS: 110 KR

Utvecklingssamtal
– en mötesplats för
elev – föräldrar – lärare
Broschyren ger information om det
nya utvecklingssamtalet, om rättigheter och skyldigheter för alla inblandade.
Ämnesord: Utvecklingssamtal
BEST NR 95:178
PRIS: 1-24 EX 5 KR/ST,
25 EX OCH FLER 4 KR/ST

BEST NR 94:122
PRIS: 50 KR

BEST NR 94:100
PRIS: 1-9 EX 25 KR/ST,
10 EX OCH FLER 10 KR/ST
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OM LÄROPLANER, KURSPLANER OCH BETYG

Waldorfskolornas
läroplan

Skola för framtiden

Ur Nöd – I Lust

Bakom bokstäverna

Nya läroplaner

– tankar bakom gymnasiereformen
Denna skrift beskriver tankar bakom
gymnasiereformen. Här ges kommentarer till mål- och styrdokumenten och
sambanden mellan dem. Här beskrivs
också förhållandet mellan de nationella dokumenten och det lokala läroplansarbetet.
Ämnesord: Gymnasieskola, styrdokument, gymnasiereformen

Samverkan mellan kärnämnen och
karaktärsämnen på program med
yrkesämnen

Om betygen i grundskolan – broschyr

En jämförelse
Del 1. Den obligatoriska skolan

En information om förskolans läroplan och den reviderade Lpo 94.
Ämnesord: Läroplaner

Redovisningen kan användas som
hjälpmedel vid Skolverkets tillsyn och
godkännande av fristående skolor med
waldorfinriktning och av waldorfskolorna själva.
Författaren står själv för innehållet i
materialet.
Ämnesord: Waldorfskolor, fristående skolor, läroplan, kursplan,
grundskolan

BEST NR 96:259
PRIS: 5 KR

BEST NR 95:183
PRIS: 40 KR

Idag har många skolor funnit att
samarbete mellan lärare i kärnämnen
och karaktärsämnen gör eleverna mer
intresserade och motiverade. Ur nöd - i
lust visar på exempel från skolor som
prövat olika former av samverkan mellan lärare. Skriften är skriven i reportageform.
Ämnesord: Samverkan, gymnasieskolan, kärnämnen, karaktärsämnen

Skriften kommenterar sambandet mellan de nationella måldokumenten och
förhållandet mellan dem och det lokala läroplansarbetet. Syftet är att stimulera diskussionen i skolorna i samband
med det utvecklingsarbete som
genomförandet av den nya läroplanen
innebär.
Ämnesord: Grundskola, läroplan,
kursplaner, betygskriterier
BEST NR 96:242
PRIS: 1-9 EX 20 KR/ST,

The text in this booklet, provides comments on the documents establishing
national objectives on their interrelation and the relationship tetween
national documents and local curriculum work.
Ämnesord: Upper secondary
school, reform

Gymnasieskolans
kursprov
vårterminen 1997

BEST NR 97:304
PRIS: 10 KR

Frihet, Frustation,
Fantasi, Framtid
(Video, 60 min)
Reportagen på videon tar upp olika
exempel inom områdena samverkan
mellan kärnämnes- och karaktärsämneslärare, problembaserat lärande och
det individuella programmet.
Ämnesord: Individuella program,
samverkan, problembaserat
lärande
BEST NR 97:313
PRIS: 250 KR

10 EX OCH FLER 10 KR/ST
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BEST NR 98:386
PRIS: GRATIS

Jord för växande

Kommentar till läroplanen
I denna kommentar behandlas värdegrundsbegreppet utifrån olika infallsvinklar.
Ämnesord: Grundläggande värden,
kommentar, läroplan, värdegrund
BEST NR 99:459
PRIS: 35 KR

Särtryck ur Barnomsorg skolakommitténs betänkande Att växa i lärande och
Att erövra omvärlden.
Ämnesord: Särtryck, läroplan,
grundskola, förskola.
BEST NR 98:409
PRIS: 25 KR. 5 EX ELLER

10 EX OCH FLER 15 KR/ST

– the ideas underlying the reform of
upper-secondary education in Sweden
– kommentarer till läroplan, kursplaner och betygskriterier

BEST NR 97:322
PRIS: GRATIS

BEST NR 96:260
PRIS: 1-9 EX 25 KR/ST,

A School for the Future
Grundskola för bildning

Broschyren innehåller en kort beskrivning av betygen i grundskolan, vad
läraren går efter när han/hon ska
bedöma kunskaperna hos eleven och
sätta betyg samt vad som gäller när
eleven ska söka vidare till gymnasieskolan. Den innehåller också en del
om vilka rättigheter och vilket ansvar
eleven har.
Ämnesord: Betyg, grundskola

Ständigt. Alltid!
Skolans värdegrund

Resultatredovisning till skolorna
Denna resultatsammanställning ger
lärare och skolledare en snabb och
översiktlig bild av resultaten på de
olika kursproven i den gymnasiala
utbildningen vårterminen 1997. De
aktuella kursproven gällde Svenska B,
Matematik A, D, E, Engelska A, B, BFranska B samt B-Tyska B.
Sammanställningen tar också upp hur
lärarna upplevde proven och enskilda
uppgifters lämplighet.
Ämnesord: Kursprov, uppföljning,
utvärdering

FLER 20 KR/ST

I villrådighetens tid
- uppbrott från en
ordning
Boken ger exempel på hur skolor
vågar pröva nya sätt att balansera läroplanen med kursplaner, timplaner och
betygskriterier.
Ämnesord: Arbetslag, grundskola,
lärare, läroplan, skolutveckling,
skolledare, styrdokument
BEST NR 98:418
PRIS: 40 KR

BEST NR 97:330
PRIS: 20 KR
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Referensmaterial
Referensmaterial kan behandla alla delar av skolans verksamhet.
De kan vara beskrivande, analyserande, problematiserande och innehålla exempel från
skolverksamheten, aktuella forsknings- och utvärderingsresultat, debattartiklar, m.m.
Miljönyckeln

Lilla miljönyckeln

Slutrapport

Skriften är en kortversion av
Miljönyckeln
Ämnesord: Miljö

Miljönyckeln syftar till att ge en enkel
struktur för beskrivningar av olika
former av miljöundervisning.
Rapport nr 35

Ämnesord: Miljö
BEST NR 93:059
PRIS: 40 KR

BEST NR 93:069
PRIS: 30 KR

Fysik för gymnasieelever
Referensmaterialet syftar till att inspirera lärare i fysik att finna nya vägar
inom undervisningen. I avsnitten energi, laborationer, astronomi och medicinsk fysik berättar fyra olika författare
om egna beprövade undervisningssätt.
Rapport nr 44

Ämnesord: Fysik
BEST NR 93:075
PRIS: 40 KR

REFERENSMATERIAL

Möte med dansen
som konstform i skolan

”Kärlek känns!
förstår du”

Här beskrivs dansundervisningens mål
och kunskapsinnehåll och hur denna
kunskap kan förmedlas inom skolans
ram.

Samtal om sexualitet och samlevnad i
skolan

Rapport nr 51

Ämnesord: Dans, kultur
BEST NR 94:093
PRIS: 40 KR
10 EX OCH FLER 35 KR /ST

Att undervisa
vuxna invandrarelever
i svenska
Boken innehåller bland annat en artikel om analfabeters läs- och skrivinlärning. Den sätter också in analfabetismen och alfabetiseringen i ett internationellt perspekktiv. Här behandlas
också vuxna invandrares situation och
behov.
Ämnesord: Analfabetismen, invandrarundervisning
BEST NR 94:134
PRIS: 50 KR

Likvärdighet i skolan
– en antologi
Skolverket gav ett antal forskare
uppdraget att utifrån sina respektive
discipliner skriva om likvärdighet.
Skolverket gav även tre kommunala
skolchefer uppdraget att skriva om likvärdighet ur ett kommunalt perspektiv.
Ämnesord: Likvärdighet
BEST NR 95:139
PRIS: 40 KR
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Enligt de nya läroplanerna utgör
sexual- och samlevnadsfrågorna ett
kunskapsområde som griper över flera
olika ämnen. Referensmaterialet utgår
från unga människors erfarenheter
och frågeställningar.
Ämnesord: Sexualundervisning,
sexualitet, relationer, kärlek, kunskapsområde, referensmaterial
BEST NR 95:142
PRIS: 75 KR
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Är Pippi Långstrump
en hälsoupplysare eller
hälsorisk?
En antologi om hälsoarbete i skolan
Antologin vill väcka frågor och ge
impulser till nya tankegångar. I antologin medverkar olika skribenter som alla
ger sina infallsvinklar på hälsoarbetet i
skolan.
Ämnesord: Hälsa, hälsofrämjande,
hälsoundervisning, ungdomars
hälsa, relationer
BEST NR 96:217
PRIS: 90 KR

Multimedia i utbildning
”Love!
You can really feel it,
you know!”
Talking about sexuality and personal
relationships in school.
En översättning av referensmaterialet
”Kärlek känns! förstår du”.
BEST NR 95:179
PRIS: 90 KR

Att utveckla
skolhälsovården
– ett referensmaterial om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Referensmaterialet ger en konkret första orientering för skolfolk i användandet av datorstöd. Materialet erbjuder
en samling exempel och några metodiska och tekniska perspektiv.
Till skriften hör en CDROM (kompaktskiva) med exempel på multimediaprodukter. Dessa är hämtade från
skola och utbildning. Exemplen är producerade av elever och lärare.
Ämnesord: Multimedia, CDROM,
internet, hypermedia, referensmaterial
BEST NR 96:222
PRIS: 100 KR

Skriften vänder sig framför allt till skolsköterskor och skolläkare och är en
introduktion till en mer systematisk
kvalitetsutveckling inom skolhälsovården.
Ämnesord: Skolhälsovård, kvalitetssäkring, referensmaterial
BEST NR 96:213
PRIS: 35 KR
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Internet och skolan
– etiken, ansvaret och hjälpmedlen
Skriften handlar principiellt mer om
att ge perspektiv på det vi kallar den
”etiska kompassen – ITsamhällets viktigaste personliga navigationsutrustning
och mindre om att resa tekniska hinder och föreslå begränsningar.
Ämnesord: Internet, IT, etik, multimedia, nätverk
BEST NR 96:227
PRIS: 40 KR

Olikheter
– en brist eller tillgång

“Man vet inte var
trappstegen är i livet“

Flickors och pojkars olika förutsättningar ska beaktas i undervisningen.
Detta material belyser olika sätt att
gestalta arbetsformer, metoder och
innehåll utifrån ett genusperspektiv.
Ämnesord: Jämställdhet, arbetsformer, könsindelade grupper

Perspektiv på tobak, alkohol och
narkotika.

En beskrivning av och reflektioner
kring tre grundskolors IT-satsning
Skriften innehåller reportage från tre
av de grundskolor som medverkat i
Skolverkets seminariedag under våren
1996. De beskriver sina erfarenheter
av IT-satsningen på skolan.
Ämnesord: Arbetssätt, arbetsformer, datasatsning, didaktik, informationssökning, jämställdhet,
kommunikation, multimedia, nätverk, skolbibliotek, tankeprocessor
BEST NR 97:295
PRIS: 30 KR

Hemspråk i särskolan.
Referensmaterial
Syftet med detta referensmaterial är
att stödja hemspråkslärarna i arbetet
med utvecklingsstörda invandrarbarn.
Ämnesord: Särskola, hemspråk
BEST NR 97:303
PRIS: 20 KR

ALLMÄNNA RÅD

BEST NR 99:453
PRIS: 100 KR

När vingarna bär

I Lära Nära beskrivs i reportageform
några olika försök att kompetensutveckla så nära lärarnas vardag som
möjligt.
Ämnesord: Fortbildning, kompetensutveckling, skolutveckling,
processtänkande, vardagslära

Skolverket tog över myndighetsansvaret för barnomsorgen från Socialstyrelsen 1 januari 1998.
Samtidigt överfördes en del av Socialstyrelsens trycksaker till Skolverket.
Nedan följer en förteckning över dessa.

Ämnesord: Hälsa, ANT, rökning,
alkohol, narkotika

BEST NR 97:314
PRIS: 30 KR

Lära Nära
På visit i skolan
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Skriften är en reportagebok, full av
idéer och exempel på hur skolor och
kommuner runt om i landet gör för
att underlätta övergången mellan
grundskolan och gymnasieskolan.
Ämnesord: Självkänsla, grundskola, gymnasieskola.

Barnomsorgen i
socialtjänsten

Pedagogiskt program
för fritidshem

Pedagogiskt program
för förskolan

Allmänna råd från
Socialstyrelsen 1995:2

Allmänna råd från
Socialstyrelsen 1988:7

Allmänna råd från
Socialstyrelsen 1987:3

Ett vägledande material med allmänna
riktlinjer som stöd för kommunerna i
deras arbete.
Ämnesord: Barnomsorg

Den pedagogiska tradition som finns
i personalgrupper och verksamhetsformer har tillsammans med nya erfarenheter och kunskaper om barn och
fritidshem tagits till vara i programarbetet.
Ämnesord: Pedagogiskt program,
fritidshem, barnomsorg

Programmet behandlar förskolans
uppgifter och den pedagogiska verksamhetens mål och inriktning samt
dess behov av stöd och utvecklingsfrämjande insatser på kommunal nivå.
Programmet anger förskolans mål,
behandlar barns uppväxt och redovisar en syn på barns utveckling samt
anger principer för innehåll och
arbetssätt i förskolans verksamhet.
Vidare anges principer för ledning,
planering och utveckling av förskolans
verksamhet såväl på kommunal
ledningsnivå som inom förskolan.
Ämnesord: Förskola, barnomsorg

BEST NR 95002
PRIS: 60 KR

BEST NR 99:455
PRIS: 20 KR

BEST NR 97:326
PRIS: 40 KR

Att undervisa elever
med svenska som
invandrarspråk
Detta referensmaterial vill ge lärare
som undervisar elever med svenska
som invandrarspråk stimulans i deras
viktiga pedagogiska uppgift.
Ämnesord: Andraspråksundervisning, svenskundervisning,
grundskola, gymnasieskola,
vuxenutbildning

Kommunala
familjedaghem
Allmänna råd från
Socialstyrelsen 1988:4
Det allmänna rådet för kommunal
familjedaghemsverksamhet vänder sig
i första hand till de ledningsansvariga i
kommunerna, dvs förtroendevalda och
förvaltningspersonal, men också till
dagbarnvårdare, föräldrar samt utbildningar för barnskötare, förskollärare,
fritidspedagoger m fl.
Ämnesord: Kommunala familjedaghem, barnomsorg

BEST NR 98107
PRIS: 60 KR

BEST NR 97107
PRIS: 60 KR

BEST NR 98104
PRIS: 40 KR

BEST NR 98:412
PRIS: 50 KR
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Andra länder
andra seder
Jämförelse mellan en fransk och
en svensk förskola
SoS-rapport 1994:17

Barn som behöver
särskilt stöd i barnomsorgen
SoS följer upp och
utvärderar 1997:7

Rapporten bygger på intervjuer och
videoinspelningar i Frankrike och i
Sverige under mars-april 1993.
Jämförelsen begränsas till de två förskolor som besökts i Frankrike resp
Sverige. Syftet med rapporten är att
stimulera till debatt och fortsatt
utveckling av kvaliteten i barnomsorgen. Den finns även som videofilm.
best nr B4083.

Under 1990-talet har barnomsorgen
kraftigt byggts ut i en tid då kommunernas ekonomi varit ansträngd. En
viktig fråga är vad detta får för konsekvenser för de barn som behöver
särskilt stöd i barnomsorgen. Detta har
studerats i en nationell kartläggning
som redovisas i denna rapport.
Ämnesord: Barnomsorg, särskilt
stöd, ekonomi

BEST NR 94317
PRIS: 50 KR

BEST NR 97507
PRIS: 60 KR

Andra länder
andra seder
Jämförelse mellan en fransk och
en svensk förskola
Video, 1994
Ämnesord: Förskola, barnomsorg
BEST NR 94183
PRIS: 150 KR
BOK OCH VIDEOFILM GÅR OCKSÅ ATT
KÖPA TILL PAKETPRIS, 170 KR.
SAMARBETE MELLAN
SOCIALSTYRELSEN OCH

Barnomsorg
Särtryck ur Social service,
vård och omsorg i Sverige 1996
Idag når förskoleverksamheten två
tredjedelar av alla barn mellan ett och
fem år och praktiskt taget alla sexåringar, medan skolbarnsomsorgen
omfattar över hälften av de yngsta
skolbarnen.
Ämnesord: Barnomsorg
BEST NR 97116
PRIS: 40 KR

LÄRARHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

ÖVRIGA TRYCKSAKER

Begränsad barnomsorg
Rapporten beskriver hur kommunernas regler för tillgång till barnomsorgsplats har förändrats under perioden 1995-97. I rapporten beskrivs
också de särskilda verksamheter för
barn till arbetslösa som är på väg att
växa fram i kommunerna.
Ämnesord: Barnomsorg
BEST NR 97069
PRIS: 30KR

Mellanstadiebarnen
– vart tar de vägen på
sin fritid

Samverkan skola
– skolbarnsomsorg

SoS-rapport 1995:13

En granskning av ett drygt 50-tal
projekt med samverkan mellan skola
och skolbarnsomsorg. Studien visar
bl a att de projekt lyckats bäst som har
stark förankring och engagemang hos
personalen, en gemensam ledning för
verksamheten, en lång period av förberedelse samt fortlöpande planering,
uppföljning och utvärdering.
Ämnesord: Barnomsorg, skolbarnsomsorg

Rapporten riktar sig främst till dem
som har till uppgift att utveckla och
stödja verksamhet för barns fritid i
10-12-årsåldern på kommunal nämndoch förvaltningsnivå och den direkta
verksamheten.
Ämnesord: Fritidsverksamhet,
barnomsorg
BEST NR 95313
PRIS: 50 KR

Daghemsavgifternas
utveckling 1993
och 1994

SoS-rapport 1995:12

BEST NR 95312
PRIS: 60 KR

SoS-rapport 1994:20

Råd med barnomsorg?

Rapporten, som vänder sig till alla som
på olika sätt kommer i kontakt med
barnomsorgen, tar bl a upp vilka typer
av avgifter som finns, hur de olika
avgiftssystemen påverkar verksamheten
vid daghemmen och om olika avgifter
i olika typer av kommuner. Främst
behandlas avgifterna vid kommunala
daghem men en studie av skillnader i
avgiftssystem mellan kommunala och
privata daghem i Stockholms län redovisas också.
Ämnesord: Daghem, avgifter,
barnomsorg

En kartläggning av avgifterna i dagoch fritidshem för 14 typfamiljer.
SoS följer upp och utvärderar 1997:5
En kartläggning av avgiftsnivåerna vid
kommunala daghem och fritidshem i
samtliga kommuner i mars 1996.
Rapporten visar kommunernas olika
strategier när det gäller att kombinera
skatt och avgift.
Ämnesord: Barnomsorg, avgifter,
daghem, fritidshem
BEST NR 97505
PRIS: 60 KR

Utvecklingsprojekt
inom barnomsorgen
1 juli 1995–
31 december 1996
Katalogen redovisar ett 60-tal utvecklingsarbeten som påbörjats under
tiden juli 1995 t o m 1996. Projekten
beskrivs i en kort sammanfattning som
bygger på deras egen beskrivning.
Ämnesord: Barnomsorg,
utvecklingsarbete
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Produktivitet och
kvalitet i barnomsorgen
1991–1996
Rapporten innehåller en beskrivning
av kostnads- och produktivitetsutvecklingen i kommunala daghem, fritidshem och familjedaghem.
Ämnesord: Barnomsorg, kostnadsoch produktivitetsutveckling, daghem, fritidshem, familjedaghem
BEST NR 97077
PRIS: 30 KR

Med eller utan
barnomsorg
Rapporten, som vänder sig till alla som
är engagerade i barns uppväxtvillkor,
analyserar vilka faktorer som påverkar
småbarnsföräldrars efterfrågan på
barnomsorg.
Ämnesord: Barnomsorg
BEST NR 97080
PRIS: 30 KR

BEST NR 97071
PRIS: GRATIS

BEST NR 94320
PRIS: 40KR

Barnomsorg 1996
Statistik Socialtjänst 1997:7
Uppgifterna i denna skrift baseras på
en totalundersökning av samtliga kommuner i landet. Statistiken omfattar all
barnomsorg som kommunerna ansvarar för, såväl den kommunala som den
icke-kommunala.
Ämnesord: Barnomsorg, statistik
BEST NR 97407
PRIS: 60 KR

Ingår i Sveriges Officiella Statistik

Röster om den svenska
barnomsorgen
En antologi
SoS-rapport 1997:23
Antologins författare reflekterar över
det pedagogiska arbet et, vad kvalitet
är för barnen och hur pedagogisk
kvalitet och olika kvalitetsområden kan
beskrivas och bedömas. Boken ger
också en bild av det aktuella kunskapsläget med statistik och resultat från
uppföljningar, utvärderingar och
utvecklingsarbeten.
Ämnesord: Barnomsorg, statistik,
uppföljning, utvärdering, utveckling

Öppen förskola
Mötesplats för barn och vuxna
Skriften ger en kortfattad sammanfattning av innehållet i en rikskonferens
som handlade om kunskaperna kring
öppen förskola.
Ämnesord: Förskola, barnomsorg
BEST NR 97035
PRIS: GRATIS

BEST NR 97423
PRIS: 60 KR
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Monografiserie

MONOGRAFISERIE

Monografiserien har etablerats för att möjliggöra utgivning av material som producerats med
stöd från eller på uppdrag av Skolverket. Det gemensamma för skrifterna är att Skolverket bedömt att
materialet har ett intresse för en bredare publik.
Författarna själva svarar för innehållet och de ställningstaganden som görs.

Kunskapsutnyttjande
Ett informellt perspektiv på hur kunskap och forskning används i skolan
Glenn Hultman
Cristina Hörberg
Med denna bok vill författarna bidra
till en fördjupad diskussion kring hur
kunskaper utnyttjas.
Ämnesord: Kunskapsutnyttjande,
forskningsresultat

Forskning om liv
och arbete i svenska
klassrum
– en översikt

Genomförande

Kjell Granström
Charlotta Einarsson
Denna översikt redovisar en del av den
kunskap som den svenska forskningen
bidragit med. Det sker i fyra avdelningar: forskning om den pedagogiska
processen, språket i klassrummet,
könsrollsmönster i klassrummet samt
elevernas inbördes interaktion på
lektionerna.
Ämnesord: Klassrum, undervisningsprocess

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

BEST NR 95:140
PRIS: 60 KR

BEST NR 94:126
PRIS: 90 KR

Ingegerd Municio
Skriften handlar om genomförande,
en forskning som ingår i studier av
politik.
Tidigare beskrevs genomförande som
en abstrakt och opersonlig process.
Det synsättet håller på att bytas ut.
Ämnesord: Genomförande,
reformer, förändringar
BEST NR 94:129
PRIS: 45 KR

Att lära som sexåring
En kunskapsöversikt
Ingrid Pramling Samuelsson
Ulla Mauritzson
Att lära som sexåring ger en översikt
av forskning kring barns utveckling
och lärande. Frågor om innehåll och
arbetssätt i olika verksamheter, kvalitet
i pedagogiskt arbete med barn, miljö,
material, lärarkompetens, ansvar och
organisation tas upp.
Ämnesord: Sexåringar, skolstart
BEST NR 97:285
PRIS: 35 KR

Matematik- och
koncentrationssvårgheter i
grundskolan

Studieresultat och
social bakgrund

En översikt av svensk forskning
1990-95

– en översikt över fem års forskning

Birgitta Sahlin
Vad säger forskarna om elevers svårigheter i matematik och om ”de bråkiga
barnen” i skolan? Forskningsöversikten
redovisar en bild av svensk forskning
1990-1995. I den första delen redovisas
forskning som berör elevers svårigheter i matematik. I den andra delen
redogörs för sådana svårigheter som
har med koncentration och/eller beteende att göra.
Ämnesord: Matematiksvårigheter,
koncentrationssvårigheter, grundskolan

Britt Hallerdt
Denna översikt syftar till att ge en
kortfattad och begriplig beskrivning av
de senaste fem årens forskning om
eventuella samband mellan social
bakgrund och studieresultat.
Ämnesord: Studieresultat, social
bakgrund
BEST NR 95:141
PRIS: 45 KR

BEST NR 97:282
ISBN 91-88373-66-5
PRIS: 60 KR

Gymnasieskola i
stöpsleven
– då, nu, alltid
Perspektiv på en skolform
Erik Wallin
Boken beskriver utvecklingen av
gymnasieskolans förändringar över
femhundra år och anknyter diskussionen till dagens reform.
Ämnesord: Gymnasieskolan,
dagens reform
BEST NR 97:306
PRIS: 45 KR

Den mångkulturella
parken

Informationstekniken
i skolan

– om värdegemenskap i skola och
samhälle

En forskningsöversikt

Hans Ingvar Roth
Skolan har en viktig roll att spela när
det gäller attityd och kunskapsförmedling i vårt samhälle. I ett mångkulturellt samhälle där olika grupper har
motstridiga normsystem, blir skolan en
av de arenor där värderingskonflikter
kan ge sig till känna.
Ämnesord: Mångkulturellt samhälle, värdegemenskap
BEST NR 98:338
PRIS: 70 KR

Om skolbarns olikheter
Diskurser kring ”särskilda behov” i
skolan – med historiska jämförelsepunkter
Mats Börjesson
Om skolbarns olikheter är ett försök
att förstå den svenska skolans förhållningssätt till elever som på olika sätt
definierats som problematiska. Genom
historiska jämförelser analyseras dels
skolan som rättviseinstitution och dels
de vetenskaper som gör anspråk på att
kunna beskriva människans natur.
Ämnesord: DAMP, dyslexi, särskilda
behov
BEST NR 97:328
PRIS: 60 KR
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Jämställdhetspedagogik
– en sammanställning av aktionsforskningsprojekt
Ulla Forsberg
Boken innehåller en sammanställning
av aktionsforskningsprojekt gällande
jämställdhetspedagogik i skolor från
förskole- till gymnasienivå. Projekten
är genomförda i Norden samt i anglosachsiska länder under 1990–1997.
Ämnesord: Grundskola, gymnasieskola, förskola, jämställdhet, könsskillnader, pedagogik
BEST NR 98:339
PRIS: 60 KR

Jens Pedersen
Denna översikt aktualiserar många
frågor i diskussionen om informationstekniken i skolan. Inte bara instrumentellt rationella (vad är tekniskt
bäst, mest effektivt, minsta kostnad),
utan också frågor som rör värderingar
– vilken skola, undervisning och
utbildning vill vi ge våra barn och
ungdomar?
Ämnesord: Datoranvändning,
datorer, IT
BEST NR 98:343
PRIS: 70 KR

Pedagogiskt dilemma:
Specialundervisning
Peder Haug
Boken diskuterar specialundervisning
i ett brett läroplansperspektiv och med
begreppet social rättvisa som ram.
Ämnesord: Särskilt stöd, specialundervisning
BEST NR: 98:396
PRIS: 70 KR

Genus och text – när
man talar om jämställdhet i fysikläromedel
När kan man tala om jämställdhet
i fysikläromedel?
Moira von Wright
Genus och text handlar om jämställdhet i fysikläromedel. Moira von Wright
för oss in på frågan om manligt och
kvinnligt, hur genus konstrueras symboliskt och vilka krav vi kan ställa på
en jämställd text, och studerar utifrån
detta hur fysiken presenteras i olika
läromedel.
Ämnesord: Jämställdhet, fysik
BEST NR 99:448
PRIS: 100 KR
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Utbildning
över gränserna
Utbildningar i Europa

Norden i Europa

Utbildningar i Europa är en serie som
beskriver de olika utbildningssystemen
i Frankrike, Spanien, Storbritannien
och Tyskland.
Ämnesord: Internationalisering,
skolutbyte

– En presentation och beskrivning av
nordiskt skolsamarbete med nordiska
temaplaner och lokala kurser

Lexin – lexikon
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Lexin-serien är ett resultat av ett forskningsprojekt inom utbildningsväsendet i samarbete med flera
språkinstitutioner. Skolverket svarar för Lexin-projektets utveckling och produktion.
Vissa av lexin-lexikonen finns även på Skoldatanätet, http://www.skolverket.se/skolnet
Bildteman

Svensk-Grekiskt

Svensk-Somaliskt

Vissa begrepp blir tydligare med hjälp
av bilder. I lexin-lexinonen har 1 200
ord illustrerats och dessa bilder finns
samlade i 32 teman.
Ämnesord: Lexin-lexikon, ordlista,
bildteman

Ordurval 28 500
Ämnesord: Lexin-lexikon, ordlista,
grekiskt

Ordurval 5000
Ämnesord: Lexin-lexikon, ordlista,
somaliskt

BEST NR 95018
PRIS: 165 KR

BEST NR 95011
PRIS: 120 KR

Svensk-Makedonskt

Svensk-Sydkurdiskt

Ordurval 17000
Ämnesord: Lexin-lexikon, ordlista,
makedonskt

Ordurval 5000
Ämnesord: Lexin-lexikon, ordlista,
sydkurdiskt

BEST NR 95007
PRIS: 120 KR

BEST NR 95012
PRIS: 50 KR

BEST NR 95:176

Svensk-Kurdiskt
(nordkurdiska)

Svensk-Tjeckiskt

PRIS: 10 KR/ST

Ordurval 5000
Ämnesord: Lexin-lexikon, ordlista,
kurdiskt

BEST NR 95:175

Boken beskriver hur skolor i Sverige
och Finland arbetat med att utveckla
temaplaner. Boken innehåller de
temaplaner som hittills utarbetats
inom områdena hotell och restaurang,
kultur, omgivnings och samhällskunskap samt byggteknik, näringsliv och
omvårdnad. Skriften ger också information om ekonomiskt stöd för utbytesverksamhet.
Ämnesord: Internationalisering,
skolutbyte, temaplaner

Spanien

BEST NR 98046
PRIS: 90 KR

Storbritannien
BEST NR 95:173

Tyskland
BEST NR 95:174

Frankrike

Nordiska
temaplaner/Thematic
Syllabus
Häftet samlar de temaplaner som
skolor i Sverige och Finland tillsammans utarbetat och som gymnasieskolor kan tilllämpa. Temaplanerna
är också översatta till engelska.
Ämnesord: Internationalisering,
skolutbyte, temaplaner

BEST NR 95016
PRIS: 33 KR

BEST NR 95:186
PRIS: 20 KR

Svensk-Albanskt
Ordurval 17000
Ämnesord: Lexin-lexikon, ordlista,
albanskt
BEST NR 95003
PRIS: 145 KR

Svensk-Arabiskt
Ordurval 17000
Ämnesord: Lexin-lexikon, ordlista,
arabiskt

BEST NR 95008
PRIS: 50 KR

Ordurval 5000
Ämnesord: Lexin-lexikon, ordlista,
tjeckiskt
BEST NR 95013
PRIS: 50 KR

BEST NR 95004
PRIS: 145 KR

Svensk-Turabdinskt
Svensk-Persiskt
Svensk-Engelskt
Ordurval 28500
Ämnesord: Lexin-lexikon, ordlista,
engelskt

Ordurval 17000
Ämnesord: Lexin-lexikon, ordlista,
persiskt
BEST NR 95009
PRIS: 145 KR

Ordurval 5000
Ämnesord: Lexin-lexikon, ordlista,
turabdinskt
BEST NR 95014
PRIS: 50 KR

BEST NR 95005
PRIS: 165 KR

Svensk-Vietnamesiskt
Svensk-Rumänskt
Svensk-Finskt
Ordurval 28500
Ämnesord: Lexin-lexikon, ordlista,
finskt

Ordurval 17000
Ämnesord: Lexin-lexikon, ordlista,
rumänskt
BEST NR 95010
PRIS: 145 KR

Ordurval 5000
Ämnesord: Lexin-lexikon, ordlista,
vietnamesiskt
BEST NR 95015
PRIS: 50 KR

BEST NR 95006
PRIS. 115 KR
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Övriga trycksaker
Skolan i Sverige

När ord blir handling

NOT-bladet

Ett lösbladssystem som ger en övergripande beskrivning av det svenska skolsystemet. Följande blad finns:

Broschyren presenterar några kommuners insatser mot främlingsfientlighet
och rasism.
Ämnesord: Främlingsfientlighet,
rasism

NOT-bladet är ett nyhetsblad som kommer ut med 4 nummer per år. NOTbladet tar upp artiklar, notiser och
kommentarer med intresse för undervisningen i naturvetenskap och teknik.
NOT-bladet är gratis och beställs på
samma sätt som NOT-häftena.

Det svenska skolsystemet
Grundskolan
Gymnasieskolan
Vuxentutbildningen
Invandrar och flyktingelever
Specialundervisning och specialskolan
Särskolan och särvux
Elevvård
Jämställdhet i skolan
Bedömning och betyg
Förskoleverksamhet
Förskoleklass
Skolbarnsomsorg

BEST NR 93:071
PRIS: GRATIS

ÖVRIGA TRYCKSAKER

Not-häften
De klarar sig bra – basårsstudenterna
Fem år med kompletteringsutbildningen tekniskt-naturvetenskapligt basår
NOT-HÄFTE NR 12/1997

Basårets effekter på rekryteringen
till N och T
– tre år med kompletteringsutbildningen Tekniskt/naturvetenskapligt basår
NOT-HÄFTE NR 4/1995

Lärarfortbildning
Utvecklingsarbete vid teknik- och naturvetenskapscentra
NOT-HÄFTE NR 11/1997

Att välja eller välja bort naturvetenskap och teknik
NOT-HÄFTE NR 3/1995

Jag tycker det är bra fast hemskt.
Attityder till genteknik

Mer formler än verklighet

En undersökning av svenska elevers inställning

– ungdomars attityder till teknik och naturvetenskap

NOT-HÄFTE NR 10/1997

NOT-HÄFTE NR 2/1994

Ungdomars attityder till naturvetenskap och teknik

Tekniskt/naturvetenskapligt basår

NOT-HÄFTE NR 9/1997

NOT-HÄFTE NR 1/1994

Lärarfortbildningen vid Teknik- och
naturvetenskapscentra i Sverige

Man kan om man vill

Svensk version
BEST NR 98004

– en utvärdering

Hela set läggs i mappar.

Working for better
quality in the Baltic sea
Boken beskriver på engelska de miljöproblem som finns i och kring Östersjön, och hur problemen kan lösas.
Ämnesord: Baltic sea, miljö
BEST NR 94:107
PRIS: 60 KR

Notskriften
NOT-skriften är en rapport från NOTprojektet som riktar sig till den som vill
ha en lägesrapport om naturvetenskap
och teknik på alla utbildningsnivåer.
Faktadelen beskriver en skola i förändring, en högskola i expansion, arbetsmarknad och prognoser.

– bakgrund och resultat läsåren 1992/93 och 1993/94

Ämnesord: Svenska skolsystemet
PRIS: 45 KR

NOT-HÄFTE NR 8/1996

Engelsk version

NOT-HÄFTE NR 13/98

BEST NR 98034

Och dessutom känner jag mig
smartare nu än innan

Tysk version

Fyra år med kompletteringsutbildningen tekniskt/naturvetenskapligt basår

BEST NR 98035

-Lärares och skolledares syn på NOT-problematiken, varför
intresset för naturvetenskap och teknik är så liten bland ungdomar idag

“Vi hade inga pjäxor…“
-Science Centers ur elev- och lärarperspektiv
NOT-HÄFTE NR 14/98

NOT-HÄFTE NR 7/1996

Fransk version
BEST NR 97004

NT-resan

PRIS: 1 KOMPLETT MAPP 10 KR.

– Så får högskolan fler studenter till naturvetenskap och
teknik

10 KOMPLETTA MAPPAR 50 KR.

NOT-HÄFTE NR 6/1996

SEPARATA BLAD: 5 KR/5 ST

Teknik- och naturvetenskapscentra
och fortbildningssamarbete med skolan
-Bedömning av betydelsen av regeringens stimulansbidrag
för utveckling och genomförande av fortbildning 1993/94-97
NOT-HÄFTE NR 15/98

Teknik- och naturvetenskapscentra i
Sverige
– miljöer för upplevelse, utforskande och kompetensutveckling

Idén som fick fäste
-Fem år med basåret
NOT-HÄFTE NR 16/98

NOT-HÄFTE NR 5/1995

Ämnesord: Naturvetenskap och teknik
SAMTLIGA HÄFTEN BESTÄLLS GENOM

Britt Weber
Högskoleverket
Box 7851
103 99 Stockholm
eller
e-post: britt.weber@hsv.se
PRIS: CA 35 KR/ST
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Att göra
attitydundersökningar
En metodhandledning för att göra
skolbildsundersökningar på kommunal
nivå.
Ämnesord: Attitydundersökningar,
skolbilder
BEST NR 95:137
PRIS: 50 KR

Kränk mig inte
– att förebygga, upptäcka och åtgärda
mobbning
Broschyren berättar om hur olika
skolor arbetat för att förebygga och
åtgärda mobbning och vad som kommit fram i forskningen.
Ämnesord: Mobbning
BEST NR 95:149
PRIS: 10 KR/ST, 10 EX 75 KR

ÖVRIGA TRYCKSAKER

Det svenska
skoldatanätet

Analyser och
utvärderingar 1996-97

Välkommen till Odin

Teknisk dokumentation

Skriften ger exempel på utvärderingsoch uppföljningsresultat som publiceras av Skolverket under de senaste
åren.
Ämnesord: Skolverket, utvärdering,
uppföljning, resultat.

Nordiska ministerrådets presentation
av ODIN, skoldatanätet som ska ge
skolorna i Norden förbättrade möjligheter att kommunicera med varandra.

Materialet beskriver erfarenheter av att
införa Internet i skolan och ger exempel på hur ett antal skolor har integrerat internettjänsterna i skolans befintliga datorsystem.
Ämnesord: Skoldatanätet, Internet
BEST NR 95:163
PRIS: 1-5 EX GRATIS,

BEST NR: 98:388
PRIS: 70 KR

Åtgärdsprogram

Syftet med denna information är att
ge stöd för den lokala planeringen av
åtgärder för elever med särskilda
behov.
Ämnesord: Åtgärdsprogram,
elevstöd, särskilda behov
BEST NR 95:144
PRIS: 20 KR

Skolverket
– En presentation

Undervisning för
flickor
– undervisning för
pojkar…eller…
undervisning för flickor
och pojkar?

Skolelevers TVtittande
och massmedievanor

Skriften är en översikt som redogör för
debatten kring och erfarenheterna av
flick och pojkmetoder, sam och särundervisning.
Ämnesord: Utvecklingsarbete,
könsperspektiv, pedagogiska metoder, könsindelade grupper

Elevers TVtittande och massmedievanor har kartlagts i en enkätundersökning.
Ämnesord: TVtittande, videotittande, massmedievanor, massmedieanvändning, favoritprogram, favorittidningar, datoranvändning

BEST NR 95:151
PRIS: 20 KR

BEST NR 95:170

– en enkätundersökning med elever
från årskurs 5 och årskurs 8

ISBN 91-88373-00-2
PRIS: 45 KR

Broschyr
En kortfattad presentation av
Skolverkets organisation och ansvarsområden.
BEST NR 95:146
PRIS: GRATIS

Det svenska
skoldatanätet.
En värld av Kunskap
Information om utvecklingsarbete,
augusti 1995

Ämnesord: Skolverket

Materialet innehåller information
om uppbyggnad och innehåll i
Skoldatanätets s.k. World Wide Web
(WWW)server (databas).
Ämnesord: Skoldatanätet

BEST NR 95:147
PRIS: GRATIS

BEST NR 95:155
PRIS: 1-5 EX GRATIS,

Skolverket
– An introduction

6 EX OCH FLER 20 KR/ST

Analyser och
utvärderingar 1994-95

BEST NR 98058
PRIS: GRATIS

Finsk version
Ämnesord: Skoldatanät, IT, WWW,
Internet, nordiskt samarbete, nätverk

6 EX OCH FLER 20 KR/ST

Ett viktigt verktyg i planeringen av
stödinsatser
Reviderad 1997

– det nordiska skoldatanätet

Kartläggning av
fortbildning för
skolhälsovårdspersonal
Skriften redovisar en uppföljning av
skolsköterskors och skolläkares deltagande i fortbildning under tre år.
Ämnesord: Skolhälsovård, skolsköterska, skolläkare
BEST NR 96:212
PRIS: 10 KR

Klassrum Direkt
En publikation med artiklar, tips och
råd om hur lärare kan använda
Internet i undervisningen. Utkommer
4 ggr/år med olika teman som t.ex.
Internet och språket, censur eller samtal, lära på distans.

BEST NR 98059
PRIS: GRATIS

Lokal styrelse med
föräldramajoritet i
skolan
Broschyr samt anmälningsblankett
Riksdagen har fattat beslut med anledning av propositionen om lokala
styrelser med föräldramajoritet inom
skolan (prop 1995/96:157). Detta
innebär att kommunerna får möjlighet
att under en försöksperiod på fem år
inrätta lokala styrelser med föräldramajoritet i grund- och särskolan.
Ämnesord: Lokal styrelse, föräldramajoritet i skolan, grundskolan,
särskolan

ÅRSPRENUMERATION 120 KR

Skriften ger några exempel på utvärderingsprojekt och uppföljningsdata
som Skolverket publicerat 1994-95.
Ämnesord: Skolverket, utvärdering,
uppföljning, resultat, kommentarer,
perspektiv

DET SENAST UTKOMNA NR KOSTAR

Broschyr

10 KR/ST

BEST NR 96:244
PRIS: GRATIS

BEST NR 95:185

Skolan och de
ekonomiska resurserna
En samlingsrapport om nationellt och
lokalt beslutsunderlag i ett nytt
styrsystem
I denna samlingsrapport redovisas en
översikt över olika kunskapsområden
med relevans för skolan och de ekonomiska resurserna samt resursutvecklingen i skolsektorn.
Ämnesord: Utbildningsekonomi,
samhällsekonomi, resurser i skolan, kostnader, resurshantering,
resursstyrning, bidrag till fristående skolor, uppföljning, utvärdering
BEST NR 96:245
PRIS: 50 KR

resultat – kommentarer – perspektiv

TIDIGARE UTKOMNA NR: 1-5 EX GRA-
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TIS, 6 EX ELLER FLER 5 KR/ST

Hantering av skolans
ekonomiska resurser
Konsekvenser av ett nytt styrsystem i
en förändrad ekonomi
Rapporten beskriver, utifrån fallstudier
i elva kommuner, hur kommunerna
under givna ekonomiska förutsättningar i ett mål- och resultatstyrningsperspektiv, fördelar och hanterar resurserna inom skolsektorn.
BEST NR 96:246
PRIS: 50 KR

Bilaga
Ämnesord: Resursfördelning, resursanvändning, styrsystem, decentralisering, prioritering
BEST NR 96:247
PRIS: 50 KR

Anmälningsblankett
BEST NR 96:229
PRIS: GRATIS

ISBN 91-88373-12-6
PRIS: 50 KR
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Varför kostar
elever olika?

IT-läromedel för
dyslektiker

Från flaskpost till
e-post

Svenska utlandsskolor i
siffror 1997

En analys av skillnader i kommunernas kostnader för grundskolan

Denna rapport behandlar utvecklingen av IT-baserade läromedel för elever
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Förhoppningsvis kommer rapporten
att tjäna som underlag för fortsatt
arbete och samverkan mellan olika
aktörer inom detta område.
Ämnesord: IT, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi

Videokassett
(UR-program, VHS-kassett)
Filmen handlar om hur eleverna i
en fjärdeklass i Täby lär sig använda
internet som ett arbets- och kommunikationsverktyg. Filmen är ca 20 min
lång och den är producerad av
Skolverket.
Ämnesord: Internet, IT, läromedel,
undervisning

Rapporten innehåller information om
lärare, elever, betyg och kostnader vid
de svenska utlandsskolorna. Här ges
en bild av de svenska utlandsskolornas
verksamhet och dess spridning i världen. Detta är den tredje rapporten i
serie, vilket ger möjlighet till jämförelser över tiden för denna skolform.
Ämnesord: Utlandsskolor, statistik,
betyg, kostnader, elever, lärare

BEST NR 96:266
PRIS: 100 KR

BEST NR 97:296
PRIS: 25 KR

Rapporten redovisar en studie av
orsaker till skillnader i grundskolekostnader mellan landets kommuner
1993. Rapporten innehåller också
kostnadsjämförelser där hänsyn tagits
till kommunernas förutsättningar.
Ämnesord: Grundskola, kostnader,
kommunal ekonomi, jämförelsetal,
kommuner

BEST NR 96:252
PRIS: 40 KR

BEST NR 96:248
PRIS: 50 KR

Undervisning av
asylsökande elever i
grundskolan

Retorik och
organisatorisk
förändring

Skriften, som är en omarbetad upplaga, innehåller bl a bestämmelser kring
flyktingar i Lagen om mottagande av
asylsökande m fl och Utlänningslagen
samt ändringar i grundskoleförordningen när det gäller modersmålsundervisningen.
Ämnesord: Grundskolan, asylsökande, elever med invandrarbakgrund, barnkonventionen

Föreställningar och begrepp i 90-talets
skolformer.
Ämnesord: Förändringsarbete,
styrning

Vad betyder social
bakgrund och kön för
resultaten i matematik?
En longitudinell studie av betydelsen
av social bakgrund och kön för tre årskullars resultat i grundskolan
Rapporten redovisar en studie av betydelsen av social bakgrund och kön för
resultaten i matematik i grundskolan.
Det finns klara sociala skillnader i
matematikprestationer redan på lågstadiet, och skillnaderna ökar sedan
under skoltiden.
Ämnesord: Grundskola, matematik,
prestationer, självskattningar,
social bakgrund, kön, longitudinell
BEST NR 96:249
PRIS: 50 KR

Påverkar skolans resurser elevernas resultat
En kunskapsöversikt
Detta är en sammanställning av fem
internationella forskningsteams analyser av sambandet mellan skolans resurser och elevernas resultat.
Ämnesord: Skolekonomi

Broschyren innehåller konkreta
exempel på vad som presenteras på
det svenska Skoldatanätet.
Ämnesord: Skoldatanätet, IT
BEST NR 96:256
PRIS: GRATIS

Engelsk version
BEST NR 96:257
PRIS: GRATIS

Utvecklingsarbete för
elever med läs- och
skrivsvårigheter

Användarvänliga
IT-läromedel för
personer med läs- och
skrivsvårigheter

Utvärdering av
lokala jämställdhetsprojekt inom
JÄMSAM:s nätverk

Råd hur man underlättar användbarheten av IT-baserade läromedel

Skolverket har utvärderat det utvecklingsarbete som handlar om jämställdhet i olika skolor.
Ämnesord: Jämställdhet

Skolverket har i projektet IT-läromedel
för dyslektiker uppmärksammat enkla
åtgärder för att skapa användarvänliga
IT-baserade läromedel för personer
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Detta innebär att programmen ofta
blir både bättre och enklare för personer såväl med som utan svårigheter.
Ämnesord: IT, läromedel, dyslexi
BEST NR 97:294
PRIS: GRATIS

32 nätverksskolor beskriver sin
verksamhet
I denna skrift presenterar flertalet av
nätverksskolorna kortfattat sitt arbete.
Syftet med skriften är främst att informera om dessa skolors verksamhet.
Ämnesord: Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, nätverksskolor, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen

BEST NR 97:305
PRIS: 30 KR

Utvärdering i
naturkunskap och
matematik

BEST NR 97:289
PRIS: GRATIS

Att planera
gymnasieutbildning
för elever med
rörelsehinder

Nitton lärares tankar om vad som styr
den pedagogiska praktiken och om
och hur styrningen förändras då gymnasieskolan reformeras.
Ämnesord: Beslutsfattande, gymnasieskolan, gymnasiereformen,
styrning

Skriftens främsta uppgift är att informera skolans rektor och personal om
vad man bör tänka på när en elev med
rörelsehinder ska börja sina gymnasiestudier.
Ämnesord: Rörelsehindrade, gymnasieskolan

BEST NR 97:318
PRIS: 40 KR

Från regler till
eget ansvar

BEST NR 97:312
PRIS: 20 KR

En antologi om förutsättningarna
för skolans styrning

Detta är vårt uppdrag

Artiklarna i denna antologi belyser
olika aspekter av skolans styrning, från
den internationella till den nationella
och det lokala. Artiklarnas tillkomsthistoria varierar. Styrperspektivet är
det som förenar dem.
Ämnesord: Skolans styrning

Lärare i grundskolan berättar
Lärares tänkande och handlande kring
uppföljning, utvärdering och betygssättning av grundskoleelevers kunskaper om och i naturkunskap och matematik.
Ämnesord: Grundskolan, utvärdering, naturkunskap, matematik,
biologi, fysik, kemi

BEST NR 97:317
PRIS: 40 KR

Men jag bestämmer
i alla fall
i klassrummet …

Skoldatanätet
– en presentation
Broschyr

47

Arbetsorganisation och pedagogisk
ledning i en grundskola.
Ämnesord: Grundskolan, pedagogisk ledning, styrning
BEST NR 97:316
PRIS: 40 KR

BEST NR 97:319
PRIS: 60 KR

BEST NR 97:311
PRIS 30 KR

BEST NR 96:262
PRIS: 20 KR

BEST NR 96:250
PRIS: 30 KR
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Lokala styrelser
med elevmajoritet

Working for
better air quality

Gymnasieskolans
kursprov ht 97

En kommun eller ett landsting som
har beslutat att delta i försöksverksamheten med lokala styrelser med elevmajoritet för en eller flera skolor ska
anmäla detta till Skolverket på anmälningsformulär. Anmälan utgör grund
för den planerade utvärderingen som
Skolverket ska göra.
Försöksverksamheten pågår fram till
utgången av juni månad 2001.

The book describes the air pollution
problems of the Baltic region and
various solutions to the problems.
Ämnesord: The Baltic region,
environmental eduation

Inom ramen för det nationella provsystemet erbjuds på gymnasiet kursprov i svenska, matematik, engelska,
tyska och franska. I publikationen
”Gymnasieskolans kursprov höstterminen 1997” (98:368) presenteras en
nationell resultatbild från dessa prov.
Presentationen bygger på insamling av
provresultat från ett urval av landets
gymnasieskolor och komvux-enheter
motsvarande 17 000 provdeltagare.
Ämnesord: Gymnasieskolan, kursprov, resultat, nationella prov

Foldern:
BEST NR 97:320
PRIS: GRATIS

Formuläret:
Ämnesord: Elevmajoritet, lokala
styrelser
BEST NR 97:321
PRIS: GRATIS

Ansvaret för skolan
– en kommunal utmaning

BEST NR 97:332
PRIS: 60 KR/ST.
10 EX ELLER FLER 40 KR/ST

Sfi och grundläggande
vuxenutbildning
Sfi och grundläggande vuxenutbildning är ett samlingshäfte med utdrag
ur Statens Skolverks Författningssamling (SKOLFS). Viktigt att notera
är att texterna i häftet är utdrag ur de
styrdokument som gäller just nu, mars
1998. Styrdokumenten på Skolverkets
hemsida kommer i fortsättningen att
uppdateras så snart som ändringar och
tillägg görs.
Ämnesord: Sfi, grundläggande
vuxenutbildning

Denna skrift beskriver de olika delarna
av kommunernas ansvar för skolan
och ger exempel på hur detta kan
förverkligas. Ett antal kommuner har
bidragit med sina modeller för styrning och egenkontroll. För att uppmuntra till diskussion finns ett antal
frågor efter varje kapitel.
Ämnesord: Ansvarsfördelning,
beslutsfattande, egenkontroll,
ledning, styrning, uppföljning,
utvärdering

BEST NR 98:352
PRIS: GRATIS

BEST NR 97:327
PRIS: 50 KR

BEST NR 98:353
PRIS: GRATIS

BEST NR 98:368
PRIS: 20 KR

Skolverket och
Kunskapslyftet
Denna broschyr innehåller en presentation av Skolverkets ansvar för kontakten mellan stat och kommun vad
gäller Kunskapslyftet.
Ämnesord: Kunskapslyftet
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Samhällsekonomiska
effekter av ökad
valfrihet inom skolsektorn
– en välfärdsteoretisk analys
Rapporten redovisar resultatet av en
studie av samhällsekonomiska effekter
av ökad valfrihet inom skolsektorn.
Framväxten av fristående grundskolor
i Sverige beskrivs liksom de förutsättningar som gällt sedan 1980-talet.
Rapporten redogör också för attityder
till valfrihet i skolan, för riskerna med
segregation, samt för olika forskningsresultat. Slutligen redovisas en teoretisk analys av välfärdseffekter av valfrihet samt en diskussion om skolsystemets finansiering.
Ämnesord: Samhällsekonomi,
valfrihet, fristående skolor, avgifter,
bidrag, segregation
BEST NR 98:375
PRIS: 50 KR

Underrapporter:

Fristående skolors
politiska ekonomi
– offentliga utgifter
och finansiering,
Umeå universitet 1997
BEST NR 98:382
PRIS: GRATIS

Förutsättningar för att
utvärdera samhällsekonomiska effekter
av ett reformerat
skolsystem,
Umeå universitet 1997
BEST NR 98:383
PRIS: GRATIS

Svenska utlandsskolor
1998
Rapporten innehåller information om
lärare, elever, betyg och kostnader vid
de svenska utlandsskolorna. Här ges
en bild av de svenska utlandsskolornas
verksamhet och dess spridning i världen. Detta är den fjärde rapporten i
en serie, vilket ger möjlighet till jämförelser över tiden för denna skolform.
Ämnesord: Utlandsskolor, statistik,
betyg, kostnader, elever, lärare
BEST NR 98:380
PRIS: 25 KR

Integration mellan
barnomsorg och skola
– beslut, genomförande och ekonomiska konsekvenser i tolv kommuner
I denna rapport redogörs för hur de
intentioner och mål som beslutats av
riksdag och regering om integration
mellan barnomsorg och skola genomförts i tolv kommuner hösten 1997.
En redovisning lämnas om i vilken
utsträckning barnomsorg och skola
integrerats, hur den integrerade verksamheten organiseras och styrs och
vilka de ekonomiska konsekvenserna
är. Intentioner kring den framtida
inriktningen beskrivs.
Ämnesord: Barnomsorg, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg,
grundskola, sexåringar, integration,
samverkan
BEST NR 98:384
PRIS: 50 KR
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Skolverkets arbete
med elevinflytande och
arbetssätt och arbetsformer
Vad är elevinflytande? Vilket inflytande
har eleverna? är några av de frågor
som denna broschyr försöker besvara.
Den innehåller också en kort presentation av vad Skolverket gör i dessa frågor.
Ämnesord: Elevinflytande
BEST NR 98:340
PRIS: GRATIS

Skolverkets årsredovisning
Skolverkets årsredovisning för budgetåret 1997.
BEST NR: 98:354
PRIS: GRATIS

Skolverkets årsredovisning
Skolverkets årsredovisning för budgetåret 1998.
BEST NR: 99:447
PRIS: GRATIS

Slutbetygen i
gymnasieskolan vt 97
En analys av rikstäckande statistik
över gymnasieskolans slutbetyg.
Ämnesord: Gymnasieskolan,
slutbetyg, resultat, uppföljning
BEST NR 98:378
PRIS: 60 KR
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Elever i behov av särskilt stöd
En temabild utgiven av Skolverket
Temabilden redovisar Skolverkets kunskap om situationen för elever i behov
av särskilt stöd, så som denna situation
ter sig våren 1998. Rapporten bygger
på resultat och erfarenhet från
Skolverkets uppföljningar, utvärderingar och tillsynsverksamhet, men också
på forskningsrapporter gjorda av
andra institutioner.
Ämnesord: Särskilt stöd, specialundervisning, svensk skola

Utan oskäligt dröjsmål?
Barnomsorgens utbyggnad samt
kommunernas regler vid arbetslöshet
och föräldraledighet 1998.
Rapporten redovisar resultaten av den
enkät om barnomsorg som skickades
ut till alla kommuner våren 1998.
Ämnesord: Barnomsorg, skolbarnsomsorg, arbetslös, föräldraledig,
förskoleverksamhet, öppen fritidsverksamhet
BEST NR 98:397
PRIS: 25 KR

BEST NR 98:419
PRIS: 50 KR

Gymnasieskolan kursprov vt 98

Gemensamhet i
mångfalden
Skola i utveckling
En rapport om 32 skolors arbete med
värdegrunden i praktisk tillämpning.
Ämnesord: Grundskola, särskola,
gymnasieskola, komvux, värdegrund, mångfald, mångkulturalitet,
internationalisering.

BEST NR 98:393
PRIS: 50 KR

När inget facit finns

Skola i utveckling

Skola i utveckling

En rapport om 48 skolors arbete med
IT i undervisningen.
Ämnesord: Grundskolan, gymnasieskolan, komvux, särskolan

Rapporten sammanfattar projektet
Skola i utveckling och om skolutveckling i dagens och framtidens skola.
Ämnesord: Grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux,
internationalisering, värdegrund,
mångkulturalitet

BEST NR 98:406
PRIS: 1-4 EX 25 KR/ST,
5 EX ELLER FLER 20 KR/ST

BEST NR 98:402
PRIS: 1-4 EX 25 KR/ST,

BEST NR 99:461
PRIS: 50 KR

5 EX ELLER FLER 20 KR/ST

Inflytandets villkor

Jag vill ha inflytande
överallt
En bok om vad elevinflytande är och
skulle kunna vara.
Ämnesord: Grundskolan, gymnasieskolan, elevdemokrati, elevinflytande, föräldrainflytande
BEST NR 98:398
PRIS: 30 KR

Bland eldsjälar och
esteter
Skola i utveckling
En rapport om 40 skolors arbete med
bild och media.
Ämnesord: Grundskola, gymnasieskola, komvux, bild, media, estetik

En rapport om 41 skolors arbete
med elevinflytande.
Ämnesord: Grundskolan, gymnasieskolan, komvux, särskolan, elevinflytande, elevdemokrati
BEST NR 98:407
PRIS: 1-4 EX 25 KR/ST,
5 EX ELLER FLER 20 KR/ST

BEST NR 98:403
PRIS: 1-4 EX 25 KR/ST,

Skola i utveckling

Skola i utveckling

En rapport om 43 skolors arbete
med mål och resultat.
Ämnesord: Grundskolan,
gymnasieskolan, komvux, målstyrning, resultatstyrning, rektorsrollen

En rapport om 44 skolors arbete med
läs- och skrivutveckling.
Ämnesord: Grundskola, gymnasieskola, komvux, särskolan, läsutveckling

BEST NR 98:401
PRIS: 1-4 EX 25 KR/ST,

BEST NR 98:405
PRIS: 1-4 EX 25 KR/ST,
5 EX ELLER FLER 20 KR/ST

I denna bok belyser forskare hur man
kan tänka om arbetsplanen, arbeta
med den och hur skolor har gjort i
praktiken.
Ämnesord: Grundskolan,
gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, arbetsplan, aktionsforskning, decentralisering, lärande
organisation, målstyrning, självvärdering, skolutveckling, värdegrund

Ämnesproven skolår 9,
1998
Resultatredovisning till skolorna
Sammanställning av ett riksrepresentativt urval av provresultat från 1998 års
ämnesprov i skolår 9.
Ämnesord: Nationella prov, provresultat, ämnesprov, resultatsammanställning, resultat

Växa och lära
Information till föräldrar om barns
rätt till stöd.
Ämnesord: Rätt till stöd
BEST NR 98:420
PRIS: 10 KR

Olika på lika villkor

Skola i utveckling

Att upptäcka språket

Vägar till lokal
arbetsplan

BEST NR 98:413
PRIS: 50 KR

Att möta det
annorlunda
Samtal för förändring
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BEST NR 98:410
PRIS: 60 KR

5 EX ELLER FLER 20 KR/ST

Resultatredovisning till skolorna
En översiktlig bild av resultaten på
olika kursprover i gymnasieskolan
vårterminen 1998.
Ämnesord: Gymnasieskolan,
kursprov, utvärdering, resultat.

Verktyg som förändrar

Skola i utveckling

BEST NR 98:389
PRIS: 100 KR

Students in Need of
Special Support

ÖVRIGA TRYCKSAKER

En rapport om 22 skolors arbete
med internationalisering.
Ämnesord: Grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux,
internationalisering, värdegrund,
mångkulturalitet
BEST NR 98:408
PRIS: 1-4 EX 25 KR/ST,
5 EX ELLER FLER 20 KR/ST

Skolväsendet överklagandenämnd
Årsbok 1997
Ämnesord: Beslut
BEST NR 98:411
PRIS: 40 KR

En antologi om jämställdhet i
förskolan
I antologin beskrivs jämställdhet ur ett
historiskt och samhälleligt perspektiv,
hur synen på flickor och pojkar förändras över tid samt vad som styr vår syn
på kön och könsroller.
Ämnesord: Förskola, jämställdhet,
kön, könsskillnader, pedagogik
BEST NR 99:422
PRIS: 70 KR

5 EX ELLER FLER 20 KR/ST
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Att organisera
utvärdering

Att genomföra
utvärdering

Gymnasieskolans
kursprov ht 98

Verktyg för utvärdering

Verktyg för utvärdering

Resultatredovisning till skolorna

Boken ingår i en serie skrifter som
Skolverket ger ut under samlingsnamnet Verktyg för utvärdering. Skriften
vänder sig framför allt till politiker och
tjänstemän som ansvarar för utvärdering av skolan.
Ämnesord: Skola Utbildning,
nämnd, kommun, utvärdering,
verksamhetsidé, strategi, organisering

Boken ingår i en serie skrifter som
Skolverket ger ut under samlingsnamnet Verktyg för utvärdering.
I skriften ges sju exempel på utvärderingar. De tre första exemplen har ett
kommunalt perspektiv, de fyra följande ett skolperspektiv.
Ämnesord: Utvärdering, grundskola, gymnasieskola

En översiktlig bild av resultaten på lika
kursprover i gymnasieskolan höstterminen 1998.
Ämnesord: Gymnasieskolan, kursprov, utvärdering, resultat

BEST NR 99:425
PRIS: 1-5 EX 35 KR/ST,
6-30 EX 25 KR/ST,

BEST NR 99:458
PRIS: 1-5 EX 35 KR/ST,
6-30 EX 25 KR/ST,
30 EX ELLER FLER 15 KR/ST

31 EX ELLER FLER 15 KR/ST

Att utvärdera skolan
Verktyg för utvärdering
Boken ingår i en serie skrifter som
Skolverket ger ut under samlingsnamnet Verktyg för utvärdering.
Att utvärdera skolan analyserar och
jämför de olika funktioner utvärdering
har i skilda skolsystem och visar på den
roll utvärdering har i dagens skolsystem.
Ämnesord: Förskolan, grundskolan,
gymnasieskolan, kvalitetssäkring,
målstyrning, regelstyrning, resultatstyrning, utvärdering
BEST NR 99:426
PRIS: 1-5 EX 35 KR/ST,

För er som vill bli
Miljöskola
I broschyren presenteras några citat ur
läroplanerna som visar på miljöundervisningens inriktning, kriterier för
utmärkelsen Miljöskola, hur utmärkelsen kan erhållas samt mallar för
avsiktsförklaring och handlingsprogram.
Ämnesord: Miljö
BEST NR 99:429
PRIS: GRATIS

Är skolan som du
vill ha den?

6-30 EX 25 KR/ST,

Verktyg för utvärdering

30 EX ELLER FLER 15 KR/ST

En broschyr om elevinflytande till
elever i grundskolan (år 6-9).
Ämnesord: Elevinflytande

A

I broschyren presenteras kort 1999-års
kvalitetsgranskning och tillsyn.
Ämnesord: Kvalitetsgranskning,
tillsyn

A School for the Future 30
Accepterad men Sär-skild 21
Allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 22
Analfabeter i Sverige? 3
Analyser och utvärderingar 1996-97 45
Analyser och utvärderingar 1994-95 44
Andra länder andra seder 36
Ansvaret för skolan – en kommunal utmaning 48
Användarvänliga IT-läromedel för personer med läs- och
skrivsvårigheter 46
Att göra attitydundersökningar 44
Att lära som sexåring 38
Att möta det annorlunda 51
Att planera gymnasieutbildning för elever med
rörelsehinder 47
Att undervisa elever med svenska som invandrarspråk 34
Att undervisa vuxna invandrarelever i svenska 33
Att upptäcka språket 50
Att utveckla skolhälsovården 33
Att välja skola 12
Attityder till skolan 8

BEST NR 99:462
PRIS: GRATIS

B

BEST NR 99:445
PRIS 50 KR

Kvalitetsgranskning
och tillsyn 1999

Svenska utlandsskolor i
siffror 1999
Rapporten innehåller information om
lärare och elever, skolornas lokalisering och från och med läsåret 1994/95
även uppgifter om betyg och kostnader. I årets rapport har vi möjlighet att
studera utvecklingen under fyra år av
verksamheten baserat på uppgifter
från det nationella uppföljningssystemet för skolsektorn.
Ämnesord: Utlandsskolor, statistik,
betyg, kostnader, elever och lärare
BEST NR 99:465
PRIS: 25 KR

BEST NR 99:431
PRIS: GRATIS

Förskolan är till för
ditt barn

Bakom bokstäverna 31
Barn och fritidsprogrammet 17
Barn som behöver särskilt stöd i barnomsorgen 36
Barn och fritidsprogrammet 1994/96:1 24
Barnomsorg 36
Barnomsorg 1996 36
Barnomsorg i siffror 1998 18
Barnomsorg och skola i siffror 1999, del 1 19
Barnomsorg och skola i siffror 1999, del 2 21
Barnomsorg och skola i siffror, del 3 18
Barnomsorg och skola i siffror, del 3 21
Barnomsorg och skola. Jämförelsetal för huvudmän.
Organisation – resurser – resultat 20
Barnomsorg och skola. Jämförelsetal för huvudmän.
Resurser 19
Barnomsorgen i socialtjänsten 35
Begränsad barnomsorg 36
Beskrivande data för barnomsorg och skola 1998 19
Betygsboken 29
Betygsboken 2 29
Bild 5
Bildning och kunskap 29
Bildteman 41
Bland primadonnor och strömkarlar 6
Bland eldsjälar och esteter 50
Bra läsning och skrivning 8
Byggprogrammet 1994:2 24

Du kan påverka mer
än du tror

En broschyr om förskolans läroplan

D

Ämnesord: Förskolan, läroplan

En broschyr om elevinflytande till
elever i gymnasieskolan och komvux.
Ämnesord: Elevinflytande

BEST NR 99:466
PRIS: GRATIS

Daghemsavgifternas utveckling 1993 och 1994 36
Datorsatsning Och Sedan… 11
Datorsatsning Och Sedan… En kortversion av
en uppföljning hösten 1995 11
Den kommunala gymnasiala vuxenutbildningen 10
Den mångkulturella parken 39
Den rimliga skolan. Livet i skolan och skolan i livet 20

BEST NR 99:432
PRIS: GRATIS
Om inte annat anges, beställs följande rapporter och trycksaker hos: Liber Distribution · Publikationstjänst · 162 89 Stockholm.
Tel 08-690 95 76 · Fax 08-690 95 50. E-postadress: skolverket.ldi@liber.se
Priserna är exkl. moms. Expeditionsavgift och porto tillkommer.

Det individuella programmet 10
Det muntliga provet i engelska i åk 9 8
Det samlade stödet för miljöundervisningen 13
Det svenska skoldatanätet 44
Det svenska skoldatanätet. En värld av Kunskap 44
Detta är vårt uppdrag 47
Du kan påverka mer än du tror 52

E
Ekonomiska resurser och elevernas resultat 7
Elever i behov av särskilt stöd 50
Elever med annat hemspråk än svenska 6
“Elever som medforskare“ 20
En longitudinell studie av funktionshindrade gruppers
studiedeltagande på komvux 19
Elevernas värdering av sin gymnasieutbildning 10
Elevernas värdering av sin gymnasieutbildning–
Appendix 10
Elevers skolsituation och sociala utveckling. Årskurs 9 15
Elprogrammet 17
Elprogrammet 1994:3 24
Energi i natur och samhälle. Årskurs 9 14
Energiprogrammet 1994:4 24
Engelska 4
Engelska, franska och tyska. Årskurs 9 14
Engelska. Årskurs 5 14
Estetiska programmet 240, 27
Estetiska programmet 1994/96:5 24

F
Far away, close at hand 28
Fem gymnasieprogram under omvandlingstryck 17
Finns skolklasser? En studie av elevsammansättning 12
Flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor 6
Fordonsprogrammet 27
Fordonsprogrammet 1994:6 24
Forskning om liv och arbete i svenska klassrum 38
Fri skriftlig produktion i engelska i åk 9 7
Frihet, Frustation, Fantasi, Framtid 30
Fristående skolors politiska ekonomi – offentliga utgifter
och finansiering 49
Från flaskpost till e-post 46
Från regler till eget ansvar 47
Fysik för gymnasieelever 32
För er som vill bli Miljöskola 52
Förskolan är till för ditt barn 52
Förskollärare och fritidspedagoger – framtida tillgång och
behov 19
Förutsättningar för att utvärdera samhällsekonomiska
effekter av ett reformerat skolsystem 49

G
Gemensamhet i mångfalden 50
Genomförande 38
Genus och text – när man talar om jämställdhet i fysikläromedel 39
Godkännande av fristående skolor 11
Good Reading and Writing 8
Grunden för fortsatt lärande 13
Grundläggande vuxenutbildning 15
Grundskola för bildning 30

53

54

TITELREGISTER
Gymnasieelevers problemlösande färdigheter 10
Gymnasieskola i stöpsleven – då, nu, alltid 39
Gymnasieskolan kursprov vt 98 50
Gymnasieskolans kursprov ht 98 5
Gymnasieskolans kursprov vårterminen 1997 31
Gymnasieskolans kursprov ht 97 48
Gymnasiesärskolan, kursförteckning, kursplaner för
enstaka kurser 27
Gymnasiesärskolans individuella program – verksamhetsträning och yrkesträning 27
Gymnasieutbildning i Örebro för döva och hörselskadade 11

H
Handels och administrationsprogrammet 20, 27
Handels och administrationsprogrammet 1994/96:7 24
Hantering av skolans ekonomiska resurser 45
Hantverksprogrammet 27
Hantverksprogrammet 1994:8 24
Hemkunskap 5
Hemkunskap Kort om arbetsprocessen Konsumentekonomi Uppföljning 7
Hemspråk i särskolan. 34
Hemspråksundervisningen 11
Hotell och restaurangprogrammet 20, 27
Hotell och restaurangprogrammet 1994:9 24
Hur gick det sedan?
Avnämarna av gymnasieskolan och av högskolans grundutbildning 21
Hur i all världen läser svenska elever? 9
Hur läser invandrarelever i Sverige? 9
Hur löser elever uppgifter i matematik? 7

I
I villrådighetens tid - uppbrott från en ordning 31
Idrott 5
Idrott på landsbygd och i storstad 7
Individers skolkarriär 10
Industriprogrammet 17, 27
Industriprogrammet 1994/98:10 24
Inflytandets villkor 51
Informationstekniken i skolan 39
Integration mellan barnomsorg och skola 49
Internet och skolan 34
IT-läromedel för dyslektiker 46

J
Jag vill ha inflytande överallt 50
Jord för växande 31
Jämställdhetspedagogik 38

K
Kartläggning av fortbildning för skolhälsovårdspersonal 45
Klassrum Direkt 45
Kommentarer till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik 28
Kommunala familjedaghem 35
Komvux – ett demokratiskt projekt 19
Kränk mig inte 44
Kunskapsutnyttjande 38
Kvalitetsgranskning och tillsyn 1999 52
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Kvalitetssäkring i skolan 18
”Kärlek känns! förstår du” 33

När inget facit finns 51
När ord blir handling 42
När vingarna bär 34

L
Likvärdighet 12
Likvärdighet i skolan 33
Lilla miljönyckeln 32
Livsmedelsprogrammet 20
Livsmedelsprogrammet 1994:11 24
Lokal styrelse med föräldramajoritet i skolan 45
Lokala styrelser med elevmajoritet 48
”Love! You can really feel it, you know!” 33
Långt borta. Och nära 28
Lära Nära 34
Lärare i grundskolan samt praktisk estetiska ämnen i
gymnasieskolan 18
Lärare i grundskolan samt praktisk estetiska ämnen i
gymnasieskolan 18
Lärare i särskolan 15
Läromedelskassetter för dyslektiker 9

M
“Man vet inte var trappstegen är i livet“ 34
Matematik åk 5 4
Matematik åk 9 4
Matematik- och koncentrationssvårigheter i grundskolan 38
Matematik. Årskurserna 5 och 9 14
Med eller utan barnomsorg 37
Medieprogrammet 17, 27
Medieprogrammet 1994:12 24
Mellanstadiebarnen – vart tar de vägen på sin fritid 37
Men jag bestämmer i alla fall i klassrummet… 47
Miljönyckeln 32
Mot samma mål 29
Multimedia i utbildning 33
Muntlig framställning. Utprövning av metod och
bedömning av elever i årskurs 5 14
Musik 5
Musik åk 2 och 5
Musikämnets villkor och möjligheter 8
Möte med dansen som konstform i skolan 33

N
Nationella kvalitetsgranskningar 1998 19
Naturbruksprogrammet 17, 27
Naturbruksprogrammet 1994/98:13 25
Naturorienterande ämnen, Ekologi och människokropp 4
Naturorienterande ämnen Lärar- och elevbedömningar 4
Naturorienterande ämnen Materia 4
Naturorienterande ämnen Om kunskaper genom
integration 8
Naturvetenskaplig begreppsförståelse i gymnasieskolan 8
Naturvetenskapsprogrammet 17
Naturvetenskapsprogrammet 1994/95:14 25
Norden i Europa 40
Nordiska temaplaner/Thematic Syllabus 40
NOT-bladet 42
Not-häften 43
Notskriften 42
Nya läroplaner 31

O
Olika på lika villkor 51
Olikheter – en brist eller tillgång 34
Om skolbarns olikheter 39
Omvårdnadsprogrammet 1994/98:15 25
Optik. Naturorienterande ämnen. Årskurs 9 14

P
Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning 39
Pedagogisk utvecklingsverksamhet för finskspråkiga 12
Pedagogiskt program för fritidshem 35
Pedagogiskt program för förskolan 35
Problemlösning i grupp 5
Produktivitet och kvalitet i barnomsorgen 1991-1996 37
Programhandledning1994/98:17 25
Programmaterial för gymnasiesärskolan och särvux 27
Programme Objectives, CoreSubject Syllabuses and
Programme Outlines 26
Proven, kunskapen och undervisningen 16
Påbyggnadsutbildningar Vux, 1996 25
Påverkar skolans resurser elevernas resultat 46
På visit i skolan 34
På väg mot aktiv tvåspråkighet 6

R
Rektorers syn på arbetet med elever med dolda funktionsnedsättningar 16
Resultat från en kunskapsmätning 1995 16
Retorik och organisatorisk förändring 47
Riksgymnasier för elever med svåra rörelsehinder 11
Rum för lärande 8
Röster om den svenska barnomsorgen 37
Råd med barnomsorg? 37

S
Samband mellan resurser och resultat 21
Samebarnens skolsituation 7
Sameskolan 23
Samhällsekonomiska effekter av ökad
valfrihet inom skolsektorn 49
Samhällsorienterande ämnen 4
Samhällsvetenskapsprogrammet 20
Samhällsvetenskapsprogrammet 1994/97:16, separatex. 25
Samtal för förändring 50
Samverkan
Skola – Arbetsliv 18
Samverkan skola – skolbarnsomsorg 37
Sfi och grundläggande vuxenutbildning 48
Skola för framtiden 30
Skolan och lärarfortbildningen 6
Skolan och ekonomin 7
Skolan i siffror 1995, del 1 9
Skolan i siffror 1995, del 2 9
Skolan i siffror 1996, del 1 9
Skolan i siffror 1996, del 2 11
Skolan i siffror 1996, del 3 11
Skolan i siffror 1997, del 1 15

Skolan i siffror 1997, del 2 15
Skolan i siffror 1997, del 3 15
Skolan i siffror 1998: Del 1 16
Skolan i siffror 1998: Del 2 17
Skolan i Sverige 42
Skolan och de ekonomiska resurserna 45
Skolans datorer 1995 11
Skolans datorer 1997 en kvantitativ bild 17
Skolans miljöundervisning och Agenda 21 13
Skoldatanätet 46
Skolelevers TVtittande och massmedievanor 44
Skolfaktorer och elevutveckling 8
Skolhälsovården i praktiken Bilaga Fallstudier i fem
kommuner 7
Skolhälsovården – en utvärdering 6
Skolmiljön i bilder 8
Skolor och elevers utveckling 5
Skolpolitiker, eldsjälar och andra aktörer.
Hur styr kommunerna skolan? 20
Skolverket och Kunskapslyftet 48
Skolverket – An introduction 44
Skolverket – En presentation 44
Skolverkets allmänna råd om sammanställning av
uppgifter för grundskolan, grundsärskolan och
specialskolan 22
Skolverkets arbete med elevinflytande och arbetssätt och
arbetsformer 49
Skolverkets årsredovisning 1997 49
Skolverkets årsredovisning 1998 49
Skolväsendet överklagandenämnd 51
Slutbetygen i gymnasieskolan vt 97 49
Slöjd 5
Slöjdprocessen – om arbetsformer och kunskap 7
Specialarbetet i gymnasieskolan 10
Specialskolan 23
Stora och små grundskolor i ett likvärdighets- och
regionalperspektiv 12
Students in Need of Special Support 50
Studie- och yrkesorientering. Årskurs 9 14
Studieavbrott och mindre studiekurs i gymnasieskolan 9
Studieresultat och social bakgrund 38
Ständigt. Alltid!
Skolans värdegrund. Kommentar till läroplanen 31
Svensk-Albanskt 41
Svensk-Arabiskt 41
Svensk-Engelskt 41
Svensk-Finskt 41
Svensk-Grekiskt 41
Svensk-Kurdiskt (nordkurdiska) 41
Svensk-Makedonskt 41
Svensk-Persiskt 41
Svensk-Rumänskt 41
Svensk-Somaliskt 41
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