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Sammanfattande bedömning
Läget inom barnomsorg, skola och
vuxenutbildning
1990-talets besparingar har för barnomsorg och
skola inneburit stora påfrestningar. En expansion av tillgängligheten inom ramen för oförändrade resurser har inneburit att barngruppernas storlek har ökat inom barnomsorgen.
Skolverkets kvalitetsbedömningar visar att personalen gör ett gott arbete utifrån de förutsättningar som ges men barngruppernas storlek
och pedagogernas antal hindrar måluppfyllelse.
Läroplanen har ännu inte riktigt fått fäste i
verksamheten vilket kräver kompetensutveckling och möjligheter till diskussion och reflektion.
Även fritidspersonalen gör vad de kan utifrån
sina förutsättningar men även för fritidshemmen finns faktorer som hindrar måluppfyllelse
som kan relateras till de nedskärningar som
drabbat verksamheten. Grupperna i fritidshemmen har ökat dramatiskt i storlek, antalet barn
per årsarbetare har fördubblats sedan 1990 och
miljön har blivit stökig.
Resultaten från de internationella kunskapsmätningar som Sverige deltagit i är i huvudsak
positiva. I förhållande till andra länder visar
svenska grundskoleelever goda resultat i läskunnighet, engelska och naturkunskap. Flertalet
elever trivs också och når goda resultat i förhållande till Sveriges egna mål i läroplaner och
kursplaner. Skolverkets utvärdering av skolan
avseende läroplanernas mål visar att grundskole- och gymnasieelever har en betydande bredd
i sina kunskaper och en god kommunikativ förmåga.
Men faktum är att 22,7 procent av eleverna i
årskurs 9 inte nådde målen i ett eller flera
ämnen våren 1999 och att 9,7 procent av eleverna inte blev behöriga till gymnasieskolans nationella program. Mellan 1998 och 1999 har det
genomsnittliga meritvärdet ökat men även
spridningen i betygsresultaten - andelen som
inte når målen respektive har fått högre betyg

har ökat. Spridningen är också mycket stor mellan skolor och elevgrupper. Det finns skolor där
70 procent inte når målen. Sämst resultat har
pojkar med invandrarbakgrund - 40 procent
saknade fullständiga betyg.
Att alla elever ska kunna nå grundskolans mål
innebär att ambitionsnivån för skolans resultat
har höjts. Det innebär också att kommunerna
har ett omfattande åtagande att tillförsäkra eleverna stöd för att nå målen. Skolverkets tillsyn
och kvalitetsgranskning har visat att kommunerna inte har förmått att ta sitt ansvar att tillförsäkra alla elever det stöd de behöver för att nå
de nationella målen. Kostnaderna för grundskolan har ökat men även lärarlönerna vilket innebär att lärartätheten och stödet från specialpedagoger inte nämnvärt har ökat sedan de stora
nedskärningarna i början på 1990-talet.
Skolverket anser inte att det samlade resultatet i grundskolan är helt acceptabelt i förhållande till Sveriges målsättningar och uppmanar
därför huvudmännen för grundskolorna att fördjupa sina analyser av utbildningsinsatsernas
svagheter. För att öka måluppfyllelsen krävs förbättringsåtgärder.
Den genomsnittliga betygspoängen i gymnasieskolan var 13,3 våren 1999 vilket är en ökning
från 12,9 året innan. Andelen icke godkända
har minskat något och andelen kurser där eleverna fått väl godkänt och mycket väl godkänt
har ökat. Variationen i andelen godkända är
stor mellan gymnasieskolans program. 84 procent av eleverna som fick slutbetyg från gymnasieskolan våren 1999 klarade den grundläggande behörigheten till högskolestudier. Andelen
är oförändrad sedan våren 1998.
Volymen för den gymnasiala vuxenutbildningen är fortsatt hög och ökande sedan satsningen
på Kunskapslyftet. Genomgående lyckas flickor
bättre än pojkar i skolan på alla områden - vilket tycks vara ett internationellt fenomen och
gälla genomgående. Detta kan vara ett uttryck
för att utbildningen kanske är bättre anpassad
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till flickor/kvinnor än pojkar/män vilket också
kan förklara att det är svårare att attrahera män
än kvinnor till vuxenutbildningen.
Förändringen av den politiska styrningen och
införandet av en mål- och resultatstyrning ställer krav på den lokala förmågan att följa, värdera och kontrollera verksamheten. Utvecklingen
har gått långsamt och Skolverket har under de
senaste åren varit kritisk mot kommuner och
skolor för bristande kvalitetsuppföljning. Trots
en författningsenlig skyldighet sedan 1997 att
upprätta kvalitetsredovisningar kommer bara 45
procent av kommunerna att upprätta någon
form av kvalitetsredovisning för 1999. Och
andelen skolor som fullgör åtagandet kommer
att vara ännu mindre. Att utveckla system för
bevakning och presentation av kvalitet och
resultat är en angelägen uppgift för både den
nationella och lokala nivån.
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Skolverkets roll och insatser under 1999
Skolverkets uppgift är att ha en samlad kunskap
om hur barnomsorgen och skolan fungerar och
utvecklas. Skolverket ska också föra ut den kunskapen och med olika medel bidra till att barnomsorg och skola utvecklas så att de nationella
målen förverkligas.
Sedan 1998 har Skolverkets ansvarsområde
avsevärt utvidgats. Skolverket blev då förutom
sektorsmyndighet för skolan även sektorsmyndighet för barnomsorgen, övertog ansvaret för
det nationella kunskapslyftet och fick i uppgift
att genomföra kvalitetsgranskningar.
Skolverkets kostnader inklusive utbetalade
bidrag har under 1999 varit 4,7 miljarder kronor. Skolverkets verksamhetskostnader utgjorde
402,8 miljoner kronor vilket motsvarar 0,3 procent av de totala kostnaderna för barnomsorg,
skola och vuxenutbildning.
Barnomsorg, skola och vuxenutbildning
omfattar ca 2,5 miljoner barn och elever som
verkar tillsammans med 280 000 skolledare,
lärare och annan personal.
Skolverket har ett omfattande ansvarsområde,
höga resultatförväntningar och en begränsad
personalstyrka - 281 personer. För att fullgöra
uppdraget så effektivt som möjligt och för att
nå ut så brett som möjligt har Skolverket vidareutvecklat sin organisation och sitt sätt att arbeta
tillsammans med andra organisationer, via
Internet och via massmedia. Skolverkets kontakter med kommuner och skolor har ökat mar-

kant under 1999 och stora insatser har gjorts
för att ge stöd åt det lokala kvalitetsarbetet.
Trots de insatser som sker i form av utövande av
det nationella statistikansvaret, arbetet med styrdokument och nationella prov, genomförande
av tillsyn, lösande av en mängd regeringsuppdrag, myndighetsutövning, m m tvingas
Skolverket konstatera att dess resurser inte räcker till för att förse kommuner och skolor med
det stöd som dessa efterfrågar.
Skolverket har haft i uppdrag att bedöma
effekterna av sina insatser. Skolverket vill framhålla att myndighetens insatser genomförs i en
miljö där det finns ett stort antal med- och motverkande aktörer på både nationell och kommunal nivå och där kommunernas finansiella
läge och befolkningsmässiga förutsättningar är
avgörande för hur verksamheten i barnomsorg
och skola kan bedrivas. Barnomsorgens och
skolans totala kostnader uppgick 1998 till 127
miljarder vilket utgör ca 44 procent av den
kommunala sektorns samlade kostnader.
Till stora delar har Skolverket nått sina målsättningar givet ansvarsområdets omfattning,
uppdragets komplexitet och en begränsad personalstyrka. Tillsynen uppfattas av kommunerna
vara professionellt genomförd och värdefull.
Skolverket har även haft ambitionen att volymmässigt öka tillsynen men har ännu inte lyckats.
Under 1999 har Skolverket strävat efter att
effektivisera framställningen av statistik och styrdokument.
Inom skolväsendet växer en mer kvalitativ
användning av IT fram. Skolverket har aktivt
bidragit till denna utveckling genom att ställa
instrument till förfogande via Internet och därtill stimulerat skolorna att nyttja IT för elevers
måluppfyllelse och lokalt utvecklingsarbete. I
takt med att IT-användningen blir ett allt mer
naturligt inslag i skolors arbete ökar efterfrågan
på stöd- och utvecklingsinsatser från Skolverket.
Med stöd i uppföljningar av verksamheten
som gjorts bedömer Skolverket att dess insatser
har bidragit till att ge och förmedla en tydlig
nationell lägesbeskrivning av måluppfyllelse och
kvalitet i barnomsorg, skola och vuxenutbildning. Skolverket har också inom ramen för sin
roll och sina resurser givit ett omfattande stöd
till lokal kvalitetsutveckling. Insatserna kan
dock utvecklas ytterligare för att effektivisera
stödet till den lokala nivån.

• barnomsorg och skola behöver tillförsäkras
resurser så att de nationella målen för barnomsorgen kan nås. De nationella målen
uttrycker en hög ambitionsnivå för verksamheten. För att öka måluppfyllelsen i fritidshemmen och för att barnen ska få en bra
miljö att vistas i behöver grupperna minskas.
• hos grundskolans elever finns ett omfattande
behov av stöd för att öka måluppfyllelsen.
1990-talets besparingar har inneburit att specialundervisningen har minskat och att
många skolor nu saknar speciallärare. Bristen
på specialpedagoger har blivit ett hinder för
ett kvalificerat stöd till elever i grundskolan
och en begränsande faktor för ökad måluppfyllelse. Skolverket ser det som nödvändigt att
kommunerna i takt med den återvunna ekonomiska stabiliteten ser över stödet till elever
som har svårigheter både i sin kunskapsutveckling och i sin sociala utveckling samt
avsätter nödvändiga resurser så att stödet kan
öka.
• omfattande satsningar på kompetensutveckling av lärare och annan personal behövs
inom ett brett område. Kompetensutvecklingsbehovet bottnar i det omfattande förändringsarbetet som pågår i skolan och omfattar bl a läroplan och värdegrund, mångkulturella frågor, barn i behov av särskilt stöd, ITanvändningen i skolan, betygssystem, arbetslagens arbetsformer, ledarskap, utvärderingsmetodik, ämnesfördjupning och ämnesbreddning. Det är också tydligt att tid behöver skapas för samtal och reflektion för att möjliggöra utveckling i verksamheterna.

• större plats bör ges hälsa och värdegrundsfrågor i lärarutbildningarna.
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Behov av övergripande åtgärder
För att öka måluppfyllelsen och kvaliteten inom
verksamheterna har Skolverket under 1999 vid
rapportering till regeringen föreslagit åtgärder
både från den statliga och lokala nivån.
Skolverkets utredningar har indikerat att

• diskussionen om gymnasieskolans uppdrag
och vad arbetslivet kan erbjuda måste fördjupas. Kommuner och skolor har hittills haft
svårt att få till stånd en arbetsplatsförlagd
utbildning som är kursplanestyrd och omfattar minst 15 veckor.
• ökad satsning på forskning behövs. Det
behövs forskning om hur skolan skapar och
utvecklar en värdegemenskap i en alltmer
kulturellt heterogen miljö. Ett av många
andra angelägna forskningsområden är skolan och undervisningen för elever med funktionshinder.
• vuxenutbildningen behöver anpassas än mer
till vuxnas erfarenheter, villkor och behov.
• ytterligare statliga insatser behöver genomföras för att stödja lokal resultat- och kvalitetsuppföljning.

Stockholm den 29 februari 2000

Mats Ekholm
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Bilder av barnomsorg, skola och
vuxenutbildning

Prestationer och kostnader
Barnomsorgen - stora besparingar under
1990-talet
Som ett resultatet av en mycket snabb utbyggnad som accelererat under nittiotalet kan i
stort sett alla kommuner idag uppfylla skollagens krav att tillhandahålla plats ”utan oskäligt
dröjsmål” till barn med förvärvsarbetande eller
studerande föräldrar. Våren 1998 angav 95 procent av kommunerna att de kunde tillhandahålla plats till förskolebarn inom 3-4 månader från
det att föräldrarna hade anmält behov av plats.
Motsvarande andel för skolbarn var 98 procent.
1998 omfattade barnomsorgen 721 000 barn
vilket är ca 190 000 fler barn än 1990. Mellan
åren 1970 och 1998 har antalet barn i barnomsorgen tiofaldigats. Antalet barn i fritidshem
har tredubblats sedan 1990 - från 108 600 till
300 000 barn. I slutet av 1998 fanns 73 procent
av alla 1-5-åringar i förskolor eller familjedaghem vilket är en ökning från 56 procent år
1990. I princip alla 6-åringar fanns i barnomsorgen. Andelen 7-9 åringar inskrivna i fritidshem
eller familjedaghem har ökat från 49 procent
till 60 procent mellan åren 1990 och 1998.
Mellan 1996 och 1998 ökade antalet fritidshemsbarn med 61 000 barn.
Barn i åldern 10-12 år och barn till arbetslösa
och föräldralediga står i stor utsträckning helt
eller delvis utanför. Hösten 1996 hade ca 80 000
barn i åldern 1-5 år minst en arbetslös förälder.
Ungefär hälften av dessa barn stod utanför
barnomsorgen. Merparten mot föräldrarnas
vilja - 76 procent av alla arbetslösa föräldrar
ville ha barnomsorgsplats till sina barn. Bland
de föräldralediga föräldrarna efterfrågade färre
- 40 procent - barnomsorgsplats för sitt äldre
förskolebarn.
Mellan 1997 och 1998 har andelen kommuner där barnen får behålla sin plats med eller
utan tidsbegränsning i timmar/vecka ökat
något.

Under perioden 1995 till 1998 uppger en
mycket liten men mellan 1997 och 1998 ökande
andel av kommunerna att de kan erbjuda förskoleplats om någon av föräldrarna redan är
arbetslös. När någon av föräldrarna blir arbetslös mister skolbarn sin barnomsorgsplats i större omfattning än förskolebarn.
Våren 1998 var andelen kommuner där barnen fick behålla sin plats i någon omfattning
betydligt större i kommuner med socialdemokratisk/vänsterpartistisk majoritet (58 procent)
än i kommuner med borgerlig majoritet (39
procent). Högst andel kommuner som mellan
1997 och 1998 hade infört ”lättnader” i reglerna för barn till arbetslösa var kommuner med
oklar politisk majoritet.
Våren 1998 hade 33 kommuner - en minskning med 2 kommuner sedan 1997 - särskild
verksamhet för barn till arbetslösa. Den särskilda verksamheten brukar vara organiserad som
kortidsplatser i reguljär verksamhet eller som
särskilda förskolor som tar emot barn till föräldrar med ett tillfälligt tillsynsbehov.
I 77 procent av kommunerna miste förskolebarn 1998 sin plats i barnomsorgen när föräldern tog föräldraledigt. Andelen minskade mellan 1997 och 1998 efter att ha ökat 1995-1997.
Även här är reglerna restriktivare för skolbarnen än för förskolebarnen.
Många öppna verksamheter har lagts ner
under 1990-talet - både öppna förskolor och
öppen fritidsverksamhet. 1990 fanns 1 600
öppna förskolor i landet. Under 1990-talet har
ca 700 öppna av dessa lagts ner. År 1998 fanns
928 öppna förskolor kvar och 108 kommuner
hade ingen öppen förskola. Öppna förskolor
finns framför allt i storstäderna och de större
städerna samt i förortskommunerna. Drygt var
fjärde kommun hade 1998 öppen fritidsverksamhet riktad till barn i åldern 10-12 år vilket är
en minskning med 8 kommuner sedan 1995.
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Olika gruppers tillgång och efterfrågan på
barnomsorg har undersökts genom en enkät till
föräldrar. Datainsamlingsarbetet är just avslutat
och materialet kommer att analyseras under
våren 2000. Genom undersökningen kommer
behovstäckningen i olika kommuner, kommunernas regler för barnomsorg, avgifternas betydelse för efterfrågan, olika gruppers vistelsetider i barnomsorgen mm att kunna studeras. De
första resultaten visar att 57 procent av 1-5
åringarna är inskrivna i kommunal förskola, nio
procent i privat förskola och tio procent i familjedaghem. Bland föräldrar med barn på kommunal förskola är 90 procent nöjda med den
kommunala förskolan som omsorgsform.
Andelen nöjda med sin omsorgsform är ännu
större bland dem som har barnen inskrivna i
privat förskola. Av de föräldrar som har barnen
hemma är 74 procent nöjda med barnets
omsorgsform medan 13 procent önskar kommunal förskola för barnet. Hälften av föräldrarna som har barnen hemma men önskar kommunal förskola kan inte få förskola för att kommunens regler inte tillåter detta. En femtedel
har barnen hemma p g av platsbrist i förskolan
och en femtedel har inte förskola eftersom de
anser att förskola är för dyr.
1998 uppgick den totala kostnaden för barnomsorg till 39,5 miljarder kronor fördelat på

Förskolan

10

26,0

miljarder kr

Fritidshemmen

7,9

miljarder kr

Familjedaghemmen

5,1

miljarder kr

Öppen förskola

0,328

miljarder kr

Öppen fritidsverksamhet

0,122

miljarder kr

Sedan 1997 har kostnaden för barnomsorg
minskat med tre miljarder. Minskningen motsvarar förskoleklassens kostnader som räknas till
skolans kostnader.
De kommunala bidragen till förskolor i egen
regi uppgick 1998 till 2,7 miljarder vilket är
oförändrat sedan 1997. Bidragen varierar betydligt mellan kommunerna.
År 1998 var den genomsnittliga kostnaden
per barn i kommunal förskola 76 500 kronor en ökning med 5 procent sedan 1997. Men
besparingarna inom barnomsorgen har varit
kraftiga under 1990-talet och kostnadsnivån var
1998 fortfarande lägre än 1991. Kostnaderna

för förskolan varierar kraftigt mellan kommunerna. 1998 var den lägsta kostnaden 28 500
och den högsta 154 000 kronor per inskrivet
barn.
90 procent av de kommunala resurserna till
förskolan används till verksamhet i kommunal
regi.
Föräldraavgifter
I början av 1990-talet finansierades 10 procent
av barnomsorgens kostnader med föräldraavgifter. Den andelen hade ökat till 16,6 procent
1998. En undersökning genomförd i landets
samtliga kommuner 1999 visar att det är stor
skillnad mellan hur mycket familjer i olika kommuner får betala för banomsorg. Variationen
för övrigt innebär att en lågavlönad ensamstående förälder med ett barn i
förskola 46 timmar per vecka
kan betala mellan 390 och
2 420 kr per månad.
Skillnaderna är så stora att
man kan ifrågasätta om tillgången till förskola och fritidshem är likvärdig i olika
delar av landet.
I genomsnitt utgör avgifterna för barnomsorg mellan 8 och 12 procent av den disponibla
inkomsten för typfamiljer i en studie genomförd 1999. Detta är en ökning med knappt en
procentenhet sedan 1996.
Avgifternas koppling till barnens vistelsetid
har ökat markant under 1990-talet. Majoriteten
av kommunerna har nu fler än två tidsintervall
och utvecklingen har gått mot en allt finare
indelning i tidsintervall. Timtaxa finns inom ca
50 kommuner. Bara någon enstaka kommun
har utvärderat konsekvenserna för verksamheten av en starkt tidsrelaterad taxa. En sådan
taxa kan upplevas rättvis men kan också påverka den pedagogiska verksamheten negativt
genom att barnens närvaro blir oregelbunden
och splittrad.
I 90 procent av kommunerna är avgifterna
relaterade till föräldrarnas inkomst. Det finns
ett visst men inte särskilt starkt samband mellan
avgifternas storlek, politisk majoritet och skattesatser. Det är vanligare att en kommun med
socialistisk majoritet har låga barnomsorgsavgifter än att en kommun med borgerlig majoritet
har det. Av den fjärdedel av kommunerna som

Förskoleklass
1998 infördes förskoleklassen i det offentliga
skolväsendet som en egen skolform för sexåringar. Utbildningen i förskoleklass ersätter
den s k sexårsverksamheten och omfattas av
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. I
skolformen som är frivillig och inte omfattas av
skolplikt gick läsåret 1998/99 91 procent av alla
sexåringar. Den genomsnittliga kostnaden per
elev i förskoleklass var 26 600 kr.
Grundskolan - undervisningskostnaden har
minskat under 1990-talet
Kostnaden för grundskolan 1998 var 52,8 miljarder kronor, inklusive kostnad för skolskjutsar.
Detta innebär en ökning jämfört med föregående år med 3,6 procent.
Trots ökningen under de senaste åren var
totalkostnaden per elev 1998 nio procent lägre
än 1991. 1991 nådde kostnaden per elev den
högsta nivån och sjönk sedan kraftigt fram till
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har de lägsta avgifterna för ensamstående i
genomsnitt har 64 procent socialistisk majoritet
och 7 procent borgerlig.
I ungefär hälften av kommunerna har avgifterna höjts mellan 1996 och 1999.
Skolverkets kartläggning visar att avgifterna
för barnomsorg kraftigt varierar mellan kommunerna. Kommunerna bör därför följa och
utvärdera taxornas effekter för familjernas ekonomi liksom deras efterfrågan på plats. Särskild
uppmärksamhet bör riktas mot de tidsrelaterade avgifternas styreffekter för fritidshem eftersom fritidshemmet kan antas vara en särskilt
priskänslig verksamhet. Avgiftsnivån bör vara
sådan att en familj kan betala avgiften i förskola
eller fritidshem utan att behöva söka socialbidrag för att uppnå skälig levnadsnivå.
Avgifterna bör ligga på en nivå som gör det
möjligt för familjer att låta barnets och familjens behov styra närvarotiden.
Skolverket anser att utvecklingen av de tidsrelaterade taxorna speglar en syn på förskolan
och fritidshemmet som inte går i linje med det
reformarbete som pågår för att anpassa förskolan och fritidshemmet efter barnens behov och
för deras utveckling och lärande. Avgifternas
betydelse för den pedagogiska verksamheten
bör uppmärksammas mer av kommunerna.
Utvärderingar i kommunerna av taxesystemets
effekter saknas i stort sett.
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utrustning, bibliotek

Diagram

95

Skolmåltider
85

Lokaler
Totalt

75
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1995. Undervisningskostnaden minskade mest i
början av 1990-talet och var 16 procent lägre år
1998 än 1991.
Diagrammet ovan visar att kostnaderna i de
kommunala grundskolorna ökade mellan 1997
och 1998. Undervisningskostnaden ökade med
i genomsnitt 720 kronor per elev. Kostnadsökningen förklaras av en ökning av medellönen
för grundskolelärarna och en liten volymökning
av antalet lärare i grundskolan. Mellan 1997
och 1998 ökade antalet hel- och deltidsanställda
lärare med 3,2 procent samtidigt som ökningen
av antalet elever endast var 1,6 procent och
ökningen av antalet elever per lärare bröts.
Kostnaden för läromedel, utrustning och
skolbibliotek ökade med i genomsnitt 370 kr
per elev eller drygt 13 procent mellan 1997 och
1998 till 2700 kr i kommunal grundskola.
Ökningen beror delvis på KK-stiftelsens satsning
för att utveckla skolornas IT-användning. Även
kommuner som inte deltar i KK-stiftelsens projekt har genomfört satsningar på IT. Enligt
Statskontorets bedömningar kostar IT i skolan
1,6-1,7 miljarder per år för kommunerna.
Kostnaden i grundskolan per elev varierade
1998 liksom 1997 kraftigt mellan kommunerna
men kostnaden för tre fjärdedelar av kommunerna låg 1998 mellan 47 500 och 57 500 kr per
elev. Den lägsta kostnaden var 36 800 kr och
den högsta kostnaden var 71 800 kr. Kostnadsskillnaderna beror både på strukturella faktorer
och på kommunernas prioriteringar. Enligt
Skolverkets studier förklarar strukturella faktorer - avstånden i kommunerna, andelen barn
med utlandsfödd förälder, skolstorlek och skattekraft - ca hälften av variationen. Kostnaden
per elev är högst i storstäder och i glesbygdskommuner. I glesbygdskommuner beror den
höga kostnaden på små skolor och en hög
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lärartäthet medan den höga kostnaden i storstäderna delvis beror på att fler elever behöver
undervisning i modersmål och svenska som
andraspråk samt höga lokalkostnader.
Den största delen av variationen förklaras av
invånardistans. Långa avstånd innebär att skolor och klasser är relativt små. När det gäller
elever med invandrarbakgrund gäller merkostnaden främst den särskilda invandrarundervisningen. Om kostnaden för undervisning i
modersmål och svenska som andraspråk räknas
bort har inte variabeln någon statistiskt säker
betydelse för kostnaden.
Andelen elever i fristående skolor är låg - ca 3
procent av samtliga grundskolans elever - men
har successivt ökat under 1990-talet. Mellan
1997 och 1998 ökade antalet elever i fristående
skolor med 13,9 procent.
Antal elever i fristående grundskolor 1991-1998
År

1991

1992

1993

Antal

8337

9946

13689 17272 20247 23310 26933 30682

1994

1995

1996

1997

1998

Kostnaden per elev har tidigare under 1990talet varit högre i kommunal än i fristående
grundskola. Men kostnadsökningen mellan
1997 och 1998 har inneburit att kostnaden per
elev i fristående grundskola nu är 300 kr högre
än i kommunal grundskola. Mellan 1997 och
1998 ökade de kommunala ersättningarna till
fristående grundskolor med ca 14 procent. 91
procent av de fristående grundskolornas totala
kostnader täcks av kommunala bidrag.
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Gymnasieskolan - kraftig expansion av
specialutformade program
Knappt 311 000 elever deltog i något av gymnasieskolans program läsåren 1998/99.
Av de elever som våren 1998 avslutade grundskolans årskurs 9 gick 98 procent vidare till
gymnasieskolan. 93 procent gick på något av de
16 nationella programmen eller ett specialutformat program hösten 1998. Sex procent av
eleverna gick på ett individuellt program och
drygt en procent av eleverna gick på annan
utbildning än program. 1988 fortsatte inte 13
procent av flickorna och 10 procent av pojkarna till gymnasieskolan.
Antalet elever i de fristående gymnasieskolorna motsvarar 2,8 procent av alla gymnasieelever
- en ökning från 1,5 procent 1990. Att döma av

antalet ansökningar för att starta fristående
gymnasieskolor läsåret 2000/2001 kommer
ökningen att fortsätta. Fristående gymnasieskolor finns främst i storstäder och i förortskommuner. Danderyd har 28 procent gymnasieelever i fristående skolor vilket är den högsta andelen i landet. I glesbygdskommuner går bara 0,5
procent av gymnasieeleverna i fristående skolor.
Läsåret 1998/99 hade 234 av landets 289
kommuner gymnasieskola. Med undantag av
storstadskommunerna har andelen elever som
går i hemkommunens skolor ökat.
Fler kommuner har startat egen gymnasieskola och befintliga skolor har startat flera nationella program samt utökat utbudet av grenar.
Även små glesbygdskommuner i Norrlands
inland har startat nya gymnasieutbildningar och
i flera kommuner i Skåne övervägs att starta nya
gymnasieskolor. Hittills har - trots ett minskande elevunderlag - studieutbudet ökat. Det enda
programmet där utbudet tydligt minskat är
Industriprogrammet som upphört i 15 kommuner under de senaste åren. Skolverket har uppfattat att det i flera kommuner är aktuellt att
reducera antalet program i besparingssyfte. I
dessa kommuner diskuteras nedläggning av
program med få sökande eller höga kostnader/elev. I små kommuner utan egen gymnasieskola ”skenar” kostnaderna i vissa fall iväg för
utbildningsplatser på annan ort, då dessa kommuner under hand skaffat sig anmärkningsvärt
liten kunskap om de egna elevernas resultat
och ytterligare skolår krävs för att fullfölja
utbildningen.
Mätt i antal elever i år 1 har ett flertal nationella program minskat men medieprogrammet
har haft en tydlig tillväxt även under senare
delen av 1990-talet. Och en allt högre andel av
de i år 1 går på ett naturvetenskaps- eller samhällsvetenskapsprogram - en ökning från 44 till
46 procent mellan 1996/97 och 1998/99. En
markant utveckling har också skett när det gäller de specialutformade programmen där 23
kommuner och 62 skolor har startat specialutformade program under de senaste två åren.
Intresset för specialutformade program har
ökat så mycket att kommunerna inte kunnat
tillgodose den ökade efterfrågan. Specialutformat program har blivit ett av de mest icke-tillgodosedda programvalen. Som en konsekvens av
att behörighetskrav för att börja på ett nationellt program infördes har antalet nybörjare på
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individuellt program ökat 11 procent på två år.
Tidigare under 1990-talet var andelen relativt
konstant kring 5 procent. En mätning hösten
1998 visade att det i mer än 70 kommuner börjar mer än 10 procent av avgångseleverna från
år 9 på individuellt program. Året innan var
motsvarande antal kommuner 8.
Totalt slutförde 75 700 elever sina gymnasiestudier vårterminen 1999, varav 69 300 från
nationellt program. Nära hälften hade gått på
samhällsvetenskapsprogrammet (26%) eller
naturvetenskapsprogrammet (23%). Andelen
elever på samhällsprogrammet hade minskat
från 1998 med en procentenhet och ökat med
lika mycket för naturvetenskapsprogrammet.
Andelen elever som fått ut sitt slutbetyg från
ett nationellt program i slutet av sitt tredje skolår, 80 procent, var fyra procentenheter färre än
1998. Störst andel elever som fick ut slutbetyg
fanns på naturvetenskapsprogrammet och
humanistisk gren på samhällsvetenskapsprogrammet - 89 respektive 86% vilket är samma
andelar som 1997. På byggprogrammets gren
karosseri erhöll endast 55 procent slutbetyg.
Andelen elever i år 3 som fick slutbetyg våren
1999 jämfört med våren 1998 minskade på alla
program.
Läsåret 1998/99 gick 2,8 procent av landets
gymnasieelever i fristående gymnasieskolor.
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1999/00 ökade antalet fristående gymnasieskolor mer än tidigare år under 1990-talet. 32 av
skolorna hade stiftelse och 29 skolor aktiebolag
som huvudman. Samma huvudman kan söka
för flera skolor. Av 90 ansökningar om start
2000/2001 - det högsta antalet hittills - står 12
huvudmän bakom 42 ansökningar.

Gymnasieskolans kostnad
1998 kostade gymnasieskolan 21,3 miljarder
kronor inklusive kostnader för skolskjuts vilket
är en ökning med tre procent från 1997. En
gymnasieelev kostade i genomsnitt 68 400 kronor verksamhetsåret 1998. Men kostnaden för
de olika gymnasieprogrammen skiljer sig mycket åt. Det samhällsvetenskapliga programmet är
billigast - i genomsnitt 51 500 kronor
och naturbruksutbildningen är dyrast
Antal elever i fristående gymnasieskolor 1993-1998
- 113 000 kronor. Skillnaderna i proÅr
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99
grammens kostnader beror delvis på
Antal
2560
3629
4760
5868
7001
8822
skilda lokal- och utrustningsbehov
och
på varierande gruppstorlekar.
11 procent av eleverna vid de fristående gymKostnadsskillnaderna
för programmen ligger
nasieskolorna hade utländsk bakgrund. Det är
också delvis till grund för skillnaderna mellan
en något mindre andel än i kommuners och
kommunernas kostnader för gymnasieskolan.
landstings gymnasieskola där i genomsnitt 14
Kommunerna anordnar i olika utsträckning
procent av eleverna på nationella eller specialolika typer av utbildningar. Men kostnaderna
utformade program hade utländsk bakgrund.
varierar också kraftigt mellan kommunerna. För
Andelen varierade från 4 till 26 procent mellan
naturvetenskapsprogrammet varierade kostnaprogrammen. På enskilda skolor i storstadsregi160 000
Genomsnittlig kostnad/elev

oner kan dock andelen elever med utländsk
bakgrund vara betydande. Elever med utländsk
bakgrund är överrepresenterade på det individuella programmet. Hösten 1998 hade 30 procent av eleverna på individuellt program
utländsk bakgrund.
Det fanns fristående gymnasieskolor i 35 av
landets 288 kommuner. Läsåret 1998/99 fanns
60 verksamma fristående skolor varav 25 var
lokaliserade till Stor-Stockholm. Läsåret
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den 1998 mellan 17 000 och 92 000 kronor per
elev.
Totalkostnaden för hela gymnasieskolan har
ökat mer än elevantalet i gymnasieskolan som
helhet under 1990-talet. En orsak till att kostnaderna sedan några år har ökat i gymnasieskolan
till skillnad från andra skolformer är sannolikt
att många kommuner prioriterat resurser till
gymnasieskolan för att möjliggöra genomförandet av gymnasiereformen. I fasta priser ökade
kostnaderna per gymnasieelev med fyra procent
mellan 1991 och 1998.
Undervisningskostnaden som utgör drygt 40
procent av totalkostnaden i gymnasieskolan
ökade med fem procent mellan 1997 och 1998.
Tidigare under 90-talet minskade undervisningskostnaden så att den fortfarande 1998 är
ungefär åtta procent lägre än 1991 i fasta priser.
Lärartätheten minskade också fram t o m 1997
men ökade 1998 till 7,4 lärare (heltid) per 100
elever. Det är fortfarande lägre än 1991, då
antalet lärare per 100 elever var 7,7.
Lokalkostnadsökningen har avstannat och ligger på 820 kronor per kvadratmeter eller 15
100 kronor per elev år 1998.
Kostnaden för läromedel, utrustning och
skolbibliotek har ökat mycket under de senaste
åren. Kostnadsökningen förklaras till stor del av
satsningarna på IT och datautrustning.
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Effekterna av extra statligt resurstillskott
Regeringen fördelade 1998 sammanlagt 8,4 miljarder kronor i extra statligt resurstillskott till
kommunerna. Regeringens uttalade mål med
de ökade statsbidragen till kommuner och
landsting är enligt 1996/97 års vårproposition
att tillskottet skall användas till att anställa mer
personal eller att undvika att dra ner personalstyrkan så som annars hade varit nödvändigt.
Tillskottet av resurser kan på så sätt både skapa
positiva effekter för sysselsättningen och samtidigt bidra till en ökad kvalitet i vård, omsorg
och skola. Regeringen bedömde även att det
bästa sättet att snabbt nå avsedd effekt var att
höja det generella statsbidraget. Genom att
vikta bidraget efter olika åldersgrupper inom
ramarna för det generella statsbidraget hade
regeringen för avsikt att styra det extra resurstillskottet mot omsorgen och skolan.
Enligt 1999 års regleringsbrev skall Skolverket
inom ramen för sina utvärderingsinsatser årligen följa hur kvaliteten inom skolan utvecklas

mot bakgrund av de höjda generella statsbidragen, de s k Perssonpengarna, till kommuner
och landsting som riksdagen beslutat om.
Skolverkets uppföljning av resurstillskottet för
1998 tyder på att det har bidragit till en liten
ökning av lärartätheten i grundskolan och en
något större ökning av lärartätheten i gymnasieskolan. Genom studiens avgränsning går det
inte att bedöma i vilken utsträckning det extra
statliga resurstillskottet bidragit till att anställa
andra personalkategorier än lärare - såsom förskollärare, fritidspedagoger, skolkuratorer och
skolsköterskor. Det finns således anledning att
anta att Skolverkets uppföljning underskattar
de sysselsättningsmässiga och kvalitetshöjdande
effekterna av det extra statliga resurstillskottet i
grundskolan. En annan faktor som minskar det
extra statliga resurstillskottets effekt på lärartätheten är det ökande antalet barn i grundskoleålder.
Gymnasial vuxenutbildning inklusive
Kunskapslyftet
6,6 procent av befolkningen mellan 20 och 64
år deltog under läsåret 1998/99 i den kommunala vuxenutbildningen. Innan satsningen på
Kunskapslyftet var andelen 4,6 procent.
Statistik för våren 1999 pekar på en fortsatt
hög och ökande volym för den gymnasiala vuxenutbildningen under 1999. I förhållande till
våren 1998 var antalet heltidsstuderande 8 procent fler våren 1999. För hela 1999 verkar volymen ligga högre än vad som motsvarar kommunernas totala åtagande.
Samtliga kommungrupper utom förortskommuner har ökat sin verksamhet med mellan 6
och 18 procent. Förortskommunerna - som
hade en betydligt högre volym hösten 1998 än
vad som motsvarar åtagandet för 1999 - har
minskat volymen med 4 procent. Verksamhetens omfattning är beroende av elevernas
efterfrågan på platser och hur många platser
kommunerna fått för Kunskapslyftet. Utifrån
kommunernas arbetsmarknadssituation beräknas ett garanterat antal platser för varje kommun. De stora variationerna i verksamhetsvolym
mellan åren beror dels på att de flesta kommunerna inför 1999 hade byggt upp en organisation som innebar att de räknade med att kunna
genomföra det antal garantiplatser som de tilldelats. Samtidigt har arbetsmarknaden förbätt-
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Utbildningsbakgrund våren 1999 (Elever klassificerade enligt en teoretisk modell där ”Kunskapslyftet” i
första hand förutsätts omfatta den prioriterade målgruppen.)

Total gymnasial vuxenutbildning

Hösten 1997

Våren 1998

Hösten 1998

Våren 1999

Förändr.
hösten 98
-våren 99
Procent

42 893 714

53 876 200

54 670 057

59 276 245

+ 8,4

113 475

142 529

144 630

156 815

+ 8,4

Antal elever 1

172 934

191 456

227 885

228 010

+ 0,1

Antal kursdeltagare

776 248

928 631

958 865

975 049

+ 1,7

4,5

4,9

4,2

4,3

+ 1,6

förs hos annan utbildningsanordnare än kommuner och landsting. Andelen lokala datakurser fortsatte att öka trots förändringen som
genomfördes inför hösten 1998 då de nationella kurserna hade moderniserats och uppdaterats för att bättre svara mot de behov som finns.
De som saknar 3-årig gymnasieutbildning är
en prioriterad målgrupp för Kunskapslyftet. Av
all verksamhet genomförs 68 procent av elever
med högst 2-årig gymnasieutbildning. Detta är
en minskning med två procentenheter sedan
hösten 1998.
Kvinnorna utgör fortfarande ca 2/3 av alla
studerande. Trots omfattande insatser för att få
in fler män i vuxenutbildningen har andelen
män bara ökat med 0,5 procentenheter. I stor-

1

100 000

Antal heltidsplatser

Antal kurser per elev
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rats inom flera kommuner vilket leder till färre
garanterade platser.
Jämfört med våren 1998 har vissa förändringar skett i val av kurser. Omvårdnadsämnena har
ökat i omfattning med drygt 2 procentenheter
till 14 procent. Även orienteringskurser och
folkhögskolekurser har ökat liksom andelen
övriga kurser som framförallt består av yrkesinriktade kurser från 15 procent av heltidsplatserna våren 1998 till 21 procent våren 1999.
Ämnen som har minskat i omfattning är t ex
datakunskap, engelska, matematik, samhällskunskap och språk.
Andelen lokala kurser har fördubblats sedan
hösten 1997 och utgör nu knappt 12 procent av
verksamheten. 24 procent av alla platser genom-

städer finns 40 procent män i vuxenutbildningen men endast 25 procent i mindre övriga kommuner.
Andelen födda utomlands ökade våren 1999
med en procentenhet till 20 procent sedan hösten 1998. Andelen elever över 30 år har ökat
med fem procentenheter sedan våren 1998 och
är nu 60 procent. Den yngre gruppen studerar
större andel kärnämnen, 38-39 procent, än de
som är över 30 år där kärnämnena utgör cirka
28 procent.
Statsbidraget per heltidsplats inom
Kunskapslyftet varierar mellan 28 300 och 43
000 kr beroende bl a på kommunens sammansättning av kurser. Kostnaderna per heltidsstuderande inom kommunal vuxenutbildning vari-

I rapporten används begreppet elever, eftersom personer som studerar inom kommunal vuxenutbildning enligt
styrdokument (skollag, läroplan och andra förordningar) benämns elever.
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erar ännu mer. 80 procent av kommunerna har en kostnad mellan 19 700
och 40 500 kronor. Statsbidraget på
riksnivå tycks täcka kommunernas
genomsnittskostnad för gymnasial
vuxenutbildning.
Påbyggnadsutbildningar - hälften
av platserna har utnyttjats
Skolverket har under året mottagit
och bedömt ca 600 ansökningar om
riksrekryterande platser i påbyggnadsutbildningar. I ansökningarna som
avsåg start hösten 1999 begärdes
10671 platser av tillgängliga 8519 årsstudieplatser. Skolverket beviljade
7458 riksrekryterande platser och av
dessa har 2179 tilldelats nya utbildningar. Skolverket har under hösten
genomfört en uppföljning av utbildningar som erhållit riksrekryterande
platser. Av enkätsammanställningen
framgår att ca 50 % av de beviljade
riksrekryterande platserna utnyttjats.
Anledningen är att många utbildningar inte startat under hösten utan start
planeras år 2000, andra har startat
med färre deltagare än väntat. I några
enkätsvar rapporteras att ingen
utbildning planeras under år 2000.
Resultatet föranleder en diskussion
om ev indragning av icke utnyttjade
platser och möjlighet till omfördelning av platser till nya utbildningar.
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Särskolan och särvux
Antalet elever i särskolan har ökat
konstant under 1990-talet. Läsåret
1998/99 fanns 16 095 elever totalt i
särskolan vilket är en ökning av elevantalet med 35 procent mellan läsåren 1992/93 och 1998/99. Störst är
grundsärskolans ökning - 48 procent.
Bidragande orsaker till särskolans
ökning är:
• 1990-talets besparingar inom sek
torn som har gjort det svårare att få
stöd inom ramen för grundskolan.
• Kommunaliseringen och därmed
den ökade närheten till skolan som
har underlättat särskoleplacering
för elever och föräldrar.

Några grundfakta
Personal 98/99

Heltidstjänster

Kommunal förskola
Enskild förskola
Familjedaghem
Fritidshem

51
7
14
18

954
841
638
999

Summa

93 432

Antal
inskrivna
barn per
årsarbetare

Andel
lärare
med ped.
utb.

5,6
5,7
5,6
15,4

54%
55%
68%

Antal
lärare
per 100
elever
Kommunal förskoleklass
8 243
Förskoleklass Enskild an.
291
Grundskolan
76 359
Gymnasieskolan
23 449
Grundsärskolan
2 486
Gymnasiesärskolan
1 051
Specialskolan
299
Summa

112 178

Komvux
Särvux
Sfi

8 773
206
1 145

Summa

10 124

Totalt

7,7
9,7
7,6
7,6
25,7

86%
82%
88%
83%
92%

36,9

83%

4,5

76%
87%
83%

5,6

215 734

Barnomsorg och skola 1998/99. Antal barn och elever.
Barnomsorg 721 000 inskrivna barn
Utbildning för barn och ungdom
Förskoleklass
113 910 elever
- kommun
- enskild

Specialskolan
809 elever
110 906
3 004

Grundskolan
1 010 227 elever
- kommun
979 374
- stat (sameskolan)
171
- fristående
30 682
Gymnasieskolan
309 143 elever
- kommun
284 989
- stat (sameskolan) 13 238
- fristående
10 916

Grundsärskolan
11 585 elever
- kommun
- landsting
- fristående

11 278
14
293

Gymnasiesärskola
4 510 elever
- kommun
4 112
- landsting
157
- fristående
241

Vuxenutbildning
Särvux
SSV
SFI
237 510 elever
4 137 elever 8 457 elever 20 460 elever
- kommun 231 674 kommun
stat
kommun
- fristående
5 836

Måluppfyllelse och kvalitet
Barnomsorgen - gruppstorlekarna har
ökat kraftigt
Tillgång till en bra barnomsorg på lika villkor
oavsett ekonomiska eller sociala förutsättningar
är ett centralt välfärdsmål. Barnomsorg är en
förutsättning för en fungerande vardag för mer
än en halv miljon barnfamiljer. Barnomsorgen i
Sverige och de andra nordiska länderna har till
skillnad från många andra länder en dubbel
funktion. Dels ska den möjliggöra för föräldrar
att förena föräldraskap med arbete eller studier
och dels ska den stödja och stimulera barns
utveckling och bidra till goda uppväxtvillkor
genom en pedagogisk gruppverksamhet.
Internationellt brukar kopplingen mellan
vård, omsorg och pedagogik som finns i den
svenska förskolemodellen beskrivas som ”educare” och framhållas som högkvalitativ. En princip för svensk barnomsorg har också varit att
barnomsorgsplatsen ska vara nära hemmet vilket ska ge barnen möjlighet att leka med sina
kamrater. I en omfattande studie i tolv länder
från olika delar av världen har OECD-experter
beskrivit den svenska förskoleverksamheten som
flexibel, variationsrik och med stor respekt för
barnet. I ett internationellt perspektiv finns god
tillgång till förskoleverksamhet i Sverige. Men
en av svagheterna enligt OECD-experterna är
avgifterna som skiljer sig mycket åt mellan kommunerna. Enligt OECD-experterna finns det
trots det positiva helhetsintrycket anledning att
vara uppmärksam på kvaliteten med tanke på
konsekvenserna av 1990-talets besparingar.
Ytterligare ett problem anser man vara att vissa
grupper aldrig får del av förskoleverksamheten.
Den 1 augusti 1998 trädde Läroplan för förskolan (Lpfö 98) i kraft. Under 1999 har
Skolverket i enlighet med ett regeringsuppdrag
tagit fram en första bild av det pedagogiska
arbetet i förskolan i relation till läroplanens
mål. Skolverket har haft i uppdrag från regeringen att belysa kvaliteten i förskolans verksam-

het, särskilt avseende verksamheterna för de
yngsta barnen, barn i behov av särskilt stöd
samt arbetet i mångkulturella grupper.
Den trend som kunnat utläsas av nationell
statistik har under 1990-talet visat en minskning
av kostnaderna och därmed ökning av gruppstorlekar och minskning av personaltäthet.
Personalens utbildningsnivå har dock ökat.
Stöd till barn med annat modersmål har minskat kraftigt. År 1998 hade 37 067 barn i åldern
1-5 år som var inskrivna i förskola och familjedaghem ett annat modersmål än svenska.
Under 1990-talet har andelen av barnen i barnomsorgen med annat modersmål än svenska
som får modersmålsstöd minskat betydligt. 1990
fick 57 procent av barnen med annat modersmål än svenska modersmålsstöd. 1998 var motsvarande andel 15 procent.
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• De nya styrdokumenten inom skolan som har
medfört att lätt utvecklingsstörda inte har
samma möjligheter som tidigare att nå grundskolans mål.

Den pedagogiska verksamheten för de
yngsta barnen
För att kartlägga den pedagogiska verksamheten för de yngsta barnen i förskolan har en studie genomförts av pedagogiska institutionen vid
Göteborgs universitet och beräknas pågå till slutet av år 2000. Tjugo kommuner, spridda över
landet, ingår i studien med sammantaget 30
förskolor och lika många arbetslag. Undersökningen riktar sig till ledningspersonal, pedagoger, barngrupper och enskilda barn. De frågor
som fokuseras i studien är: Ledningens och
pedagogernas syn på arbetet med de yngsta barnen i förskolan, mål för verksamheten som man
arbetar efter, hinder och möjligheter att förverkliga detta, hur vardagen ser ut för de yngsta
barnen, barngruppers emotionella karaktär,
barnens möjligheter till lärande, vuxnas engagemang och samspel med barnen, fysisk
omsorg avseende kost, vila och säkerhet.
Studien består av enkäter ställda till arbetslag
och ledning, intervjuer med pedagoger samt
observationer av pedagoger och barn.
Resultaten visar:
• Försämrade ekonomiska villkor och ökad
kompetens.
Ekonomin har stort inflytande på verksamheten. Ett helhetsintryck av pedagogernas och
chefernas upplevelser är att deras arbetsbelastning har ökat och många känner en besvikelse över att inte kunna arbeta efter sina
ambitioner och sin kompetens. Försämring-
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arna har samtidigt lett till en utveckling av
nya kunskaper, kreativitet och förmåga att
lösa problem.
• Nya och fler uppgifter, brist på tid och ökad
medvetenhet.
Ett av de mest framträdande dragen i undersökningen är variationen mellan olika enheter, dels när det gäller hur verksamheten
bedrivs, men också i den egna upplevelsen av
arbetet. Att djupare analysera vari variationerna består och dess orsaker är viktigt i det fortsatta arbetet.
Brist på tid är centralt för många. Ledningens arbetsuppgifter är till stor del administrativa men de anser att deras främsta
uppgift är att vara pedagogiska ledare. Pedagogerna anser sig ha kompetens för sitt arbete men menar att villkoren hindrar dem.
Barngrupperna har ökat i storlek generellt
men för några få arbetslag har inte situationen förändrats. Cheferna har överlag fått en
förändrad arbetssituation vilket har lett till att
arbetslagen har fått nya uppgifter. Nerdragning av ekonomipersonal har också lett till att
vissa uppgifter tagits över av pedagogerna.
Fortsättningsvis är det viktigt att uppmärksamma vad dessa förändringar innebär för barnens hälsa och säkerhet.
Både pedagoger och ledning saknar närheten till varandra. Förändringen av arbetsuppgifter har dock gett utrymme för inflytande
och en ökad pedagogisk medvetenhet. Men
det är en svårighet för cheferna att finna
alternativa vägar för den pedagogiska ledningen.
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• Mål, möjligheter och hinder
Hos pedagogerna framkommer få uttryck för
en ny syn på barns lärande som nyare forskning pekar på. Ledningspersonalen beskriver
däremot i något större utsträckning betydelsen av små barns lärande. Förskolans traditionella mål som trygghet, individuell och social
utveckling för barnen är de mål som lyfts
fram av pedagogerna medan det finns få
uttryck för en ny kunskap- eller barnsyn. Få
pedagoger till skillnad från cheferna nämner
lek i samband med målen.
Pedagogerna beskriver hinder för förverkligandet av målen i första hand i termer av
strukturer och villkor för verksamheten.

Hinder är då barngruppernas storlek och
pedagogernas antal, alltså utanför pedagogens eget inflytande. Ledningen pekar i större utsträckning på pedagogernas brist på tid
för planering, reflektion och för att kunna
möta varje barn. Både pedagoger och ledning
ser pedagogernas kompetens och inställning
till jobbet som en möjlighet att förverkliga
målen. När cheferna pekar på att bristande
utbildning och kompetens kan utgöra ett hinder värderar pedagogerna den egna kompetensen högt. Att använda högskoleutbildad
personal syns inte vara en prioritering i arbetet med de yngsta barnen. Frågan om synen
på hinder för måluppfyllelse bör studeras närmare.
• Läroplanen - en bekräftelse
Läroplanen har ännu inte fått fäste i verksamheten. Flera menar att de ännu inte hunnit
sätta sig in i denna men samtidigt ser många
läroplanen som en bekräftelse av sitt tidigare arbete. Betydelsen av kontinuerlig fortbildning och av möjligheter för diskussion
och reflektion framstår som nödvändig för
implementeringen av läroplanen.
Bilden är inte entydigt negativ då några
arbetslag beskriver oförändrade eller tom förbättrade villkor, ny medvetenhet, nytt och större ansvar samt ny kunskap om de yngsta barnen. En omvärdering av arbetet med de yngsta
barnen och en positiv utveckling av verksamheten finns också beskrivet.
Helhetsbilden av verksamheten bedöms såväl
av pedagoger som ledning ha försämrats under
senare år.
För att bedöma kvaliteten i förskolan i termer
av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
läroplanens riktlinjer och strävansmål ska
Skolverket påbörja ett utvecklingsarbete med
att ta fram modeller för hur detta kan göras.
Dessutom ska ett material utvecklas som syftar
till att stödja förskolans personal i arbetet med
utvärdering och kvalitetsutveckling.

rarna tycker inte att barngruppen är av lämplig
storlek. Lika många tycker heller inte att det
finns tillräckligt mycket personal.
Runt 25 procent av föräldrarna har angivit att
de inte vet om fritidshemmen arbetar med värdegrunden, så som mot mobbning och för
demokrati.
Utifrån dessa resultat kan man fråga sig om
föräldrarna framför allt kopplar kvalitet i fritidshemmen till att de känner sig trygga. Att barngruppen upplevs för stor verkar inte ha någon
negativ inverkan på deras kvalitetsomdöme.
Föräldrarna litar helt enkelt på att personalen
ska se till att deras barn kommer hem ”hela och
rena” oavsett vad de vet om fritidshemmens
innehåll och förutsättningar.
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Kvaliteten i fritidshemmens verksamhet
Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda
barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmet ska också ge barn den
omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna
förena föräldraskap med förvärvsarbete.
Eftersom läroplanen är skriven med utgångspunkt i skolans verksamhet kan den inte gälla
för fritidshemmet på samma sätt som för den
obligatoriska skolan och förskoleklassen men
den ska enligt texten i prop. 1997/98:94 användas i så stor utsträckning som möjligt. Under
1999 har allmänna råd för fritidshemmet utarbetats. De allmänna råden har sin tyngdpunkt
förlagd vid fritidshemmets uppgift som den
finns formulerad i skollagen men har en tydlig
anknytning till Lpo 94.
I enlighet med ett regeringsuppdrag har
Skolverket under 1999 utvärderat kvaliteten i
fritidshemmens verksamhet i förhållande till de
allmänna rådens riktlinjer. I studien ingick
både integrerade och icke integrerade fritidshem. Utvärderingens resultat bygger på besöksintervjuer med personal och barn vid 20 fritidshemsenheter i 20 kommuner. Totalt intervjuades 80 personal (fritidspedagoger, förskollärare,
barnskötare) och 80 barn i åldern 6-12 år.
Genom de kraftiga besparingarna under
1990-talet har villkoren för fritidshemmens
verksamhet dramatiskt förändrats. Bl a genom
att gruppstorlekarna i fritidshemmen har ökat
från 18 barn per grupp till drygt 26 barn.
Utvärderingen visar att fritidspersonalen gör
vad de kan utifrån sina förutsättningar och tror
att de når sina egna mål. Trots att personalen
har stora problem att brottas med tycker de om
sitt arbete, är engagerade i sin verksamhet och
bryr sig om de barn de tar hand om. De lyckas
också skapa en verksamhet där barnen känner
sig trygga.
Utvärderingen omfattade även enkäter om
verksamheten riktade till barnens föräldrar.
Resultatet visar att ungefär 90 procent av föräldrarna känner sig alltid eller ofta trygga när
deras barn är på fritids. Lite drygt 80 procent av
föräldrarna är mycket eller ganska nöjda med
kvaliteten på sina barns fritidshem. Samtidigt
säger 30 procent att kvaliteten blivit sämre de
senaste åren. Endast 14 procent tycker att det
blivit bättre (resten vet ej eller menar att kvaliteten är oförändrad). Runt 60 procent av föräld-

I relation till de allmänna råden för fritidshem och skollag är måluppfyllelsen dålig i flera
avseenden. Utvärderingen lyfter fram tre faktorer som hindrar måluppfyllelse och som kan
relateras till de nedskärningar som drabbat
verksamheten:
- Stora barngrupper.
- Otydlighet kring verksamhetsintegrering med
förskola och skola.
- Dåligt anpassade lokaler. Det behövs fler
mindre utrymmen för att skapa lugn och ro.

I skollagen anges i 2 kap 3 § att barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och
storlek. Och i Skolverkets allmänna råd står att
det ur säkerhetssynpunkt bör vara möjligt för
personalen att ha överblick över barnen. Vid
flertalet besökta fritidshem framhåller personalen att barngrupperna är för stora och att de
känner sig nedstämda över att se sin verksamhet försämras år från år. Barnen pratar mycket
om skrik, bråk och hög ljudnivå. Miljön i fritidshemmen ger inte barnen lugn och ro. Det har
stor betydelse hur stora barngrupperna är om
fritidshemmen ska kunna erbjuda barnen att
välja mellan olika sysselsättningar.
Skolverkets bedömning är att ett utvecklingsarbete kring verksamhetsintegreringen till viss
del skulle kunna motverka effekterna av stora
barngrupper och dåligt anpassade lokaler.
Utvecklingsarbetet bör fokusera fritidshemsverksamhetens legitimitet, ledarskap och arbetsformer för samverkan. Men det är också tydligt
att fritidshemsverksamheten behöver tillförsäk-
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ras mer resurser så att barngrupperna kan minskas.
När det gäller form och graden av integration
visar en utvärdering gjord av Skolverket 1998
att lokalmässig integration har fått stort genomslag. I fem av 12 kommuner uppgav man också
att fritidshem och skola var verksamhetsintegrerade enligt definitionen att arbetslag bestående
av personal från både barnomsorg och skola
planerar och genomför verksamheterna tillsammans.
En vanlig modell för integration är att de
barn som bildar en klass i skolan också bildar
ett fritidshem eller en avdelning inom fritidshemmet och att en lärare samarbetar med en
eller flera fritidspedagoger/barnskötare/fritidsledare i ett arbetslag. I vissa arbetslag fungerar
samarbetet mycket bra och i andra arbetslag
fungerar samarbetet inte alls. Stora variationer
finns även inom skolorna. Vid flera skolor
bedriver fritidspedagogen undervisning i bild,
musik och svenska och då inte enbart för de
barngrupper som fritidspedagogerna arbetar
med på fritidshemstid. I några fall har fritidspedagogerna 11-12 egna lektioner/vecka. Det är
också vanligt att fritidspedagogerna vikarierar
för lärarna. Enligt de fritidspedagoger som
intervjuats deltar däremot lärarna i mycket liten
utsträckning i fritidshemsverksamheten på
eftermiddagen.
Lokalerna är vid vissa skolor/fritidshem utformade så att klassrummen också fungerar som
fritidshem och i andra fall ligger fritidshemmens lokaler i omedelbar anslutning till klassrummen. Enligt fritidspedagogerna har lokalintegrationen i flera fall lett till att fritidshemmen
inte längre har lämpliga lokaler för verksamheten. Vid en del skolor har lokalerna byggts om
för att passa den integrerade verksamheten.
Vid de flesta fritidshem finns förutsättningar i
miljön för en bra utomhusverksamhet men personalen räcker inte till för att utomhusverksamheten ska bli meningsfull.
På många fritidshem arbetar man inte aktivt
med att försöka utjämna traditionella könsrollsmönster mellan flickor och pojkar.
Barnintervjuerna ger bilden att pojkar gör pojksaker och flickor gör flicksaker.
De sociala förhållanden som barnen kommer
ifrån påverkar i hög grad vilken verksamhet
som är möjlig att bedriva vid fritidshemmen vilket ur ett likvärdighetsperspektiv är en allvarlig

kvalitetsbrist som förstärker sociala skillnader.
Någon systematisk utvärdering inom fritidshemmens verksamhet verkar inte ske. Viss
utvärdering med skolans perspektiv som
utgångspunkt sker ihop med skolan i de olika
arbetslagen.
Grundskolan - det genomsnittliga
meritvärdet och spridningen i betygsresultatet har ökat mellan 1998 och 1999.
Var fjärde elev når inte alla mål.
Skolan ska förmedla kunskaper och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt
samhällsliv vilar på - människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor
och män samt solidaritet med svaga och utsatta.
Skollagen föreskriver att utbildningen inom
varje skolform skall vara likvärdig oavsett var i
landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella läroplansmålen att sträva mot respektive att uppnå men det
ska kunna finnas olika vägar för att nå målen.
Normerna preciseras genom kursplanemål och
betygskriterier. Styrdokumenten anger mål i termer av kunskapskvaliteter men ska inte vara styrande för stoff, arbetssätt och arbetsorganisation. Som en konsekvens av att ett nytt betygssystem har införts kan endast jämförelser av
måluppfyllelse mellan 1998 och 1999 göras.
Våren 1998 var det genomsnittliga meritvärdet för elever med slutbetyg från årskurs 9 i landet 201. Elever från de fristående grundskolorna hade ett högre meritvärde, 224, än elever
från de kommunala, 200. Det genomsnittliga
meritvärdet var något högre våren 1999 - 202,1 men spridningen i elevernas resultat i enskilda
ämnen hade ökat. Andelen elever som inte nått
målen hade ökat i stort sett i alla ämnen liksom
andelen elever med betyget Väl godkänd och
Mycket väl godkänd.
Med det nya betygssystemet måste målen för
ämnet vara uppnådda för att betyg ska ges.
Våren 1998 nådde inte 20,4 procent av eleverna
kunskapsmålen i ett eller flera ämnen. Våren
1999 hade andelen som inte nådde målen i ett
eller flera ämnen ökat med drygt två procentenheter till 22,7 procent.
Den högsta andelen som inte nådde målen
hör hemma i storstadskommuner och den lägsta andelen återfinns i glesbygd. Det finns ett
positivt samband mellan kommunernas folk-

Resultatet från de nationella proven - stora
variationer mellan skolor
Även andelen godkända på de nationella proven i engelska, svenska och matematik år 9 har
minskat något mellan 1998 och 1999. Vid proven i engelska och svenska fick störst andel godkänt eller högre - 96 procent 1999 och 98 procent 1998. Sämre blev resultatet i matematik
där 88 procent (90 procent 1998) av eleverna
blev godkända på provet i sin helhet. På ett delprov med problemlösning i matematik blev
endast 71 procent godkända (80 procent 1998).
Genom ett representativt urval av 125 skolor
har provbetygen på de nationella proven i svenska, matematik och engelska kunnat skattas.
Resultatet visar att flickorna uppnår målen i
större utsträckning och att en större andel flickor får provbetygen VG och MVG.
Variationen mellan skolorna är omfattande

och störst i matematik. Det finns skolor där
endast 57 procent av eleverna har provbetyget
Godkänd eller högre i matematik medan alla
elever i andra skolor har uppnått målen.
Variationen mellan skolor är minst i engelska.
För elever med ett annat modersmål än svenska var det 72 procent som uppnådde målen i
alla tre ämnesproven jämfört med 86 procent
bland dem med svenska som modersmål.
Kunskaper i svenska krävs även för att klara
ämnesprovet i matematik. När ämnesproven
förändras mot att fånga mer av elevernas förståelse för ett matematiskt fenomen och inte bara
kunna återge fakta kräver det ofta både att eleven kan förstå längre instruktioner och att eleven kan förklara och motivera egna resonemang. Även elever med läs- och skrivsvårigheter
kan ha svårigheter att prestera bra på uppgifter
som kräver goda läs- och skrivkunskaper.
En analys av faktorer på elevnivå som påverkar resultatet på ämnesprovet i matematik visar
att invandrarfaktorns betydelse för provresultatet varierar mellan skolor. På många skolor har
faktorn att vara född utomlands antingen ingen
inverkan eller positiv inverkan på provresultaten vilket eventuellt kan förklaras av variationer
i ursprungsländer.
Att flickor har bättre resultat vad gäller kunskaper i många ämnen är känt sedan länge.
Skolverkets insamling av resultat från ämnesproven i år 9 - vårterminen 1998 - visar att flickor fick högre provbetyg än pojkar i ämnesproven i svenska och engelska. En nyligen genomförd studie av alla landets grundskolor visar att
pojkar i genomsnitt får lägre medelbetyg än
flickor i år 9 och att den positiva betydelsen av
att vara flicka - i just det här sammanhanget kvarstår när hänsyn har tagits till föräldrarnas
utbildningsnivå och utländsk bakgrund.
Skillnaden i graden av måluppfyllelse är stor
mellan skolor. Störst är variationen enligt
ämnesproven i skolår 9 i matematik. I vissa skolor nådde alla elever målen enligt provbetyget
medan det fanns skolor där mindre än 70 procent nådde målen.
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mängd och andelen elever med flera saknade
betyg vilket antagligen har med befolkningssammansättningen att göra. Elever med
utländsk bakgrund är överrepresenterade bland
de som inte nått målen i årskurs 9.
Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolans nationella program hade minskat till
90,3 procent våren 1999. Av de drygt 9000 elever som inte var behöriga att söka till gymnasieskolans nationella program saknade 42 procent
betyg i ett ämne - majoriteten i matematik -, en
fjärdedel saknade betyg i två ämnen - majoriteten i kombinationen engelska och matematik och 34 procent saknade betyg i alla ämnen.
Den generella bild som Skolverkets studier
ger av studieresultat är att elever med utländsk
bakgrund - även när de är födda i Sverige och
när hänsyn tagits till skillnader som finns i
betygsresultat vid olika social bakgrund - i större
utsträckning än övriga elever har ofullständiga
slutbetyg och lägre medelbetyg. Den stora skillnaden i resultat finns mellan de elever som själva invandrat och övriga.
De elever som varit i Sverige kortast tid hade
de lägsta betygen. Ungefär 800 av eleverna som
gick ut år 9 våren 1998 hade invandrat till
Sverige under grundskolans tre sista år. Av
dessa uppnådde inte 60 procent målen i två
eller fler ämnen. Men statistiken visar också att
18 procent av eleverna med utländsk bakgrund
hade ett meritvärde inom den högsta kvartilen
när de lämnade grundskolan våren 1998.
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Besparingarna har drabbat specialundervisningen
Besparingarna under 1990-talet har haft som
konsekvens att elevgrupperna har blivit större
och lärartätheten minskat. Besparingarna har
drabbat undervisningen mer än andra poster i
skolan och elever med mindre synliga behov
mer än andra grupper.
Besparingarna har fr a drabbat specialundervisningstimmarna och undervisningen i
modersmål och svenska som andra språk.
Besparingarna har inneburit att specialundervisningen har minskat med 29 procent mellan
åren 1991/92 och 1997/98 och att många skolor nu saknar speciallärare. De specialpedagoger som finns används ofta som klasslärare eller
”kompanjonlärare”. Bristen på specialpedagoger har blivit ett hinder för ett kvalificerat stöd
till elever. Elevvårdspersonalen i skolan - fr a
skolläkare och psykologer - har också minskat
under 1990-talet.

Tabell Lärartimmar i grundskolan 1991/92 och procentuell förändring t o m 1997/98 (tusentals timmar)

91/92

Vanlig
undervisning
58 249

Specialunderv.
8 656

Hemspråksunderv.
2 084

Svenska som
andraspråk
2 880

Total procentuell förändring under perioden
91/9297/98

+1,7

-28,6

-38,5

-40,3

En tidsserie från UGU-studien visar att andelen elever med någon form av specialundervisning i grundskolan har minskat under 1990talet efter att ha ökat under 1980-talet.
Besparingarna sammanföll med reformeringen. Vid sidan av de negativa effekterna har
besparingarna också - där de inte har varit alltför kraftiga - lett till ökad samverkan och diskussioner om verksamhet och prioriteringar.
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Gymnasieskolan
Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf
94 lägger fast att gymnasieskolan med den obligatoriska skolan som grund ska fördjupa och
utveckla elevernas kunskaper som förberedelse
för yrkesverksamhet och studier vid universitet
och högskolor m m och som förberedelse för
vuxenlivet som samhällsmedborgare och ansva-

rig för sina egna liv.
Andelen elever som fullföljt gymnasieutbildningen inom fyra år har successivt minskat
under 1990-talet. Av de som gick i år 1 hösten
1992 hade 86 procent fullföljt inom fyra år.
Andelen som fullföljde var 80 procent för de i
år 1 1993 och 74 procent för elever i år 1 1994.
Skolverkets bedömer att minskningen av fullföljandegraden dels beror på att andelen elever
på individuellt program har ökat och att gymnasieutbildningen har förlängts - de tvååriga
utbildningarna har tagits bort. En tredje orsak
kan vara att slutbetyg för elever som avgått från
gymnasieskolan under läsåret inte inrapporterats. En orsak till att elever tar längre tid på sig
för att slutföra sina studier är också att eleverna
i större utsträckning byter program.
Andelen fullföljande är lägst i storstäder och
variationerna mellan kommuner är stora - från
59 till 90 procent. Variationerna är också mycket stora mellan olika program och mellan elever med svensk och utländsk bakgrund.
Fullföljandegraden är högst bland elever som
går naturvetenskapliga programmet och har
svensk bakgrund. Endast 24 procent av nybörjarna i gymnasieskolan som började på individuellt program 1993 hade fått slutbetyg fem år
senare. Skillnaden i slutförandegrad efter tre år
mellan svenska elever och elever med utländsk
bakgrund för de som började gymnasiestudierna 1994 och 1995 var 25 procent. Skillnaden
beror fr a på en låg fullföljandegrad för elever
födda utomlands. 72 procent av elever med
svensk bakgrund som började i gymnasieskolan
1995 slutförde studierna efter tre år. Av elever
födda utomlands slutförde mindre än hälften
studierna efter tre år. Skillnaderna i slutförandegrad minskar till viss del efter fyra år.
Betygsnivån, mätt som genomsnittlig betygspoäng, har ökat något 1997-1999 från 12,6 år
1997 till 12,9 år 1998 och 13,3 år 1999 för samtliga program. Variationen mellan programmen
var 1999 11,1 poäng (fordonsprogrammet) till
14,8 poäng (naturvetenskapsprogrammet).
Betygsnivån har ökat för nästan alla program
men inte så att spridningen mellan dem minskat. Den genomsnittliga betygspoängen var
högre i fristående gymnasieskolor än i kommunala - 15,2 jämfört med 13,3.
Våren 1999 var fyra procent av betygen i kärnämneskurser Icke godkänd (4%), 43 procent
Godkänd (47%), 38 procent Väl godkänd
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(37%) och 14 procent Mycket väl godkänd
(12%). Siffrorna inom parentes avser motsvarande fördelning våren 1998.
Störst andel icke godkända fanns i kursen
svenska B där 5,6 procent fick betyget Icke godkänd och i matematik A där 5,5 procent fick
Icke godkänt. I svenska A var 1,3 procent av
betygen Icke godkänd, vilket tillsammans med
kursen estetisk verksamhet (1,8 procent icke
godkända) var de kurser som flest elever uppnådde godkändgränsen i.
Skillnaden mellan program var stora. Runt en
procent av betygen i kärnämneskurserna på
naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen var Icke godkänd. På bygg-, fordonsoch industriprogrammen var motsvarande
andel 12 procent.
På flertalet gymnasieprogram har flickor
högre genomsnittlig betygspoäng än pojkar.
Hösten 1998 gick drygt 14 000 elever i år 1 i
gymnasieskolan på ett individuellt program d v s 13 procent av samtliga elever i första årskursen. Ett mål för det individuella programmet är att stimulera till vidare studier på ett
nationellt program. Det lyckades också till viss
del. Knappt 38 procent av eleverna som gick i
år 1 på ett individuellt program hösten 1996 var
fortfarande kvar på programmet efter ett år.
Ungefär en tredjedel av eleverna i år 1 på ett
individuellt program hösten 1997 gick inte i
gymnasieskolan ett år senare. Men något fler
gick på ett nationellt eller specialutformat program.
En utbredd uppfattning hos både skolledare
och lärare är att alternativet att gå ytterligare ett
år är sämre än att gå på individuella programmet eller sommarskola för att försöka klara
behörighetskraven till gymnasieskolan.
Under 1999 har Skolverket analyserat gymnasiestatistiken ingående i projektet Elevströmmar
i gymnasieskolan. Olika nybörjargruppers slutförandegrad efter tre - fem år och byten mellan
program, särskilt mellan individuellt program
och nationella program undersöktes.
Två studier, som ger underlag och bränsle för
diskussionen om samverkan, långsiktig planering och grunder för dimensioneringen av gymnasieskolan, har redovisats av Skolverket under
1999. I Dimensionering för vem analyseras
dimensionering, valfrihet av utbildning på gymnasienivå, vägledning och samverkan med
arbetslivet i Sverige och i Finland. Analysen
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visar att det inte finns någon tydlig motsättning
mellan individens val och samhällets behov.
Elevernas sökandemönster följer samhällsekonomins övergripande omvandling. I ett allsidigt urval av nationella program är utgångspunkten att se utbildningsutbudet som en förutsättning för likvärdighet i gymnasieskolan.
För att på lång sikt kunna upprätthålla en
utbildning av hög kvalitet med modern utrustning och lärare med god kompetens är det
nödvändigt att ha en grundläggande strategi för
utbildningsutbudet utifrån lokala behov hävdas
i rapporten.
Gymnasiereformen syftade till att höja kvaliteten i undervisningen genom att avreglera och
decentralisera verksamheten och genom att
konstruera gymnasieskolan så att den skulle
kunna omformas och förändras i den takt som
det var nödvändigt. I en sammanfattande analys
av reformeringen av gymnasieskolan konstaterar Skolverket att skolorna i reformens inledningsskede lade ner stor kraft på de organisatoriska inslagen. En bild är att lärarna överförde
sin tidigare praktik till den nya organisationen
av programmen och att den innehållsliga delen
därmed konserverades. Kursutformningen och
de ökade valmöjligheterna har medfört att gymnasieskolan har öppnats och blivit mer flexibel
jämfört med linjegymnasiet. Elever har i viss
mån kunnat påverka sin studieinriktning
genom val av kurser och fått större möjlighet
att läsa i olika studietakt. Genom att elever från
olika program samläser kurser har skolorna
också kunnat utnyttja sina resurser på ett bättre
sätt. Samtidigt har de olika valen inom gymnasieskolorna inneburit att administrationen av programmen har blivit omfattande och att kostnaden för detta har lett till att det lokala utvecklingsarbetet fått stå tillbaka. En negativ konse-
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kvens av att kursen och kursplanen blev utgångspunkten för reformeringen är att de övergripande målen i läroplanen och programmålen
kom i bakgrunden. I fallstudieskolor som bedriver lokalt utvecklingsarbete utgår arbetet från
en grupp lärare som omfattar och omsätter en
gemensam pedagogisk idé.
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Övergripande kunskapsområden
Skolverkets utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål fokuserar vissa utvalda
övergripande kunskapsområden. De fem kunskapsområden som utvärderats
är - Att se sammanhang
och kunna orientera sig i
omvärlden, Att göra medvetna etiska ställningstaganden, Att förstå och
tillämpa demokrati,
Skapande förmåga och
Kommu-nikativ förmåga.
Totalt har ca 4400 elever i 136 grund- och
gymnasieskolor medverkat i utvärderingen.
Positiva resultat från
utvärderingen är att
ungdomarna har stor
tilltro till sina egna möjligheter att påverka sin
framtid och att de uppvisar värderingar om miljön som ligger väl i linje med läroplanernas
mål. Eleverna visar ett stort engagemang i miljöfrågor och globala problem.
Positiva inslag i resultaten är också att eleverna genomgående - trots brister - vågade använda sina kunskaper i främmande språk och att
det inte tycks finnas något samband mellan skapande förmåga och elevernas sociala bakgrund.
Utvärderingen visar, i vissa avseenden, även
på en betydande kollektiv bredd i elevers
omvärldskunskaper. Det kollektiva kunnandet
är en viktig resurs i arbetslivet men uppmärksammas och belönas inte i skolan. Eleverna
uppskattar arbetsformer där de kan samarbeta
och delta men många elever i år 9 menar att
man måste förhålla sig ”odemokratiskt” för att
klara skolan.
Utvärderingen visar också att eleverna har
svårigheter att få överblick och se strukturer
och sammanhang i de kunskaper som skolan
förmedlar inom de natur- och samhällsoriente-

rande ämnenas ram. För de naturorienterande
ämnena kan det bero på grunda kunskaper när
det gäller begreppsbildningen och för de samhällsorienterande ämnena ett outvecklat orsakstänkande.
Med stigande ålder blir eleverna bättre på att
se sammanhang men de har svårigheter då det
gäller utvecklat orsakstänkande och kritiskt tänkande.
Enligt Lpo94 ska alla elever omfattas av de
demokratiska principerna att kunna påverka, ta
ansvar och vara delaktig. Ett negativt inslag i
resultaten är att eleverna i år 9 och i gymnasieskolans år 3 uttrycker en stark vanmakt p g a
brist på inflytande över sin egen skolgång.
Vanmakten består i att eleverna upplever att de
inte kan förverkliga sina önskningar om ett
meningsfullt lärande som de själva får vara med
och påverka. Samtidigt finns också en skepsis
bland eleverna till ökat ansvarstagande. Men
trots känslan av vanmakt ger eleverna ändå
uttryck för demokratiska värderingar och den
demokratiska kompetensen och moraluppfattningen djupnar med åldern. Och detta också
trots att skolorna i många fall anser sig sakna
redskap för att arbeta med värdegrunds- och
demokratifrågor i undervisningen.
Skolverkets utvärdering visar att flickorna
genomgående lyckas bättre än pojkarna på alla
områden och även när det gäller de övergripande läroplansmålen. I Skolverkets utvärdering av
skolan 1998 avseende läroplanernas mål visar
flickorna bättre resultat än pojkarna när det
gäller engagemang och handlingsberedskap i
miljö- och framtidsfrågor, att göra medvetna
etiska ställningstaganden och skapande förmåga. Delprojektet ”Tema tillståndet i världen” visade också att flickorna presterar bättre än pojkar
på öppna kunskapsfrågor av djupare och mer
komplex natur. Även i Skolverkets utvärderingar
av grundskolan 1992 och 1995 konstaterades ett
”demokratiskt underskott” hos pojkarna.
Utbildningsvillkor i glesbygd
Skolverket har under 1999 kartlagt, analyserat
och värderat utbildningsvillkor i glesbygd.
Projektet har arbetat utifrån ett elevperspektiv
och har genom såväl fallstudier i fyra kommuner som analys av nationell statistik kommit
fram till att elever i glesbygden generellt sett får
en lika bra utbildning som elever på annat håll.
Flera indikationer har pekat på att samarbetet

Arbetsplatsförlagd utbildning - APU
Vid Skolverkets kontakter med kommuner och
skolor angående APU redovisas svårigheten att
få till stånd en arbetsplatsförlagd utbildning
som är kursplanestyrd och inom ramen för programmålen samt omfattar minst 15 veckor.
Programmålens betydelse för en väl genomförd
APU framhålls ofta. Dock lyfter man fram svårigheten för en- och fåmansföretag att kunna
medverka i APU av tillräcklig omfattning. Det
framförs att mindre kommuner klarar att
genomföra APU bättre än större kommuner.
Förklaringen är dels att kontakten med företagare vanligtvis är väl upparbetad på den mindre
orten, dels att mindre kommuner i sitt utbud
inte har de program för vilka det i ett nationellt
perspektiv är svårast att få till stånd arbetsplatsförlagd utbildning på minst 15 veckor. Denna
bild är dock inte helt entydig. Det finns också
en konkurrens om platserna från eftergymnasiala utbildningar, högskolor och AMU.
I kontakterna med företrädare för kommunerna och vid fördjupade samtal med lärare
och skolledare ges en tydlig bild av att APU ofta
inte är kursplanestyrd inom ramen för programmålen utan mer liknar någon form av
praktik. Denna praktik fungerar dock väl utifrån det perspektivet att det ger eleverna en bra
kontakt med arbetslivet. Sett ur det perspektivet
kan praktiken sägas stämma väl med läroplansmålen då det gäller att utveckla social kompetens. Praktiken leder ofta fram till positiva
effekter för eleverna som till exempel olika
typer av ferie- och extraarbete.
Men det finns också ett flertal exempel på väl
genomförd arbetsplatsförlagd utbildning. De
program som är mest framgångsrika med att ge
eleverna APU i tillräcklig omfattning är
omvårdnadsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Det har dock visat sig att omstruk-

tureringar och neddragningar inom vården lett
till svårigheter på sina håll i landet att skaffa
APU-platser på dessa program.
Medieprogrammet och elprogrammet har
stora svårigheter att genomföra APU. Det blir
ofta praktik under ett mindre antal veckor. I
övrigt får utbildningen skolförläggas.
Att få till stånd APU inom estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet anses inte vara angeläget. I anslutning till dessa program rör sig diskussionen om möjligheten att ha ämnesanknuten praktik.
Eleverna upplever det som positivt att få möjlighet att vara på en arbetsplats under utbildningstiden. Det är personligen utvecklande och
kontakter skapas som kan leda till anställning
förr eller senare. Detta är oavsett om det i verkligheten är fråga om kursplanestyrd utbildning
eller praktik.
APU-frågorna är sällsynta i skolplanerna.
Politiker och förvaltningschefer överlämnar i
allmänhet ansvaret för genomförandet av APU
till skolledare och lärare.
Ett område som borde utvecklas är organisation och former för skolans anordnande av
APU. Diskussionen om skolans uppdrag och
vad arbetslivet kan erbjuda måste fördjupas.
Tydligt är att skolan ställer krav på 15 veckor
och kursplanestyrd utbildning. Det har framförts från näringslivets företrädare att skolan
inte kan styra planeringen av APU utifrån kursplanerna. Inom företagen vill man ibland att
eleverna ska utbildas just inom deras område så
att de blir användbara direkt i verksamheten.
Skolan upplevs som ”stelbent” då den hävdar
kursplanestyrningen av APU.
Handledarutbildning genomförs i mycket
varierande omfattning men det samlade
intrycket är att den totalt är av liten omfattning.
Inom omvårdnadsprogrammet sker dock en
kontinuerlig handledarutbildning.
Skolverket har i samverkan med Umeå universitet genomfört en undersökning av den
arbetsplatsförlagda utbildningen.
Undersökningens övergripande syfte har varit
att redovisa vilka kunskaper, färdigheter och
erfarenheter eleverna utvecklar under de
arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen,
samt att värdera dessa med utgångspunkt från
de nationella målen. Undersökningen kommer
att redovisas i en rapport i slutet av mars 2000.
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mellan skola och hem och mellan skola och
arbetsliv fungerade väl i fallstudiekommunerna.
Glesbygdens elever har i vissa avseenden andra
kunskaper än elever från övriga kommuner,
men dessa kunskaper är inte nödvändigtvis
mindre värdefulla. Uppgifter från mottagande
gymnasieskolor tyder inte på några skillnader i
baskunskaper för elever från små respektive
stora grundskolor. Inte heller finns uppgifter
som tyder på att elever från gymnasieskolor i
glesbygd lyckas sämre än andra i högskolan.
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ANT-undervisningen
Skolverkets bedömning är att skolorna idag
uppnår de mål som finns för undervisningen
om tobak, alkohol och andra droger i läroplanerna och kursplanerna. Men målen är lågt
satta relativt de förväntningar som samhället
har uttryckt i bl a folkhälsopropositionen och i
det nationella handlingsprogrammet för alkohol- och drogförebyggande insatser. Dessa förväntningar syns inte tillräckligt tydligt i läroplanerna och kursplanerna.
Skolverkets inspektörer konstaterar också att
de övergripande målen sällan omvandlas till
konkreta mål i de enskilda skolorna och att
kompetensutvecklingen av lärare inom området
i stort sett är obefintlig.
Inspektörernas bedömning är att undervisningen i de besökta skolorna tar för lite hänsyn
till elevernas egna föreställningar om tobak,
alkohol och andra droger. Det saknas kunskaper i skolorna om vad eleverna vet i ämnet och
om deras attityder och vanor. Även om några
skolor hade en bra undervisning inriktad på att
främja hälsa bedrev huvuddelen av skolorna en
traditionell ANT-undervisning byggd på riskerna med tobak, alkohol och droger. Forskning
visar att en fakta- och riskfixerad undervisning
snarare ökar än minskar elevernas nyfikenhet
och vilja att prova alkohol och andra droger.
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Sex- och samlevnadsundervisningen
I den nationella kvalitetsgranskningen gjordes
bedömningen att det bedrivs en bra sex- och
samlevnadsundervisning i tio av 80 besökta skolor. I dessa skolor ligger betoningen på att stödja eleverna och lärarna arbetar med mindre
grupper där både pojkar och flickor får uppmärksamhet. Sex- och samlevnadsundervisningen finns med i flera ämnen och rektor utövar
en självklar styrning. Här finns också ett utvecklat elevinflytande. I nästan hälften av skolorna
får också en del av eleverna en bra undervisning som fokuserar ett främjande perspektiv. I
gymnasieskolan på Barn och Fritidsprogrammet
och Omvårdnadsprogrammet finns obligatoriska och frivilliga kurser i sex- och samlevnad
med ett främjande perspektiv.
I fyra av tio skolor fanns bara sex- och samlevnadsundervisningen inom biologiämnet trots
att läroplanen säger att den ska gripa över flera
ämnen. De flesta skolor hade inga nedskrivna
mål eller arbetsplaner för sex- och samlevnads-

undervisningen. Inspektörerna konstaterar att
läroplanerna behöver göras tydligare beträffande vilka mål som ska gälla för sex- och samlevnadsundervisningen och att personalen måste
lära sig mer om ämnesområdet.
Arbete mot kränkande behandling
Skollagen säger att den som verkar i skolan är
skyldig att aktivt motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden. Den nationella kvalitetsgranskningen konstaterar att det är stor skillnad mellan skolorna från mycket bra lösningar till
avsaknad av handling när det gäller mobbning
och annan kränkande behandling. Handlingsprogram mot mobbning finns i de allra flesta
skolor men de används inte överallt. När det
gäller de äldre eleverna i grundskolan och gymnasieskolans elever saknas det förebyggande
arbetet på många skolor. På skolor som arbetar
framgångsrikt är ledningen tydlig, personalen
har ett brett engagemang och eleverna är delaktiga i processen. Bristen på goda sociala relationer, trygghet, respekt för andras integritet,
delaktighet och brister i den fysiska skolmiljön
kan vara orsaker till att kränkande behandling
uppstår.
Särskolan - få skolor har kvalitetssäkrat
sitt arbete
Under 1999 har Skolverket genomfört utvärderingar av såväl den obligatoriska särskolan som
den frivilliga särskolan. Tre av dessa utvärderingar har varit regeringsuppdrag.
Slutredovisning av uppdraget att utvärdera
lagen om ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång lämnades till regeringen i juni. Skolverket föreslog att lagen skall
göras permanent, eftersom det är naturligt att
föräldrarna, som har det yttersta ansvaret för
sina barn, också har rätt att välja skolform.
Ytterligare ett skäl är skolans värdegrund som
även bör innebära att barn med utvecklingsstörning skall ha rätt att undervisas i samma skolmiljö som andra barn.
Skolverkets utvärdering visar att elever som
med stöd av lagen om ökat föräldrainflytande
över utvecklingsstörda barns skolgång går i
grundskolan i stället för särskolan har stora svårigheter att nå grundskolans mål. För en del
elever sänks kraven och eleverna får arbeta helt
efter individuella mål. Föräldrar upplever det

betygssättning visar resultatet att denna inte är
likvärdig över landet varför det är angeläget att
granska hur betyg sätts i gymnasiesärskolan. Det
är även angeläget med en översyn av bestämmelserna om betyg. Därutöver kan nämnas att
elevernas möjligheter att påverka sin utbildning
varierar starkt mellan program och skolor.
Vuxenutbildningen - större andel godkända
Av eleverna som tagits in i gymnasial vuxenutbildning och där i genomsnitt varje elev påbörjade 4,3 kurser fullföljde 77 procent samtliga
påbörjade kurser 1999. Av de som inte fullföljde avbröt 10 procent samtliga kurser och 13
procent någon men inte alla kurser. Bilden för
hösten 1998 var i det närmaste identisk.
Andelen deltagare i den gymnasiala vuxenutbildningen med betyget Icke godkänt var 6,8
procent 1999 vilket är en förbättring jämfört
med 1998 då andelen var 7,3 procent.
Skolverket har under 1999 ytterligare betonat
vikten av att individens behov och efterfrågan
ska ligga till grund för utvecklingen av vuxenutbildningen. Utbudet bör för den enskilde vara
tillgängligt och möjligt att överblicka. För att
individen ska kunna få tillgång till den utbildning han eller hon vid ett visst tillfälle behöver
måste vuxenutbildningen ingå i en tydlig infrastruktur. Om vuxenutbildningen ska kunna tillgodose individens behov och efterfrågan krävs
att en mångfald av vägar och former för lärande skapas som ger varje individ maximala möjligheter att få tillgång till just den uppläggning
av studierna som passar bäst.
Om varje individ ska kunna planera sin
ämnes- och kurskombination och studera
enskilt, i grupp eller på distans med det stöd
som kan behövas, krävs en vuxenutbildning
som erbjuder stor flexibilitet vad gäller studieomfattning, studietakt och tidpunkt för att
påbörja studierna.
Ytterligare en förutsättning är att individen
har möjlighet att studera året runt och på de
tider på dygnet som passar var och en, där man
har tillgång till datakommunikation och bibliotek och där lokaler och utrustning är anpassade
för studerande med olika funktionshinder. ITstöd och möjligheter till studier på distans ökar
tillgängligheten.
I ett livslångt lärande måste den inlärning
som sker inom utbildningssystemet från försko-
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svårt att genom grundskolans försorg erhålla
tillräckligt stöd för sitt barn med utvecklingsstörning.
I juni månad lämnades redovisningen av
regeringsuppdraget att presentera en samlad
redogörelse för Skolverkets prioriteringar och
planerade insatser i syfte att öka tillsyn, uppföljning och utvärdering av särskolan. Skolverket
avsåg att genomföra tillsyn av den obligatoriska
särskolan i två kommuner, följa upp elever i särskolan på individnivå, utvärdera kunskapsutvecklingen i särskolan och särvux samt att framställa en kunskapsöversikt inom området.
Skolverket lyfte i sin redovisning fram ett antal
detaljerade faktorer, vilka behöver utredas vidare. Sammanfattningsvis visar resultatet att få
skolor har kvalitetssäkrat sitt arbete, vilket bland
annat innebär att skolhuvudmannen inte kan
garantera att eleverna får den tid och det innehåll som avses i styrdokumenten samt att en
tredjedel av lärarna i särskolan inte har adekvat
utbildning.
Även det tredje regeringsuppdraget inom
området, vilket avsåg särvux, redovisades i juni.
Uppdraget innebar att följa upp hur kommunerna når upp till målen för vuxenutbildning
för utvecklingsstörda samt att föreslå åtgärder
för att kvalitetssäkra särvuxundervisningen.
Resultatet visar att det finns stora brister bland
annat vad gäller undervisningstid och utbildningens genomförande enligt styrdokumenten
och att det därför är mycket angeläget att vidta
åtgärder för att kvalitetssäkra utbildningen.
Skolverket planerar med anledning av detta att
göra en särskild tillsynsinsats inom särvux samt
en översyn av kursplanerna för särvux.
Dessutom föreslogs en översyn av ett antal
bestämmelser i skollagen och särvuxförordningen.
I övrigt har Skolverket under år 1999 genomfört utvärderingar av fyra program i gymnasiesärskolan. Den första utvärderingen färdigställdes i februari och avsåg Hotell- och restaurangprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt det Estetiska programmet. Den
andra, vilken behandlade Naturbruksprogrammet, slutfördes i december månad. Resultatet
visar bland annat att det är angeläget med en
kursplaneöversyn, främst vad gäller vissa kärnämnen. Dessutom bör B-kurserna tas bort,
eftersom de generellt sett anses ligga på en alltför hög nivå för särskolans elever. När det gäller
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la och genom livet utgå ifrån individens tro på
sin egen förmåga och vilja att utvecklas.
Glädjen att utvecklas och lära är beroende av
ett självförtroende och en övertygelse om att
det går att lära. Många vuxna saknar emellertid
denna övertygelse och bär med sig dåliga erfarenheter från tidigare misslyckanden bl a i skolsituationer. En viktig uppgift för vuxenutbildningen är därför att stärka självförtroendet och
återskapa lust att lära.
Utbildningens innehåll och arbetsformer ska
anpassas till vuxnas erfarenheter och behov.
Detta innebär att individen behandlas som
vuxen med livserfarenhet av värde och med förmåga att ta ansvar. Det innebär också att inlärningen anpassas till den vuxnes villkor och bygger på och planeras utifrån värdering av förkunskaper och resultat av validering.
En anpassning av studieuppläggningen ska
ske till individens förkunskaper, studie- och livserfarenheter, livssituation och självförtroende.
Detta ställer stora krav på lärares yrkeskunskaper och utbildningens organisation. Av vikt är
emellertid också att tillgodose individens behov
av grupptillhörighet och möjlighet att reflektera över sitt lärande tillsammans med andra.
Två studier har genomförts av externt anlitade experter för Skolverkets räkning. De har
lämnat slutrapporten ”Kunskapslyftet och den
kommunala utvärderingen (en förstudie)” samt
”Lokala kurser (i vuxenutbildningen)”.
Rapporterna är av olika karaktär och utgör
underlag för fortsatt arbete och utveckling
Rapporten Komvux - ett demokratiskt projekt
ger en i huvudsak positiv bild av funktionshindrades möjligheter att studera i komvux. Komvux
som helhet är förhållandevis tillgängligt för
funktionshindrade som är väl representerade
bland de studerande. Dessa gruppers deltagande har dessutom ökat under 90-talet. Under
perioden som kommunerna haft huvudmannaskapet för skolan har deltagandet bland de
”resurssvaga” funktionshindrade vuxengrupperna ökat.
Men fortfarande har vuxna funktionshindrade en lägre utbildningsnivå än andra. Totalt sett
är andelen med låg utbildning i alla funktionshindrade grupper högre än i hela befolkningen
och även då hänsyn tas till ålder. Minst 10 procent färre i många funktionshindrade grupper,
än jämnåriga i befolkningen i stort, har 3-årig
eller eftergymnasial utbildning. ”Utbildnings-

behovet” bland funktionshindrade lågutbildade
grupper är därmed stort.
En utvärdering av särvux har genomförts.
Den visar att utbildningen till stor del inte
genomförs i enlighet med intentionerna i de
nationella styrdokumenten. Eleverna har stort
inflytande över sin utbildning men får ytterst
begränsad undervisningstid per vecka.
Rapporten föreslår att tillsyn görs av utbildningens omfattning i tid i förhållande till dess kvalitet och elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen, samt av hur betyg sätts i särvux. En översyn av kursplanerna för särvux förordas också.
En studie har genomförts där avsikten har
varit att bedöma om deltagare i vuxenutbildningen spetsar sin formella kompetens eller
breddar den - Lyft eller bredd?. Resultatet visar
att drygt 61 500 personer eller ca 33 procent av
de kortutbildade studerade i sådan omfattning
att ett nivålyft kom till stånd. Skolverket bedömer att de statliga medel som satsats för att
anordna utbildning och det särskilda utbildningsbidraget har haft avsedd effekt. Att den
äldsta personen som gjort ett nivålyft var 78 år
och att nästan 2000 personer som erhöll en
högre utbildningsnivå efter studier i kommunal
vuxenutbildning var 50 år eller äldre är en
spegling av det livslånga lärandet. Personer
födda utomlands hade färre nivålyft än personer födda i Sverige. En förklaring kan vara att
motiven för att studera i kommunal vuxenutbildning är olika och att invandrareleverna i
större utsträckning deltar för att lära sig svenska
och förstå det svenska samhället.
Under året har en studie av några kommuners arbete med rekrytering av kortutbildade
och genomförande av orienteringskurser gjorts.
Studien publiceras i början av år 2000.
Skolverket har också initierat en studie som
belyser genusperspektivet i vuxenutbildningen
mot bakgrund av satsningens jämlikhetsperspektiv och vilka konsekvenserna blir för kvinnor och män som vuxenstuderar. Studien
påbörjas vid årsskiftet.
Vuxenutbildningen - kommunernas satsning på utvecklingsarbete
Kommunernas arbete med att utveckla vuxenutbildningen präglas av att många kommuner
idag prövar och söker nya vägar. Detta innebär
inte att Skolverket kan peka ut någon kommun
som har hunnit med ett utvecklingsarbete över

Personalens kompetens och
kompetensutveckling
Barnomsorgen - utbildningsnivån
har höjts
En av de viktigaste förutsättningarna för kvalitet
i barnomsorgen är personalens kompetens.
Utbildningsnivån bland de anställda i barnomsorgen har höjts under hela 1990-talet.
Personalen i barnomsorgen är i allmänhet välutbildad och endast enstaka procent av de
anställda i förskolor och fritidshem saknar
utbildning för arbete med barn. Besparingarna
som har lett till större barngrupper och färre
vuxna har också lett till att kommunerna
anställt fler förskollärare än barnskötare än tidigare. Andelen med pedagogisk högskoleutbildning har ökat i förhållande till barnskötare och
personal med annan utbildning och uppgick
1997 till 60 procent av samtliga anställda. Även

bland dagbarnvårdare har utbildningsnivån
höjts och 1998 hade 72 procent en utbildning
för arbete med barn. Nästan all personal - 99
procent av årsarbetarna - har någon form av
utbildning för arbete med barn. Den vanligaste
utbildningen bland personalen i förskolor är
förskollärarutbildning följt av barnskötarutbildning.
Variationen mellan kommuner är relativt
liten när det gäller personalens utbildningsnivå
på kommunala förskolor. Utbildningsnivån är
något lägre på enskilda förskolor. I barnomsorgen är 95 procent av de anställda kvinnor.
Antalet inskrivna barn per årsarbetare var
1998 5,7 vid både kommunala och enskilda daghem. Antalet har ökat något sedan 1996 vid de
kommunala daghemmen och minskat något vid
de enskilda. Eftersom insatser från föräldrar
inte medräknas i siffran har sannolikt de enskilda daghemmen tillgång till fler vuxna per barn
än de kommunala. Antalet barn per årsarbetare
varierar från 4,2 till 9,4 mellan kommunerna.
1998 gick det i fritidshemmen i genomsnitt 15,4
barn per årsarbetare jämfört med 12,4 barn
året innan. Sedan 1990 har antalet nästan fördubblats.
Grundskolan - nationellt har andelen lärare
med pedagogisk kompetens minskat något
89 procent av årsarbetskraften i grundskolan
bestod 1998/99 av lärare med pedagogisk kompetens vilket är en minskning med två-fyra procentenheter för samtliga kommungrupper i förhållande till året innan. I 21 kommuner ökade
andelen lärare med pedagogisk utbildning
något. Den högsta andelen lärare med pedagogisk utbildning finns i större och medelstora
städer. Andelen lärare utan pedagogisk utbildning har ökat från 7 till 11 procent mellan åren
1992 och 1998.
Nästan alla lärare tycker att arbetsbelastningen har ökat under 1990-talet. Lärarna upplever
fler arbetsuppgifter, tidsbrist, splittrade och
svaga elever och stora klasser. Den svenska skolan blir alltmer mångkulturell men bara 25 procent av lärarna tycker sig kunna tillräckligt om
integrering av olika kulturer i skolan. Hälften
av lärarna tycker också att de saknar kunskaper
om det elevsociala arbetet. I glesbygd finns fler
obehöriga lärare och här upplever också fler
lärare att de inte kan tillräckligt om integrering
och om elevsocialt arbete.
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alla tänkbara områden. Skolverket kan konstatera att allt fler kommuner arbetar med såväl
organisatoriska som pedagogiska utvecklingsprojekt. Samverkan mellan utbildningssektorn
och arbetsmarknadssektorn i kommunerna fortsätter att utvecklas, nya politiska ansvarsfördelningar prövas också. Idag använder sig flertalet
kommuner av olika utbildningsanordnare som
bidrar till många olika alternativa vägar för individerna. Pedagogisk förnyelse ser vi framför allt
i en ökning av distansutbildning och ökade
möjligheter till ett flexibelt lärande. Möjligheten för individerna att starta sin utbildning
under hela året ökar, liksom utveckling av mer
handledda och öppna studieformer som ibland
benämns lärcentra eller kunskapshus.
Gemensamma informations- och vägledningscentra mellan vuxenutbildning och arbetsförmedling byggs upp i många kommuner.
Kommuner som arbetar med validering och
som därmed ger en möjlighet för individen att
få sina kunskaper värderade före eller i samband med sin utbildning prövas av allt fler. Den
del av utvecklingsarbetet som verkar svårast att
hitta positiva lösningar på är hur vuxenutbildningen i högre grad kan framstå som ett alternativ även för män.

29

Bilder av barnomsorg, skola och vuxenutbildning
30

Under 1998 har Skolverket påbörjat revidering av kursplanerna i modersmål och svenska
som andraspråk. I samband med det arbetet
har Skolverket haft kontakt med ett stort antal
kommuner och därigenom fått en mängd aktuell information om undervisningssituationen
för elever med invandrarbakgrund. Bilden är
splittrad och på många håll upplever lärare och
skolledning att man har stora svårigheter när
det gäller att erbjuda nyanlända elever med
bristande skolbakgrund och begränsad språkfärdighet i svenska det stöd de behöver. Men
det finns samtidigt även tydliga tecken på att
det är vanligt med en i vid mening god lärandemiljö på just de skolor som har många elever
med annat modersmål än svenska. Sådana skolor kännetecknas av en tydlig ledning, en
öppen atmosfär och en inställning att alla barn
ska nå de uppställda målen. Samma bild finns
också i Utbildningsinspektörernas rapport från
Nationell kvalitetsgranskning av skolan.
I grundskolan är ungefär 75 procent av de
anställda kvinnor. Manliga lärare saknar pedagogisk utbildning i större utsträckning än
kvinnliga lärare och skillnaden har ökat.
Antalet behöriga förstahandssökande till
lärarutbildningen har mer än fördubblats
under 1990-talet. Men antalet sökande till lärarutbildningen i matematik och naturvetenskapliga ämnen eller till yrkesämnen i gymnasieskolan motsvarar långt ifrån behovet. Det finns en
obalans mellan behovet av lärare i vissa ämnen
och intresset för att söka dessa lärarutbildningar.
I Skolverkets SAMBA-studie har betydelsen av
skolans lärarresurser för skolprestationerna
undersökts. Resultatet visar att omfattningen av
resurser generellt bidrar litet till att förklara
variationen i medelbetyg mellan landets skolor.
Istället är det framförallt faktorer relaterade till
hemmets bakgrund, som föräldrarnas utbildningsnivå, som dominerar i betydelse för att
förklara under vilka skilda förutsättningar som
landets skolor arbetar. Men studien visar ändå
att tillgången till lärarresurser i vanlig undervisning faktiskt har effekter för skolans medelbetyg och andelen elever med fullständiga betyg.
Effekterna är positiva och något starkare på skolor i områden där utbildningsnivån i hemmet
är låg eller där invandrartätheten är hög, d v s
två faktorer som utifrån ett skolperspektiv försämrar verksamhetens förutsättningar.

Resultatet visar att det finns ett positivt samband mellan utbildningsbakgrund i hemmen
och skolornas medelbetyg och att det sker en
viss kompensatorisk resurstilldelning. Skolor
med lägst utbildningsnivå i hemmen tilldelas i
genomsnitt ett större antal lärarveckotimmar
per elev än de mer gynnade skolorna.
För läsåren 1992/93, 1993/94 och 1994/95
var det en skillnad på 25 procent i resurstilldelningen av lärarveckotimmar/elev mellan den
grupp skolor som hade besvärligast förutsättningar och den grupp som hade de mest gynnsamma förutsättningarna. Skillnaden mellan
enskilda skolor är ännu större.
Gymnasieskolan - andelen lärare utan
pedagogisk utbildning har ökat och varierar
stort mellan kommunerna
Andelen lärare i gymnasieskolan utan pedagogisk utbildning har stegvis ökat under 1990talet. Andelen hade genomsnittligt för samtliga
kommuner ökat från 9 procent 1993 till 17 procent 1998. Andelen lärare utan lärarutbildning
har varierat stort mellan kommunerna. Mindre
kommuner har haft en större andel lärare utan
lärarutbildning än större kommuner.
Fristående gymnasieskolor har haft en större
lärartäthet men betydligt större andel lärare
utan lärarutbildning än de kommunala gymnasieskolorna. Hösten 1997 saknade 42 procent av
lärarna vid de fristående gymnasieskolorna
pedagogisk utbildning.
Enligt en intervjustudie med gymnasielärare
framkom kompetensbrister när det gäller värdegrundsfrågor. Många gymnasielärare menade
att värdegrundsfrågor varken hade tagits upp i
lärarutbildningen eller vid fortbildning.
Gymnasielärarna uttryckte också en stor osäkerhet och ovana när det gäller uppföljning och
utvärdering av arbetet med värdegrundsfrågor.
Vuxenutbildning - andelen lärare utan formell utbildning har ökat
Andelen lärare utan formell lärarutbildning har
fördubblats i komvux - från 12 procent 1992 till
24 procent 1998. Andelen utan pedagogisk
utbildning var relativt oförändrad fram t o m
1996 men har ökat betydligt under de senaste
åren. Andelen lärare utan pedagogisk utbildning varierar betydligt mellan kommunerna från att alla lärare har pedagogisk utbildning
till att 73 procent inte har det.

enskilda lärare fått begränsat utrymme i de prioriteringar som görs av skolledningar och
arbetslag. Flera menar att det finns behov av
kompetensutveckling och ämnesfördjupning
som en del i en mer medveten karriärutveckling för enskilda lärare.
När det gäller vilken målgrupp eller aktör
som står i fokus för satsningarna för kompetensutveckling visar intervjuerna en tydlig fokusering på skolan och/eller arbetslaget. Den
enskilde läraren framträder inte lika tydligt som
målgrupp vilket sammanhänger med att den
ämnesorienterade utvecklingen inte har en så
framskjuten position i skolans kompetensutveckling. Andra personalgrupper inom skolan,
som ex vis fritidspersonal diskuteras endast i
den mån de ingår i arbetslag eller verksamhet
där lärare också ingår.
Intervjuerna pekar på omfattande behov av
och efterfrågan på kompetensutveckling inom
skolan. Detta skall ställas mot de begränsade
resurser som faktiskt står till förfogande och
som tvingar fram tydliga prioriteringar och val
inom skolenheten och arbetslaget. Detta kan
leda till undanträngningseffekter där vissa typer
av kompetensutveckling får ett begränsat utrymme inom de ramar som dras upp av skolledning
och arbetslag. Detta kan ha drabbat den ämnesorienterade kompetensutvecklingen.
Att skapa värde för de knappa resurserna - tid
och pengar - som finns gör att man inom skolan letar efter tids- och kostnadseffektivitet i
utförandet. Därför finns intresse för utförande
på plats i skolan för en större grupp, distansutbildning med stöd av IT och gemensamt upphandlade utbildningar, ex vis i regi av regionala
utvecklingscentra. Enligt intervjuerna finns
begränsningar i både utbudet av kompetensutveckling och i informationen om utbudet men
den avgörande framgångsfaktorn för lyckad
kompetensutveckling som kan överbrygga
andra hinder är ändå intresse och engagemang
hos skola och lärare.
Uppföljning av kompetensutvecklingsinsatser
i samband med de nya läroplanerna tyder på att
ansvaret för såväl planering som genomförande
i högre utsträckning ligger på förvaltningsnivå
när det gäller Lpfö 98, än när det gäller Lpo
94. Verksamhetsnivån verkar dock också ha fått
ett mycket stort ansvar för både planering och
genomförande. Det är vanligare att kommunerna har en dokumenterad plan för kompetensut-
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Kompetensutveckling - stort behov inom
många områden
Inom ramen för Högskoleverkets regeringsuppdrag att i samråd med Skolverket utveckla redovisningen av utbudet av kompetensutveckling
för lärare, har en kartläggning av behov och
genomförande av kompetensutveckling gjorts.
Kartläggningen visar att kompetensutveckling
genomförs för och beställs av samtliga nivåer
inom skolan - från skolförvaltning till skolenhet,
arbetslag och enskilda lärare. Vissa kommuner
har centrala organ för att forma skolans kompetensutveckling medan man i andra kommuner
helt lägger dessa frågor på skolenheten
och/eller arbetslaget.
Intervjuerna ger en bild av skolans kompetensutveckling som en integrerad del av utvecklingsarbetet inom skolan snarare än en traditionell fortbildning för lärare och där kompetensutveckling kan definieras som ”allt som stödjer
och underlättar elevers lärande”. Den nya synen
på kompetensutveckling kommer till uttryck
genom att kurser och seminarier arrangerade
utanför skolan i ökad utsträckning ersätts med
längre utvecklingsprojekt som genomförs på
skolan och där kompetensutveckling utgör en
del av arbetet. Synsättet är dock inte självklart
och accepterat inom skolan som helhet.
Intervjuerna visar på en stor bredd i den
kompetensutveckling som efterfrågas vad gäller
innehåll, utformning och upplägg. En betydande del av efterfrågan hänger samman med det
omfattande förändringsarbete som pågår i skolan. Förändringsarbetet aktualiserar kompetensutvecklingsbehov vad gäller bl a läroplan och
värdegrund, lärarrollen, arbetslagens arbetsformer, elevens arbetssätt och ansvarstagande, former för lärande samt betygssystem och -kriterier. Hit hör även kompetensutveckling kring specifika kunskapsområden som sammanhänger
med omstöpningen av skolan. Det kan röra kvalitetsfrågor, ledarskap, teambildning, utvärderingsmetodik, m m. En annan typ av kompetensutveckling rör nationella satsningar kring
olika områden - barn i behov av särskilt stöd, IT
i skolan, internationaliseringen, jämställdhet,
mångkulturella frågor, etc. Ett viktigt område är
också satsningar på ämnesbreddning och behörighetsgivande utbildningar, ex vis för specialpedagoger och ämneslärare. Enligt intervjuerna
har den ämnesorienterande fördjupningen för
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vecklingsinsatser i samband med genomförandet av Lpfö 98.
I princip alla landets kommuner har, fram till
och med vårterminen 1999, genomfört informations- och fördjupningsinsatser i samband
med de nya läroplanerna och insatserna kommer att fortsätta. De vanligaste områdena för
fördjupningsinsatser har varit och kommer att
vara värdegrunden i läroplanerna, främst i Lpfö
98. Andra vanliga områden är arbetet med målformulering, pedagogisk planering, uppföljning, utvärdering och dokumentation. När det
gäller de fördjupade kompetensutvecklingsinsatserna verkar det som att de verksamhetsformer som deltagit och kommer att delta gemensamt, är de verksamheter som omfattas av
samma läroplan. Det vill säga - förskolan kring
Lpfö 98 för sig och förskoleklassen, fritidshemmet samt grundskolan kring Lpo 94 för sig.
Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att kompetensutvecklingsinsatser i samband med införandet av de nya läroplanerna har bedrivits mest
intensivt inom förskolan.
Det problem som de flesta kommuner
uttrycker i samband med planeringen av sina
kompetensutvecklingsinsatser är bristen på tid
och små möjligheter att kunna samla olika
yrkeskategorier till gemensam kompetensutveckling. Andra problem som kommunerna har
upplevt är att personalen i dag har en stor
arbetsbelastning och att kompetensutvecklingsinsatser kring de nya läroplanerna får trängas
med kompetensutveckling inom andra områden.
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Arbetssätt - arbetsformerna håller på
att ändras
Från Skolverkets projekt Skola i utveckling
framträder en bild där skolan, oavsett utvecklingsområde, genomgår en förändring i organisation, arbetssätt och relationer. Man prövar
nya vägar att organisera arbetet, arbetar i
arbetslag, med åldersintegrerade grupper etc.
Arbetsformerna går från schemastyrt till uppgiftsstyrt. Samtal, gruppsamtal, etiksamtal, värderingsövningar, samtal i alla former blir allt
väsentligare inslag. Lärare och elever får nya
roller. Tids- och rumsstrukturer tenderar att
upplösas.
Rektorer och eldsjälar har viktiga roller i att
driva på, skapa förutsättningar och entusiasmera. Förankring och delaktighet för alla som

arbetar i skolan är väsentliga inslag - man måste
äga både problem och lösningar. Stöd från rektor men också utifrån är viktigt. Tiden beskrivs
som det allt överskuggande problemet, utvecklingsarbete tar tid, inte minst för samtal och
reflektion. Erfarenhetsdelning och horisontellt
lärande blir allt viktigare inslag i kompetensutveckling.
Distansundervisning och alternativa undervisningsformer förekommer i en allt ökande
omfattning både i grundskolan och gymnasieskolan. Skolverkets kartläggning 1999 visar att
det finns distansundervisning i åtminstone ett
40-tal kommuner. Kommunerna är antingen
små, mindre än 20 000 invånare, eller stora,
mer än 50 000 invånare. Motiven för distansundervisning uppges vara att öka utbudet, tillgängligheten och likvärdigheten.
Distansundervisning kan också förekomma
för att utveckla arbetssätt eller för att tillgodose
individuella behov - för att ge stöd till svaga och
duktiga elever. Distansundervisning ger också
utlandssvenska barn och ungdomar möjlighet
att få svensk undervisning. Det finns tecken på
att den ökande lärarbristen påskyndar införandet av distansundervisning.
IT-utvecklingen i skolan - en självklarhet
med krångel
Under 1990-talet har IT blivit en självklar - om
än inte huvudsaklig - faktor i ett förändringsarbete i skolan. I många kommuner ser man skolutveckling nästan synonymt med IT-satsningar
och det finns ett intresse bland flertalet lärare
att använda IT. Forskare tror att IT kommer att
ha en omvälvande kraft i skolan men menar att
förändringen förutsätter fortbildning och förändring av lärarutbildningen.
Förutom kompetensbrist är andra problem
krångel med tekniken och att lärarna upplever
att de tappar kontrollen över elevernas inlärning när de använder Internet.
Forskningen om IT:s effekt på elevers inlärning ger ofta motsägelsefulla resultat p g a att
inlärningsbetingelserna ofta ändras på flera sätt
samtidigt. Men för barn och ungdomar med
funktionsnedsättningar - rörelsehinder, autism,
dyslexi, m fl - står det klart att IT på många sätt
kan underlätta skolarbetet. IT är särskilt viktigt
för elever som har svårigheter att skriva. Man
ska självklart inte mot bakgrund av de motsägelsefulla resultaten avstå från att använda IT i

Skolors arbete med jämställdhet
I vissa ämnen, inom teknik och naturvetenskapliga ämnen och idrott, är det relativt vanligt
både i förskolan och skolan att dela flickor och
pojkar i skilda undervisningsgrupper. Motiven
för detta är bl a att pojkar och flickor ska få ta
för sig och utveckla sina egna lärandestrategier
på områden där det andra könet antas vara
dominant. På skolor där insatser görs för att
förändra och anpassa undervisningen i teknik
och naturvetenskapliga ämnen tycks flickors
deltagande öka. I en tredjedel av de skolor som
undersökts vad gäller sex- och samlevnadsundervisning arbetar man med smågrupper,
antingen blandade eller könshomogena.
Påfallande många skolor satsar på ”att stärka
tjejerna” i samtalsgrupper för flickor medan
inget liknande görs för pojkarna. Samma
undersökning visar att samspelet mellan flickor
och pojkar är gott på skolor som satsar på
gemensamma aktiviteter där pojkar och flickor
lär känna varandra.
Utvecklingen av jämställdheten gynnas av att

båda könen är gott representerade. Många skolor arbetar för att utveckla ett främjande perspektiv med reflekterande samtal. Tid till reflekterande samtal efterfrågas av många elever som
också påtalar bristen på dialog. Likaså efterfrågar lärare fortbildning i samtalsmetodik,
kunskap om hur man genomför värderingsövningar och fördjupar diskussionen
med barnen/eleverna.
Skolsamarbetet inom EU och
svensk skolutveckling
Skolverket har haft i uppdrag att redovisa sitt arbete med att följa och kartlägga
hur skolsamarbetet inom EU påverkar
svensk skolutveckling och om det
behövs informationsinsatser.
Resultaten från en kvalitativ studie
bekräftar tidigare kunskap om skolutveckling som något mycket komplext
och som behöver ges tid. Skolutveckling i europeisk regi d v s med ännu en nivå
att ta hänsyn till, komplicerar processen. Vid
europeisk skolsamverkan är själva skolutvecklingsuppdraget dessutom oklart, svårfångat och
delvis dolt i EU-retoriken. Verkliga möten, med
gemensam reflektion värd namnet mellan europeiska partnerskolor, saknas ofta. Intresset för
internationalisering är mycket stort på skolnivå,
så också den individuella betydelsen för berörda lärare (ofta eldsjälar) och elever men de faktiska resultaten på skolnivå beror inte sällan på
tillfälligheter och olika lokala förhållanden.
Byråkrati från övre nivåer, dominans av formfrågor över innehållsfrågor, slumpmässiga val av
skolpartners, konkurrerande projekt på skolnivå, svagt stöd från berörda skolledare, isolerad
roll för drivande eldsjälar, svag förankring på
skolnivå, för lite användning av hittills gjorda
erfarenheter är några av de huvudfaktorer som
komplicerar europeisk skolsamverkan.
Självvärdering på lokal nivå är en av flera svaga
länkar i helheten. Sned geografisk fördelning
sett till landet som helhet är dessutom ett hot
mot likvärdigheten i sammanhanget och kräver
ett individuellt ansvar från nationell nivå för
vissa skolor (särskilt för glesbygds- och landsbygdsskolor) så att de kan nå de internationella
målen.
Lokal självvärdering behöver utvecklas inom
ramen för det europeiska skolsamarbetet.
Skolor som deltar behöver få kompetensutveck-
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undervisningen. IT kommer att öka variationen i undervisningen, göra material mer lättillgängligt och färskare, underlätta kommunikation och skrivande samt öka biblioteksresurserna även om IT inte kommer att infria förväntningarna om en pedagogisk revolution.
Mycket talar för att
IT kommer att medföra radikala förändringar både inom
och utanför skolan.
Antalet datorer i skolan har ökat kraftigt
mellan 1993 och 1999.
I grundskolan delade
10 elever på en dator
1999 - en förändring
från 38 elever per dator
1993 - och 86 procent
hade tillgång till
Internet. I gymnasieskolan har datortätheten varit högre och tillgången
till Internet större under 1990-talet. I de kommunala gymnasieskolorna delade 5 elever på en
dator och 95 procent hade tillgång till Internet.
I de fristående gymnasieskolorna var datortätheten betydligt högre - 3 elever per dator.
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Utveckling av resultatstyrningen i
kommunerna
Enligt Skolverkets fallstudier gör kommunerna
fler utvärderingar av bättre kvalitet men produktionen är fortfarande ojämn såväl till kvantitet som kvalitet. Kommunerna har kommit en
bra bit på väg med strategin för utvärdering
och flera kommuner har en plan för utvärderingsverksamheten där det anges vem som ska
göra vad. I studien görs bedömningen att man i
kommunerna inte kommit lika långt vad gäller
en verksamhetsidé för utvärdering. Kommunerna säger sig diskutera utvärdering och nyttan med utvärdering men har fortfarande inte
integrerat utvärderingsverksamheten i den dag-

liga verksamheten och den ses som mer tärande
än närande. Utvecklingen har i allmänhet kommit längre inom förvaltningen än ute på skolorna.
Motivationen för att arbeta med utvärderingsverksamhet anses hög för alla grupper utom för
lärarna. Kompetensen anses hög bland förvaltningstjänstemän och rektorer men betydligt
lägre bland lärare och politiker. Intervjupersonerna har ansett att ”flaskhalsarna” för att
komma vidare med att utveckla resultatstyrningen fr a är lärarnas motivation och därmed svårigheten att förankra utvärderingsverksamheten
som en naturlig del av skolverksamheten.
Skillnaden mellan politikernas låga utvärderingskompetens och extremt höga motivation
anges som ett problem. Politikerna anses av

10
8
6
4
2

Kompetens
Motivation

Lä

ra

re

er
or
kt
Re

.tj
rv
Fö

äm

nd

än

.p

st

ol

0

N

Bilder av barnomsorg, skola och vuxenutbildning

ling i och modeller för att värdera och uttala sig
om resultaten av projektverksamheten. Även på
nationell och europeisk nivå tycks utvärdering
behöva bli ett mer använt medel för information och styrning. Aktiva mottagare och användare av utvärderingsresultaten är viktiga för att
säkra en successiv kvalitetsutveckling av det
europeiska skolsamarbetet.
Bättre nationell koordinering länder emellan
tycks också behövas för att undvika att planerade samverkansprojekt spricker p g a avslag för
en av partnerländerna.
Skolverket behöver bl a hävda likvärdigheten
mera tydligt så att inte den geografiska olikheten består ifråga om skolor som har respektive
inte har europeisk skolsamverkan som sätter
spår i klassrummet.
Sveriges ordförandeskap i EU första halvåret
2001 bör kunna utnyttjas av både Skolverket
och Internationella Programkontoret för att på
olika sätt främja internationalisering i skolorna.
Internationella Programkontoret bör eftersträva en så stor tydlighet som möjligt gentemot
skolorna. EU-områdets enorma informationsutbud ställer alldeles särskilda krav på Programkontoret att ge ”skolsverige” en sorterad och
riktad EU-information så att skolor kan manövrera sig vidare på egen hand. Önskvärt är att
det pratas mera pedagogiskt innehåll och mindre form. Skolor behöver göras medvetna om
konsekvenserna av sina presumtiva partnerval
vid sina kontakter med Internationella
Programkontoret.
En fallstudiekommuns försök med s k EU-guider är ett av studiens mycket goda exempel och
väl värt att ges spridning.

Kommentar: 1 = mycket låg kompetens respektive
motivation.
10 = mycket hög kompetens respektive
motivation.
flera bedömare ha en för stark tro på att problem kan lösas med utvärdering. Andra flaskhalsar för att utveckla resultatstyrningen rör
främst tid och resurser men är också av administrativ typ, t ex läraravtal. Kommunerna är
mycket beroende av externt stöd för att inte
utvärderingsverksamheten ska självdö.
Kommunernas uppföljning och utvärdering
av verksamheten för de yngsta barnen
För att få en överblick av kommunernas eget
arbete med kvalitetsutvecklingen i verksamheten för de yngsta barnen, barn i behov av stöd
samt mångkulturella grupper har uppgifter
samlats in, via en enkät ställd till barnomsorgsansvarig i samtliga kommuner och kommundelar, om kartläggning, uppföljning eller utvärdering av verksamheten genomförts under de
senaste åren. Enkätresultatet, med en svarsfre-

Utvecklingen av arbetet med kvalitetsredovisningar - 45 procent av kommunerna
är på gång
Skolverkets uppföljning av hur huvudmännen
arbetar med kvalitetsredovisningar på lokal nivå
visar att ca 45% av kommunerna kommer att
upprätta kvalitetsredovisningar på kommunnivå
för verksamhetsåret 1999. Variationen inom landet är stor och framgår vid en jämförelse mellan enheternas geografiska områden (10-95%).
Flera kommuner har under 1999 antagit särskilda direktiv med anvisningar till rektorer om
utformning/innehåll i kvalitetsredovisningarna.
På skolnivå kommer ett ökat antal kvalitetsredovisningar att upprättas under 1999 i förhållande
till år 1998. Andelen är dock mindre på skolnivå än på kommunnivå.
Flera kommuner arbetar parallellt med kvali-

tetsredovisning för skolans och förskolans verksamhet. Bland tjänstemän och politiker i kommunerna upplever man det vara svårt att få tid
för användning av förskolans uppföljning och
planering. Samtidigt upplever förskoleenhetscheferna att kommunledningen efterfrågar
mycket information om enheterna när det gäller uppföljning och utvärdering ur flera olika
aspekter, t ex föräldrasynpunkter, barnens upplevelser, hur man utvärderat, hur man följt upp
barn i behov av särskilt stöd, etc. I vissa fall har
efterlevnaden av kraven varit låg eftersom cheferna har varit osäkra på vad som händer med
de uppföljningar som lämnats vidare och p g a
avsaknaden av märkbara konsekvenser. En bild
är också att det finns ett stort politikerintresse
men att enheterna själva måste ta initiativ till
träffar och diskussioner.
Kommunerna befinner sig på mycket olika
nivåer i sitt kvalitetsarbete, alltifrån att utvecklade system för kvalitetsredovisning finns till att
man befinner sig på ett inledande planeringsstadium. En vanlig förklaring till att relativt få
kvalitetsredovisningar hittills har utarbetats är
att kommunerna vill ”starta från början” och
därmed revidera skolplanen så att den på ett
tydligare sätt utgör grunden för utarbetandet av
kvalitetsredovisningar. De menar att arbetet
”måste få ta sin tid” och dessutom måste hela
processen förankras i personalgrupperna om
det över huvud taget ska få någon effekt i kvalitetstänkandet.
Kommuner och skolor måste vinna insikt om
att kvalitetsarbete är en vital del i den ordinarie
verksamheten och inte är att betrakta som
något som ligger ”vid sidan” och är ”en extra
pålaga”. Skolverkets huvuduppgift är bl a att få
kommunerna att inse kvalitetsredovisningarnas
värde som egenkontrollsystem. Det finns uppföljningar och utvärderingar på många håll,
men sammanhanget att sätta in dessa i, och dra
slutsatser av dem, saknas i stor omfattning.
Skolverket är central förvaltningsmyndighet för
barnomsorgen och det offentliga skolväsendet.
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kvens på 95 %, visar att 80 kommuner inte har
genomfört någon sådan aktivitet medan ca 40
kommuner anger att de har en genomgång för
alla tre grupper. Två tredjedelar av kommunerna uppger att det gjorts något om barn i behov
av stöd, 40 % av alla har gjort något om de yngsta barnen och 20 % av kommunerna belyser
de mångkulturella grupperna. För alla grupper
uppges tre fjärdedelar av genomgångarna finnas i skriftlig form.
En granskning av ett trettiotal exempel på
material från kommuner visar att detta till närmare 60 % består av olika typer av uppföljningar och kartläggningar. Det vanligaste innehållet
i dessa är en genomgång av antalet barn i
behov av stöd, inklusive vilka insatser som ges,
samt i några fall personalens behov av kompetenshöjande åtgärder. Några exempel på attitydundersökningar finns medan andra kan ses som
uppföljning av verksamheten totalt. Material
som kan karaktäriseras som utredningar handlar i flertalet fall om barn i behov av stöd och
då i första hand om arbetssätt och -former,
organisation och samverkan mellan olika berörda instanser. Det fåtal exempel som kan karaktäriseras som utvärderingar handlar dels om
barn i behov av stöd, om ett särskilt projekt och
om arbetet generellt, dels om utveckling av
verksamheten i stort. Resterande exempel kan
sägas vara av granskningskaraktär, och utgörs av
värderingar av enheters/utförares egna beskrivningar och bedömningar men flera har ett vidare perspektiv.
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Skolverkets uppgift och verksamhetskostnader

Som ett underlag för beslut om och utveckling av verksamheterna ger Skolverket fortlöpande information om läget i barnomsorg,
skola och vuxenutbildning till regering, riksdag,
kommuner och allmänhet.
Skolverkets kostnader inklusive utbetalade
bidrag omfattade enligt resultaträkningen ca
4,7 (4,5) (3,5) miljarder kronor inkl transfereringar. Kostnaderna för Skolverkets verksamhet
har under året uppgått till 402,8 (454,4)
(377,9) miljoner kronor. Beloppet omfattar
driftkostnader på samtliga anslag där Skolverket
disponerar medel för sin egen verksamhet
inklusive driften av Europaskolorna.

Skolverkets uppgift är att aktivt bidra till att de
nationella målen för barnomsorgen och skolan
uppnås och aktivt bidra till kvalitetsutvecklingen. För att få kunskap om verksamheterna och
bidra till utveckling arbetar Skolverket med
uppföljning, utvärdering, forskning, utvecklingsinsatser och tillsyn. Statliga utbildningsinspektörer granskar kvaliteten i verksamheterna
och föreslår åtgärder för att höja kvaliteten.
Skolverket utarbetar även kursplaner, betygskriterier, nationella prov samt allmänna råd.
Den statliga rektorsutbildningen hör till
Skolverkets ansvar liksom godkännande och tillsyn av fristående skolor. Även den svenska
undervisningen i utlandet som uppbär statsbidrag tillhör Skolverkets ansvarsområde.

1996 t o m 1998 redovisades forsknings- och
fortbildningsmedel som konsulttjänster i stället

Kostnaderna enligt resultaträkningen för Skolverkets verksamhetsdelar i mkr och procent 1994/1995-1999
1994/95
mkr
%

1997
mkr
%

1998
mkr
%

1999
mkr
%

Uppföljning/
utvärdering

138,6

52

127,5

39

141,2

38

151,5

33

99,6

25

Utveckling

101,4

38

143,9

44

176,5

47

234,9

52

249,7

63

6,1

2

26,2

8

19,8

5

23,3

5

16,7

4

19,3

7

29,4

9

35,8

10

40,4

9

32,8

8

Forskning
Tillsyn och
kvalitetsgranskningar
Därav kvalitetsgransknin
Överkl nmd
Totalt
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1996
mkr %

5,3

9,1

3,2

4,1

4,6

4,3

4,0

268,6

331,1

377,9

454,4

402,8

barnsomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning. I tabellen beskrivs utvecklingen över tid endast för
kategorierna barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning eftersom uppgifter
för underkategorierna saknas för åren 1997 och
1998 p g a ändrade återrapporteringskrav.
Tabellen indikerar att barnomsorgen över treårsperioden i allt högre utsträckning har integrerats i Skolverkets samtliga verksamhetsområden. Under 1999 har vid den nationella kvalitetsgranskningen även verksamhet i fritidshem
berörts. Under året har egeninitierad tillsyn i
barnomsorgsverksamheten inte genomförts
men förberedelser för arbetet år 2000 har vidtagits.
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för som bidrag vilket förklarar 54 mkr av kostnadsökningen för Skolverkets verksamhet mellan 1994/95 och 1996. 1999 redovisas åter fortbildningsmedlen som bidragstransfereringar vilket förklarar minskningen av verksamhetskostnaderna.
1999 har kostnaderna för utveckling av nationella prov förts till utvecklingsverksamheten
från utvärdering. Kostnaderna för utveckling av
prov och provbank uppgick till 46,6 mkr.
De senaste årens ökning av utvecklingsverksamhetens kostnader beror på att omfattande
reformstödjande insatser och kompetensutvecklingsinsatser i samband med reformeringen har
genomförts. Mellan åren 1997 och 1998 ökade
kostnaderna med 21 miljoner för utvecklingsinsatser som bestreds med medel från anslagen
för utveckling av skolväsendet och genomförande av skolreformer.
Tillsynen har minskat trots en uttalad målsättning att öka verksamheten.
Kvalitetsgranskningsnämndens arbete påbörjades under senhösten p g av byte av generaldirektör.
Skolverket har i uppdrag att återrapportera
verkets resursåtgång fördelat på förskola, skol-

Skolverkets organisation
Skolverket har en central del i Stockholm och
en fältorganisation - Avdelningen för analys och
stöd till kommuner och skolor - lokaliserad till
11 orter i landet.
Den centrala delen har fyra avdelningar, en
verksstab och ett internationellt sekretariat.

Resursåtgång i % av Skolverkets verksamhetsformer för utbildningsformer

Barnomsorg
Förskola
Skolbarnsomsorg
Förskoleklass
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Särskola

Uppföljning/
Utvärdering

Utveckling

Forskning

Tillsyn
kvalgransk

-97

-97 -98 -99

-97 -98 -99

-97 -98 -99

2

40
37
21

-98 -99
5

18
8
5
4
36 29
40 25
19 23
4

1

44
47
8

8 10
4
2
3
39 39
46 42
7
9
2

16

5

42
28
14

50
34
11

15
5
5
5
35
30
15
5

0

2 14
3
3
9
80 71 50
18 20 24
3 7 4
13

Totalt
-97 -98 -99
2

46
39
13

6 12
5
3
4
41 38
41 37
12 13
3
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Verksledning

Verksstab

Generaldirektör
Överdirektör

Internationellt sekreteriat

A V D E L N I N G

A V D E L N I N G

Uppföljning och
utvärdering

Kursplaner och
nationell skolutveckling

ENHETER

Uppföljning
Ekonomistyrning
Utvärdering

A V D E L N I N G

Kvalitetsgranskning
och tillsyn

Kvalitetsgranskning
Tillsyn
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STRATEGISKA
HANDLINGSPROGRAM

Särskilt stöd i barnomsorg och skola
Livslångt ärande
Mål och resultat
Skola - arbetsliv

A V D E L N I N G

Internt stöd

ENHETER

Kursplaner och betygsutskrifter
Nationell utveckling och
IT-frågor
Utveckling av prov och godkännande av fristående skolor

A V D E L N I N G

Analys och stöd till
kommuner och skolor

ENHETER

Information
Juridik
Personal
Ekonomi
IT

Skolverkets strategiska handlingsprogram
Skolverket har valt att under åren 1999-2001
prioritera ett samordnat arbete inom vissa
områden där Skolverket måste ha överblick och
som behöver tydliggöras internt och externt. De
s k strategiska handlingsprogrammen ska
utveckla Skolverkets strategier inom respektive
område och ge en god grund för att agera långsiktigt och handlingskraftigt.
Handlingsprogrammet Mål och resultat ska
verka för relevans, tydlighet och slagkraft i
Skolverkets beskrivningar, värderingar och ställningstaganden till resultat och kvalitet i barnomsorg och skola. Handlingsprogrammet har
under 1999 samordnat Skolverkets kvalitetsarbete, initierat strategier för resultatinformation,
bl a inom barnomsorgen och drivit frågan om
ett IT-baserat system för resultat- och kvalitetsinformation. Skolverket har ett årligt uppdrag att
göra en analys av kvalitetsutvecklingen inom
sektorn och att värdera utvecklingen.

9 LOKALA ENHETER

Göteborg, Karlstad, Linköping,
Lund, Norrland (Sundsvall,
Umeå och Luleå), Skövde,
Stockholm, Uppsala, Växjö

Handlingsprogrammet har analyserat vilka
grundläggande principer som ska vägleda
Skolverket vid ställningstaganden till barnomsorgens och skolans resultat och lämnat förslag
till hur en samlad årlig bild av dessa resultat bör
byggas upp. Programmet har utformat Skolverkets bedömning av grundskolans betygsresultat
och deltagit i debatten om skolans och barnomsorgens resultat, måluppfyllelse och kvalitet i
media samt vid kvalitetsmässan Kvalitet 99.
Utgångspunkten för handlingsprogrammet
Särskilt stöd i barnomsorg och skola är att en
god lärandemiljö är viktig för alla barn och i
synnerhet för barn i behov av särskilt stöd.
Handlingsprogrammet har bl a arbetat med
forskningsöversikter med fokus på differentieringsfrågan och elever i behov av stöd.
Programmet har också deltagit i debatten om
elever i behov av särskilt stöd och samverkat
med andra myndigheter och organisationer för
att åstadkomma utveckling. Programmet har
haft ett omfattande samarbete med SIH. Bl a

Avdelningsvisa kostnader
Kostnaderna för Skolverkets verksamhet fördelade avdelningsvis framgår av diagrammet
nedan. I kostnadsredovisningen i tabellen på
sidan 36 har kostnaderna för Analys och stöd,
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har en gemensam utvärdering av särskilda
undervisningsgrupper genomförts och utvecklingsfrågor diskuterats. Handlingsprogrammet
har vidare lämnat förslag till en förändrad
reglering av området, medverkat i Elevvårdsutredningen och deltagit i konferenser kring kvalitetsgranskningsrapporter och Skolverkets
temabild om elever i behov av särskilt stöd.
Handlingsprogrammet Livslångt lärande ska
arbeta för att skapa goda förutsättningar för
livslångt och livsvitt lärande genom att bilda en
gemensam förståelse för det livslånga lärandets
innebörd och arbeta för att öka kunskaperna
om barnomsorgens betydelse för de första stegen i det
livslånga lärandet.
Handlingsprogrammet ska
skapa en överblick av det
livslånga lärandet i
Sverige och identifiera
kärnfrågor i en strategi
för livslångt lärande.
Under 1999 har ett
grundläggande ramverk
för att beskriva det livslånga lärandet utarbetats
och datakällor för att kartlägga det livslånga
lärandet inventerats. Ett nätverk kring livslångt
lärande och vuxenutbildning har etablerats och
kontakter med myndigheter, departement inom
andra politiksektorer och kommuner etablerats.
Som ett inlägg i debatten om utbildning och lärande i
dagens kunskapssamhälle har rapporten Det
livslånga och livsvida
lärandet utarbetats.
Under hösten 1999
har ett handlingsprogram med inriktning
mot samarbetet mellan
skolor och arbetslivet
inrättats. De viktigaste
ansvarsområdena för handlingsprogrammet
Skola - arbetsliv är relationen utbildning och
arbete, planering och utbud av utbildning och
studie- och yrkesvägledning.

■ Uppföljning/utvärdering 88 mkr

6

46

334

88

■ Utveckling 182 mkr
■ Tillsyn/kvalitetsgransk 25 mkr

45

■ Analys och stöd 45 mkr

25

■ Handlingsprogrammen 6 mkr
■ Internt stöd 46 mkr
■ Överklagandenämnden 3 mkr

182
Avdelningsvisa kostnader mkr

■ Verksledningen 3 mkr
■ Verksstaben 4 mkr

Handlingsprogrammen, Internt stöd,
Verksledningen och Verksstaben fördelats på
verksamheterna uppföljning/utvärdering,
utveckling, forskning, tillsyn och kvalitetsgranskning.
Kompetensförsörjning
Utbildningsnivån inom Skolverket är hög. Idag
har 89 (84) procent av de anställda som lägst
en akademisk grundexamen och ett tjugotal
anställda har utbildning på forskarnivå. Bland
Skolverkets anställda är de flesta discipliner
representerade och här kan nämnas nationalekonomer, statsvetare, sociologer, pedagoger,
psykologer, journalister och jurister.
Skolverket har under 1999 haft en förhållandevis omfattande rekrytering. Det har varit lätt
att rekrytera unga akademiker med något eller
några års arbetslivserfarenhet men svårare att få
sökande som har en god utbildning och en
längre arbetslivserfarenhet. Chefer på olika
nivåer har varit svårast att rekrytera.
Sökförfarandet måste omprövas för att hitta nya
vägar att nå ett bredare urval av sökande.
Organisationen har på olika sätt sökt personer
med en utpräglad analytisk kompetens. Detta
önskemål har till viss del tillgodosetts.
Organisationen har även kunnat knyta till sig
den speciella IT-kompetens som krävs för att
fr o m år 2000 självständigt kunna hantera den
interna och externa IT-driften.
Under året har de kompetensutvecklingsinsatser som startat tidigare fortsatt.
Projektledarutbildning och projektadministration har haft ca 50 deltagare vardera. Den
omfattande introduktionsutbildning som
undervisningsråd och projektledare, s k kärnkompetensen, erbjuds vid anställning har fortgått, likaså den skoljuridiska utbildningen och
förvaltningsutbildning som bedrivits under ett
antal år. Ett nätverk för utvärderare inleddes
under 1998 och har även under 1999 genom-
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fört en rad aktiviteter. En forskningscirkel för
att nyttiggöra forskningsresultat i det dagliga
arbetet har startat.
IT-stöd
Skolverket har under de senaste åren satsat
betydande resurser på att bygga upp ett relevant och för hela verket användbart intranät.
Under året har verkets intranät - Kanalen - vidareutvecklats innehållsmässigt, strukturellt och
grafiskt. Bl a har stöd för verksövergripande
och avdelningsvisa meddelanden, kalendarium
och möjlighet till personliga länkar utvecklats.
Ett antal projekt har också prövat virtuella projektarbetsplatser på Internet. Totalt har
Skolverket nu 24 större applikationer/system
eller databaser. Utöver dessa finns ett antal
mindre databaser för t ex registrering och
analys av stipendieansökningar. Merparten av
applikationerna går att använda via en webbläsare och databaserna är nåbara såväl internt via
intranät som externt via Internet och
Skolverkets hemsida. Den totala IT-kostnaden
(drifts- och utvecklingskostnader samt avskrivningar) beräknas till 22 821 tkr. Det är ca 70 tkr
per IT-användare. IT-kostnadens andel av förvaltningskostnaderna uppgår till ca 6 procent.
Genomsnittet för jämförbara myndigheter,
enligt statskontorets rapport ”IT-kostnader i
statsförvaltningen - en förstudie av 24 myndigheter” 1999:37, visar att Skolverket ligger något
över genomsnittlig kostnad per IT-användare ca
61 tkr och under IT-kostnadens andel av förvaltningskostnaderna ca 9 procent.
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Miljöledningssystem
Skolverket har tillsammans med 37 andra myndigheter i uppdrag att införa miljöledningssystem. Arbetet med att införa miljöledningssystem drivs av en Miljöledningsgrupp som har till
uppgift att initiera miljöledningsarbetet, motivera personal och följa arbetet. Miljöledningsgruppen består av sex personer från olika avdelningar varav en person från verksledningen, en
projektledare och en facklig representant.
Miljösamordnare från varje enhet med uppgift
att informera om projektet, fånga upp idéer
och återföra dem till miljöledningsgruppen har
tillsatts. Under 1999 pågår arbetet med att
utveckla miljöpolicy, övergripande mål, delmål
och handlingsplan. All personal har erbjudits
utbildning om ekologiskt hållbar utveckling och

involverats i miljöarbetet.

Skolverkets informationskanaler
Skolverkets webbplats - myndighetsbäst
IT-utvecklingen har medfört att hemsidan har
blivit ett självklart verktyg för Skolverkets kontakt med målgrupperna. En grundlig användarundersökning av webbplatsen www.skolverket.se
genomfördes 1998 och har legat till grund för
analys och planering av en omfattande
omstrukturering i syfte att ytterligare förbättra
den utifrån ett användarperspektiv vad gäller
tillgänglighet, sökbarhet, innehåll och användbarhet. En

särskild läraringång har utvecklats under året och webbplatsen
har marknadsförts med specifika insatser riktade till lärarna.
Besöksstatistik och annan återkoppling visar
tydligt att webbplatsen utnyttjas av allt fler; både
vad gäller antalet personer och olika grupper
som lärare, journalister, intresserad allmänhet,
studerande, föräldrar m fl. Statistiken visade
229 352 besök i december 1999. Antalet besök
har fördubblats. Motsvarande siffra för 1998 var
115 000 besök.
I en studie där 300 offentliga hemsidor studerades utifrån kriterierna service, demokrati,
marknadsföring och navigering ansågs
Skolverkets hemsida vara bäst.
Skolverkets Nyhetsbrev - viktig kanal
Nyhetsbrevet är Skolverkets mest frekventa och
spridda samlade information och har getts ut
med 20 nummer till ca 27 000 mottagare inom
barnomsorgen och skolan. Nyhetsbrevet finns
även utlagt på webbplatsen. Ett flertal utvärde-

Massmediakontakter - stor publicitet
En analys av Skolverkets publicitet genomfördes
för perioden 15 januari till och med den 15
april. Den pekade på att Skolverket får stor
publicitet; under perioden berörde 1 762 artiklar och inslag i medierna Skolverket i något
avseende. Mest publicitet får Skolverket i samband med offentliggörandet av olika rapporter
och undersökningar. Skolverket ges främst rollen som granskare i medierna och framstår
oftast som en kritisk aktör. Dagens Nyheter är
det medium som står för ojämförligt störst antal
lästillfällen följt av Göteborgsposten, Svenska
Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet. Sett till
antalet artiklar skriver landsortspressen mest
om Skolverket. Sett till artikeltyper dominerar
nyhetsmaterialet.
Under året har informationsfunktionen förstärkts med en pressekreterare.
Rapporter och skrifter
Skolverket har i stor omfattning gett ut rapporter, referensmaterial, kommentarmaterial, allmänna råd och olika broschyrer. Samtliga publikationer läggs ut i elektronisk form på webbplatsen som därmed fungerar som Skolverkets
elektroniska arkiv. Huvudprincipen är att publikationerna distribueras gratis till skolchefen
eller motsvarande och ansvarig politisk nämnd.
Nyhetsbrevet, webbplatsen, säljblad och pressaktiviteter utnyttjas medvetet för att uppmärksamma och marknadsföra publikationerna. En särskild katalog med korta sammanfattningar kompletterar denna marknadsföring och ger överblick över Skolverkets samtliga publikationer;
nya såväl som äldre.
Publikationerna säljs till självkostnadspris.
1999 såldes publikationer för ca 4,9 milj kr. Det

motsvarar en försäljning av ca 545 000
exemplar. Motsvarande siffror var för
1998 3,5 miljoner kronor och 320 000
exemplar. Spridningen av
publikationerna är dock
ännu större om gratisexemplar inkluderas. Detta
sker t ex genom
Skolverkets seminarier,
konferenser och möten.
Inkluderas denna spridning har under 1999 ca
1,4 miljoner exemplar spridits
till olika mottagare.
Förteckning över rapporter
utgivna 1999 finns på sidan 97.
För andra året finansierade
Skolverket till del tryckning och distribution av
en bokgåva till en speciell grupp elever. Årets
bok var Eldens hemlighet skriven av Henning
Mankell. Boken distribuerades till alla barn i år
5.
Utvärdering av vissa publikationer
Tidskriften Reform i rörelse, foldern Är skolan
som du vill ha den, riktad till elever i grundskolan, foldern Du kan påverka mer än du tror, riktad till elever i gymnasieskolan och komvux,
samt utvärderingsrapporten Den rimliga skolan
har utvärderats under 1999. Syftet var att få svar
på dels vilken uppfattning mottagarna har om
respektive skrift, dels vilken ”funktion” eller
betydelse skrifterna har haft, d v s skrifternas
”effekter”. Resultaten från utvärderingen presenteras i senare avsnitt.
Skolverket har under 1999 presenterat en
mängd statistik, utvärderingar, tillsynsutredningar och samlade bedömningar. För att stimulera
skoldebatten ytterligare presenterades i november rapporten Läget i grundskolan 1999.
Rapporten ledde också till en omfattande
debatt. ”Läget i grundskolan” fick god uppmärksamhet i samtliga media, både på nyhetsoch ledarplats. Skolverket presenterade även
resultaten genom debattartiklar i dels
Lärartidningen, dels Kommunaktuellt. Lokala
media gjorde i många fall uppföljningar i de
egna kommunerna. Rapporten utgjorde även
grund för mer riktade inslag i media, exempelvis om mobbning och om skolors och kommuners kvalitetsarbete. Rapporten resulterade i en
riksdagsdebatt om läget i skolan.
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ringar har genomförts
tidigare år och pekat på
att det uppskattas mycket
för dess relevanta, aktuella samt lättlästa information. En ny utvärdering
planeras nästa år.
Det särskilda elektroniska nyhetsbrevet får också
allt fler prenumeranter.
Antalet abonnenter har
från december 1998 till
december 1999 ökat från 6 700 till 11 200.
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Skolverket spred sin bild av läget i grundskolan också direkt till huvudmän och skolor.
Förutom ett riktat utskick av rapporten till kommuner informerade verket om resultaten i
nyhetsbrev och på hemsidan. Rapporten presenterades och diskuterades också på seminarier och möten med lokala representanter.
Förutom utdelade gratisexemplar har ”Läget i
grundskolan” sålts i 2 334 exemplar och 8 013
exemplar av rapporten har i sin helhet laddats
ner från verkets hemsida.
Några nyckeltal för Skolverkets
verksamhet
Nyckeltalen ger några valda bilder av verksamhetens omfattning, personalstyrka och
Skolverkets kontakter med målgrupperna.
Tabellen visar att satsningar har gjorts för att
effektivt nå ut till målgrupperna. Skolverkets
hemsida har blivit en allt viktigare informationskanal. Uppföljningar som gjorts visar att många
har tagit för vana att regelbundet besöka hemsidan. Antalet abonnenter av det elektroniska
nyhetsbrevet har i stort sett årligen fördubblats
sedan 1997.

Ökningen i antalet seminarie- och konferensdeltagare speglar att Skolverkets fältorganisation under 1999 har genomfört omfattande
satsningar för att stödja lokal resultat- och kvalitetsuppföljning.
Minskningen av konsultkostnaderna mellan
1998 och 1999 beror på att kompetensutvecklingssatsningar 1999 redovisas som bidrag och
ingår därmed i transfereringarna.
Personalstyrkan har utökats för att möta det
vidgade uppdraget. Trots förstärkningen upplever personalen en hård arbetsbelastning.
Utöver de 281 fast anställda har personalstyrkan
omfattat 1 extra undervisningsråd, 3 vikarier
och 14 tidsbegränsat anställda. Skolverket har
också anlitat ett antal experter under kortare
och längre perioder. Den 31 december hade
verket 76 experter anställda, 35 kvinnor och 41
män. 38 (39) procent av personalen arbetade
inom verkets avdelning för analys och stöd till
kommuner och skolor.
89 procent av de anställda har som lägst en
akademisk utbildning och ett tjugotal anställda
har utbildning på forskarnivå. Bland
Skolverkets anställda är de flesta humanistiska
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Skolverkets kostnader inkl.
transfereringar
Intäkter
Antal fast anställda
Antal årsarbetskrafter
Personalomsättning
Medelålder
Andel med akademisk examen

Expertkostnader
Konsultkostnader
Antal mottagare av Nyhetsbrev
Abonnenter av elektroniskt
nyhetsbrev

1996

1997

1998

1999

1,9 miljarder

3,5 miljarder*

4,5 miljarder

4,7 miljarder

10,1 mkr

10,1 mkr

11 mkr

15 mkr

240
253
13 %
49 år
82 %

236
270
10 %
47 år
83 %

265
311
5%
49 år
84 %

281
340
8%
49 år
89 %

19 mkr
103 mkr

28 mkr
152 mkr

38 mkr
195 mkr

39 mkr
160 mkr

7 000
Nytt 1997

13 000
3 000

25 000
6 700

27 000
11 200

34 000
35 000

115 000
90 000

229 000
100 000

7 300

16 100

26 500

Besök/månad hemsidan
Lästa sidor/dag Skoldatanätet
Antal seminarie-/konferensdeltagare i fältorganisationens
verksamhet
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7 600

* Ökningen från 1996 beror på det s k kunskapslyftet.

Personalomsättningen under 1999 har varit
relativt hög - 8 (5) procent. Av de fast anställda
slutade 23 personer under året varav 7 (2) personer med ålderspension. En person har avlidit.
Av de avgångna var 16 kvinnor och 7 män.
8 (13) personer var tjänstlediga den 31
december 1999. 3 (5) personer var dessutom
tjänstlediga för vård av barn.
Som ett resultat av en medveten satsning att
öka den etniska och kulturella mångfalden har
nu Skolverket 30 personer med utomnordisk
bakgrund.

Skolverkets verksamhet

discipliner representerade, som t ex nationalekonomer, statsvetare, sociologer, pedagoger,
psykologer, journalister och jurister.
Förhållandet kvinnor och män i kategorin
undervisningsråd var i december 1999 60/40
procent. Bland Skolverkets chefer var 14 kvinnor och 13 män. Av administratörerna var 35
kvinnor och 1 man.
Medellönen för undervisningsråden var
26 374 kr/mån 1999. Medellönen för kvinnliga
undervisningsråd var 26 046 kr/mån och manliga 26 875 kr/mån. De kvinnliga cheferna i
Skolverket har en något högre medellön än
sina manliga kollegor men skillnaden är marginell.
44 procent av dem som var anställda den 31
december 1999 har varit anställda sedan år
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Uppföljning och utvärdering
1991. 11 procent har anställts under år 1999.

riskt grundad skoldebatt, såväl nationellt som
lokalt.
- verkets ekonomiska styrmedel används på
avsett sätt.
- leda och följa den särskilda satsningen på
vuxenutbildning, det s k Kunskapslyftet.

Mål
De övergripande målen för uppföljning och
utvärdering för 1999 har varit att
- ta fram nya fakta och fördjupade analyser av
barnomsorg och skola.
- göra resultat och analyser genom publicering
i olika media och på andra sätt tillgängliga
för regeringskansliet, skolhuvudmännen och
övriga intressenter.
- de nationella uppföljnings- och utvärderingsresultaten skall bidra till en saklig och empi-

Resurser

Uppgifterna för ansvarsområdets huvudområden, nationell uppföljning, statlig ekonomistyrning och nationell utvärdering är av långsiktigt
löpande karaktär. Avdelningen arbetar med
stora system som kräver överblick, samordning
och helhetstänkande samt långsiktiga utvecklingsstrategier.

Kostnad tkr
1999

Nationell statistikinsamling
Nordisk skolstatistik
Kartläggning av elevströmmar
Lärarprognoser
Insamling av gymnasieskolans nationella prov
Skriftliga produkter
Utveckling av kvalitetsindikatorer
Utveckling av resultatinformationssystem
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Jämförelsepunkter
1998
1997

20 996
365
710
290
1 049
3 547
1 985
442

21 315

19 781

1 360
631
3 278

1 166
_
2 715

Skolekonomi
Sambandsanalys

599
2 030

151
1 896

1 393

Barnomsorgen -social selektion, avgifter och kvalitet

4 788

Integration förskoleklass - grundskola
Studier av elever i behov av stöd
Valfrihet i grundskolan
Utvärdering av skolan 1998
Utvärdering av gymnasieprogram
Likvärdighet i gymnasieskolan
Attitydundersökningar
Elevbilder av skolan
Valfrihet och dimensionering
Studier skola - arbetsmarknad

3 396
1 738
418
2 517
5 326
490
536
783
461
671

7 701
611
1 342

2 616

OECD-projekt
IEA - Ung i demokratin
ILSS

274
1 666
522

Utvärdering av kommunernas styrning

2 267

10 687

2 098

Ekonomistyrning
Uppföljning av bidrag till komputv.
Uppföljning av extra resurstillskott

11 826
391
228

Kunskapslyftet

14 583

Deltagande i arbetsgrupper för skolevaluering

470

Verksamhetsstöd

734

Övrigt

829

Totalt

86 927*

*Exklusive fältorganisationens uppföljningsverksamhet.

Målen för arbetet under 1999 har varit att
- effektiviteten och kvaliteten i den långsiktiga
uppföljningen ska ha ökat och underlag
tagits fram som fördjupar debatten och visar
på åtgärdsförslag inom specifika områden
- kvaliteten i verkets empiriinsamling ska ha
förbättras och uppgiftslämnarnas arbetsbörda
ska ha minskat
- en första samlad bedömning av kvaliteten i
barnomsorg och skola ska ha presenterats
enligt ett nationellt indikatorsystem.
Uppföljning kännetecknas av långsiktighet
och av förvaltning och vidareutveckling av stora
grundläggande informationssystem, som skall
ge ett sakligt faktaunderlag för diskussionen av
barnomsorg och skola. Den nationella uppföljningen skall ge information om vilka resurser
som tillförs verksamheten, om verksamhetens
organisation och resultat och om utvecklingen
över tid. Mot denna bakgrund är det väsentligt
att den nationella uppföljningen är stabil och
inriktningen tydlig i ett längre perspektiv samtidigt som innehåll och metoder fortlöpande
anpassas till förändringar i verksamheten.
Uppföljningsinformationens relevans och tillförlitlighet måste således kontinuerligt ses över
och möjligheterna att öka effektiviteten när det
gäller insamlingsmetoder och presentation och
användning av uppföljningsresultat måste ständigt prövas. I det arbetet engageras också de till
enheten knutna referensgrupperna av dels
kommunrepresentanter, dels företrädare för
organisationer och andra myndigheter.
Effektiviteten och kvaliteten i den långsiktiga
uppföljningen bedöms ha ökat något genom
förändringar i insamling, genom utnyttjande av
ny teknik och genom den ökade användningen
av informationen.
De underlag som tagits fram, både inom
ramen för den löpande publiceringen av uppföljningsinformation och genom analysprojekt,
har i hög grad initierat debatt kring bristande
uppfyllelse av nationella målsättningar.
Uppmärksamheten har lett till åtgärder på
nationell nivå som utredningar, ytterligare studier och stöd till utvecklingsarbete. Huruvida
den livliga debatten också lett till åtgärder på
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lokal nivå, som annars inte skulle ha vidtagits,
är svårare att urskilja. Effekter av sådana åtgärder kan också vara svåra att urskilja och uppstår
kanske inte heller förrän efter en längre tid.
Den förbättrade samordningen av verkets
uppgiftsinsamlingar har ännu inte hunnit få
effekter så att uppgiftslämnarnas arbetsbörda
minskat.
Den nationella statistiken
Samarbetet med Statistiska centralbyrån (SCB)
kring den nationella statistiken om barnomsorg
och skola har fortsatt. Ett nytt avtal har tecknats
med SCB om framställning av statistik för sektorn för 2000. Priset är ungefär oförändrat jämfört med 1999. Eftersom uppdraget inom
ramen för avtalet utvidgats något och med hänsyn till pris- och löneuppräkning innebär det en
viss rationalisering, ca tre-fyra procent, av produktionen.
Skolverket har under 1999 fortsatt den regelbundna publiceringen av uppföljningsinformation i tre olika typer av publikationer:
- Jämförelsetal för huvudmän riktar sig i första
hand till huvudmännen för barnomsorg och
skola och syftar till att ge dessa underlag för att
reflektera över och diskutera sin egen verksamhet i förhållande till andra huvudmäns med
syfte att åstadkomma utveckling. De viktigaste
jämförelsetalen publiceras varje år i
Kommunblad riktade speciellt till politiskt
ansvariga i kommunerna. Under 1999 framställdes också kommunblad över betygsresultatet i
år 9. Varje kommun fick en översikt med de viktigaste resultatmåtten - genomsnittligt meritvärde, andelen behöriga till nationellt program i
gymnasie-skolan, andelen som inte uppnått
målen i ett eller flera ämnen - för skolorna i sin
kommun och med jämförelse med riket och
kommun-gruppen. Syftet var självfallet att uppmärksamma kommunerna på bristande måluppfyllelse i många skolor och att få till stånd
diskussioner som leder till åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen.
- Beskrivande data om barnomsorg och skola riktar
sig i första hand till regering och riksdag med
syfte att ge en regelbunden, likartad och översiktlig beskrivning av hela barnomsorgs- och
skolområdet.
- Barnomsorg och skola i siffror ingår i serien
Sveriges officiella statistik och skall tillgodose
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samhällets behov av regelbunden redovisning
av statistik inom Skolverkets ansvarsområde.
Förutom publicering i tryckt form finns informationen på Skolverkets webbplats och rapporternas tabeller finns tillgängliga som
excelfiler för egna bearbetningar. En särskild databasapplikation har skapats för att
användarna via Internet lätt
skall kunna söka fram jämförelsetal för de kommuner,
kommungrupper och år som
efterfrågas.
Från och med 1998 publiceras
statistik om grundskolan i
Sveriges statistiska databaser.
Under 1999 har också barnomsorgsstatistik lagts in. Målsättningen är att merparten av barn-omsorgs- och skolstatistiken skall
redovisas där. I vilken takt detta är möjligt är
framför allt en resursfråga. I databaserna redovisas de insamlade uppgifterna detaljerat på
kommunnivå.
Publiceringen av uppföljningsinformation i form av jämförelsetal
eller på annat sätt röner oftast stor
uppmärksamhet. Det är ett effektivt sätt att peka på brister i måluppfyllelse, varierande förutsättningar och skillnader mellan
nationella mål och verklighet. De
övergripande målen för avdelningen - att göra information tillgänglig och bidra till debatt uppnås således i hög grad.
Huruvida detta också leder till
utveckling av verksamheten är svårare att analysera eftersom orsakssammanhangen sällan är
enkla och entydiga utan avhängiga av många
olika faktorer. Att information och debatt också
bidrar till utveckling är emellertid en given
utgångspunkt i teorier om informativ styrning.
Vi vet också från tidigare mottagarstudier att
informationen uppskattas och används av
huvudmännen.
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Utveckling och effektivisering av den
nationella uppföljningen och konsekvenser
för uppgiftslämnarna
Utveckling och effektivisering av statistiksystemet och övriga kontinuerliga och löpande upp-

följningar är en ständig process som oftast sker
genom träget dagligt arbete och i små steg. En
grundbult för uppföljning är jämförbarhet, mellan enheter och över tid. Förändringar i t ex
definitioner eller insamlingsmetoder för att t ex
underlätta för uppgiftslämnare måste därför
avvägas mot att jämförbarheten över tid kan försämras.
För att effektivare utnyttja Skolverkets kompetens i statistik och enkätteknik och för att bättre
samordna och ta till vara information från
löpande och tillfälliga uppgiftsinsamlingar har
en intern metodgrupp för stöd och samordning
skapats.
Ny teknik har under en följd av år inneburit
nya möjligheter till rationalisering och effektivisering både för uppgiftslämnare och statistikproducent. Även här sker utvecklingen ofta
stegvis. Fler skolor eller kommuner tillkommer
år från år som kan lämna uppgifter direkt från
administrativa system. IT- baserade ”insamlingsblanketter” förfinas år från år med bättre kontrollmöjligheter och hjälpsystem. E-post har tillkommit som ett sätt att leverera uppgifter eller
skicka påminnelser och förfrågningar.
Under 1999 har ett nytt system för insamling
av uppgifter om barn och personal i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass
utvecklats. Syftet är att förenkla för uppgiftslämnarna och förbättra kvaliteten samtidigt som
insamlingsmodellen anpassas till den nya regleringen och till att förskoleklass och fritidshem
numera oftast är integrerade med grundskolans
lägre årskurser.
I samverkan med ett tiotal kommuner har ett
försök bedrivits för att få kommunen centralt
att ta ett samlat ansvar för uppgiftslämnandet
om barnomsorg och grundskola mot att de får
en snabb återrapport om verksamheten inklusive vissa jämförelsetal.
Ett samarbete har inletts med Svenska kommunförbundet för att på sikt kunna utnyttja förbundets personalstatistik också för verksamhetsstatistiken om personal i barnsomsorg och
skola. En noggrann jämförelse har gjorts mellan uppgifterna i Skolverkets lärarregister och
om lärarpersonal i kommunförbundets personalregister. För att få verksamhetsstatistik med
samma eller bättre kvalitet än nu krävs förändringar både i definitioner och i kommunförbundets system, vilket gör att det här är ett
arbete på några års sikt.

informationen systematiseras och användas för
uppföljnings- och utvärderingsändamål kommer att utredas under år 2000. En första studie
av ett begränsat antal kvalitetsredovisningar
under 1999 visade att kvalitetsredovisningarna
inte kan ersätta någon del av nuvarande löpande insamlingar, att information om kvalitetsredovisningarna i sig skulle kunna systematiseras
och användas för uppföljning om behov finns
och att vissa uppgifter om den bild av kvalitet
som kvalitetsredovisningarna ger möjligen skulle kunna sammanställas.
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Ett samarbete har inletts med Verket för högskoleservice (VHS) om insamlingen av slutbetyg
och samlade betygsdokument från gymnasieskolan. Tanken är att den betygsinsamling som
VHS genomför också skall vara grund för
Skolverkets löpande betygsstatistik. Skolor
behöver därmed bara skicka betygsinformation
till en insamlare. Skolverket avser att tillsammans med VHS återkomma till regeringen
under våren 2000 om en förordningsreglering
av denna insamling.
Insamlingen av uppgifter om kommunernas
kostnader och intäkter för barnomsorg och
skola var 1999 helt samordnad med insamlingen av uppgifter till det s k Räkenskapssammandraget. Erfarenheter av insamlingen och möjligheter till förenklingar och förbättringar har diskuterats med en grupp kommuner. De flesta är
positiva till att samordningen av insamlingarna
genomförts, även om den nödvändiga samordningen mellan skolkontor/motsvarande och
ekonomikontor varit svår. Att särredovisa integrerade verksamheter, framför allt grundskola,
förskoleklass och fritidshem, upplevs som allra
svårast och på många håll inte heller meningsfullt. Att inte göra särredovisningar innebär
dock att jämförbarheten mellan enheter, kommuner och över tid försämras. Skolverket kommer därför att i första hand ta hjälp av redovisningsexpertis för att försöka ge ledning i hur
särredovisning kan genomföras i stället för att
slopa kravet på särredovisning.
Skolverket har rätt att föreskriva vilka uppgifter som skolhuvudmännen har skyldighet att
lämna för uppföljning av skolväsendet (SFS
1992:1083). Någon motsvarande reglering finns
inte för uppföljning av förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg. Skolverket föreslår att en
motsvarande reglering införs. Anledningen är
inte att det visat sig svårt att få in uppgifter om
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - de
flesta huvudmän lämnar uppgifter även utan
reglering. Skolverket anser emellertid att det
kan ge felaktiga signaler om att vissa uppgifter
är viktigare än andra om regleringen av uppgiftsskyldigheten inte är densamma, signaler
som på sikt skulle kunna innebära problem för
uppgiftsinsamlingen.
Genom kvalitetsredovisningarna kommer
Skolverket att få ett bra underlag för diskussioner med huvudmännen om skolutveckling. Hur
kvalitetsredovisningar ska kunna insamlas och

Ett system för resultatinformation
Under 1999 har ett utrednings- och utvecklingsarbete inletts för att bygga upp ett Internetbaserat informationssystem med information
om resultat på skolnivå, kommunnivå och nationell nivå. Tänkbara byggstenar i systemet är
uppföljningsinformation, provresultat, gransknings- och tillsynsresultat, kvalitetsredovisningar, kvalitetsindikatorer och utvärderingsresultat,
d v s både kvantitativ och kvalitativ information.
Syftet är att göra resultat synliga och tillgängliga
för en bred målgrupp av intressenter från föräldrar till tjänstemän och politiker på alla nivåer.
Kvalitetsindikatorer
Skolverket redovisade i augusti till regeringen
uppdraget att utforma ett nationellt indikatorsystem för barnomsorg och skola. Indikatorsystemet har främst utvecklats för att utgöra ett
verktyg för utveckling. Det bygger på förskolors
och skolors självvärdering av sin verksamhet
och är avsett att ge underlag för skolornas och
förskolornas kvalitetsbedömningar, pedagogiska
debatt och utvecklingsarbete. Indikatorerna
skall dock också kunna agregeras eller läggas
samman till en kommunal eller nationell bild.
Metodik för detta kommer att utvecklas tillsammans med utvecklingen av kvalitetsredovisningar under år 2000 samtidigt som indikatorsystemet implementeras.
Under hösten har ett vägledningsmaterial för
bedömning av varje enskild indikator utarbetats
liksom instruktioner för hur arbetet bör genomföras. Utprovningen av systemet i ett 40-tal förskolor och skolor i ett tiotal kommuner påbörjades under hösten. Utprovningen syftar till att
få belyst om indikatorerna och vägledningarna
är ändamålsenliga, om instruktioner är tydliga
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och om indikatorsystemet är till nytta för utvärderingen av förskolan och skolan.
Personalprognoser
Skolverket har ett ansvar för att ta fram personalprognoser som kan användas dels för regeringens beslut om dimensionering av utbildningen, dels som underlag för planering och
beslut inom högskolor och kommuner.
Prognoser över lärare i grundskolan, praktiskestetiska ämnen i gymnasieskolan och över förskollärare och fritidspedagoger publicerades i
början av 1999. I avvaktan på beslut med anledning av Lärarutbildningskommitténs förslag har
inga nya prognoser påbörjats utan arbetet
under 1999 har inriktats på att utreda och planera uppläggning och inriktning av det fortsatta prognosarbetet i ett flerårigt perspektiv.
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Insamling och presentation av provresultat
Resultat från gymnasieskolans kursprov samlas
sedan 1997 regelbundet in från ett urval gymnasie- och komvuxskolor. Insamlingen ger dels
information om i vilken utsträckning proven
används, dels information om resultaten.
Provanvändningen minskade något våren 1999
jämfört med året innan. Resultaten blir på
grund av det osäkra om man vill dra slutsatser
om hur gymnasie- och komvuxelever i allmänhet klarade proven. Vissa mönster är dock stabila. T ex har kvinnor genomgående haft bättre
resultat på proven i svenska och engelska vid
varje provtillfälle.
Resultat av ämnesproven i år 9 har samlats in
för ett urval kommuner vid de båda tillfällen
proven givits, 1998 och 1999. Resultaten har
presenterats i rapporter och analyserats med
hänsyn tagen till olika bakgrundsfaktorer.
Resultatsammanställningarna från proven
vänder sig i första hand till de lärare som
använt proven för att de skall få hjälp att tolka
och analysera sina egna resultat.
Resultatredovisningarna från ämnesproven
ger också en nationell resultatbild som både
kommuner, skolor och lärare kan använda i
utvärdering av sin egen verksamhet. Ett aktivt
arbete har bedrivits för att stödja kommuner
som själva vill samla in och använda provresultat för uppföljning och utvärdering. En kommunal referensgrupp finns, som regelbundet
träffas för att utveckla verksamheten och utbyta
erfarenheter.
Arbete har också bedrivits för att minimera

skolors och lärares arbete med att lämna uppgifter om provresultat, nödvändiga både för
uppföljning och utvärdering och för utveckling
av proven. Provinstitutionernas behov av information har samordnats med behoven för uppföljning och utvärdering.
Internationellt samarbete
Skolverket medverkar sedan länge i OECD-samarbetet på att årligen ta fram och vidareutveckla
indikatorer för utbildningsområdet. Under
1999 har en särskild arbetsgrupp, där Sverige
medverkat, varit inriktad på att utveckla informationen om elever i behov av särskilt stöd.
Med stöd av Nordiska Ministerrådet och i
samarbete mellan de nordiska länderna har en
nordisk indikatorpublikation som beskriver och
analyserar likheter och olikheter i de nordiska
skolsystemen tagits fram.
Behovet av underlag för internationella jämförelser ökar ständigt. Svårigheterna är självfallet stora när det gäller att ta fram internationellt jämförbar statistik. I OECD:s arbete har
dock stora framsteg nåtts när det gäller både
förbättrad jämförbarhet och kunskaper om
olika jämförbarhetsproblem.
Fördjupade analyser av uppföljningsdata
Resultaten från de fördjupade analyser som
genomförts under året sammanfattas i avsnittet
Bilder av barnomsorg, skola och vuxenutbildning.

Ekonomistyrning
Målen för arbetet under 1999 har varit att
- samtliga bidrag och stipendier till barnomsorgs- och skolsektorn ska ha betalats ut för
avsedda ändamål
- uppgiftslämnarbördan för skolhuvudmän och
sökande av bidrag ska ha minskat
- Skolverket ska ha ökat förmågan att samordnat styra med ekonomiska styrmedel
- uppföljnings- och effektstudier av statens ekonomistyrning av barnomsorg och skola ska ha
genomförts
- statsmakternas intentioner med Kunskapslyftet ytterligare ska ha stärkts i kommunerna
- en samlad bild ska finnas över hur vuxenutbildningen utvecklats och vilka resultat kom-

Bidrag och stipendier - utveckling och
effektuppföljning
Regeringsuppdrag styr verksamheten inom
statsbidragsområdet. Statsbidragsberäkningar är
en, mot regeringskansliet i huvudsak stödjande
funktion. Arbetet innebär dels nationalekonomiska beräkningar, dels beräkning, utbetalning,
uppföljning och utvärdering av specialdestinerade statsbidrag.
Under perioden har uppsatta mål uppnåtts
vad gäller hantering och fördelning av medel.
Ett förberedelsearbete har inletts under 1999
för uppföljning och analys av rutiner för handläggning, granskning och bedömning av ansökningar om bidrag och stipendier. I detta arbete
ingår att ta fram ett underlag för rationalisering
i den mängd av nationella stödinsatser, som specialdestineras för utveckling av barnomsorg,
skola och vuxenutbildning. Sedan hösten 1999
bedrivs ett projekt för att ta fram kunskap om
hur och på vilka grunder Skolverket fördelar
medel till lärares kompetensutveckling och
vilka effekterna blir i olika avseenden. I en uppföljningsstudie pågår kartläggning av medlens
fördelning under de senaste åren och en utvärdering studerar vårt agerande när medel fördelats.
Under 1999 har en första uppföljnings/utvärderingsstudie gjorts av Skolverkets utvecklingsbidrag och lärarstipendier för skolans
internationalisering.
Skolverket har sedan 1993 gett ekonomiskt
stöd till skolors internationaliseringsarbete.
Formen för stödet har reglerats i särskild förordning (SKOLFS 1993:17). Huvudsakligen har
stödet bestått av lärarstipendier för konferensdeltagande och skapande av internationella
kontakter, samt bidrag till skolors utvecklingsarbete avseende internationalisering i enlighet
med läroplanernas intentioner.
Internationaliseringsarbete är en likvärdighetsfråga och utifrån det formulerade
Skolverket kriterier för fördelning av medel.
Kriterierna har varit prioritering av de frivilliga
skolformernas yrkesförberedande program, prioritering av utbytesländer utanför det anglosaxiska språkområdet och en strävan efter jämn
geografisk spridning över landet. Skolverket har
också strävat efter att uppmuntra skolors långsiktiga arbete och en god förankring i vardags-

arbetet. En väg till detta har varit att kräva skolhuvudmannens stöd till utvecklingsprojekt, en
annan har varit en uttalad ambition från
Skolverket att prioritera fleråriga projekt.
Under 1999 beviljade Skolverket stipendier
till ett belopp av 5 837 900 kronor och utvecklingsbidrag för 5 530 500 kronor.
Uppföljningen visar att lärare och elever i
gymnasieskolan i högre grad tar del av medlen,
genomsnittligt över landet har ca 10% av lärarkåren i gymnasieskolan blivit föremål för stöd
jämfört med ungefär 5% av landets grundskolelärare. Gruppen grundskolelärare är dock större absolut sett. Geografiskt fördelar sig stipendier och bidrag förhållandevis spritt över hela
Sverige men industri-, landsbygds- och glesbygdskommuner är underrepresenterade avseende
utvecklingsbidrag. De både söker och tilldelas
bidrag i lägre grad än exempelvis städer.
Stipendierna visar inte lika tydliga mönster, det
är helt enkelt fler som både söker och tilldelas
stipendier, men det finns skillnader även här.
Framför allt till industrikommunernas nackdel.
Kommunerna i Norrlands inland, Småland,
Östergötland, Västmanland och norr om
Vättern har inte sökt utvecklingsbidrag.
Tänkbara orsaker till de strukturella skillnaderna kan vara utbildningsnivå i kommunen
och närheten till högskoleorter. Statistiska analyser bekräftar dessa hypoteser. Analyser visar
också att invånarantalet i en kommun har betydelse för internationaliseringsarbetet. En slutsats av detta blir att det krävs gynnsamma strukturella förutsättningar avseende både ”klimat”
och infrastruktur för att en vilja till utveckling
genom internationella kontakter ska kunna
resultera i konkreta insatser.
40% av alla kontakter finansierade med
utvecklingsbidrag gällde västeuropeiska länder Storbritannien, Tyskland, Frankrike och
Spanien. De nordiska länderna var tillsammans
inte föremål för mer än 10% av kontakterna.
Bilden blir annorlunda för lärarstipendierna.
Spridningen mellan ländergrupper är här
väsentligt större. En sannolik orsak till detta
kan vara att kontakter som finansieras med stipendier endast rör små grupper av lärare som
kanske har en större rörelsefrihet.
USA svarar för 5% av kontakterna. En studie
av utbytet med större ländergrupper visar att de
västeuropeiska länderna dominerar stort. 10%
av kontakterna som finansieras med utveck-
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munerna uppnått.
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Följande fördelning har genomförts under 1999
Antal
ansökningar

Antal
beviljade

Stöd till kompetensutveckling av personal inom
skola och barnomsorg

3 200

650

43 milj

Stöd till insatser för skolväsendets internationalisering

1 600

550

12 milj

Sommarkurser i teknik för flickor och elev- och
föräldraorganisationer

7,5 milj

Elev- och lokalkostnadsbidrag för utbildning av
utlandssvenska barn och ungdomar

57 milj

Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola,
gymnasieskola och vuxenutbildning

22 milj

Utbetalning av statligt stöd till 132 kommuner
för grundläggande vuxenutbildning
Kompetensutveckling av lärare i naturvetenskap,
teknik, miljö, Tiopunktsprogrammet
Kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen.
Tiopunktsprogrammet

lingsbidrag riktas mot länder i före detta
Jugoslavien, en andel som är något mindre än
hela övriga Östeuropa men lika stor som hela
övriga världen tillsammans. Även stipendiefinansierade kontakter tas i relativt hög grad med
före detta Jugoslavien.
Resultat från fortsatta uppföljningar/utvärderingar, som kommer att föreligga under våren
år 2000, skall ligga till grund för en studie som
skall ge fördjupad kunskap om mottagarna av
bidragen och effekter.
Med anledning av tillkommande regeringsuppdrag och under hand givna informella uppdrag från regeringskansliet, fr a vad gäller
Kunskapslyftet, har arbetet med utformning av
en strategi för uppföljning av prestationer och
effekter av statlig ekonomistyrning försenats.
Därmed har inte heller uppgiftslämnarbördan
för skolhuvudmän och sökande av bidrag minskat.
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Fördelade
medel

Arbetet under 1999
Fördelning av medel som Skolverket disponerar
under anslaget A 2 Utveckling av skolväsende
och barnomsorg för år 1999 har gjorts i samordning främst med avdelningen för kursplaner
och nationell utveckling. Detta har till viss del

125 milj

80

32

7,5 milj

103

45

7,5 milj

ökat Skolverkets förmåga att samordnat styra
med ekonomiska styrmedel.
Utöver stödet som beskrivs i tabellen ovan har
regeringen i särskilda beslut under år 1998
beslutat tilldela tre kommuner, Bollnäs,
Söderhamn och Östersund, och landstinget i
Västernorrland medel för utvecklingsarbete
inom vuxenutbildning.
Regeringen har uppdragit åt Skolverket att
fördela medel för kompetensutveckling av lärare inom naturvetenskap, teknik och miljö inom
det s k Tiopunktsprogrammet och beslutat att
Skolverket får använda högst 20 miljoner kronor för ändamålet under 1999 och högst 30
miljoner kronor under 2000. En skriftlig inbjudan sändes under maj 1999 till kommuner,
landsting, fristående huvudmän och svenska
skolor i utlandet. Information om regeringens
satsning och Skolverkets uppdrag finns sedan
våren 1999 på Skolverkets webbplats och har
även spritts via Skolverkets nyhetsbrev.
Skolverket har bjudit in universitet och högskolor med lärarutbildning samt Centrum För
Tekniken I Skolan (CETIS) vid universitetet i
Linköping i syfte att i samverkan planera för
och utforma ett samordnat utbildningsutbud i
enlighet med de i regeringsuppdraget angivna

1. Yrkesstudier, under minst två veckor, med
syfte att inhämta aktuella yrkeskunskaper
samt kunskaper om förändringar i arbetsorganisation, arbetssätt etc i arbetslivet.
2. Kompetensutveckling inom nya yrkesämnesområden eller där nytt innehåll tillkommit i
kursplaner.
3. Kompletterande fortbildning som avser
säkerhetsbestämmelser eller internationella
överenskommelser inom yrkesområdet.
4. Fortbildning som syftar till att utveckla en fortlöpande samverkan mellan skola - arbetsliv.
5. Komplettering i gymnasieämnen för att

uppnå grundläggande behörighet för högskolestudier eller behörighet för högskolestudier inom ”eget” yrkesområde.
6. Pedagogiska studier med inriktning mot
lärande i skola och i arbetsliv.
Merparten av de beviljade ansökningarna gäller yrkesstudier eller nya yrkesämnesområden.
Kompetensutvecklingsinsatserna berör ca 600
lärare. Insatserna berör flera anordnare, i flera
fall är högskolan anordnare av utbildningen.
I några fall har branschorganisationer tilldelats
medel för utbildningsinsatser.
Regeringen har uppdragit åt Skolverket att
följa upp och utvärdera regeringens beslut om
fördelning av medel till olika lärarutvecklingsprojekt, den s k ”Ylvasatsningen”. Projekten
skall följas under de närmaste åren. Av den första rapporten framgår att i stort sett alla projekt
hade startat sin verksamhet och att tidsplaner
och målsättningar låg fast. Ungefär hälften av
projekten hade påbörjat någon form av dokumentation. Huvuddelen av projekten hade
påbörjat samverkan med högskolan och börjat
följa upp och utvärdera sitt arbete. Denna samverkan kan ta ett flertal uttryck, men ett för
projekten gemensamt drag verkar vara att högskolan hjälpt projekten att etablera formerna
för dokumentation och utvärdering. I det fortsatta arbetet kommer Skolverket att följa projektens arbete för att närmare studera hur projekten uppnått sina mål, vilka framkomliga
vägar de funnit i sitt arbete och vilka eventuella
hinder de stött på.
Kunskapslyftet
Regeringen uppdrog 1998 åt Skolverket att leda
och följa arbetet med Kunskapslyftet.
Skolverkets mål för arbetet har varit att
- ständigt ha en aktuell bild över utvecklingsläget i kommunerna
- ha beredskap att svara upp mot kommunernas behov av stöd och stimulans i sitt utvecklingsarbete
- att sprida kunskap internt inom Skolverket
om arbetet med Kunskapslyftet
- att finna ändamålsenliga samarbetsformer
med myndigheter och intressenter i utvecklingen av Kunskapslyftet
- att under 1999 prioritera stöd och stimulans
av utvecklingsarbetet inom områdena: validering, vägledning och utveckling av kursutbud.
De prestationsmål som uppställts för Skolver-
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kriterierna för användning av bidraget.
Under året har medel använts för planering
av ett gemensamt och samordnat utbud av
grundläggande kurser i samarbete med CETIS
och ett antal högskolor. Skolverket har också i
samarbete med Uppsala universitet,
Institutionen för lärarutbildning, genomfört ett
seminarium kring samordnade insatser för
kompetensutveckling gällande miljö. Medel har
också tilldelats Centrum för fysik vid Lunds universitet för planering och utveckling av en kurs
i fysik. I de planerade utbuden av kurser ingår
utbildning på distans som en del.
För att ge möjlighet till långsiktighet i den
lokala planeringen och för att ge bättre förutsättningar för skolans/kommunens dialog med
den som skall anordna utbildningen prövas
ansökningar fortlöpande. Under 1999 har till
Skolverket kommit 80 ansökningar motsvarande ca 27 miljoner kronor. Av dessa har 34
ansökningar kommit från skolor, 33 från kommuner, 12 från högskolor och en ansökan från
ett kommunalförbund. Övervägande delen av
ansökningarna kommer från barnomsorg/
grundskola (59). Alla tre områdena ingår i mer
än hälften av ansökningarna (44), 16 berör
naturvetenskap, 13 miljö och 7 teknik. Under
1999 fördelades ca 7,5 miljoner till 32 ansökningar, i 18 av dessa ingår alla tre områden.
Regeringen har uppdragit åt Skolverket att
fördela medel för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen det sk Tiopunktsprogrammet.
Skolverket får använda högst 25 miljoner kronor för ändamålet under 1999 och lika mycket
under 2000. Skolverket har i sin inbjudan och
vid granskning och bedömning av ansökningar
prioriterat utbildningsprojekt som inriktats mot
något eller några av följande områden.
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kets arbete med Kunskapslyftet har i alla
delar uppnåtts.
Skolverket har haft kontakt med varje kommun genom minst ett kommunbesök där förutom kommunernas projektledare också har deltagit representanter från någon eller några av
följande grupper: politiker, arbetsförmedlare,
förvaltningschefer, skolledare, studie- och yrkesvägledare, externa utbildningsanordnare, lärare
och studerande. Därutöver har fortlöpande
kontakt hållits genom nätverksträffar, seminarier, telefon och e-post.
I dialogen med kommunerna har tyngdpunkten legat på frågor
kring rekrytering, utveckling av vuxenutbildningen,
kommunens behov av stöd
och stimulans, kvalitetsarbete samt kommunens syn
på utbildningen av vuxna
efter år 2002.
Skolverket har genomfört
nio utvecklingsseminarier
med tre olika teman: validering, vägledning och förutsättningar för lärande. Vid
seminarierna har ca 600 personer deltagit. Skolverket har
även medverkat och presenterat sin syn på utveckling av vuxenutbildning vid
fyra nationella konferenser om framtidens vuxenutbildning, som Utbildningsdepartemen-tet
har anordnat under året.
I flera kommuner har det skett byte på projektledartjänsterna för Kunskapslyftet.
Skolverket har därför vid två tillfällen erbjudit
utbildning om målen och förutsättningarna för
Kunskapslyftet. Totalt har 40 projektledare deltagit i sådan utbildning.
Under 1999 har Skolverket anordnat regionala konferenser kring redovisning och rapportering av Kunskapslyftet. Syftet med konferenserna har varit att öka kvaliteten i kommunernas
uppgiftslämnande samt att öka förståelsen för
hur statsbidraget för genomförd verksamhet
skall beräknas. Vid konferenserna har ca 400
personer från ca 180 kommuner deltagit.
”Fler män till vuxenutbildningen” är temat
för utvecklingsprojekt som har påbörjats och
som pågår i tio kommuner, där olika modeller
och metoder för rekrytering prövas. AMS ger
ekonomiskt stöd och Skolverket, AMS, LO och

TCO har tillsammans genomfört seminarier för
idé- och erfarenhetsutbyte mellan de berörda
kommunerna. I samverkan med AMS har
Skolverket tagit fram exempel på lokal samverkan mellan arbetsförmedling och vuxenutbildning. Detta har sammanställts och spritts till
arbetsförmedlingar och kommuner i en bilaga
till tidningen Arbetsmarknaden i 30 000 exemplar.
Nya informationsbroschyrer om Kunskapslyftet på både svenska och engelska har producerats.
I regeringens uppdrag
ingår att Skolverket skall
samverka med myndigheter, arbetsmarknadens
parter och andra intressenter i vuxenutbildningen. Skolverket har anordnat informationsträffar,
seminarier, arbetsgruppsträffar och andra träffar
av mer informell karaktär under året.
Skolverket har också
medverkat vid ett flertal konferenser anordnade av andra myndigheter
och organisationer kring olika vuxenutbildningsfrågor.
Skolverket har att ansvara för uppföljning av
och halvårsvis rapportera om Kunskapslyftet
enligt regeringsbeslut 1997-06-12. Under året
har som tidigare år underlag samlats in från
AMS, CSN och SCB. I enlighet med regeringens beslut har avrapporteringar om verksamhetens omfattning, inriktning och innehåll lämnats till Utbildningsdepartementet under maj
och december. I december 1999 lämnades den
femte avrapporteringen.
Skolverket har enligt regeringsuppdrag i
regleringsbrevet för 1999 i samråd med
Centrala studiestödsnämnden (CSN) och
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) sett över behovet av ändringar i respektive myndighets uppföljningssystem i syfte att öka jämförbarheten i
de statistiska uppgifterna. Översynen visar att
en grundläggande skillnad mellan myndigheternas system är att systemen inte omfattar
samma population beroende på att CSNs och
AMS system har som huvudsyfte att vara administrativa stöd för respektive myndighets huvud-

Utvärdering
Målen för arbetet under 1999 har varit att
- de nationella utvärderingarna ska ha ökat
kunskapen och bidragit till en fördjupad
debatt inom Skolverkets prioriterade områden
- nya utvärderingsinsatser ska ha genomförts
inom Skolverkets prioriterade områden inklusive vuxenutbildningen
- en samlad bedömning av utvärderingar av de
16 nationella gymnasieprogrammen ska ha
presenterats
- Skolverkets kompetens när det gäller utvärdering av mera övergripande och komplexa
kunskaper ska ha fördjupats
De mål som satts för den grundläggande
löpande verksamheten har nåtts. På grund av
personalbristen och under året tillkommande
regeringsuppdrag, har verksamheten prioriterats mot basuppgifter och regeringsuppdrag.
Barnomsorg
Skolverket har enligt regeringsuppdrag under
1999 i två studier belyst kvaliteten i förskolans
och fritidshemmets verksamhet. Kvaliteten i
verksamheterna för de yngsta barnen, barn i
behov av särskilt stöd och arbetet i mångkulturella grupper har särskilt uppmärksammats.
Den första av tre delrapporter om integrationen förskoleklass - grundskola - fritidshem har
lämnats till regeringen och spritts via
Skolverkets hemsida och vid Skolverkets kontakter med kommuner. Två treåriga fördjupningsstudier av utvärderingskaraktär har påbörjats
inom integrationsprojektet (FÖSK-projektet)
och en första lägesbeskrivning med vissa preliminära slutsatser beträffande integrationsprocessen och konsekvenserna för barns lärande
har lämnats. Ett forskningsseminarium om
ovanstående integrationsfrågor och dess eventu-

ella konsekvenser för integrationen uppåt och
nedåt i utbildningssystemet har ägt rum på
Linköpings universitet.
Utvärderingsenheten har deltagit i en europeisk konferens om kvalitet i barnomsorgen i
Helsingfors och medverkat i planeringen av ett
seminarium om kvalitet i barnomsorgen på
Kvalitetsmässan i Göteborg och i diskussionen
om resultat i barnomsorgen inom handlingsprogrammet Mål och resultat.
Inom kvalitetsindikatorprojektet har indikatorer för kvalitet inom barnomsorgen tagits fram
inom ramen för ett nationellt indikatorsystem.
Utprövning av systemet har planerats och
påbörjats i ett antal kommuner.
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uppgifter. Översynen visar vidare att det främst
är presentationerna och rapporteringen av
Kunskapslyftet som kan behöva förändras för
att underlätta jämförbarheten. Skolverket kommer därför att utöka och fördjupa samrådet
med de två myndigheterna inför de kommande
halvårsvisa rapporteringarna av Kunskapslyftet.

Reformutvärderingar
Resultaten från den andra omgången av utvärderingen av gymnasiereformen (SP,
HR, EP, LP samt HP) har presenterats under året. Seminarier och studiedagar har hållits runt om i landet
kring resultaten av gymnasieprogramutvärderingarna. Samtidigt har
utvärderingen gått vidare med att
fokusera fem nya program ( FP, NP,
EP , HV samt BP). Utvärderingen
har samordnats med Skolverkets
översyn av kursplaner och betygskriterier. En specialstudie inom
gymnasieutvärderingens ram med
inriktning mot storstadskolornas speciella
problematik har genomförts under året. Under
början av 2000 görs samlad analys av gymnasiereformen ur ett nationellt systemperspektiv.
Konsekvenser av reformeringen på grundskolan har belysts i två projekt Valfrihet på grundskolan och det longitudinella projektet DIST
(Diagnos och stöd på grundskolan). Det förra
projektet som även belyst effekter av de nationella kursproven i år 9 har avrapporterats
under året. Inom DIST, som under året kommit
halvvägs, har intervjuer och enkäter genomförts
enligt fastställd plan. Dessutom har två återföringsseminarier anordnats för de deltagande
skolorna för diskussioner kring vad som dittills
framkommit i projektet.
Kunskapsbedömningar
I rapporten ”Läroplanerna i praktiken” har en
första större nationell utvärdering med
utgångspunkt i de nya läroplanerna Lpo 94
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och Lpf 94 redovisats. I utvärderingen som har
genomförts i form av fem delprojekt, har
bedömningar gjorts hur elevernas kunskaper
och värderingar inom fem övergripande kunskapsområden utvecklats under skoltiden.
Totalt har ca 4400 elever på 136 skolor medverkat. Utvärderingsresultaten har uppmärksammats mycket i skoldebatten och Skolverket fortsätter under 2000 att presentera och diskutera
resultaten i olika sammanhang.
Skolverkets deltagande i IEA Civic Education
Study, Ung i demokratin har under 1999 inneburit förberedelser för datainsamlingar för hösten 1999 och våren 2000. Hösten 1999 genomfördes den första datainsamlingen på 155 skolor. I denna ingick ca 6000 14- och 15-åringar,
300 lärare och 150 skolledare. Under hösten
förbereddes vårens datainsamling (ca 7000 18åringar och 150 skolledare). På svenskt initiativ
har ett nordiskt samarbete inom Civic-studien
etablerats. Samarbete har också etablerats med
Ungdomsstyrelsen för gemensamma analyser av
18-åringarna.Under hösten har vidare en rapport om demokratimålen tagits fram. Projektet
har också haft möten med en referensgrupp
bestående av forskare och representanter för
regeringskansliet.
Under hösten 1999 har Skolverket påbörjat
förberedelserna för Sveriges medverkan i ytterligare ett större internationellt projekt, The
International Life Skills Survey (ILSS).
Projektet avser att bedöma den vuxna befolkningens kompetens i ett antal strategiska avseenden. Skolverket har regeringens uppdrag att
leda och samordna Sveriges medverkan i projektet och har i december 1999 redovisat en
projektplan till regeringen.
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Samband mellan resurser och resultat
Skolverket har under 1999 redovisat en studie
om samband mellan resurser och
resultat. Syftet med studien är att
kartlägga resursmässiga yttre förutsättningar som har betydelse
för skolors resultat.
Den förklaringsmodell på skolnivå som tagits fram kan användas för att räkna fram vad man
med en statistisk term kallar för
förväntade värden som kan
användas som underlag i diskussionen om skolutveckling.

Skolverket har under 1999 bedrivit ett utvecklingsarbetet för att ta fram ett användbart analysverktyg där förväntade värden utgör en
grund. Detta kommer att under 2000 kunna
presenteras för kommuner och skolor.
Särskolan
Under 1999 har Skolverket genomfört utvärderingar av såväl den obligatoriska särskolan som
den frivilliga särskolan. Tre av dessa utvärderingar har varit regeringsuppdrag.
Slutredovisning av uppdraget att utvärdera
lagen om ökat föräldrainflytande lämnades till
regeringen i juni. Vid samma tidpunkt lämnades även redovisningen av regeringsuppdraget
att presentera en samlad redogörelse för
Skolverkets prioriteringar och planerade insatser i syfte att öka tillsyn, uppföljning och utvärdering av särskolan. I samband med denna
redogörelse har Skolverket även analyserat om
kvaliteten i särskolan påverkas av dels hur den
garanterade undervisningstiden disponeras,
dels personalens utbildningsnivå och arbetslagens sammansättning. Det tredje regeringsuppdraget har inneburit att följa upp hur kommunerna når upp till målen för vuxenutbildning
för utvecklingsstörda samt föreslå åtgärder för
att kvalitetssäkra vuxenutbildningen. I övrigt
har Skolverket under år 1999 genomfört utvärderingar av fyra program i gymnasiesärskolan.
Komvux/Kunskapslyftet
Inom ramen för Skolverkets plan för utvärdering av vuxenutbildningen har två studier
genomförts och avrapporterats under 1999
”Kunskapslyftet och den kommunala utvärderingen - en förstudie” och ”Lokala kurser i vuxenutbildningen”. Under 1999 har en studie drivits, baserad på en större enkät, där syftet är att
bedöma om deltagare i vuxenutbildningen spetsar eller breddar sin kompetens.
Enheten har också under året initierat en studie som belyser genusperspektivet i vuxenutbildningen mot bakgrund av satsningens jämlikhetsperspektiv och vilka konsekvenserna blir för
kvinnor och män som vuxenstuderar.
Skolverket har under 1999 genomfört och
redovisat en studie kallad ”Komvux - ett demokratiskt projekt - Några bilder av situationen
för elever i behov av särskilt stöd i den kommu-

Elevbilder och attitydundersökningar
Projektet ”Elever som medforskare” har under
året avslutats med en huvudrapport ”Den rimliga skolan” och en
metodinriktad basrapport. Resultaten från
utvärderingen har presenterats vid ett stort
antal seminarier, studiedagar och konferenser runt om i landet.
En utvärdering av
skriften visade att Den
rimliga skolan uppskattades av mottagarna. 2/3 av de som beställt
skriften hade läst hela eller nästan hela skriften
och diskuterat innehållet med sina kollegor. 79
procent ansåg att skriften är värdefull för deras
personliga, yrkesmässiga utveckling. Över hälften uppgav att de genom att läsa skriften hade
fått en förändrad bild av elevernas förmåga att
vara delaktiga i skolarbetet och 82 procent
hade fått idéer till hur man bättre kan tillvarata
elevernas perspektiv på skolan.
För att undersöka hur pedagogisk dokumentation kan användas som bas för utvärdering,
kvalitetsbedömning och utveckling av den pedagogiska verksamheten inom förskola och skola
har enheten under 1999 bedrivit ett projekt
”Elevbilder och pedagogisk dokumentation”
och under året publicerat en delrapport som
belyser möjligheterna att använda bilder som
kunskapskälla i utvärderingar. Projektet avslutas våren 2000 med en rapport över pedagogisk
dokumentation.
Under 1999 har planering inletts av
den tred-je omgången av skolbildsundersökningen. I likhet med tidigare
omgångar vänder sig undersökningen
till allmänhet, skolbarnsföräldrar, elever och lärare och belyser de olika
intressenternas attityder till skolan
vad gäller förtroende, kvalitet, inflytande och förändringar. Delar av
undersökningen planeras att genomföras i samarbete med övriga nordis-

Uppföljning och utvärdering

nala vuxenutbildningen”.

Skolverket har under 1999 deltagit i tre
OECD-INES indikatorprojekt (Equity, Life-long
learning och School indicators) där syftet är att
utveckla indikatorer för jämställdhet/jämlikhet,
ge förslag på indikatorer för livslångt lärande
samt utveckla indikatorer på gymnasieskolan
(upper secondary school).
Kommunernas styrning och egenkontroll
Det sk Kommunprojektet som belyst styrprocessen i 10 kommuner i landet, från det frågorna
initieras till dess de har
genomförts på verksamhetsnivå, har under året
återfört resultaten till de
berörda kommunerna
och deltagit i seminarier
med kommunpolitiker i
olika delar av landet.
Handböcker för konkret utvärderingsarbete
i kommuner och på
skolor - Verktyg för
utvärdering - har
under året distribuerats. Titlarna är ”Att
utvärdera skolan”, ”Att
organisera utvärdering”, ”Att genomföra utvärdering” och ” Så här gjorde vi”. Handböckerna
har varit livligt efterfrågade. Under 2000 kommer Skolverket att framställa ytterligare
minst två handböcker i serien.
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ka länder. Samtliga resultat redovisas i en
huvudrapport våren 2001.
Mål
Det övergripande målet för Skolverkets stöd till
forskning är att på vetenskaplig grund öka kunskapen om det svenska utbildningsväsendets
förutsättningar och resultat och att öka nyttiggörandet av denna kunskap. Forskningen ska
bidra till att utveckla skolan i överensstämmelse
med samhällets behov och politiska målsättningar. Huvudtanken bakom Skolverkets forskning är att den ska bidra med att utveckla en
sammanhängande begreppsapparat, ett gemensamt språk, teorier och referensramar.
Forskningen ska hjälpa till att sätta in utbildningssystemet och verksamheten i skolan i ett
större samhällsvetenskapligt sammanhang. Den
ska bidra till att vidareutveckla utbildningssektorn som en professionell organisation med en
kritisk, reflekterande kunskapsbas.
Målet för verksamheten under 1999 har varit
att
- stödja forskning inom skol- och utbildningsområdet
- stödja etablering av nätverk av forskare
- stödja publicering och främja nyttiggörande
av forskningsresultat
Resurser
Forskningsfinansiering
Forskningsutnyttjande
Totalt
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1999

1998

1997

14 441
2 240
16 681

19 732
3 572
23 304

18 190
1 612
19 802

Arbetet under 1999
Under 1999 har 46 forskningsprojekt beviljats
medel. Ett långsiktigt projekt har startat och
nio mindre projekt av pilotkaraktär har beviljats
medel. 23 projekt har avslutats. Fyra projekt har
beviljats förlängning i förhållande till den
ursprungliga planen. Fördelningen av forskningsmedel under 1999 har gjorts inom
Skolverket av forskarkompetent personal. I vissa
fall har det skett i samarbete med externa granskare från universitetet/högskolan. P g a de

stora nedskärningarna av anslaget Forskning
inom skolväsendet har Skolverket i första hand
arbetat med att avsluta pågående projekt och i
mån av ekonomiskt utrymme satsat på mindre
bindande aktiviteter.
Under 1999 har Skolverket finansierat forskning inom samtliga områden av forskningsprogrammet. De flesta aktiviteterna ligger inom de
fem basområdena inom programmet, som innebär forskning om skolans verksamhet - utbildningens innehåll, utformning och resultat (I),
skolan som kultur- och arbetsmiljö (II), styrning
och ledning av utbildning - central, regional
och lokal utbildningsplanering (III), utbildningens effekter och effektivitet (IV) samt
utbildning och utbildningspolitik i samhället
(V). Skolverket har efter en öppen inbjudan
och granskning fördelat forskningsmedel till
området barnomsorg/skola Förskola och skola i
samverkan: Studier av ett reformerat utbildningssystem. En dialog med forskare inom området har
initierats och stötts för att i fortsättningen
kunna stödja angelägen forskning inom området.
Skolverket har även fördelat medel till forskningsmiljöer för nätverksarbete. Fyra nätverk
har fått stöd, nämligen Forum för studier av
utbildning och kultur, Nätverket för forskning
om barnomsorg , Nätverket för forskning om
mätning av kunskaper och färdigheter samt
Nätverket för forskning om skolans värdegrund.
Inom basområdet Styrning och ledning av skolan har en översikt och analys av pågående
forskning publicerats En friare skola. Om styrning
och ledning av den lokala skolan.
Kunskapsöversikter är en viktig metod för forskningsinformation. Arbetet med 14 kunskapsöversikter pågår.
Skolverkets strategi för att nå ut och kommunicera i frågor som rör forskning och utveckling är att prioritera selektiva seminarier och
konferenser, riktade personliga kontakter, selektiva mediaaktiviteter samt generella informationsinsatser, t ex via kanaler som Nyhetsbrevet
och webbplatsen. Att skapa möten och arenor
samt att etablera nätverk har varit viktiga delar i
arbetet. Skolverket har medverkat i och bidragit

elever i behov av särskilt stöd, ledarskap, styrning och skolutveckling, läro- och kursplaner,
flerkulturalitet, globalisering - internationalisering, likvärdighet, kunskapsbedömning, utbildningsekonomi m m. Det andra är Uppdraget
att utarbeta kunskaps- och forskningsstrategier.
I detta uppdrag redovisar Skolverket de kunskaps- och forskningsstrategier som gäller för
Skolverket. Forskningsstrategin har sin bas i det
forskningsprogram som arbetats fram och reviderats under 1990-talet. Den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden är en bas och avsikten är
att forskningen ska bidra till att utveckla en
sammanhängande begreppsapparat, ett
”gemensamt språk”, d v s en teoretisk grund
och en referensram. Forskningen ska ge sådan
kunskap om vardagen som öppnar nya perspektiv och ger den en kritisk funktion. Den insikten som forskning ger ska utveckla aktörernas
kunskap och därmed deras förmåga att delta i
en process om skolans och barnomsorgens
utveckling. Forskningen ska fokusera kunskaper
om elevers, lärares och ledares lärande.
Skolverket har redovisat behov av ett utökat
forskningsanslag och mer resurser för att leda
och administrera Skolverkets forskning samt
hur ett anslag på 92 miljoner kronor skulle

Forskning

med medel till flera konferenser bl a en vetenskaplig konferens för forskare och praktiker i
samverkan mellan högskolor och samhälle samt
en internationell konferens om forskning om
lärande och undervisning. Skolverket har också
lämnat bidrag till dokumentation och spridning
i samband med flera konferenser.
Två forskningssymposier med temat
Forskningen i Skolan/Skolan i Forskningen har
arrangerats i olika delar av Sverige. Ytterligare
tre planeras. I samarbete med Tekniska Museet
har forskningsseminarier om Naturvetenskap och
teknik i skolan en konferens om Kvinnor och teknik genomförts.
Under året har arbetet med två regeringsuppdrag genomförts och avrapporterats till regeringen. Det ena är Uppdraget att inventera
forskningsbehov för förskola, skola och skolbarnsomsorg. I redovisningen av uppdraget har
Skolverket med utgångspunkt i sitt forskningsprogram och i samarbete med forskare inom
detta, Högskoleverket, Svenska Kommunförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund
och Skolledarna diskuterat och identifierat kunskapsbehov inom ett flertal områden t ex
didaktik, lärande och IT, lärarforskning, jämställdhet/genusforskning, specialpedagogik/

57

Tillsyn

Tillsyn
kunna disponeras.
Skolverket är tillsynsmyndighet för hela skolväsendet. Med den innebörd som Skolverket har
givit begreppet tillsyn innebär det en kontroll
som kompletterar de övriga kontrollformerna
uppföljning, utvärdering och kvalitetsgranskning. Utgångspunkten för tillsynen är att för en
bestämd huvudman konstatera om det som
granskats uppfyller de statliga kraven eller inte.
Någon värdering därutöver bör inte göras inom
ramen för tillsynen.
Mål
Det övergripande målen för Skolverkets tillsyn
har varit
- att främja utvecklingen av skolväsendet mot
de nationella målen genom en kontroll av att
statliga bestämmelser efterlevs. De statliga
bestämmelserna (skollag, läroplaner, förordningar mm) skall bl a garantera nationell lik-

Resurser

Kostnad tkr
1999

1997

Anmälningsärenden

8 846

Egeninitierad tillsyn
därav:
Granskning av kommunernas
avgifter för barn i förskolan
Tillsyn av specialskolan
Tillsyn av obligatoriska särskolan
Tillsyn Kunskapslyftet

5 144 15 045 12 754

Tillsyn enl plan av fristående skolor
därav Anmälningsärenden
fristående skolor
Övrigt
därav Tillsyn av utlandsskolor
Samverkan tillsyn - kvalitetsgranskning 1
Utveckling av tillsynsverksamheten
Totalt
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1998

9 981 11 659

200
347
651
57
6 710

7 462

9 189

3 031

2 528

2 277

304
270
824
937
23 731 35 016 35 879

värdighet, kvalitet och att elevers rättigheter
tillgodoses.
- inrikta arbetet mot sådana områden som har
stor betydelse för den enskilda individen - elevens rätt, integritet och rättssäkerhet - och
mot andra faktorer som är viktiga för den

nationella likvärdigheten, t ex kommunernas
styrning och egenkontroll.
- att Skolverkets tillsyn över fristående skolor
ska garantera föräldrar och elever som väljer
en fristående skola att skolans utbildning
motsvarar de kvalitetskrav som förutsätts i
läroplanen och skollagen.
I regleringsbrevets verksamhetsmål för 1999
års tillsynsverksamhet framgår att tillsynen skall
stärkas. Som tillsynsmyndighet skall Skolverket
hävda elevens rätt till en nationellt likvärdig
utbildning. Tillsynen skall utformas så att alla
kommuner, räknat fr o m år 1998, inom loppet
av en sexårsperiod blir föremål för tillsyn.
Tillsynen skall särskilt fokusera på situationen
för elever i behov av särskilt stöd. Tillsynen av
särskolan skall utökas i förhållande till tidigare
år.
Skolverket skall redovisa sin tillsynsverksamhet, antal kommuner och huvudmän som har
varit föremål för tillsyn, generella slutsatser för
tillsynen och i vilken utsträckning verkets kritik
och övriga insatser har lett till tillfredsställande
åtgärder
- dels utifrån antal och art av de utredningar
som genomförts efter anmälningar om missförhållanden,
- dels utifrån omfattning och art av egeninitierad tillsynsverksamhet.
Skolverket skall vidare redovisa omfattningen
av tillsynen av särskolan.
Kostnaderna för tillsynen har minskat i jämförelse med 1998. Arbetet med den egeninitierade tillsynen har inte har varit lika omfattande
som tidigare år beroende på organisatoriska
förändringar och en omfattande personalrörlighet.
Arbetet under 1999
Inriktningen på det tillsynsarbete som bedrivits
under verksamhetsåret har varit i enlighet med
uppdraget i regleringsbrevet. Skolverket arbetar
för att uppnå målet att alla kommuner ska
granskas under en sexårsperiod fr o m 1998.
Under året har egeninitierade tillsynsutredning-

-

De egeninitierade tillsynsutredningar som
under året lett fram till ett beslut har i sex fall
omfattat den obligatoriska särskolan.
I Skolverkets verksamhetsplan för 1999 anges
att kapacitet ska finnas för att utreda 50-75
enskilda tillsynsärenden om året. Under 1999
har 526 enskilda ärenden behandlats - en
ökning med 131 ärenden jämfört med föregående år. Någon anmärkningsvärd områdesrelaterad ökning eller minskning av antalet anmälningar har dock inte skett. 512 av ärendena föranleddes av en anmälan från en enskild och 14
genomfördes efter signaler från massmedia
eller från Skolverkets interna informationssystem. 84 ärenden ledde till fullständiga tillsynsutredningar, d v s 16%. Andelen fullständiga
tillsynsutredningar har under flera år minskat
som ett resultat av att fler ärenden har handlagts lokalt av kommunen. Under 1999 ökade
dock andelen igen. Jämfört med 1998 är detta
en ökning med 4 procentenheter.
Under verksamhetsåret ledde 64 fullständiga
tillsynsutredningar till beslut, vilket är en
ökning med 17 beslut jämfört med 1998. De
flesta tillsynsutredningar som har genomförts
under året har avsett grundskolan. Nedan redovisas antalet beslut per skolform. Beslut som

tillgång till utbildning
elever i behov av särskilt stöd
mobbning och annan kränkande behandling
betygssättning i gymnasieskolan
Nedanstående tabell visar hur många kom-

GRANSKNINGSOMRÅDE

SKOLFORM
Grundskola

Tillgång
Tillgång/stöd
Stöd
Mobbning
Betyg
TOTALT

Tillsyn

muner som har granskats inom respektive
område och vilka skolformer som varit berörda.

ar påbörjats i elva kommuner. Två av utredningarna avser den obligatoriska särskolan och nio
genomförs samordnat med kvalitetsgranskningen. Beslut har fattats efter egeninitierade tillsynsutredningar i 27 kommuner. 25 av de 27
tillsynsutredningarna påbörjades under 1998.
Således har beslut fattats i två av de elva tillsynsutredningarna som påbörjades under 1999. För
de resterande nio utredningarna kommer
beslut att fattas under 2000. I samtliga fall har
huvudmannen i olika omfattning erhållit kritik,
d v s de statliga bestämmelserna har inte varit
uppfyllda. Under 1998 fattades 26 beslut och
ytterligare 28 utredningar påbörjades.
Den egeninitierade tillsynen har därmed minskat volymmässigt.
I samtliga 27 egeninitierade tillsynsutredningar som under året ledde fram till beslut har
kommunernas styrning och egenkontroll granskats. I övrigt har ett antal områden granskats
som enligt Skolverkets bedömning ansetts vara
vitala för en likvärdig utbildning. Dessa områden har under 1999 varit

Grundskola/
Obligatorisk
särskola

Obl.
särskola

4

Gymnasieskola

TOTALT

2

1

6
1
10
9
1

5

27

1
7
9*
16

1

5

2

1

* Varav en tillsyn genomfördes samordnat med kvalitetsgranskningen
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avser fristående skolor har förts till motsvarande
skolform.
Skolform
Barnomsorg
Grundskola
Gymnasieskola
Särskola
Komvux
Övrigt

Antal beslut
1
46
10
3
2
2

I 43 av de 64 beslut som under året har fattats
efter tillsynsutredningar av enskilda ärenden,
d v s 67%, erhöll skolhuvudmannen kritik.
Jämfört med föregående år är detta en minskning med sju procentenheter. Kritiken har
framförallt gällt särskilda stödinsatser och stödundervisning, skolplikt och rätt till utbildning
samt elevs integritet.
Även ärenden där beslut fattas om att inte
företa en fullständig tillsynsutredning kräver
omfattande utredningsinsatser. Rutinerna för
hanteringen av ärenden som inte leder till en
fullständig tillsynsutredning är beroende av
varje ärendes individuella karaktär men en
”typrutin” kan beskrivas enligt följande: När en
anmälan kommit in förser enheten sig med
underlag för att kunna bestämma hur ärendet
slutligen skall hanteras. Kontakt tas med huvudmannen för att höra dennes syn på de uppgifter som framförts i anmälan. Därefter fattas
beslut om fortsatt handläggning. I det fall ärendet inte är känt på huvudmannanivå överlämnas ärendet för handläggning i enlighet med
det primära huvudmannaansvaret. Om ärendet
är känt hos huvudmannen men skäl i övrigt saknas för att inleda fullständig tillsynsutredning
avslutas ärendet genom beslut. Beslutet skall
redogöra för Skolverkets ställningstagande och
ange relevanta grunder.
Det planerade antalet fristående skolor som
enligt verksamhetsplanen skulle granskas under
1999 var 110. Under året har tillsyn genomförts
vid 95 fristående skolor.
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Kvalitet
Kraven på tillsynens kvalitet är och skall vara
mycket höga. Det är ett grundläggande rättssäkerhetskrav att tillsynens handläggningar och
bedömningar är rättsenliga och att de inte skiljer sig åt mellan olika utredare. Skolverket strävar efter att tillsynsbesluten, i möjligaste mån,
skall ha en enhetlig form samt ett likartat språk

och begreppsbruk. Samtidigt är varje utredning
unik och utredningsarbetet, bedömningarna
och utformningen av besluten får därför inte
bli slentrianmässiga.
Skolverket har gjort en intern granskning av
de tillsynsbeslut som fattats efter egeninitierade
tillsyner under 1999. Denna granskning visade
att besluten håller god kvalitet i förhållande till
de kvalitetskriterier som Skolverket formulerat.
Vissa förbättringar kan dock göras i syfte att
ytterligare säkra likvärdigheten i bedömningarna, t ex när det gäller tillsynsbeslutens struktur,
begreppsanvändning och avgränsning i det som
granskas.
Skolverket har under 1999 även låtit göra en
genomgång och granskning av beslut i egeninitierad tillsynsverksamhet gällande mobbning
och annan kränkande behandling inom grundskolan. Denna granskning har genomförts av
en extern utredare. Totalt granskades elva
beslut fattade under 1998 och 1999. Ett förslag
från utredaren var att de punkter på vilka
Skolverket meddelat kritik skulle listas i en sammanställning i tillsynsrapporterna för att precisera kritiken.
En liknande uppföljning av tillsynsbeslut gällande enskilda ärenden och fristående skolor
har inte gjorts. Inom dessa områden pågår
dock en ständig diskussion kring kvalitetssäkringsmetoderna.
För att säkra kvalitet och likvärdighet i
bedömningarna har följande åtgärder vidtagits
under 1999:
- Antalet beslutsfattare har begränsats.
- Beslutsfattare som besitter adekvat kompetens
och gedigen erfarenhet i förhållande till
arbetsuppgifterna har valts.
- Beslutsfattarnas möjlighet att arbeta koncentrerat med området och finnas tillgängliga för
att diskutera de frågor som uppstår har ökats.
- Planer på att inrätta en samrådsgrupp för diskussion av principiellt viktiga ärenden har initierats.
- Olika former av kompetensutveckling har
skett.
Skolverkets målsättning är att handläggningstiden för egeninitierade utredningar med en
bredare inriktning mot en skolhuvudman inte
ska överstiga sex månader.
I 26 av de 27 tillsynsbeslut gällande egeniniti-

Effekter av Skolverkets tillsynsverksamhet
En av de viktigaste aspekterna på tillsynsverksamheten är vilka effekter som Skolverkets
insatser leder fram till. Genom den kontroll
som sker via tillsynen skall skolhuvudmannens
ansvar för sin egenkontroll stärkas, d v s missförhållanden skall rättas till och förebyggas.
Tillsynen förväntas också leda till att ökad kunskap och medvetenhet om nationella krav, värden och principer för skolan uppnås dels bland
ansvariga och verksamma inom den granskade
verksamheten men också hos andra huvudmän
och skolor - den s k spridningseffekten.
Skolverket följer systematiskt upp effekterna
av de beslut som inneburit att kritik riktats mot
berörd huvudman. Uppföljningen avser åtgärder som vidtagits av huvudmannen med anledning av Skolverkets tillsyn, antingen innan
beslutet fattats eller fram till fyra månader efter
beslutet. Den avser både åtgärder som vidtagits
inom de områden som beslutet avsett och åtgärder av mer generell karaktär som företagits i
förebyggande och/eller utvecklande syfte.
Utifrån denna uppföljning kan Skolverket endast uttala sig om effekterna av de beslut som
rör de granskade huvudmännen. Någon systematisk uppföljning av spridningseffekterna,
d v s i vilken mån Skolverkets tillsynsverksamhet
leder till att andra än de granskade huvudmännen förändrat och utvecklat sin verksamhet, har
inte gjorts under 1999. För att nå spridningseffekter har Skolverket använt resultatet från tillsynen vid kontakter med kommuner och skolor
samt informerat media om tillsynsbeslut.
Uppmärksamheten kring tillsynsbeslut har varit
stor i media. Tillsynsbesluten får även spridning

genom att de läggs ut på Skolverkets välbesökta
hemsida.
Den uppföljning av effekterna hos granskade
huvudmän och skolor som Skolverket genomfört visar att Skolverkets tillsynsverksamhet i
hög utsträckning lett till att åtgärder vidtagits
för att förebygga och rätta till missförhållanden
i verksamheten.
I årets redovisning har effektuppföljning skett
för de beslut som fattats från den 1 juli 1998 till
den 30 juni 1999, d v s för beslut gällande 27
kommuner. Den bild som framträder vid
genomgång av uppföljningarna av den egeninitierade tillsynen stämmer väl överens med den
som gavs föregående år. Huvudmännen hade i
samtliga fall utom ett vidtagit åtgärder som,
enligt Skolverkets bedömning, var tillräckliga
för att de statliga kraven därefter skulle anses
vara uppfyllda. I det fall kraven inte var uppfyllda vid uppföljningstillfället gjordes ändå
bedömningen att huvudmannen hade förutsättningar att åtgärda bristerna. I en tredjedel av
fallen vidtogs åtgärder redan under det att
Skolverkets tillsyn pågick.
I 22 av de 27 kommunerna kommunerna
hade Skolverkets beslut behandlats i ansvarig
nämnd och även förts vidare till skolnivå. De
vanligaste åtgärderna som beslutades på
nämndnivå var fastställande av nya handlingsplaner, beslut om förändrad organisation eller
resursfördelning, samt beslut om kompetensutveckling för berörd personal.
Information om Skolverkets tillsynsbeslut
hade förts vidare inom verksamheten i 20 kommuner. Den vanligaste åtgärden på skolnivå var
fastställande av nya handlingsplaner.
Huvuddelen av de beslut (33 st) i enskilda
ärenden som fattades under perioden 1 juli
1998 till den 30 juni 1999 har följts upp av
Skolverket.
Uppföljningen visar att samtliga huvudmän
vidtagit åtgärder i den granskade sakfrågan.
Enligt Skolverkets bedömning uppfylldes de
statliga kraven efter det att huvudmannen vidtagit åtgärder. I 60 procent av fallen vidtogs åtgärderna redan under det att Skolverkets tillsyn
pågick. Vidare visar uppföljningen att skolhuvudmännen i mycket hög utsträckning har fört
ut information om beslutet i organisationen. I
flera fall har ansvarig nämnd fattat beslut om
förändrad organisation eller resursfördelning,
nya handlingsplaner eller kompetensutveckling

Tillsyn

erade tillsyner har handläggningstiden dock
varit längre än sex månader. Den genomsnittliga handläggningstiden har varit elva månader.
För utredningar som gäller en enskild elev är
Skolverkets målsättning att handläggningstiden
ska vara tre eller högst fyra månader. Den
genomsnittliga handläggningstiden för enskilda
tillsynsärenden har under året varit ca sju
månader, vilket är en minskning med en månad
jämfört med föregående år men är fortfarande
betydligt högre än målsättningarna.
Den genomsnittliga handläggningstiden för
tillsyn av fristående skolor är tre månader, från
det att Skolverket gör besök i den granskade
skolan till det att beslut fattas.
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för personal. Liksom föregående år kan konstateras att Skolverkets tillsyn i många fall har lett
till att huvudmännen, förutom att rätta till missförhållandena, vidtagit mer generella åtgärder i
syfte att förebygga fel och utveckla verksamheten.
Att effekten av Skolverkets tillsyn av fristående skolor har varit positiv uttrycks av de fristående skolorna själva. Bland annat har
Friskolornas Riksförbund uttryckt att många fristående skolor upplevt Skolverkets besök som
ett kvalitetssäkringstillfälle.
Generella slutsatser från tillsynen
Liksom föregående år har Skolverket inriktat
sin tillsyn på sådana områden som kan sägas
vara väsentliga förutsättningar för att en likvärdig utbildning ska kunna erbjudas. Vid en
genomgång av fattade beslut kan konstateras att
det i flera kommuner och på flera områden
funnits brister vad avser dessa förutsättningar.
Nedan redovisas de bilder som framträder vid
en genomgång av besluten inom ramen för
egeninitierade tillsyner 1999.
• Styrning och egenkontroll
Under året har 27 beslut fattats som i olika
omfattning behandlat dessa frågor. Skolverket
finner att de brister som konstaterats under
1999 i stort sett överensstämmer med de brister som konstaterades 1998.
Liksom tidigare föreligger bristerna främst
beträffande lokala arbetsplaner samt uppföljning och utvärdering på skolnivå. Även kommunernas egentillsyn har fått kritik i en
mycket hög andel av besluten. Kritiken har
dock minskat avseende uppföljning och utvärdering på kommunal nivå och på skolnivå.
Bristerna i kommunernas ansvarsfördelning
gällde framförallt avsaknad av eller bristfälliga
delegationsordningar samt otydliga och ofullständiga reglementen. När det gäller rektorsfunktionen bedömdes rektorerna i flera kommuner sakna förutsättningar att hålla sig förtrogna med det dagliga arbetet. Gällande
kompetensutvecklingen pekade Skolverket på
vikten av att följa upp och utvärdera kompetensutvecklingsinsatserna.

62

• Tillgång till utbildning
De tillsynsbeslut som fattades under 1999 gällde tillgång till utbildning i sammanlagt sju

kommuner. I fyra fall berördes grundskolan
och den obligatoriska särskolan, i två gymnasieskolan och i ett enbart den obligatoriska
särskolan.
I de tillsyner som berörde grundskolan och
särskolan uppfyllde kommunerna i stort de
statliga kraven angående särskild undervisning, samt modersmål och studiehandledning på modersmålet. Kommunerna uppfyllde inte de statliga kraven vad gäller språkval
och elevens val. I övriga områden gavs en
varierande bild, ganska jämnt fördelad mellan kommuner som uppfyller kraven och de
som uppvisar brister.
Granskningen av tillgång till utbildning
inom gymnasieskolan visade att minst en av
de två granskade kommunerna uppvisade
brister inom huvuddelen av de områden där
tillsyn skett.
• Elevers rätt till stöd och möjligheter att nå kunskapsmålen
Tio av årets tillsynsbeslut gällde elevers rätt
till stöd och möjligheter att nå kunskapsmålen. Åtta omfattade grundskolan och den
obligatoriska särskolan och två gymnasieskolan. Samtliga kommuner uppfyllde kraven
när det gäller kunskapsmål och kunskapsbedömningar i grundskolan. I huvuddelen av
kommunerna uppfylldes kraven på att identifiera och utreda elever och deras svårigheter,
men i huvuddelen av kommunerna fanns det
brister vad gäller utformande eller förekomsten av åtgärdsprogram. I två av kommunerna
fick inte eleverna stöd trots att de hade dokumenterat behov av detta. I en av kommunerna fanns inte tillgång till specialpedagogisk
kompetens. I hälften av kommunerna gavs
kritik då beslut om andra stödinsatser inte fattats i enlighet med bestämmelserna.
Vad gäller elevers och föräldrars inflytande
uppfyllde huvuddelen kraven, men inte
någon uppfyllde kraven på samtliga punkter.
De mest förekommande bristerna, som i flera
fall lett till kritik, var att elever och föräldrar
ej fått tillräcklig information om kunskapsmålen, samt elevernas utveckling och rätt till
stöd i förhållande till detta. I några fall fanns
det brister vad gäller elevernas möjlighet till
inflytande. Dessa brister ledde inte i något
fall till kritik.
Inom området stöd är det svårt att ge en

• Förelägganden
13 av de 95 granskade fristående skolorna,
d v s 14%, fick av Skolverket förelägganden
om att rätta till brister i verksamheten.
Jämfört med 1998 är detta en femprocentig
ökning. Föreläggandena har under året rört
lärarkompetensen, elever i behov av stöd, skolans samverkan med hem och samhälle, skolans ekonomi, rektorsfunktionen, elevavgifter,
lokaler och utrustning samt allsidighet och
saklighet i undervisningen. Rätten till bidrag
har återkallats för en granskad skola på
grund av att de statliga kraven inte varit uppfyllda. Återkallande av godkännandet har
gjorts för en skola.
Övriga tillsyner
Specialskolan för döva och hörselskadade
Skolverket har under året genomfört tillsyn av
två specialskolor för döva och hörselskadade.
Vid granskning av specialskolorna framkom att
ingen av de båda skolorna fullt ut hade ett system för styrning och egenkontroll av skolverksamheten som stämmer överens med statens
intentioner. Därutöver riktade Skolverket kritik
mot båda skolorna gällande åtgärder för elever
i behov av särskilt stöd. Mot en av skolorna riktades dessutom kritik för brister gällande den
lokala arbetsplanen, mottagande av elever, kunskapsmål, kunskapsbedömningar, information
och inflytande över utbildningen.
Skolverkets tillsyn medförde att skolhuvudmännen vidtog åtgärder för att rätta till missförhållandena. Efter vidtagna åtgärder bedömde
Skolverket att de statliga kraven var uppfyllda.
Åtgärderna vidtogs huvudsakligen redan under
det att Skolverkets tillsyn pågick.
Svensk undervisning i utlandet
Skolverkets målsättning är att genomföra tillsyn
vid två till tre skolor/länder per år. Vid tillsynen
granskas även distansundervisning och kompletterande svenskundervisning. Skolverket har
under året genomfört tillsyn av en utlandsskola.
Därutöver har tillsyn påbörjats vid fyra utlands-

skolor i två länder. Tillsynen var inriktad mot
att kontrollera allmänna förutsättningar för
verksamheten, skolans organisation och ledning, utbildningens innehåll och utformning,
skolans resultat samt allmänna mål och värdegrund. Vid granskningen konstaterades att skolan inte uppfyllde gällande bestämmelser.
Skolhuvudmannen fick föreläggande avseende
skolföreningens säte, bristande lärarkompetens
för den kompletterande svenskundervisningen,
avsaknad av protokoll från elevvårdskonferenser
samt avsaknad av skolhälsovård.
Skolverkets tillsyn innebar att skolhuvudmannen vidtog åtgärder och Skolverket bedömde
därefter att de statliga kraven var uppfyllda.
Skolverket har även påbörjat ett arbete med
att utveckla metoder kring tillsynen av svensk
undervisning i utlandet.

Tillsyn

gemensam bild av de två kommuner där gymnasieskolan granskats. I stort uppfylldes dock
kraven på att identifiera elever i behov av
stöd, men båda kommunerna uppvisade brister när det gäller att ge eleverna det stöd de
behöver för att klara kunskapsmålen.

Barnomsorgen
Skolverket har planerat att under år 2000
genomföra ett antal tillsyner gällande kommunernas tillämpning av bestämmelserna om
barnomsorg. Med anledning av detta har olika
förberedelser vidtagits på avdelningen för kvalitetsgranskning och tillsyn under 1999.
Under 1999 genomfördes projektet Skolverkets granskning av kommunernas avgifter för
barn i förskoleklass med skolbarnsomsorg.
Projektet hade som huvudsakligt syfte att få svar
på frågan om avgifter för barn i förskoleklass
som har skolbarnsomsorg, är förenliga med
skollagens bestämmelser. Granskningen omfattade samtliga kommuner och samordnades
med Skolverkets kartläggning av avgifterna i
förskolor och fritidshem. Förutom granskningen av samtliga kommuner följdes 29 kommuner
upp ytterligare. Arbetet ledde fram till direkta
förtydliganden av bestämmelserna till dessa
kommuner samt en allmänt hållen artikel i
Skolverkets Nyhetsbrev.
Dessutom har avdelningen
- deltagit i ett barnomsorgsprojekt med uppgift
att stödja integrationsarbetet av barnomsorgen i verkets olika delar.
- utfört viss metodutveckling av tillsynsinstrumentet för att kunna användas för barnomsorgen.
- bevakat tillsynsaspekten i arbetet med
Allmänna råd kring fritidshem och familje-
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daghem.

Resurser

Nationella kvalitetsgranskningar har till syfte att
dels kontrollera och redovisa skolans resultat och
måluppfyllelse, dels ge stöd till kvalitetsutvecklingen lokalt. Områden för granskningen anges
av regeringen i särskilda uppdrag.
Kostnad tkr
1999

Granskade
kommuner
År 1999
År 1998
Storuman

Skellefteå

1998

Kvalitetsgranskningar
Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd

8 991
116

5 359

Totalt

9 107

5 359

Åre

Krokom

Östersund
Nordmaling

Ragunda

Mora
Ludvika
Smedjebacken
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Arbetet under 1999
Från och med den 1 juli 1999 finns vid
Skolverket en kvalitetsgranskningsnämnd med
nio ledamöter. Nämnden har haft två sammanträden.
1999 års granskning har haft ett övergripande
fokus på läroplanernas värdegrund och särskilt
avsett arbetet mot kränkande behandling, sexoch samlevnadsundervisningen och undervisningen om tobak, alkohol och andra droger.
Skol- och kommunbesöken under 1999 har gjorts
vid 83 skolor i 20 kommuner. Verksamhet i förskoleklassen, grundskolan, fritidshemmet, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har
berörts. En samlad bild från skolorna av vart och
ett av granskningsområdena har utgjort redovisningen till regeringen. I redovisningen gavs, förutom analyser av iakttagelserna flera förslag till
åtgärder.
Underlaget för kvalitetsbedömningen inhämtas
således i huvudsak genom besök i verksamheten
och genom dokumentstudier. I de två granskningsprojekten har ett 30- respektive ett 40-tal
utbildningsinspektörer engagerats utifrån sin sakkunskap inom respektive granskningsområde, för
tidsbegränsade uppdrag.
Under år 1999 har besök gjorts av utbildningsinspektörer för återredovisning beträffande de
under 1998 granskade områdena - rektors funktion, undervisningen av elever i behov av särskilt
stöd samt läs- och skrivprocessen - i flertalet av
kommunerna. Kommunerna i Skåne samlades i
en gemensam uppföljningskonferens ett år efter
granskningstillfället. Fem av de granskade kom-

Heby
Skinnskatteberg
Västerås

Strömstad
Uddevalla
Trollhättan
Tjörn

Västervik

Skara

Vimmerby

Göteborg Falköping
Partille

Hultsfred

Svenljunga

Högsby
Mörbylånga
Klippan
Burlöv
Malmö

Olofström
Ronneby
Hässleholm
Eslöv

Tomelilla

munerna deltog också i ett seminarium där själva
granskningens funktion diskuterades. Skriftliga
rapporter har lämnats för varje skola och tillställts huvudmannen/ kommunen. Den lokala
återrapporteringen avseende arbetet med värdegrunden sker under början av år 2000.
Effekter av granskningen
Med hänsyn till den korta tid som gått sedan
granskningen genomförts är det givetvis svårt att
visa på effekter och framför allt orsakssamband.
Kvalitetsgranskningen kan leda till förslag till
åtgärder, t ex hos skolhuvudmännen, men inga
tvingande direktiv till förändringar. Som effekter
kan därför betraktas de diskussioner om såväl
kvalitetsarbete generellt som granskningsområdena, främst rektors situation, som följt i media och
i olika seminarier, konferenser, i debattartiklar
etc. Bland annat har den lokala återrapporteringen fått uppmärksamhet i media. Detta kan i sin
tur tänkas få betydelse för organisatoriska eller
andra förändringar på lokal nivå på sikt. Likaså
på sikt har forskning initierats kring rektorers
arbetsmiljö, t ex av Arbetarskyddsstyrelsen. I det-
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ta sammanhang var utbildningsinspektörernas
redovisning ett av underlagen.
Vid en uppföljningskonferens i Skåne redovisades från några av de granskade skolorna vilka
åtgärder de vidtagit med anledning av de förslag
som utbildningsinspektörerna gett i ”skolrapporterna”. I flera fall hade förslagen gett anledning
till förändringar eller diskussioner om förändringar. En indirekt effekt tycks också ibland vara
att efterfrågan på dokumentation, t ex målformuleringar, utvärderingar etc, inför granskningen

gett anledning att uppmärksamma de lokala måldokumenten. Skolverket uppmärksammar också
granskningsresultaten i olika, t ex tematiska seminarier eller andra insatser riktade mer generellt
eller till specifika kommuner och skolor. Därtill
kommer de effekter som på sikt kan åstadkommas genom förändringar i nationella styrdokument, nationellt utvecklingsstöd eller andra beslut på nationell nivå.
Sammanfattning av resultaten från granskningen finns i avsnittet Bilder av barnomsorg, skola
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och vuxenutbildning.

Mål
De övergripande målen för arbetet har varit:
- att utveckla de nationella mål- och styrdokumenten så att de svarar mot krav på aktualitet, funktionalitet och att de verkar för en likvärdig utbildning och betygssättning
- att stödja reformeringen av skola och barnomsorg med tonvikt på områden som
bedöms kritiska i reformeringen eller där
svårigheter uppstått
- att främja skolans och barnomsorgens utveckling mot de nationella målen.
Under året har nya programmål, kursplaner
och betygskriterier för gymnasieskolan samt nya
kursplaner och betygskriterier för grundskolan
Resurser (tkr)

arbetats fram. Ett nytt teknikprogram har också
tagits fram.
Arbetet med implementeringen av Lpfö har
varit intensivt liksom arbetet med framtagandet
av allmänna råd för fritidshem, familjedaghem,
öppen förskola och öppen fritidsverksamhet.
Värdegrundsfrågorna och kulturfrågorna har
ägnats stor uppmärksamhet och ett flertal skolor har deltagit i utvecklingsarbete. Samarbetet
i dessa frågor med andra myndigheter har
utvecklats.
I samarbete med olika universitet och högskolor har nationella prov och diagnostiska material utvecklats.
Skoldatanätet och andra nätverk (t ex kulturfönstret) har vidareutvecklats.
Ett stort antal fristående skolor har godkänts.

Kostnader
1999

SKOLFS
Skolans mål- och styrdokument
Stöd till skolutveckling
Nationella prov

1998

337

554

35 623

23 607

1997

8 285

139 514
46 570

Skola i utveckling
Obl. skolan reformuppföljning
Gymnasieskolans utveckling
Naturvetenskap och teknik
Miljö
Internationalisering
Elevinflytande
Föräldrainflytande
Värdegrund
Kultur
Läromedel och lärande
Entreprenörskap i skolan
Påbyggnadsutbildningar
Utvärdering vuxenutbildningen
Utvecklingsprojekt barnomsorgen
Integration förskoleklass-grundskola
Rektorsutbildning
Kompetensutveckling av skolans personal
Basinformationssystem
Stöd till IT-utvecklingen

530
989
923
033
920
242
451
443
5 838
3 300
5 186
640
741
1 276
958
118
38 074
254*
1 948
18 080

Fristående skolor och svensk undervisning i utlandet
Varav driften av Europaskolorna

28 426
10 160

Utveckling av strategier
Verksövergripande utvecklingsverksamhet
Övrigt
Totalt

Jämförelsepunkter

1
4
3
1
1
2

40 760
21 060
5 274

23 333

1 182
753

3 176
428

32 440
56 569

32 028
35 212

13 127

15 113

15 500
7 484

13 304
5 480

247
641
2 477
215 265
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* 1997 och 1998 redovisades kompetensutvecklingsmedlen som konsulttjänster och ingick därmed i verksamhetskostnaderna. 1999 redovisades kompetensutvecklingsmedlen som bidrag. Fältorganisationens utvecklingsinsatser
redovisas inte här.

Skolans mål- och
styrdokument
Den obligatoriska skolan
Skolverkets arbete med det i regleringsbrev för
1998 och 1999 givna uppdraget att se över de
nationellt fastställda kursplanerna fortsätter.
För den obligatoriska skolan har förslag till
kursplaner för grundskolan överlämnats till
regeringen. Arbetet har samordnats med en
översyn av betygskriterierna till vilka även kriterier för betyget Mycket väl godkänd fogats.
Betygskriterierna kommer att slutjusteras och
fastställas av Skolverket när regeringen fastställt
kursplanerna vilket beräknas ske i mars 2000.
Under året har såväl förslagen till kursplaner
som utarbetade betygskriterier förelagts referensgrupper och presenterats under en månad
i april-maj på Skolverkets hemsida för synpunkter. Skolor, högskolor och universitet samt lärarförbund och vissa andra riksorganisationer med
särskilt intresse för skolan informerades om
presentationen på hemsidan. På detta sätt tillämpades största möjliga öppenhet vid remissförfarandet. Drygt hundra remissvar kom in.
Många av dessa uttryckte en positiv syn på förslagen. Några synpunkter föranledde kontakter
med synpunktslämnarna efter remisstiden för
ytterligare diskussioner. Några av SIH:s konsulenter för synskadade respektive rörelsehindrade elever har granskat förslagen och lämnat
synpunkter.
En utgångspunkt för översynsarbetet har varit
att det rådande styr- och ansvarssystemet ligger
fast. Syftet med revideringen har därför varit
- att utveckla dokumenten och göra dem tydligare som nationella mål- och styrdokument

- att aktualisera innehållet utifrån samhällsutveckling, erfarenheter och synpunkter samt
- att justera kravnivåer utifrån vunna erfarenheter och utifrån bedömningar av medborgerliga behov.
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Processen med att effektivisera arbetet med
handläggningen pågår.
För att höja kvaliteten i arbetet med utveckling har en långsiktig strategisk plan tagits fram.
Planen prioriterar arbete med brist och problemområden.
Inga överskridanden i tilldelad budget har
gjorts, ej heller har stora belopp lämnats outnyttjade.

Översynen av kursplanerna för specialskolan
och särskolan har förberetts.
När det gäller specialskolan har två konferenser genomförts. På en av dessa deltog representanter, främst skolledare, från specialskolorna.
Skolorna gavs då bl a möjligheter att lämna synpunkter på förslagen till kursplaner för grundskolan, vilka till större delen kommer att gälla
även för specialskolan. Vid det andra konferenstillfället deltog representanter för dövorganisationerna, specialskolorna, SIH och Utbildningsdepartementet. Vid detta tillfälle diskuterades
främst måluppfyllelsen i specialskolorna och
vad erfarenheterna av denna kan ha för konsekvenser för kursplanernas utformning. Även ett
seminarium med lärare, skolledare och sakkunniga inom särskolan har genomförts.
Arbetet med de för specialskolan specifika
kursplanerna och betygskriterierna beräknas
kunna slutföras under år 2000, medan arbetet
med särskolans kursplaner beräknas kunna slutföras under våren 2001. Under år 2000 förbereds också översynen av sameskolans kursplaner. Det huvudsakliga arbetet med dessa beräknas ske under år 2001.
Med anledning av den av regeringen utfärdade förordningen om förberedande dansutbildning i grundskolan (SFS 1999:250) har
Skolverket utarbetat föreskrifter om timplan,
kursplaner och betygskriterier för förberedande
dansutbildning i grundskolan.
Gymnasieskolan
Arbetet med gymnasieskolans styrdokument är
till största delen styrt av regeringsuppdrag. Det
ursprungliga uppdraget gavs i mars 1998 och
följdes av ett tilläggsuppdrag i april 1999, sedan
riksdagen fattat beslut om ny struktur för gymnasieskolan.
Gymnasieskolans programutveckling och
kursplanearbete har engagerat ett mycket stort
antal personer. Förutom Skolverkets personal
har närmare 200 experter, huvudsakligen lärare
och skolledare, bidragit med material av olika
slag. Därutöver har en ungefär lika stor krets av
representanter för olika organisationer och
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myndigheter följt arbetet som referenspersoner.
Den nya informationstekniken har gjort det
möjligt att arbeta med kursplaneutveckling på
ett mera öppet sätt än som tidigare varit fallet.
De dokument som tagits fram har publicerats
på nätet redan på förslagsstadiet. På detta sätt
har programstrukturer, programmål och kursplaner varit tillgängliga för i princip alla lärare
redan innan de formella besluten fattats.
Den 15 september redovisade Skolverket förslag till gemensamma ämnen och inriktningar
för de nationella programmen samt nya programmål. De nya programstrukturerna innebär
en större likhet mellan programmen vad gäller
uppbyggnad, vilket i sin tur innebär att de traditionellt studieförberedande programmen som
varit mycket låsta i sin struktur nu blir mera
öppna. Förslag till inriktningar som skall ersätta
de gamla grenarna har utarbetats i samarbete
med arbetsmarknadens parter och andra avnämare. I stor utsträckning sammanfaller inriktningarna med de nuvarande grenarna. Den tekniska utvecklingen har emellertid lett till att
några nya inriktningar uppkommit, t ex en
informationsteknikinriktning på elprogrammet.
Ett par program som nu har grenar kommer
inte att få nationella inriktningar. I stället prövas att göra de lokala inriktningarna riksrekryterande.
De nya programmålen innehåller mer text än
de tidigare. Avsikten är att ge en bättre helhetsbeskrivning av programmen. Programmålen
omfattar också kärnämnena och innehåller en
direkt uppmaning att ”färga in” dem mot programmets karaktär. Regeringen beslutade i
november om de nya strukturerna och programmålen.
När det gäller kursplanerna innebär det aktuella regeringsuppdraget endast ett uppdrag att
modulisera dessa så att de omfattar 50, 100, 150
eller 200 poäng. Skolverket har inte funnit det
möjligt att göra detta arbete utan att samtidigt
revidera kursplanerna. Också analysen av programmens innehåll och struktur förutsätter en
analys som går ner på kursplanenivå. För flertalet program är de nya kursplanerna textmässigt
mer omfattande än de nuvarande. Anledning
är att yrkesämnena fått en sammanhållen text
som överbryggar kurserna. Denna text gör det
möjligt att på ett bättre sätt än tidigare beskriva
syfte och karaktär för ämnet och därmed kurserna. Sammanlagt 136 ämnen har beskrivits på

detta sätt. Totalt kommer det att finnas
omkring 880 kurser i den nya gymnasieskolan.
Kursplanerna är klara och preliminärt godkända men kan av formella skäl inte fastställas förrän i januari 2000.
För engelska och moderna språk har kursplaner utarbetats i sju steg. Detta arbete har redovisats separat. De nya kursplanerna kommer att
möjliggöra en smidigare övergång mellan
grundskola och gymnasieskola samt göra det
möjligt för elever med olika lång språkerfarenhet att få undervisning på rätt nivå.
Också betygskriterierna har omarbetats. De
nya kursplanerna får betygskriterier för de tre
stegen G, VG och MVG. De har utarbetats av i
stort sett samma experter som utarbetat kursplanerna. En strävan har varit att göra de nya
betygskriterierna mer generella än de gamla.
De gamla kriterierna liknar i alltför hög grad
uppnåendemålen. Denna strävan har kunnat
förverkligas för några av programmen, men av
tidsskäl inte för alla. Skolverket kommer dock
vid senare revideringar arbeta i riktning mot en
större generalitet. Ungefär häften av betygskriterierna har hunnit utarbetas under året, resterande blir klara i början av nästa år. Den 1 mars
2000 beräknas kursplaner och betygskriterier
för samtliga kurser föreligga som föreskrifter,
en för varje ämne.
Ett arbete har påbörjats vad gäller mål och
modeller för projektarbetet som skall ingå i
varje fullständigt gymnasieprogram. Detta arbete kommer att redovisas i början av nästa år.
Ett arbete har också påbörjats för att utarbeta
programhäften som skall ge en samlad bild av
varje program. Dessa häften kommer att vara
klara under våren 2000.
Under våren 2000 kommer nya kursplaner
för samtliga program i gymnasieskolan. Ett visst
kursplanearbete kommer sannolikt att fortsätta
för att tillgodose särskilda behov eller särskilda
målgrupper, t ex döva. Ett utvecklingsarbete vad
gäller språkkursplaner kommer att fortsätta,
t ex när det gäller samiska och modersmål.
Alla kursplaner skall granskas och ev revideras minst vart femte år. Det betyder att planering för en ny översyn bör påbörjas 2003 eller
senast 2004. Detta under förutsättning att inte
regering och riksdag fattar sådana beslut om
gymnasieskolans struktur att kursplanearbetet
bör påbörjas tidigare.
Under 1999 har ett förberedande arbete skett

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen är inne i ett intensivt
utvecklingsskede och Skolverkets arbete utgår
ifrån att vuxenutbildningen, tillsammans med
barnomsorgen och skolan, utgör en mycket viktig del i individens livslånga lärande. Ett strategiskt handlingsprogram för Skolverkets arbete
med begreppet livslångt lärande har inrättats
under 1999. Handlingsprogrammet ska bidra
till att skapa en överblick och en bild av det livslånga lärandets anatomi i Sverige och identifiera och analysera kärnfrågor i en strategi för livslångt lärande.
Skolverket redovisade den 15 oktober 1999
ett regeringsuppdrag angående styrdokument
för vuxenutbildningen. Skolverket menar att
den pågående utvecklingen av vuxenutbildning
tydliggör behovet av styrdokument som fungerar som verktyg i ett livslångt lärande. För den
vuxne bör det vara möjligt att tillgodoräkna sig
inhämtade kunskaper och erfarenheter genom
validering samtidigt som kompetensbehov bör
kunna tillgodoses på ett flexibelt och ekonomiskt sätt.
Enligt Skolverkets mening bör styrdokumenten koncentreras till två nationella nivåer. En
nivå föreslås ersätta nuvarande läroplan och
programmålen för gymnasieskolan samt programmålen för grundläggande vuxenutbildning
och de delar av särvux som motsvarar den obligatoriska särskolan. Detta nya dokument bör
omfatta sfi, särvux, grundläggande och gymnasial utbildning samt påbyggnadsutbildningar. Det
bör utformas så att utbildningen för individen
ger helhet och sammanhang även när kurser på
olika nivåer kombineras.
En andra målnivå föreslås omfatta kursplaner

för samtliga delar av vuxenutbildningen i ett
sammanhängande och kursutformat system.
I anslutning till arbetet med analys av styrdokumenten har Skolverket genomfört en studie
av arbete med validering i Sverige och internationellt. Ett diskussionsunderlag publiceras i
januari 2000 innehållande resonemang kring
definitioner, svenska exempel på validering och
internationella erfarenheter.
Skolverket avser att avrapportera ett fortsatt
analysarbete under våren 2000. Analysen kommer att omfatta tre områden som är av betydelse för den fortsatta utvecklingen av vuxenutbildningen; utveckling av styrdokument, validering
och kursutbud. Arbete med validering får konsekvenser för vuxenutbildningens organisation
och innehåll. En fördjupad diskussion om dessa
konsekvenser kommer att redovisas. Den
utveckling av lär- och kompetensområden som
sker internationellt och i arbetslivet är ett annat
område som kommer att redovisas. Styrdokumenten kommer att vidareutvecklas dels i form
av förslag till övergripande mål för vuxenutbildningen dels genom en harmonisering av styrdokumentkedjan för vuxenutbildningen.
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vad gäller gymnasiesärskolans program och
kursplaner. En arbetsgrupp har i uppdrag att
utifrån utvärderingar och egna erfarenheter
dra slutsatser om vad som bör revideras.
Arbetsgruppen kommer att avrapportera sitt
uppdrag i februari 2000. Redan nu kan man
säga att en revidering av kärnämneskursplanerna för de nationella programmen är nödvändig. Detta arbete kommer att utföras under hösten 2000 och samordnas med motsvarande
arbete för grundsärskolan.
Kärnämneskursplanerna kan bli färdiga 2001,
arbetet med karaktärsämnen fortsätter ev 2002 det får det vidare arbetet utvisa.

Allmänna råd
Skolverket har regeringens uppdrag att utfärda
allmänna råd för fritidshem, familjedaghem,
öppen förskola och öppen fritidsverksamhet.
Allmänna råd med kommentarer för fritidshem
och familjedaghem har utkommit i tryckt version och även lagts ut på Skolverkets hemsida.
Vid möten med olika referensgrupper med
företrädare för kommuner, fackliga organisationer och intresseorganisationer har det framgått
att de allmänna råden har fått ett mycket positivt mottagande i kommunerna.
Arbetet med allmänna råd med kommentarer
för öppen förskola och öppen fritidsverksamhet
pågår och redovisas för regeringen i mitten av
februari 2000.
Informationsinsatser med anledning av
reviderade styrdokument och allmänna råd
Höstterminen 2000 träder nya styrdokument i
kraft för grundskolan och gymnasieskolan. För
grundskolans del handlar det i första hand om
mindre innehållsmässiga justeringar. På gymnasiet handlar det om både innehållsmässiga och
organisatoriska förändringar och behovet av
information har varit mycket stort. Vissa förän-
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dringar, t ex införandet av ett
nytt gymnasieprogram inriktat
mot teknik och teknikutveckling
beslutade riksdagen om i april
medan regeringens beslut om
inriktningar för samtliga program inte fattades förrän den 4
november.
Gymnasieskolornas information till eleverna i årskurs nio
brukar inledas redan i oktober och företag som producerar informationsmaterial om
gymnasieskolan färdigställer ofta sitt material redan i augusti-september. Behovet av information fanns alltså långt före de avgörande
besluten om inriktningar var fattade av regeringen. Det har alltså funnits ett glapp mellan
när informationen efterfrågades och när det
var möjligt att tillgodose behoven. Problemet
var känt på ett tidigt stadium och för att försöka
hantera informationsglappet har Skolverkets
utvecklingsarbete redovisats med största möjliga
öppenhet.
Den första delrapporten som skickades till
regeringen den 25 november 1998 publicerades
även på webben. Därmed fick skolorna både
möjlighet att enkelt ta del av förslagen samt att
lämna synpunkter. Under 1999 har metoden att
publicera förslag på webben utvecklats. I mars
skapades en särskild webbplats med ingångar
för grundskola, gymnasial utbildning och vuxenutbildning. Där presenterades kursplaner
och programmål i den takt förslagen blev färdiga. Under perioden 8 april - 30 september
hade webbplatsen drygt 45 000 besök och drygt
500 skriftliga synpunkter lämnades. Den slutgiltiga redovisningen av regeringsuppdraget för
gymnasieskolan publicerades 1999-09-15 och
laddades ner 21 000 gånger under de två första
veckorna den låg ute. Antalet besökare får i
sammanhanget betraktas som mycket stort.
Under hösten 1999 har Skolverkets representanter för enheten för kursplaner och betygskriterier deltagit i mer än 40 konferenser och
seminariedagar för att informera skolledare,
förvaltningspersonal och studie och yrkesvägledare om GY 2000. Det stora antalet konferenser
planeras dock till vårterminen 2000. Då är mer
än 200 program- eller ämneskonferenser planerade.
I december publicerades två temanummer av

Skolverkets nyhetsbrev. Det
första handlade om de organisatoriska förändringarna av
gymnasieskolan 2000. I detta
nyhetsbrev publicerades även
namn och telefonnummer till
12 personer vid Skolverkets
regionkontor som finns tillhands för att svara på frågor.
Det andra temanumret handlade om förändringarna av kursplanerna i språk.
Skolverket har under utvecklingsarbetet även haft flera
informationsträffar med företrädare för Svenska
Kommun-förbundet, Lärarförbundet, Lärarnas
riksförbund, Landstingsförbundet och
Skolledarna.Vidare har flera seminarier med
representanter för läromedelsförlag arrangerats.
Betyg
Skolverket har under 1999 fortsatt sina informationsinsatser om betyg. Informationen på
Skolverkets hemsida har uppdaterats bl a i samband med förordningsändringar. På hemsidan
har också en engelsk översättning av begrepp
på slutbetygsblanketten för gymnasieskolan
kompletterats med motsvarande service för
grundskolan. Detta för att underlätta för den
som önskar få sitt slutbetyg översatt till engelska. Vidare har information om tillgodoräknande av studier ”För dig som ska slutföra gymnasiestudier i Sverige efter att ha gått i skola
utomlands” publicerats på hemsidan. En omarbetad version av elevbroschyren ”Bakom bokstäverna” har tryckts och distribuerats till samtliga
grundskolor.
Under hösten har ett temanummer av
Skolverkets Nyhetsbrev ägnats åt ”Betygssystemet i gymnasieskolan”. Som underlag till
nyhetsbrevet ligger beslut från genomförda tillsynsutredningar samt pågående utvärderingar.
Även betygsfrågor som Skolverket fångar upp
genom löpande kontakter med skolor, föräldrar
och elever har tagits upp i nyhetsbrevet.
I regleringsbrevet för 1999 fick Skolverket i
uppdrag att under en treårsperiod följa vilka
konsekvenser de nya behörighetsreglerna till
nationella program i gymnasieskolan har fått. I
1999 års rapport till regeringen redovisades
exempel på kommuners insatser i grundskolan,

Förskolans läroplan och de
allmänna råden
Verksamheten under 1999 har fokuserat läroplanen för förskolan och den reviderade läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. En
informationsbroschyr om förskolans läroplan
riktad till föräldrar, ”Förskolan är till för ditt
barn” producerades och distribuerades gratis
till samtliga skolhuvudmän. I samverkan med
lärarutbildningar och regionala centra har ett
antal pilotutbildningar seminarier erbjudits

skolhuvudmän. Totalt har 35
seminarier med 1730 deltagare anordnats. Dessutom
har 3 seminarier för lärarutbildare med 100 deltagare
genomförts samt en konferens för lärarutbildare om
de allmänna råden för i
första hand fritidshemmet.
Under hösten anordnade Skolverket en konferens angående de allmänna råden för fritidshem, familjedaghem, öppen förskola och
öppen fritidsverksamhet. Målgruppen var det
kontaktnät som byggts upp inom högskolornas
lärarutbildningar och regionala utvecklingscentra vad gäller implementeringsinsatser avseende
de nya läroplanerna. Ett syfte med konferensen
är att informera lärarutbildningarna om de allmänna råden. Ett annat syfte var att diskutera
hur ett fortsatt samarbete mellan Skolverket
och högskolorna kan utvecklas utifrån de erfarenheter som finns av de genomförda implementeringsinsatserna med mera.
Trots omfattande insatser såväl 1998 som
1999 visar bland annat uppföljningen på kommunal nivå, att ytterligare insatser av såväl informations- som stödkaraktär behövs. En större
utvärdering av ovan nämnda pilotutbildningar
kommer att genomföras 2000 av extern utvärderare.
De nationella proven
De nationella proven syftar till att öka likvärdigheten i lärares bedömningar av elevers kunskaper och att öka lärares möjligheter att tidigt
identifiera svaga elevers behov av stöd. För att
uppfylla dessa mål skall Skolverket utveckla
och tillhandahålla prov och diagnostiska material av hög kvalitet.
I bilaga till regeringsbeslut 1999-09-23 har
Skolverket fått i uppdrag att utarbeta ett nationellt provsystem, som ska innehålla diagnostiskt
material, ämnesprov för den obligatoriska skolan, kursprov för de frivilliga skolformerna samt
en provbank.
Verksamheten med konstruktion och utveckling av prov inom det nationella provsystemet
är till största delen förlagd till olika universitetsinstitutioner runt om i landet. I dessa forsknings- och utbildningsmiljöer är kompetensutveckling en naturlig del i verksamheten. Internt
inom Skolverket sker kompetensutveckling av
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kommuners arbete med
övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan
samt kommuners arbete med
individuella programmet i
gymnasieskolan. Vidare redovisades olika signaler om att
kommunernas insatser fokuseras på att eleverna når godkända resultat i de tre behörighetsgivande ämnena. Områden som i rapporten bedömdes viktiga att följa upp i fortsättningen är hur kommunerna stöder eleverna i
samtliga grundskoleämnen samt om kommunerna i större utsträckning uppmärksammar
elevers stödbehov och sätter in stöd i ett tidigare skede under grundskoletiden.
En totalinventering av implementeringsinsatser i samtliga kommuner har genomförts under
året genom avdelningen för analys och stöd
som underlag för riktade insatser under år
2000. Under 1999 har fördjupade studier gjorts
i ett mindre antal grundskolor för att fånga in
skolors tänkande och handlande inom ett antal
problemområden såsom ”mål att sträva mot”,
”bedömning och betyg”, ”elever som inte når
målen”. Resultaten ska användas som underlag
för att utforma effektivare informations- och
stödinsatser.
Den s k pysparagrafsföreskriften, som rör tillämpning av betygskriterierna, har under året
omarbetats och beräknas färdig i början av
2000 för att gälla från och med hösten 2000.
Ett seminarium om felaktigheter i betygsdokument har genomförts med deltagare från
kommuner, Verket för högskoleservice,
Statistiska Centralbyrån samt blankett- och dataprogramföretag. Slutsatser från seminariet kommer att användas under 2000 vid omarbetning
av de föreskrifter som rör betygsdokumenten.
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jande avseenden:
personalen framförallt genom att följa den
internationella utvecklingen vad gäller prov och
A. Deras tolkning av kursplanernas mål och
provkonstruktion, t ex genom deltagande i
betygskriterier.
internationella seminarier och kurser, genom
B. De arbetsformer de använder i understudieresor till andra länders provorganisatiovisningen.
ner (t ex ETS, USA) och också via ett nordiskt
C. Det innehåll - i betydelsen delmål och delfärsamarbete.
digheter etc - som tas upp i undervisningen.
Merparten av de lärare som använt sig av
D. Vilket slutbetyg de ger enskilda elever.
ämnesproven för grundskolan menar att de har
haft stor eller viss nytta av provresultaten som
Av tabellen framgår att de nationella kursprostöd vid betygsättningen. Likaså anser merparven i ganska stor utsträckning har betydelse för
ten av lärarna att proven speglar läroplanernas
och kursplanernas kunskaps- respektive ämnesAspekt \ Prov
syn.
Sv B
Ma A
Ma C
Ma E
En A
En B
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
Tabellen visar andel i
procent av de lärare som
A 64
63
50
60
47
66
68
64
62
69
68
71
B 49
47
17
27
13
29
23
24
46
50
47
50
genomfört grundskolans
C 61
62
33
44
42
48
46
52
58
64
59
66
ämnesprov som anser att
D 61
56
69
68
69
87
84
94
73
79
81
82
de har haft stor/viss nytta
av proven.
betygssättningen och då mest i kurserna Ma C
och Ma E.
Prov

Stor/viss nytta
1998 1999

Ämnesprov
Ämnesprov
Ämnesprov
Ämnesprov
Ämnesprov
Ämnesprov
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i
i
i
i
i
i

svenska skolår 5
engelska skolår 5
matematik skolår 5
svenska skolår 9
engelska skolår 9
matematik skolår 9

86
92
85
86
95
95

90
88
97
96

Ämnesproven för skolår 9 har även erbjudits
den grundläggande vuxenutbildningen. För
denna är proven inte obligatoriska. Erfarenheterna hittills visar att proven uppskattades också
i den skolformen och att merparten av de lärare som använt proven säger sig ha haft nytta av
dem.
Vad gäller de nationella kursproven i den
gymnasiala utbildningen besvarade lärarna
enkätfrågor som dels handlade om i vilken
utsträckning proven påverkade olika inslag i
undervisningen, dels i vilken utsträckning proven speglade kursplanernas ämnessyn. Nedan
följer en översikt över lärarnas synpunkter om
hur kursproven påverkar fyra olika företeelser i
anslutning till undervisningen.
Tabellen nedan visar andel i procent av de
lärare som använt kursproven i den gymnasiala
utbildningen och som svarat att proven i mycket stor/ganska stor utsträckning påverkar i föl-

Förutom att proven skall konkretisera läroplanens kunskapssyn och kursplanernas ämnessyn
skall de, som nämnts, bidra till en likvärdig
bedömning av elevernas prestationer över landet. Med proven följer därför ett bedömningsunderlag som utarbetats med omfattande
utprövningar som grund. I
redovisningen 1998 nämndes att lärarna upplevde
vissa svårigheter i hanteringen av det underlag för
kvalitativa bedömningar
som ingår i bedömningsunderlaget. En slutsats av
dialogen mellan
Skolverket och skolorna
under 1999 är att lärarna
tycks känna en större förtrogenhet med kvalitativa
bedömningssätt än tidigare; inte minst vad gäller terminologin i sammanhanget.
Trots att ämnesproven i skolår 9 är obligatoriska fanns 1998 ett betydande bortfall. Detta bortfall har minskat kraftigt. Det minskade bortfallet
beror bl a på att kvaliteten på inrapporteringen
från lärarna har förbättrats samt att fler elever
genomfört samtliga delprov. Det största enskilda

Provbanken
I enlighet med uppdraget skall provbanken
erbjuda prov och provdelar som kan användas
av skolor när de har behov av det. Materialet i
provbanken skall innehålla prov/delar samt
diagnostiskt material som kan utgöra stöd för
läraren vid bedömningen av elevernas prestationer. En klassificering av uppgifter och provdelar
har gjorts för att tillåta en flexibel användning.
Klassificeringen varierar ämnena emellan och
kan gälla kurs, kursmål, kognitivt innehåll
(nivå), IG/G, G/VG, maxpoäng, o s v.
Databasen byggs så att de olika provbanksdelarna är logiskt åtskilda, för att minska designoch utvecklingskostnader. Säkerheten skall sättas högt. Detta gäller främst säkra metoder för
inloggning och verifiering av användaridentiteter, samt systemets datatransaktioner. I framtiden kommer provbanken att utvecklas mot allt
högre datorisering. Dels vad gäller hanteringen
av proven och dels genomförandet.
För gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning erbjöds i maj 1999 prov i fysik A, fysik
B och matematik C och hösten 1999 fysik A,
fysik B, matematik B och matematik D. Banken
omfattar cirka 300 nya uppgifter i fysik och
något fler i matematik. Utvecklingen av provmaterial i biologi A påbörjades under 1999 och
kommer att intensifieras under 2000.
Våren och hösten 1999 erbjöds skolorna att
delta i ett försök att ta emot proven i franska B
och tyska B via dator med samma distributionssätt som för proven i matematik och fysik.
Försöken utvärderas efterhand. Lärarenkäten
distribueras och besvaras via Internet.
En verksamhet med utveckling av prov i
spanska är planerad. Provdelar (delprov) och
klassificering av dessa kan konstrueras direkt
för inläggning i provbank och med tanke på
överföring via Internet.

För industriprogrammet på gymnasienivå har
fyra uppgifter konstruerats (två grupp och två
individuellt), för elprogrammet en uppgift
(individuell eller grupp), för mediaprogrammet
en uppgift (grupp). Datoriseringen av proven
skall utvecklas vidare.
Prov för ytterligare tre av gymnasieskolans
yrkesinriktade program - Hotell- och restaurangprogrammet, Naturbruksprogrammet och
Omvårdnadsprogrammet - är färdiga för utprovning i stor skala under våren 2000.
Proven är datorbaserade. Uppgifterna har
utformats med hjälp av Informations- och kommunikationsteknik. Härigenom ges möjligheter
att kombinera olika medier - rörlig bild och
stillbilder, ljud, text. Provbanken kan också (på
sikt) göras åtkomliga via nätverk. Uppgifterna
är i dagsläget inlagda på CD-rom, med möjlighet att framöver läggas in på server.
Uppgifterna i yrkesämnen är omfattande och
komplexa till sin natur och antalet uppgifter är
därför av naturliga skäl begränsat. Ambitionen
är att konstruera fler uppgifter inom varje program för att möjliggöra en flexibel användning.
Uppgifterna skall under kommande år läggas in
på server.
För grundskolan bedriver Karlstads kommun
i samarbete med Karlstads universitet ett
utvecklingsprojekt, ”Skolbanken”, som är en
databas till vilken lärare kan skicka in eget provmaterial och även ta ut och använda prov i sin
egen undervisning. De ämnen som ingår i skolbanken är bild, hemkunskap, biologi, fysik,
kemi, teknik, samhällskunskap, geografi, historia, religion, spanska, franska. Hittills har 18
kommuner deltagit i verksamheten.
Inläggning av material i banken pågår och
banken ska tas i bruk i början av 2000. Proven
skall vara tillgängliga via Internet. De lärare
som bidragit med material till Skolbanken får
via en kod tillgång till innehållet i banken.
Försök pågår med att utveckla ett diagnostiskt
material inom Samhällsvetenskap som syftar till
att mäta strävansmålet demokratisk fostran.
Dessa prov skall kunna mäta två aspekter av
demokrati - deltagardemokrati och diskursdemokrati - som båda finns med i skolans målsättning.
Proven skall kunna användas såväl individuellt som kollektivt, med tyngdpunkt på den kollektiva nivån. Avsikten är att ge stöd till lärare
som vill mäta elevers färdigheter att diskutera,
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bortfallet på ett delprov 1999 uppgick till 8 procent. På vissa delprov, främst de muntliga var
bortfallet uppåt 20 procent 1998.
För gymnasieskolans kursprov gäller andra
förutsättningar eftersom proven är frivilliga.
Skolverkets uppföljningar visar att andelen elever som skolorna uppger ska delta i proven är
runt 80 procent, men att användningen varierar
mellan programmen. På kursproven finns fortfarande 1999 tendensen att proven inte görs i sin
helhet utan att endast vissa delar genomförs.

73

Kursplaner, prov och nationell skolutveckling

lyssna, argumentera etc (politiska uppfostringseffekter) samt elevers kunskaper om demokratins spelregler, medansvar etc.
Skolverkets provbank skall utformas så att
den erbjuder olika forum för diskussion (t ex
via Internet) mellan lärare om olika aspekter av
prov och provkonstruktion samt provbankens
innehåll och användning. Detta utvecklingsarbete sker parallellt med uppbyggnaden av själva
provbanken.
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Skola i utveckling och andra
utvecklingsinsatser
Under våren 1999 har de sju områdesrapporterna om skol- och kompetensutveckling som tagits fram inom ramen för
projektet Skola i utveckling sänts ut till
alla skolor. Områdena är Värdegrunden
i praktisk tillämpning, Att arbeta med
mål och resultat, Elevers inflytande och
arbetet i skolan, Läs- och skrivutveckling, Bild och media,
Internationalisering och
Informationstekniken i undervisningen i rapporten ”När inget
facit finns” redovisas generella
slutsatser från samtliga utvecklingsområden.
Under 1997 och 1998 besökte
och hade skolverkspersonal kontakt
för diskussion om kompetensutveckling och skolutveckling med de
270 skolor som deltog i projektet. Drygt hälften
av de skolor har efter projektets avslutande fortsatt att sprida resultat och erfarenheter genom
att ordna egna konferenser/seminarier och
bygga upp nätverk av intresserade skolor.
Skolverket har stött dessa skolor med ekonomiska bidrag.
Referensmaterialet om skolutveckling ”I villrådighetens tid” har marknadsförts under året.
Materialet beskriver skolutveckling på ett sätt
som får många att känna igen sig. Det ger inte
en ”glättad” bild av skolutveckling utan beskriver det hårda arbetet, konflikterna, målmedvetenheten men också glädjen när man blir medveten om att något händer, att skolan utvecklas.
Materialet är efterfrågat och används bl a i samband med kompetensutveckling. Det används
inte bara på skolor utan även som kurslitteratur
på högskolor.
Reform i rörelse är en tidskrift som vänder sig

till både grundskola och
gymnasieskola. Den har
kommit ut med fem nummer. Från och med det
senaste numret sker också
en distribution till förskolor.
Den sammanlagda upplagan
uppgår nu till drygt 30 000
ex. Tidningen används också
vid Skolverkets konferenser
och kan efterbeställas i viss utsträckning. En
publicering av tidningen sker också på nätet
där man enkelt kan ladda ner hela tidningen
eller enskilda artiklar.
Reform i rörelse handlar om skolutveckling i
ett mycket brett perspektiv. Yrkesverksamma
har getts möjlighet att skriva om sitt arbete, t ex
lokala arbetsplaner, betygssättning, portfolio. I
tidningen kan fler infallsvinklar ges på frågor
än vad till exempel nyhetsbrev ger utrymme för,
utan att för den skull konkurrera med kommentar- och referensmaterial. Tidningens artiklar kan också ha en mer dagsaktuell karaktär
tack vare en snabbare produktion och distribution.
En utvärdering genomförd i slutet av 1999 visar att
var tredje mottagare av tidskriften Reform i rörelse kan
betraktas som aktiva läsare.
Samtidigt som åtskilliga
omdömen om skriften är positiva säger mer än hälften att det inte skulle
spela någon roll för
dem om skriften lades
ned. Samtliga som svarat på enkäten tycker
att det är inspirerande
att läsa om hur man
arbetar på andra skolor.
Utvärderingen av
skrifter omfattade även
elevfoldern Är skolan som du vill ha den, riktad
till elever i grundskolan och foldern Du kan
påverka mer än Du tror, riktad till elever i gymnasieskolan och komvux. Foldrarna har varit
tillgängliga för beställning av skolorna sedan
1998. Elevfoldrarna producerades mot bakgrund av Skolverkets kunskaper om att elevinflytandet är bristfälligt. Syftet var att stärka elevernas rättigheter och att stimulera engage-

Naturvetenskap och teknik
Det första året med NOT2, det nya femåriga
projekt som Skolverket driver tillsammans med
Högskoleverket, har präglats av omstart.
Utgångspunkten har varit att pröva de vägar
projektet tagit och den utvärdering som gjorts
av projektet. Som stöd och inspiration har ett
NOT-råd tillsatts. De består av sju ledamöter
från högskola, skola, science center-rörelsen.
Utgivningen av NOT-bladet har återupptagits.
Upplagan är nära 20 000 exemplar och går ut
till grundskolor och gymnasieskolor, informationsavdelningar på högskolor och universitet
och naturvetenskapliga och tekniska institutioner. Dessutom finns en lista med drygt 4000
namn som är enskilda prenumeranter.
Metodfrågor är ett av projektets viktigaste
områden och under året har skett en inventering av no-didaktiska miljöer vid högskolor och
universitet för att se hur NOT-projektet kan
stödja och ge en ökad spridning åt utvecklingsarbete och resultat. En fortsättning på en tidigare lärarseminarieserie planeras. Under året har
också diskuterats hur en större allmänbildning
inom området skulle kunna skapas.
Stöd till undervisning av elever med
utländsk bakgrund
Referensmaterialet Att undervisa elever med
svenska som andraspråk har trycks om två gånger på grund av stor efterfrågan. Ytterligare en
omtryckning har beställts. Materialet vänder sig
till lärare och annan personal i skolan som
arbetar med elever som har svenska som sitt
andraspråk. Materialet innehåller även avsnitt

om flerspråkiga barn i förskolan och metodiska
förslag till hur man kan arbeta med svenska
som andraspråk med yngre elever.
När det gäller svenska för invandrare har
Skolverket under året medverkat vid några konferenser som anordnats av Svenska Kommunförbundet. Skolverket har också haft nära kontakt med nationellt centrum för sfi och svenska
som andraspråk och diskuterat frågor som rör
utbildning av elever med utländsk bakgrund
Insatserna inom området interkulturell
undervisning och undervisning av elever med
invandrarbakgrund respektive elever som tillhör etniska minoriteter har främst inriktats på
läromedels- och metodutveckling för de romska
eleverna samt planeringen av undervisningen
för nyanlända flyktingelever från Kosovo.
Skolverket har stött utgivningen av ett omfattande informationsmaterial om romernas rätt
till likvärdig utbildning (KRUT Nr 92/93) och
samarbetar med tre arbetsgrupper kring läromedel på olika varieteter av romernas språk. I
detta arbete har etablerats nya kontakter med
forskare vid universitet i Manchester, England
och Austin, Texas, förutom att kontakterna med
Centre de recherches tsiganes vid René
Descartes Universitetet i Paris har intensifierats.
Två läromedel på romska som utarbetats vid
Skolverket kommer att publiceras i internationella utgåvor genom detta franska forskningscentrum.
Den akuta flyktingsituationen under våren
medförde stort behov av informationsinsatser
gentemot skolor och massmedia och samverkan
med Invandrarverket kring utbildningsinsatser
för barn och ungdomar med tidsbegränsade
uppehållstillstånd från Kosovo. För albanskspråkiga elever har utarbetats ett läromedel avsett
för de äldre eleverna i grundskolan samt för
gymnasieskolan.
För de turkisktalande eleverna har utarbetats
en läsebok för elever i mellanåldern i serien
”Våra broar”. Sedan tidigare finns motsvarande
böcker på bosniska, kroatiska, serbiska och
albanska. Den turkiska versionen innehåller
även bidrag från undervisning av turkisktalande
barn i andra länder i Europa. Två läromedel på
sydkurdiska har utkommit i reviderade och utökade utgåvor.
För somaliska modersmålslärare har utvecklats en webbplats. Denna presenterades vid ett
välbesökt arbetsseminarium där även 15 lärare
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mang och delaktighet i skolarbetet. Resultaten
pekar på att skolorna haft svårt att sätta in foldrarna i ett lämpligt sammanhang för att motivera eleverna att läsa och reflektera över innehållet. Elevfoldern hade i stor utsträckning inte
blivit läst förrän i samband med utvärderingen
och därmed inte kunnat ha haft så stora effekter. Men elevfoldern skulle kunna bidra till ökat
elevinflytande om eleverna nåddes av den. 99
procent av eleverna som läste den i samband
med utvärderingen ansåg att den var lätt att förstå, 64 procent tyckte att de lärt sig något om
hur man kan påverka sin situation i skolan och
57 procent blev i någon mån uppmuntrade att
försöka vara med och bestämma mer i skolan.
Gymnasiefolderns resultat är motsvarande.
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från de övriga nordiska länderna deltog. Det
nya materialet för läs- och skrivutveckling på
somaliska speglar den integration som pågår i
denna språkgrupp. Medan den föregående läsläran hade sin tyngdpunkt på bokstavsinlärningen och texterna bestod av gamla sagor eller
handlade om nomader och kameler, utgår
denna nya bok från att barnen fått sin första läsinlärning på svenska och följaktligen inte behöver träna bokstäver. Istället finns här ett varierat
innehåll med texter och övningar vars syfte är
att stimulera barnen att använda och utveckla
sitt modersmål. Ett datorbaserat läromedel för
grundskolans behov är under utarbetande.
Inom Lexin-projektet har utkommit en reviderad och utökad version av Svenska Ord samt
ett svensk-grekisk och ett svensk-bosniskt lexikon. Det senare är det första moderna tvåspråkiga lexikonet på detta språk. Översättningsarbetet har skett dels i Sverige dels vid
Universitetet i Sarajevo, där det pågår ett omfattande utvecklingsarbete för det bosniska språket. Detta lexikon kommer förutom att det är
ett verktyg vid inlärningen av svenska även få
betydelse för de bosnisktalande i Sverige som
behöver ta del av den språkutveckling som sker
i ursprungslandet. Det svensk-spanska manuset
har granskats i Chile och Columbia och lexikonet beräknas komma ut våren 2000. Arbete
pågår med ytterligare fyra lexikon.
Rapporten Den Mångkulturella Parken har
getts ut i en reviderad och utökad version på
engelska med titeln The Multicultural Park.
Detta material har presenterats i olika internationella sammanhang.
Skolverket har stärkt sina internationella kontakter med de övriga nordiska länderna. Under
sommaren anordnades en samnordisk kurs för
modersmålslärare i arabiska, vilken även resulterade i utvecklingsarbete kring en webbplats
för arabiskspråkig undervisning i Norden.
Skolverket deltar också i utvecklingsarbete
inom EU Comenius 2 projekt tillsammans med
Belgien, Nederländerna, Italien, Portugal och
Spanien.

Miljö
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Miljöskolor
Skolverkets föreskrifter om kriterier för utmär-

kelsen Miljöskola (SKOLFS 1998:25) trädde i
kraft 23 januari 1999. Skolverket ska redovisa
dels uppgifter om antalet skolor som anmält
intresse för att erhålla utmärkelsen Miljöskola,
dels verkets insatser för stöd, uppföljning och
utvärdering av skolornas arbete för att uppnå
utmärkelsen.
Utmärkelsen Miljöskola har till syfte att stimulera miljöundervisningen i skolor genom att
skolorna arbetar utifrån vissa kriterier. De kriterier som utarbetats och som skall vara uppfyllda omfattar helheten i skolan d v s både undervisningen och skolan som arbetsplats. De beaktar även etiska, estetiska, kulturella och hälsobefrämjande värden. Vid utformningen av kriterierna har utgångspunkten varit läroplanerna
och skrivningen i läroplanerna om skolans värdegrunder där det bl a betonas vikten av att
”...främja aktningen för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”
Information om möjligheten att erhålla
utmärkelsen Miljöskola samt om de kriterier
som skall vara uppfyllda har skett via
Skolverkets Nyhetsbrev, pressinformation och
Skolverkets hemsida på Internet. Skolverkets
personal har även ställt upp och informerat om
projektet vid olika typer av lärarträffar. En broschyr har tagits fram och distribuerats till alla
skolor i Sverige. Likaså har en broschyr på engelska tagits fram och projektet har presenterats
internationellt.
På Skolverkets hemsida har Miljöskolor en
särskild hemsida som successivt har byggts ut.
Förutom kriterierna på svenska och engelska
innehåller hemsidan namn på pilotskolor, mallar för handlingsprogram och avsiktsförklaring,
tips från skolor och frågor och svar.
Arbete har pågått med att ta fram ett referensmaterial. En konsultfirma har anlitats,
Grön Tillväxt AB, men medverkan har också
skett av Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetslivsinstitutet, Lärarförbundet och andra expertanställda. Materialet har delats ut till alla pilotskolor.
Ett möte har hållits med lärare från lärarhögskolor och en seminarieserie har startats för
lärare från lärarhögskolor för att utveckla lämpliga kurser för utbildning och kompetensutveckling om miljö.
Ett samarbete pågår med andra länder inom
det internationella nätverket ENSI,
Environment and School Initiatives.
Ca 90 pilotskolor har valts ut från förskolor,

Nationell kommunikationsstrategi för
Agenda 21
Naturvårdverket har haft ett uppdrag att
föreslå en nationell strategi för informations- och kunskapsförmedling kring
Agenda 21 och ekologiskt hållbar utveckling. Arbetet har enligt direktiven skett i samverkan med Skolverket. I detta sammanhang
har Skolverket beställt en utredning av en
expertgrupp med titeln ”En situationsbestämning av miljöundervisningen i grundskolan”.
Uppdraget redovisades i december. I förslaget till strategi skall Skolverket som andra
sektorsmyndigheter ansvara för att miljöhänsyn integreras inom sitt område.
Internationella miljönätverk
Ca 50 svenska skolor deltar i Unescos Baltic Sea
Project och utvecklar miljöundervisning och
internationellt samarbete i ett nätverk av skolor
från de nio länderna runt Östersjön. Nationella
träffar har ordnats om ekologisk ekonomi, miljöhistoria och Baltic 21 (en Agenda 21 för
östersjöregionen). Svenska skolor har också del-

tagit i regionala träffar om östersjöregionens
fåglar (Estland), vattenkvaliteten i vattendrag
(Lettland) och hållbart fiske (Danmark).
Sverige har även deltagit i planeringen av två
internationella kurser i miljöhistoria, en i St.
Petersburg och en i Norrköping.
Sverige deltar i det internationella miljöprojektet GLOBE som leds av USA. 10 nya skolor
har fått utbildning i GLOBE-programmet. Två
träffar har ordnats om användningen av de
satellitbilder som USA förser skolorna med i
undervisningen.
Sverige deltar i det internationella nätverket
ENSI, Environment and School Initiatives,
inom OECD. Projektets syfte är att ge möjlighet
för utbyte av erfarenheter mellan länderna om
utveckling av undervisning för hållbar utveckling. Sverige deltog i en ENSI-konferens i
december om ”Mainstreaming of
Environmental Education” och presenterade då
en statusrapport från Sverige.
Värdegrund och hälsa
Skolverket kan efter 1999 som varit
värdegrundår, konstatera att intresset för och behovet av stöd och stimulans beträffande värdegrundsfrågor är mycket stort i kommuner och skolor. Skolverket har
därför under året och kommer
fortsättningsvis under år 2000, att
prioritera värdegrundsfrågorna
högt.
Skolverket har av regeringen för år 1999, fått uppdraget att utarbeta kommentarer
och referensmaterial om värdegrundsfrågor. Under våren
1999 gav Skolverket ut kommentarmaterialet Ständigt.
Alltid!. Materialet syftar till att
bredda och fördjupa diskussionen om värdegrunden och
består av olika skribenters reflektioner kring
läroplanernas skrivningar om samhällets värdegrund och vilken roll skolan kan och ska spela
som ideologisk institution. Materialet har fått
en mycket stor efterfrågan och spridning och
uppgår till en upplaga på 50 000 exemplar. En
utvärdering av hur materialet använts kommer
att genomföras under år 2000.
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grundskolor, gymnasieskolor och kommunal
vuxenutbildning. Av dessa är 38 enskilda skolor
och ca 50 skolor i 13 pilotkommuner. I en pilotkommun finns en kontaktperson (Ag21-samordnare eller motsvarande) som stöttar skolornas arbete. Kontaktpersonen kan successivt
involvera flera skolor. Pilotskolorna har fått stöd
i form av seminarier anordnade i olika delar av
landet och genom direkta kontakter.
33 skolor har lämnat in ett första förslag till
handlingsprogram om miljöförbättringar baserat på en kartläggning av miljösituationen i skolan. 9 av dessa skolors handlingsprogram befinner sig i slutfasen och skall studeras av en särskild referensgrupp bestående av andra myndigheter, en miljöorganisation och en facklig
representant.
För att planera för uppföljning och utvärdering av skolornas arbete för att uppnå utmärkelsen anlitas en expert. Två möten har hållits där
även en representant från uppföljningsenheten
deltar. Enligt den metod som håller på att
utvecklas skall skolorna ges vissa detaljerade frågeställningar inför den resultatredovisning som skolorna skall lämna in i samband med sin ansökan om utmärkelsen
Miljöskola.
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Kommentarmaterialet kommer under början
av år 2000 att kompletteras med ett referensmaterial, Med känsla och kunskap.
Skolverket har också samverkat med
Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt
och har tillsammans detta projekt samt
Folkhälsoinstitutet, Skolledarna, LR och
Lärarförbundet, arrangerat en konferens om
värdegrunden med fokus på mångkulturalism.
Konferensen hölls i Malmö för närmare 400 professionella inom förskola och skola.
Vidare har Skolverkets utbildningsinspektörer under året granskat hur skolor, i relation till
befintliga mål, arbetar med
mobbning, sex- och samlevnad
samt ANT-frågor.
Granskningsrapporterna kommer att utgöra underlag för vidare utvecklingsinsatser.
En antologi om jämställdhet i
förskolan, Olika på lika villkor
har tagits fram. Denna antologi
beskriver bl a hur synen på pojkar och flickor förändrats över
tid samt vad som styr vår syn
på kön och könsroller.
Skolverket har under 1999
tagit fram ett referensmaterial
kring ANT-undervisning i skolan, Man vet inte
var trappstegen är i livet. Materialet strävar efter
att väcka till eftertanke och diskussion om hur
man i skolan och lokalsamhället kan arbeta
med dessa frågor. Materialet syftar till att väcka
en diskussion om hälsoarbetet i skolan som snarare har ett hälsofrämjande perspektiv än som
fokuserar på risker och sjukdomar. Materialen
riktar sig främst till vuxna som arbetar inom
skolan men även elever kan öka sina kunskaper
genom dem samt personer som arbetar med
hälsa på olika sätt utanför skolan. I samverkan
med regionala aktörer har Skolverket dessutom
under året arrangerat ett antal seminarier kring
området hälsa, i syfte att ge stöd till hälsoarbetet samt tydliggöra skolans ansvar för dessa frågor.
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Kultur
I enlighet med regeringsuppdrag till Skolverket
och Kulturrådet har dessa myndigheter inlett
ett samarbete för att tillsammans samordna

nationella insatser för att stärka det fortsatta
utvecklingsarbetet med kultur i skolan.
Projektet Kultur för lärande har det samlade
ansvaret för Skolverkets arbete med kultur i
skolan.
Under år 1999 har Skolverkets arbete inriktats på att stödja nätverk på olika nivåer mellan
skola och kulturliv. På den nationella nivån har
nätverk etablerats med utbildningsansvariga
inom högskolor och myndigheter
och institutioner med särskilt
kulturuppdrag mot skolan. På
regional nivå har särskild uppmärksamhet ägnats åt att stödja
nätverk inom film- och mediafrågor, där ett antal seminarier har
genomförts över landet. Arbete
med att ta fram ett stöd- och stimulansmaterial om att arbeta med
rörlig bild i skolan har inletts.
Uppdrag kring granskning av
hur skapande verksamhet blir synligt i skolornas arbete har lagts ut
och kommer att redovisas under
första halvåret år 2000.
Under året har webbplatsen
Kulturfönstret byggts ut som ett
forum för att föra ut idéer och praktiska erfarenheter från seminarier,
mötesplatser, kommuner, skolor, lärare, elever och forskare. Kulturfönstret
har öppnats mot ett antal kommuner och skolor som beskriver sin verksamhet. Temarum
kring arbete med skrivande, film, arkitektur
och kulturarv har byggts upp. En förteckning av
viktiga kulturlänkar är under uppbyggnad.
Regionala pedagogiska utvecklingscentra
Skolverket och Högskoleverket rapporterade i
maj 1999 om erfarenheterna från utvecklingsarbetet kring regionala pedagogiska centrum. I
rapporten konstaterades att mycket arbete lagts
ner för att åstadkomma ett närmande mellan
skolan och högskolan men att man har kommit
olika långt och att det återstår åtskilligt att göra.
Verken betonar ömsesidigheten och det gemensamma ansvarstagandet för skolutveckling och
lärarutbildning och pekar på några frågor som
måste bearbetas för att den fortsatta utvecklingen av centrum skall svara mot dessa grundläggande principer. Det gäller till exempel samverkan inom universitetet/högskolan, traditionella
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roller och bristande förståelse för och insyn i
varandras uppgifter och arbetsvillkor men också
en grundläggande osäkerhet om centrums uppgifter och innehållet i verksamheten.
Verken bedömde att utvecklingen av regionala pedagogiska centrum kunde fortsätta utan
några mera omfattande insatser från verkens
sida. Förslag om årliga uppföljningar och andra
konkreta stödjande aktiviteter beskrivs i rapporten. Sådana stödjande aktiviteter har inneburit
regelbundna kontakter med centra genom deltagande i konferenser och seminarier.
Skolverket för också en diskussion om närmare kontakter mellan i första hand fältorganisationen och regionala pedagogiska centrum
inom enheternas område. Skolverket har också
i sin inbjudan för stöd till kompetensutveckling
år 2000 öppnat för ansökningar från centrum
om stöd till vidareutveckling av verksamheten
särskilt med inriktning mot samarbetet mellan
skolan och högskolan kring skolforskning.
En kartläggning och analys av regionala pedagogiska utvecklingscentrum och deras roll för
kommuners och skolors utveckling genomfördes under året av verkets fältorganisation. Syftet
med kartläggningen var att få underlag för det
riktade stödet till kommuner och skolor. En av
de 18 undersökta kommunerna kände till eller
hade varit i kontakt med något centrum. I hälften av kommunerna uttrycktes en viss pessimism om kontakterna med centrum. Man
angav interna organisatoriska problem vid högskolan eller finansieringsfrågorna som tänkbara
orsaker. I övriga kommuner var man försiktigt
positiva genom de samverkansgrupper som bildats. Det är främst på förvaltningschefsnivå som
kontakter förekommer.
Skolverket fördelade under 1997 och 1998
drygt 2 miljoner kronor till projekt vid ett antal
högskolor. Slutredovisningar av dessa projekt
har gjorts till Skolverket under senare delen av
1999. Projekten har sammanställts i en särskild
rapport som beräknas vara färdig i mars 2000.
En breddning och fördjupning av kontakterna
mellan högskolan och skolan har skett. De flesta av projekten redovisar etableringen av samrådsgrupper med representation från kommuner och högskola. I dessa grupper diskuteras
övergripande frågor om inriktningen och organisationen av regionala centra. Vidare har samrådet resulterat i initiativ till seminarier eller
konferenser där innehållet i samverkan utfor-

mats. Rapporterna andas optimism om det fortsatta samarbetet. Fortfarande kan dock märkas
att det råder en viss obalans i kontakterna. Det
mesta av verksamheten vid centra handlar om
högskolans hjälp till skolutveckling och mindre
om skolans insatser för lärarutbildningen.
Några av projekten med inriktning mot lärarutbildningens skolförlagda del har dock visat på
nya vägar för samverkan när det gäller grundutbildningen.
Flera projekt har varit inriktade mot utnyttjandet av högskolans samlade resurser för kompetensutveckling och framför allt när det gäller
skolans kontakter med forskningen. Det har lett
till utveckling av olika former för utbyte av kunskap och idéer om och för forskning. Flera högskolor har startat forskningscirklar för verksamma lärare men också ett närmare samarbete
mellan forskare och lärare. En stor del av kontakter mellan skolor/kommuner och högskola
har inriktats mot samarbete kring utformning
av skolförlagda utvecklingsprojekt där skolornas
behov av insatser för kompetensutveckling har
varit ett väsentligt inslag.
Kompetensutveckling av rektorer och
andra skolledare
I regeringsbeslut 1998-05-28 fick Skolverket i
uppdrag att ansvara för att kompetensutveckling för rektorer och andra skolledare kommer
till stånd. Kompetensutvecklingens innehåll
angavs till att gälla läroplanernas, Lpo94 och
Lpf94, värdegrundsuppdrag.
Skolverket gav Rektorsutbildningen i uppdrag
att genomföra kompetensutvecklingen. Den
planerades under våren 1999 och genomförs
hösten 1999 och våren 2000 vid Rektorsutbildningens sex regioner utifrån gemensamma
ramar som utformats i samverkan med Skolverket. Syftet är att skapa miljöer och sammanhang
som främjar utvecklingen av rektorernas kompetens genom att anordna mötesplatser för
erfarenhetsutbyte och stöd i ledarrollen, diskutera och analysera det statliga uppdraget, reflektera kring läroplanens intentioner och rektors
övergripande ansvar för förverkligandet av
dessa i skolans vardag samt även analysera uppdragets konsekvenser för rektors förhållningssätt och handling.
Ungefär 700 rektorer och skolledare, d v s
drygt 10% av landets alla skolledare, deltar i
kompetensutvecklingen. Omfattningen är mel-
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av sökandens ekonomiska stabilitet.
lan 9 och 12 dagar för varje deltagare. Det variTotalt under året har Skolverket handlagt 425
erar mellan regionerna. Deltagarna förväntas
att efter kompetensutvecklingen ta
ett ansvar för att driva värdegrunds1999
1998
frågorna i hemkommunen. För att
Grundskolor
kunna stödja sina rektorer och skolGodkännande av fristående grundskolor
96
67
grundsärskolor
3
3
ledare i detta arbete har också förAnsökningar om utökat godkännande
14
11
valtningschefer och politiker inbjuoch rätt till bidrag
dits till 1 à 2 dagars seminarium om
Helt eller delvis avslagna ansökningar
22
13
kompetensutvecklingsinsatserna. De
Återkallanden
17
32
Ärende om byte av huvudman
18
utvärderingar som regionerna hittills har gjort visar att deltagarna värderar kompetensutvecklingen myckGymnasieskolor
et positivt. Man uppskattar möjligheGodkännande av fristående gymnasieskolor
35
27
gymnasiesärskolor
1
1
terna till reflektion och erfarenhetsAvslagna ansökningar
6
3
utbyte. Många känner sig stärkta i
Återkallanden
8
4
sin roll när det gäller att driva fråÄrende om byte av huvudman
6
gorna ”hemma”. Frågor har också
framförts om satsningen kommer att
ärenden om fristående skolor.
fortsätta så fler kan få del av kompetensutveckUnder 1999 resp 1998 har handläggningen
lingen.
omfattat
Svenska skolor i utlandet
Den reguljära rektorsutbildningen
1999 fanns det 31 bidragsberättigade svenska
Kontakterna mellan Rektorsutbildningen och
skolor i utlandet med ca 900 behöriga elever, ca
Skolverket har under året utvecklats. En utvär320 elever i distansundervisning och ca 3 300
dering av Rektorsutbildningen genomfördes
elever i kompletterande svensk undervisning.
1998 av Förvaltningshögskolan i Göteborg. Av
Skolverket har fortsatt att tillsammans med
denna framgick bl a att det fanns brister när det
Sofia skola i Stockholm vidareutveckla systemet
gällde likvärdigheten i utbildningen vid de sex
för distansundervisning för elever i årskurserna
regionerna. Vid kontakterna mellan Rektorsut7-9. Distansundervisningen för de olika skolforbildningen och Skolverket förs samtal om detta
merna utvecklas kontinuerligt vad beträffar
och om utbildningsinspektörernas rapport.
datakommunikation, undervisningsmaterial och
Givetvis diskuteras även den framtida utbildmetodik. Skolverket har under året lämnat
ningen för rektorer och skolledare utifrån
bidrag till det fortsatta utvecklingsarbetet, som
Lärarutbildningskommitténs betänkande och
också avser ökad kompetens att använda och
Skolverkets yttrande över betänkandet.
utnyttja den tekniska utrustningen.
Samverkan mellan Rektorsutbildningens olika
Försöksverksamheten med gymnasieundervisregioner och Skolverkets regionala enheter har
ning vid de svenska skolorna i London,
inletts inom ramen för kompetensutvecklingen
Fuengirola, Madrid och Nairobi har från den 1
om värdegrunden. Detta har medfört att flera
juli 1999 övergått till att bli reguljär utbildning.
regioner/enheter även har börjat samarbeta när
Svenska skolan i Paris har under året fått regedet gäller den reguljära rektorsutbildningen.
ringens godkännande att starta gymnasieundervisning från och med hösten 2000. Dessutom
Fristående skolor
finns en gymnasieskola i Bryssel.
Skolverket handlägger och beslutar om godkänDen försöksverksamhet som pågått med
nande och rätt till bidrag för fristående skolor.
svensk undervisning vid internationella skolor i
Bl a bedöms utbildningens avvikelser från läroGenève och Warszawa har övergått till permaplanen, timplanernas omfattning, elevunderlag,
nent verksamhet. Under året som gått har dock
intagningsprinciper, urvalsgrunder och rektors
verksamheten i Genève fått läggas ned på
och lärarnas kompetens. Särskild hänsyn tas till
grund av lågt intresse från elevernas sida. Det
kommunernas yttranden över ansökningarna.
Skolverket har skärpt kraven vid bedömningen

Tillsyn har genomförts vid svenska skolan i
Moskva och vid svenska skolan i Lissabon.
Skolverket konstaterade att undervisningen i
allt väsentligt följer de riktlinjer som gäller för
verksamheten i utlandsskolor.
Skolverket har deltagit i arbetet vid de tio
Europaskolorna. Vid skolorna i Bryssel och
Luxemburg, där det finns svenska sektioner,
har Skolverket bidragit till uppbyggnad av skolbibliotek för de svenska eleverna. Under 1999
gick 358 svenska elever på Europaskolorna. Där
arbetade 20 svenska lärare och två skolledare.
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har också visat sig vara svårt att integrera svenskundervisningen i den internationella skolans
schema.
Rektorsutbildning anordnas för utlandsskolornas rektorer i samarbete med Uppsala universitet. Utbildningen syftar framför allt till att
stödja rektorerna i deras ansvar för genomförande av reformarbete och utvecklingsarbete.
Skolverket har också lämnat bidrag till den
kompetensutveckling som personalen själv
genomför vid studie- och seminariedagar på
skolorter, som kan nås av lärare från geografiskt
närbelägna skolor. Programmen bestäms med
utgångspunkt i problemområden som skolorna
väljer och har haft inslag av läs- och skrivutveckling och elever med behov av stöd.
En tvådagarskonferens för all personal vid
utlandsskolorna har genomförts.
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Skolverkets uppdrag och mål är att bidra till att
skolan vad gäller användningen av IT når upp
till samma kvantitativa och kvalitativa nivå som i
andra samhällssektorer. Skolverket har också
Resurser
Kostnad tkr
1999
1998
Skoldatanätet
7 691
Nätverksbaserat resurscentrum
3 205
för läromedia - Multimediabyrån
Informationssystem - Utväg
421
Skolans datorer 1999
493
Utvärdering av IT-användningen i skolan 1 074
IT i skolan - ITiS
2 462
IT-konferenser, etc
1 943
Övrigt
791
Totalt

18 080

1997

9 035
2 989

8 339
1 594

1 149
295
1 233

4 007
217

-46

1 173

14 655

15330

regeringsuppdrag att utveckla omfattande och
övergripande informationssystem för utbildningsområdet.
Arbetet under 1999
Skolverket bidrar till utvecklingen av IT-användningen genom:
- kunskapsproduktion
Genom specifika och IT-inriktade projekt
inom uppföljning, utvärdering och forskning
följer och värderar Skolverket användningen
av IT i skolan, både nationellt och internationellt.
- erfarenhetsspridning
Genom Skoldatanätet, konferenser och rapporter sprider verket erfarenhet av skolornas
IT-användning.
- att ge goda förutsättningar
Främst genom Skoldatanätet bidrar
Skolverket till att ge skolorna goda förutsättningar i deras arbete med att implementera
IT i undervisningen.
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IT i skolan - användning och effekter
Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet har, i samarbete med Linköpings universitet,
på uppdrag av Skolverket, genomfört utvärderingsstudier av IT-användningen i skolväsendet.
Rapporten ”..utveckling beror då inte på

användning av datorer” (Skolverkets rapport nr.
161) belyser användningen av IT i arbetet,
lärarrollen och IT, flickor och IT samt en fortsatt analys av kommunernas utveckling av och
strategier för IT i skolan. Resultat från studien
finns under avsnittet Barnomsorg, skola och
vuxenutbildning. En slutrapport avseende ITanvändningen i skolan kommer att föreligga
tidigt 2000. Skolverket har för fjärde gången
under 1990-talet undersökt tillgången på datorutrustning i landets skolor - Skolans datorer
1999. Nästa gång kommer mätningen att
genomföras 2001 och även då i samarbete med
ITiS.
Informationssystem
Skolverket har tre regeringsuppdrag inom ITområdet - Svenska skoldatanätet, Nätverksbaserat resurscentrum för läromedia och
Informationssystem för utbildningsområdet.
Skoldatanätet
Den övergripande uppgiften för Skoldatanätet
är att utveckla IT-användningen i skolan.
Skoldatanätet ska fungera som en vägledning
för lärare i arbetet med att integrera IT i undervisningen. Först och främst riktar sig
Skoldatanätet till lärare och annan personal i
skolan, men den indirekta målgruppen är elever. Genom informationsinsatser, nationella
avtal med informationsgivare samt utvecklingsprojekt är målet att tillgodose behoven hos
såväl nytillkomna Internetanvändare som de
mer erfarna. En viktig del i uppdraget att
utveckla nya arbetssätt i skolan är att erbjuda
bra webbaserade tjänster för lärare och elever.
Extra vikt har därför lagts vid vidareutvecklingen av
- Skoldatanätets virtuella lexikon, Lexin.
- Länkskafferiet med ämnessorterade och kvalitetsgranskade Internetresurser. Detta har
vidareutvecklats för att i ännu högre utsträck
ning stödja informationssökning i skolarbetet.
- Projektet Kolla Källan (fd Källa Internet),
som har kommit igång under hösten 1999.
Syftet är att erbjuda stöd i skolornas arbete
med att kritiskt granska och värdera material
på Internet.
Skoldatanätet fungerar också som en mötes-

Multimediabyrån - virtuellt nätverksbaserat
resurscentrum för läromedia
I april 1998 öppnades webbplatsen Multimediabyrån (www.multimedia.skolverket.se). 1999
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plats. Här kan skolor hitta andra svenska - och
utländska - skolor att samarbeta med och lärare
kan diskutera sina erfarenheter med kollegor i
något av de diskussionsfora som presenteras. En
uppskattad funktion på Skoldatanätet är databasen med uppgifter om skolors hemsidor och epost. Tidningen Klassrum Direkt (lärarens
guide till Internet) publiceras både på nätet
och i pappersversion och en vägledning Navigatören till Skolverkets IT-resurser - delas
ut till handledarna inom ITiS-satsningen.
Skoldatanätet är en naturlig plattform för att
presentera skolaktiviteter från andra projekt på
Skolverket. Under 1999 har Multimediabyrån
och Kultur för lärande i hög utsträckning integrerats i arbetet med Skoldatanätet. Genom
samarbete med Utrikespolitiska institutet
erbjuds skolor en nästintill kostnadsfri prenumeration av tjänsten ”Länder i fickformat”. Det
ekonomiska bidraget från Skoldatanätet kommer att upphöra i juni år 2000. Andra samverkanspartners under 1999 har varit Nutek,
Sveriges Television, Sveriges lokaltrafikförening,
föreningen Datorn i utbildningen och
Millenniekommittén.
Genom Skoldatanätet deltar Skolverket i projektet ODIN som är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska skoldatanäten i Nordiska
Ministerrådets regi. Skoldatanätet har också ett
nära samarbete med det Europeiska skoldatanätet (EUN) bland annat genom medverkan i
Edutorial Board som behandlar innehållsfrågor
i EUN. Under hösten -99 har Skoldatanätets
engelska del förbättrats för att bättre möta
behov från utländska besökare. Samordningen
mellan det svenska och det europeiska skoldatanätet har också förbättrats.
Under 1999 genomfördes en större användarundersökning. Undersökningen visade att
webbplatsen till ca 75% når målgruppen, som
är lärare från förskola till gymnasiet. Medelåldern bland Skoldatanätets besökare ligger på ca
45 år och det är ungefär lika många kvinnor
som män. Resultaten från labbtesterna visade
att vana Internetanvändare och de som ofta
besöker webbplatsen överlag värderade Skoldatanätet mycket högt.

ökade antalet medarbetare från 20 till 60
medie- och IT-pedagoger vilka träffades i olika
redaktionsgrupper under året. Från
Webbplatsen hämtas ca 400 000 sidor/månad
och har 8400 registrerade medlemmar vilket är
en fördubbling sedan 1998. Projekthotellet har
233 bokade rum som används för projektsamarbete över Internet, temaredovisningar, skoltidningsproduktion, kontakt mellan skola och
hem och distanspublicering.
Resurscentrat har under året även inspirerat
lärare att diskutera de digitala läromedlens roll
i undervisningen genom att starta 20 ”cd-rom
cirklar”.
Tillsammans med Göteborgs universitet och
Viktoriainstitutet har resurscentrat utvecklat ett
multimedialt rollspel/scenario för arbetslagsutveckling. Under våren år 2000 kommer scenariot att introduceras för ITiS arbetslag. Under
hösten 1999 utbildades tillsammans med
Skoldatanätet och KK-stiftelsens resurspersoner
400 st ITiS handledare.
Utöver projektets inbyggda nätverksbildning
har resurscentrat under året samarbetat med
ett antal olika partners. Dessa har bland annat
varit Europeiska skoldatanätet - Virtuella skolan, EU-projektet - CoastLink, Korsvägens vetenskapscentrum i Göteborg, Göteborgs
Etnografiska museum, Internationella samarbetsprojektet - ThinkQuest, Utbildningsradion Webbdeckarna, SVT-Växjö, AV-centraler i landet, SIH, KK-stiftelsens Läromediabas och
Kollegiet, Viktoriainstitutet, Göteborgs universitet, Kunskapsmedia, Sveriges Filmpedagoger,
Näthinnan, ITC-utbildning och Enheten för
Medieteknik - Göteborgs universitet.
Informationssystem för utbildningsområdet
Skolverket har med hjälp av Institutionen för
studie- och yrkesvägledning vid Lärarhögskolan
i Stockholm utvecklat och presenterat ett
Internetbaserat system, Utväg - En guide till det
svenska utbildningsväsendet (http://utvag.skolverket.se/). Utvägs syfte är att binda ihop samhällsinformation om utbildningars innehåll och
styrning. Information om Utväg har spritts via
press och konferenser till framförallt professionella användare.
I Utväg presenteras olika myndigheters information om utbildning, bland annat Skolverkets
databas Basinformationssystem för skolan. Den
innehåller information om skolformer, studievägar, ämnen, kurser och skolor. Målgruppen är
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Analys och stöd till kommuner och skolor
skolpersonal, elever, föräldrar och andra som
söker information om det svenska skolsystemet.
I Skolverkets fältorganisation som är lokaliserad
till 11 orter i landet arbetade 107 personer i
december 1999. Arbetet har varit inriktat mot
analys av huvumännens förutsättningar och
resultat, stöd till huvudmännens styrning av
verksamheterna samt stöd till reformering och
utveckling av barnomsorg, skola och vuxenutbildning.
Ansvaret för arbetet med vuxenutbildningsfrågor inklusive Kunskapslyftet tillhör organisatoriskt Avdelningen för uppföljning och utvärdering respektive Avdelningen för kursplaner
och nationell utveckling. Fältorganisationen
svarar dock för huvuddelen av de personella
resurserna vid arbetet. Motsvarande gäller arbeResurser (tkr)
tet med tillsyn och vissa nationella projekt.
1999

Analys av förutsättningar och resultat
Info och stöd till kvalitetsutveckling
Övriga stödinsatser
Förvaltningsservice och omvärldskontakter
Totalt

12 708
9 508
19 292
10 020
51 528

Stöd till huvudmännens styrning,
ledning och egenkontroll - Skolverket har
mött 2/3 av landets skol- och
barnomsorgsansvariga nämnder
Effektmål har varit att
• samtliga huvudmän ska ha deltagit i en kvalificerad diskussion kring de egna kvalitetsredovisningarna tillsammans med medarbetare
från Skolverket
• insikterna hos huvudmännen avseende kvalitetsredovisningarnas roll i mål- och resultatstyrningen märkbart ska ha stärkts
• förtroendet mellan skolans huvudmän och
verksamma i skolan märkbart ska ha stärkts.
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Under våren 1999 har Skolverket i en särskild
satsning vänt sig till de i valet 1998 nyvalda skoloch barnomsorgsnämnderna. Syftet med informationen var att presentera det statliga per-

spektivet inom utbildnings- och barnomsorgsområdet, så som det formuleras i de nationella
målen, samt att trycka på det ansvar lokala politiker har för att genomföra det statliga uppdraget bl a utifrån kravet på kvalitetsredovisningar.
Satsningen formulerades som ett erbjudande
från Skolverkets sida att deltaga i kommunens
egen internutbildning av nyvalda politiker.
Totalt sett har Skolverket på detta sett mött ca
2/3 av landets skol- och barnomsorgsansvariga
kommunala nämnder under våren. De uppföljningar som är gjorda tyder på att kommunerna
har sett positivt på dessa möten. De nyvalda
politikerna har särskilt uppskattat information
och diskussion kring de krav och förväntningar
inom skola och barnomsorg som förväntas hanteras inom ramen för kommunernas huvudmannaskap. För Skolverket har detta tidiga
möte med ansvariga politiker varit ett utmärkt
tillfälle för att ta upp kraven på kvalitetsredovisningar och påbörja implementeringsprocessen
kring de allmänna råden.
Information och stöd till kommuners
och skolors kvalitetsarbete - generella
och behovsinriktade insatser
Projektet Information och stöd till kommuners
och skolors kvalitetsarbete inkl implementering
av allmänna råd om kvalitetsredovisningar, som
är tvåårigt och skall pågå t o m år 2000, syftar
till att stödja huvudmännens kvalitetsarbete och
därmed bidra till en ökad måluppfyllelse. Detta
skall åstadkommas genom att betydelsen av alla
stegen i mål- och resultatstyrning belyses.
Målformulering, uppföljning och utvärdering,
kvalitetsredovisning samt utvecklingsåtgärder
skall med hänsyn tagen till huvudmännens olikheter beaktas vid stödinsatserna. Ett delsyfte är
att få en bild av hur kvalitetsarbetet i landets
samtliga kommuner framskrider och årligen
kunna redovisa detta.
Projektet har varit ett högt prioriterat arbete
under 1999 och utifrån resurstilldelning har
förhållandevis stora resurser disponerats för att
kunna stödja kommunernas arbete, bl a i form
av extra anställda resurspersoner.
Skolverket har mött alla kommuner på något
sätt runt kvalitetsfrågor. Riktade stödinsatser

Projektet Kvalitetsredovisningar - roll, styreffekter och underlag för likvärdighetsanalyser
har syftat till att ta fram ett första underlag för
Skolverkets kontinuerliga arbete med att kartlägga, analysera och bedöma kommuners och
skolors arbete med kvalitetsredovisningar.
Under året har arbete pågått med att fram ett
värderingsunderlag för hur kvalitetsredovisningar skall/kan bedömas utifrån de krav som ställs
i förordningen och i de allmänna råden.
För att få underlag till riktade insatser har ett
begränsat urval av kvantitativa och kvalitativa
data från landets samtliga 289 kommuner bearbetats under året. Genom arbetet med analysen
som har omfattat förskola och skolbarnomsorg,
grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning
och kvalitetsutveckling har variationerna i måluppfyllelse kartlagts. De kommuner som hittills
av de olika enheterna valts ut för fortsatta fördjupade studier och riktat stöd, har i allmänhet
valts ut på grund av en bedömning av bristande
måluppfyllelse inom samtliga eller något av
områdena.
Den s k basanalysen har resulterat i att riktade insatser har inletts. Stockholmsenheten har
exempelvis under hösten 1999 inlett en särskild
satsning på ett tiotal invandrartäta skolor med
låg måluppfyllelse. Dessa skolor har också erhållit ett mindre ekonomiskt bidrag i syfte att stödja det utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte
som startats. Andra exempel är riktade insatser
kring specialpedagogik och inom implementeringen av läroplanen för förskolan och den
reviderade Lpo 94.
Stöd till reformeringen av barnomsorg,
grund- och gymnasieskola
Effektmål har varit att huvudmännens och verk-

samheternas insikter om nationella mål och prioriteringar skall ha ökat.

Analys och stöd till kommuner och skolor

har getts i minst 30% av kommunerna.
Efter en inledande kartläggning av hur långt
kommunerna/skolorna kommit med kvalitetsarbetet har stödinsatserna varierat i stor
utsträckning. Några exempel på stödinsatser är
• utvecklingsdiskussioner med politiker och
tjänstemän runt styrning och ledning
• kompetensutveckling med fokus på olika mål
grupper
• kvalitetsseminarier för kommunlag
• kvalitetsworkshops
• nätverksbyggande
• deltagande i enskilda kommuners arbete
• samarbete med andra aktörer etc.

Barnomsorgen
För att stimulera till kompetensutveckling i samband med införandet av de nya läroplanerna
avsatte Skolverket 1998 medel till alla landets
kommuner. För att analysera, värdera och bedöma hur Skolverket ska rikta fortsatt stöd, har
avdelningen kartlagt vad kommunerna gjort
och planerar att göra i detta avseende, vilka
problem de eventuellt har och var fortsatt stöd
kan behövas.
Det problem som de flesta kommuner
uttrycker i samband med planeringen av sina
kompetensutvecklingsinsatser är bristen på tid
och små möjligheter att kunna samla olika
yrkeskategorier till gemensam kompetensutveckling. Avdelningen har utifrån kartläggningens resultat fokuserat två områden, helhetssyn
på läroplanerna och handledarskap för reflektion och dokumentation i den egna praktiken.
Dessa utgör prioriteringen för riktat ekonomiskt stöd till ett antal kommuner spridda över
hela landet, som planerat och genomfört kompetensutvecklingsinsatser inom något av de
fokuserade områdena. De aktuella kommunerna har fått ett uppdrag från Skolverket att bidra
till att det egna reform- och utvecklingsarbetet
kan komma andra kommuner till del och att
Skolverket ges möjlighet att följa detta nätverksarbete.
Förutom kartläggningen har enheterna runt
om i landet genomfört seminarier kring uppdragen i läroplanerna.
Grundskolan/obligatoriska skolformerna
Enheternas insatser inom detta område har i
allt väsentligt genomförts i form av seminarier.
Seminarierna har riktat sig till skolledare, lärare
och annan personal inom grundskolan. Några
seminarier har särskilt riktat sig till personal
inom grundsärskolan. Skolverket har även givit
stöd till nätverk för personal och skolor efter
genomförda seminarier. Seminarierna har haft
fastställda teman som elever i behov av stöd, läsoch skrivprocessen eller skolans resultat, men
även seminarier där deltagarna i hög grad styrt
seminariets inriktning har genomförts. Under
hösten 1999 har integrationsfrågor mellan förskoleklassen och grundskolan beaktats i högre
grad än tidigare. Fokuseringen av personalens
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och skolans betydelse för elevernas lärande och
kunskapsutveckling har varit den röda tråden i
seminarieverksamheten.
Gymnasieskolan
I regleringsbrevet 1999 fick Skolverket i uppdrag att verka för att samtliga elever på nationella program med yrkesämnen får arbetsplatsförlagd utbildning som omfattar minst 15 veckor och att även elever på övriga program får
arbetsplatsförlagd utbildning i ökad utsträckning. Skolverket skall redovisa och värdera
effekterna av sina insatser för att uppnå detta.
Uppdraget har genomförts inom projektet
Gymnasieskolans utveckling, som har till uppgift att stödja reformeringen och utvecklingen
av gymnasieskolan samt övergången grundskolan-gymnasieskolan.
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Insatser
Skolverket har genomfört konferenser och haft
kommunkontakter med inriktning på gymnasieskolans utveckling. Dessa konferenser och kontakter har fokuserat på kommunernas och skolornas ansvar för att elever på de nationella programmen får en arbetsplatsförlagd utbildning i
enlighet med fastställda mål. Andra problemområden som har aktualiserats är ansvaret för
att flera elever ska lämna gymnasieskolan med
fullständiga betyg och betydelsen av en vägledning som stöder eleverna.
Områdena har behandlats utifrån propositioner, resultaten av Skolverkets utvärderingar av
de nationella programmen och den arbetsplatsförlagda utbildningen samt de årliga uppföljningarna såsom de presenteras i de årliga rapporterna Jämförelsetal för huvudmän. Diskussioner har förts i ett utvecklingssyfte utifrån
läroplansmål och programmål. Vid en del tillfällen har det lyfts fram exempel, som visar på
att man i en del kommuner och skolor arbetat
med APU- problematiken på ett framgångsrikt
sätt. Vid planeringen av de åtgärder, som
genomförts inom uppdragets ram har referensgrupper med företrädare för kommuner, eller
skolledare och utvecklingsledare - och ibland
har näringsliv deltagit. I konferenser och vid
kommunkontakter har i varierande omfattning
politiker, förvaltningstjänstemän, skolledare,
lärare, studie- och yrkesvägledare samt elever
deltagit.
Fokuseringen på utvecklingen av den arbetsplatsförlagda utbildningen har av flertalet före-

trädare för kommuner, skolor och näringsliv
upplevts som angelägen även om en hel del
problem lyfts fram.
Insatserna har aktiverat frågor om utveckling
av näringslivets inflytande på främst APU, bildandet av nätverk, utbildning av handledare,
utökat samarbete och samsyn mellan skola och
näringsliv samt behov av ökade krav på APUverksamheten från elever.
En översiktlig beräkning visar att ca 900 personer deltagit i konferenser, seminarier och
möten i kommuner vid vilka de prioriterade
uppdragen aktualiserats. Ca 400 personer har
varit närvarande vid kontakterna i kommunerna. Vid besöken i kommunerna har förvaltningschefer och skolledare varit i majoritet och
endast ett fåtal politiker deltagit. I konferenser
och seminarier har ett förhållandevis stort antal
lärare deltagit.
Vid samtalen med kommuner och skolor har
bl a lyfts fram och diskuterats åtgärder som kan
bidra till att flera elever går ut gymnasieskolan
med fullständiga slutbetyg, t ex rättigheten att
gå om en kurs, möjligheten för en kommun att
låta elever gå fyra år i gymnasieskolan och betydelsen av individuella studieplaner som ett fungerande, levande dokument samt elevernas rätt
till stöd. Även elevernas motivation för studier
har diskuterats.
Betydelsen av en bra övergång mellan grundskola och gymnasieskola har lyfts fram.
Samtidigt har det betonats det viktiga i att se
grundskolan och gymnasieskolan i ett 12-årigt
perspektiv, i en helhetssyn. För att en helhetssyn grundskola - gymnasieskola skall få genomslag i kommunerna fordras samarbete mellan
de politiker som ansvarar för grundskolan och
de som ansvarar för gymnasieskolan.
I samtalen med kommunerna har Skolverket
också lyft fram vikten av att ha god uppföljning
av elevernas studieresultat och att använda sig
av individuella uppföljningsbara studieresultat.
När det gäller beslut som rektor fattar om reducerat program, har det tydliggjorts att det
endast skall avse elever med stora studiesvårigheter. Samtidigt har också i anslutning till frågor runt reducerade program betonats att fungerande individuella studieplaner bidrar till att
behovet av reducerat program kan undvikas
och att flera elever därmed får fullständiga slutbetyg.
Effekterna av Skolverkets insatser som visar

Dessa ringer oss i landet
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Samverkan och massmediakontakter
Skolverkets fältorganisation har samarbetat/
samverkat med andra aktörer t ex Kommunförbund, lärarorganisationer, kompetensråd, RUC,
rektorsutbildningar, SIH m fl för att på ett
effektivt sätt stödja verksamheten på såväl kommun- som skolnivå. För att nå ut med statens
intentioner har massmediakontakterna utvecklats.
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Omvärldskontakter
Det kvantitativa resultatet av fältorganisationens
omvärldskontakter visar på 64% ökning jämfört
med 1998. Ökningen speglar förutom att
Skolverket har ökat satsningarna även att insatserna har varit eftersökta.
Hur har enhetens arbete uppfattats av
målgrupperna?
En uppföljning av fältorganisationens arbetet
har genomförts senhösten 1999. Syftet har varit
att skapa en bild över hur arbetet har uppfattats
av målgruppen samt att beskriva vilken betydelse arbetet har haft för kommunernas barnom-
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Vad frågar de om?
60

Förvaltningsservice
Ett omfattande uppdrag är den service som förvaltningslagen kräver. I fältorganisationen har
nio personer varje dag haft som huvuduppgift
att ansvara för detta uppdrag vilket motsvarar i
storleksordningen drygt tio helårsarbetskrafter.
Skolverket har haft telefonservice mellan 08301630 dagligen (1600 sommartid). Öppettiderna
har utökats i början av året. En ökning av antalet frågor via e-post kan konstateras. Hela
Skolverket tog hösten 1999 emot 4050 e-postbrev och skickade 2 725 e-postbrev per vecka.
Telefon- och e-postförfrågningar dokumenteras regelbundet och informationen används på
olika sätt som komplement till övrig kunskap
om kommunerna och vad som är aktuella frågor inom barnomsorg och skola. Bland de som
ringer är det i likhet med tidigare år föräldrar/
anhöriga som ringer mest. Rektorerna kommer
tvåa vid detta mättillfälle vilket är en förändring
jämfört med tidigare år.
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på en positiv utveckling går inte att se i ett ettårigt perspektiv utan Skolverket måste med
kraft fortsätta att driva dessa frågor under förslagsvis 3-5 år för att kunna se en utveckling i
önskad riktning.
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Frågeområdena som fått flest samtal är elever i behov
av särskilt stöd, betyg och mobbning.
Även tidigare år har betygsfrågorna varit omfattande
och vid mätningar som omfattat hela Skolverket har
frågor om betygen dominerat.
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sorgs- och skolutveckling under året. Målgruppen, som kommer från 54 kommuner, innefattar en förvaltningschef, en nämndordförande
samt en rektor från varje kommun som ingår i
undersökningen. Urvalet bestod av 6 kommuner vid varje Skolverksenhet. 135 personer
intervjuades - 64 personer i ett riktat urval och
71 personer intervjuades i ett slumpmässigt
urval. För det riktade urvalet valde varje enhet
ut tre kommuner som skulle ingå och utöver
detta riktade urval valdes lika många kommuner ut slumpmässigt. Undersökningen genomfördes av en för uppdraget externt anlitad
expert. I undersökningen konstateras att det
finns en stor spännvidd mellan hur målgruppen
förvaltningschefer, nämndordförande och rektorer uppfattat Skolverkets arbete mot kommunerna under 1999. Uppfattningarna skiljer sig
också inom och mellan olika kommuner.
Resultatet indikerar att kommuner som ligger
långt ifrån enhetskontoren upplever att avståndet försvårar samarbetet.
Hemsidan på Internet, nyhetsbreven och rapporterna uppskattas och är till stort stöd för
många. Förvaltningscheferna är den grupp som
andelsmässigt har mest kontakt med Skolverket.
Nämndordförande är den grupp som bedöms
ha påverkats mest i positiv riktning av de riktade insatser som utförts under året.
Det har skett en generell positiv attitydförändring kring hur målgruppen uppfattar
Skolverkets arbete. I undersökningen har framkommit att det är ett öppnare klimat i kontakterna med Skolverket. Tidigare upplevdes
Skolverket enbart som en tillsynsmyndighet,
men idag ser de intervjuade Skolverket som ett
”bollplank” som även ger råd och stöd. Dock
anser flera i undersökningen att Skolverkets roll
fortfarande är diffus och att de ”dubbla” rollerna tillsyn och utveckling inte går att förena.
Vissa är även osäkra på vilken roll Skolverket
ska spela och några har svårt att skilja ut
Skolverkets insatser i nätverksträffar där även
Kommunförbund, Universitet och andra intressenter deltar.
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Förvaltningschefer och nämndordföranden
är nöjda med politikerinformationen som har
givit tillfälle till att bygga upp kontakter med
Skolverket. Politikerinformationen uppges ha
gett ett gott stöd för arbetet i nämnden och
bedöms som positivt. Informationen kring allmänna skolregleringar mot framförallt gymnasiet och vuxenutbildningarna har dock inte upplevts som tillräcklig av vissa förvaltningschefer
för att politikerna ska få full förståelse för sitt
uppdrag.
De som har arbetat tillsammans med
Skolverket kring kvalitetsredovisning bedömer
detta arbete som bra eller mycket bra. Flera av
de intervjuade anser att kvalitetsredovisningsarbetet lyfter den totala bedömningen av insatserna under året. De upplever även samarbetet
som bättre efter det att kvalitetsarbetet inleddes
och de fick en konkret uppgift att arbeta med.
Tillsynen/granskningen ses som ett positivt
stöd för verksamheterna. Målgrupperna lyfter
fram utifrånperspektivet, som ett positivt inslag.
De som har haft tillsyn upplever det som en
hjälp och som stöd för utvecklingen. Målgrupperna anser att Skolverket har utvecklat sin tillsyn och att agerandet är professionellt. Vissa
poängterar vikten av att rapporter utarbetas i
tid för att inte utvecklingen ska utebli.
Kommunerna önskar även att Skolverket kommer ut mer i verksamheterna för att se till
”mjuka” kvalitetsfrågor.
Många menar att Skolverkets insatser skulle
kunna utvecklas. Flera i undersökningen vill att
Skolverket ska vara med mer i utvecklingsprocessen - även indirekt genom att inbjuda till
nätverk i olika former så att erfarenheter kan
utbytas mellan kommuner inom samtliga målgrupper. I undersökningen har det även framkommit att det är de informella kontakterna
som skapar utgångspunkt för utveckling i kommunerna.
Grundskolan är den verksamhet som målgrupperna upplever att Skolverket satsat mest
på under året. Inom gymnasieskolan är det tillsynen och utvärderingar av vissa program som
uppmärksammas mest. Flertalet anser att detta

givit ett bra stöd.

Skolverket ska i årsredovisningen redovisa verkets engagemang i internationella forskningsoch samarbetsorgan och därvid ange resursåtgång och värdet av detta arbete. Här ges en
sammanfattande beskrivning och bedömning av
det engagemang som delvis även speglas i
andra avsnitt av verksamhetsbeskrivningen.
Skolverkets internationella engagemang är
mångfacetterat och omfattande. Engagemangen har formen av såväl mer omfattande projekt
som deltagande i styr- och arbetsgrupper på
olika nivåer. Det internationella samarbetet ligger på nordisk och europeisk basis, men synnerligen viktiga institutionella sammanhang är
också OECD och IEA. Engagemangen inom
ramen för UNESCO är mer begränsade.
Skolverket ansvarar även för driften av
Europaskolorna.
Skolverkets engagemang på den nordiska arenan ligger i stor utsträckning inom ramen för
Nordiska Ministerrådets program ”Nordisk skolesamarbejde” (NSS). Skolverket har också nordiska engagemang som startat på initiativ av
Skolverket eller något annat nordiskt land som
ett samarbete kring en viss fråga med de nordiska motsvarigheterna till Skolverket. På samma
sätt finns informella samråds- och ad hoc-grupper där en eller flera av övriga nordiska länder
ingår. Samverkan och ömsesidiga kontakter har
t ex funnits kring kursplaner och kursplanearbete (bl a Norden i Europa). Regelbundna
kontakter med framför allt Norge och Finland
har funnits på både verkslednings- och avdelningschefsnivå.
Området samordning och samverkan kring
empiriinsamling var under året den mest dominerande insatsen i det nordiska samarbetet och
innefattade gemensamt arbete kring skolstatistik och indikatorer, nordiskt samarbete om evaluering i skolsektorn, nordisk attitydmätning
och valfrihet och dimensionering. Utöver dessa
ministerrådsprojekt arbetade Skolverket med
ett regeringsuppdrag att bidra till uppbyggnaden av en nordisk provbank.
Ett annat större samverkansområde gällde lik-

som tidigare år IT, ett prioriterat område inom
NSS, med IDUN-projektet och det nordiska
skoldatanätet i fokus. Vid sidan av dessa fanns
en lång rad utvecklingsprojekt och samverkansgrupper, bl a Entrepenörskap, Matematiksamarbete,
Arbetsgruppen för
små yrkesfag,
Nordisk kommitté
för handelsundervisning, Nordisk
Ämbetsmannakonferens kring yrkesutbildning.
Den generella
bilden är att det
nordiska samarbetet och de nordiska kontakterna är positiva
och naturliga.
Det framkommer bland
annat genom
mångfalden frågor men kanske framför allt genom
blandningen av formaliserade projekt, initierade ”i god ordning” med tydlig institutionell
hemvist och projekt som från början varit lösare
och mer informella och i vissa fall bibehåller
denna karaktär. I förhållande till övrigt internationellt arbete är kanske just det informella och
lättheten att ta kontakter på olika nivåer som
kännetecknar det nordiska samarbetet. Inte
minst har detta gällt Norge och Finland. I vissa
fall finns materiella resultat i form av rapporter,
studier, kursplaner, skoldatanät etc. Men vilken
betydelse det nordiska perspektivet eller ansatsen haft är oklarare. Många projekt har, trots
den allmänt positiva tonen, stött på svårigheter
som kan hänföras till skillnader mellan länderna vad gäller organisation, kultur, traditioner,
ansvarsfrågor och liknande. Vissa projekt har
inletts med relativt hög ambitionsnivå men har
fått begränsas av dessa skäl. Däremot finns det i
många fall effektiva kopplingar mellan nationella satsningar och nordiska inom ett och samma
område. Ett bra exempel är den nordiska atti-
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tydmätningen som planerats och kommer att
genomföras integrerat med den svenska skolbildundersökningen.
Skolverkets roll när det gäller EU:s utbildningssatsningar har varit relativt begränsad
eftersom EU-programkontoret har frågorna
som rör utbildningsprogrammens genomförande som sin kärnuppgift. Trots detta var
Skolverket representerat i ett ganska stort antal
grupper. Skolverket var också engagerat i vissa
mer operativa aktiviteter bl a Utvärderingar av
EU-program, Skolbaserad utvärdering, Violence
in Schools, Indikatorprojekt, IT-projekt,
Utveckling av språkutbildning (Kvalitetsutmärkelse).
Internationella engagemang på europeisk
basis fanns också inom ramen för Europarådets verksamhet, men var av relativt begränsad karaktär och framför allt inriktat på språkfrågor (Framework o Portfolio samt språkcentret i Graz). Sverige deltog liksom tidigare år i
den årliga uppsatstävlingen Europa i skolan
(ett samarbete med Europakommissionen, parlamentet och Europeiska Kulturstiftelsen).
Någon direkt uppföljning av Europarådsprojekten har inte gjorts. Däremot är det uppenbart
att de diskussioner som förts inom språkprojekten både har påverkat utvecklingen av
Skolverkets arbete med måldokument och har
påverkats av vår syn på språkutveckling.
Samarbetet inom ramen för UNESCO var
begränsat till miljöfrågor BSP och GLOBE.
Skolverket deltog även i ett nätverk inom
samma område (INISTE).
OECD/CERI var, liksom tidigare år, en av de
mest centrala organisationerna för Skolverkets
aktiva engagemang på den internationella arenan. Genom den inriktning CERI har finns
nära kopplingar mellan särskilt INES och
Skolverkets generella uppdrag att följa upp,
utvärdera och bedöma kvaliteten i barnomsorg
och skola. Skolverket var representerat i såväl
CERI:s Governing Board som i styrgruppen för
INES. Skolverket var även i övrigt väl representerat i INES-projektet, dess nätverk och ad hocgrupper. Under 1999 inleddes arbetet med
PISA och ILSS. Inom ramen för OECD har
Skolverket under många år deltagit i ett nätverk
kring miljöundervisning - ENSI.
Inom ramen för IEA deltog Skolverket i planeringen och förarbetet av Civic/Ung i
Demokratin och PIRLS. Civic - projektet

genomförde dessutom den första fasen i datainsamligen. Skolverket var även representerat i
IEA:s General Assembly.
OECD-studierna ger tillsammans med framför allt IEA-studierna liksom tidigare år viktiga
underlag för jämförelser, analyser och debatt.
Störst genomslag har kanske de delar i studierna som visat på problem men studierna har på
många sätt givit stabila underlag för olika slag
av redovisningar och analyser. Inom ramen för
Skolverkets nordiska samarbete har som nämnts
ett gemensamt indikatorarbete pågått som tagit
sin utgångspunkt i Education at a Glance. Inom
projektet diskuteras möjligheterna att tematisera och därmed fördjupa detta arbete i fortsättningen. Efter den sedan länge avslutade IALSstudien har Sverige på eget initiativ fördjupat
empiri och analys kring invandrares kunskaper
i svenska. De stora engagemang som Skolverket
haft inom CERI:s ram är erfarenheterna totalt
sett positiva. INES-projektet har gett en ram för
och inriktning och stadga åt enskilda projekt.
Det finns inom OECD en betydande erfarenhet
och kompetens. Och det har ett stort värde i de
internationella utbytet och erfarenheterna.
Verkets engagemang i olika slag av internationella projekt och sammanhang kostade under
1999 ca 20 miljoner kronor. Totalt sett har kostnaderna för Skolverkets internationella engagemang ökat med 2,8 mkr sedan 1998. Åtagandena inom OECD och IEA tog ca 6 miljoner i
anspråk, en höjning på 1 miljon jämfört med
1998. Verkets kostnader inom ramen för nordiskt samarbete uppgick till drygt 2,3 miljoner
och kostnaden för EU-engagemang (utom
Europaskolorna) var 3,7 miljoner, en betydande
höjning jämfört med 1998. IT-projekt svarade
för närmare hälften av dessa kostnader.
Europaskolorna tog 10,1 miljoner i anspråk.
Totalt sett omfattade sålunda EU-engagemangen 13,8 miljoner. Kostnadsberäkningarna
omfattar inte Skolverkets insatser för skolans
internationalisering i enlighet med regleringsbrev. Kostnaderna för bidrag och utvecklingsstöd omfattade 2,1 miljoner kronor.
Skolverket bedömer att engagemang i internationella projekt och andra internationella
aktiviteter är ett både nödvändigt och värdefullt
inslag i verksamheten. Det nationella arbetet
med att utveckla metoder för t ex kunskapsmätningar och indikatorer har genom de internationella engagemangen fått värdefulla tillskott.

Internationella engagemang

Även om viktiga undantag finns, tenderar emellertid de internationella projekten att genomföras relativt isolerat från de nationella verksamheterna. Kostnadsökningen speglar ett ökat
intresse för Sveriges medverkan i internationell
verksamhet. Med ökande kostnader och allt svårare prioriteringsfrågor för Skolverket har behovet ökat av samordning och av tydligare och
mer långsiktiga strategier för inte minst de mer
resurskrävande engagemangen. För att lägga
grunden för detta inrättade Skolverket under
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Regleringsbrevsuppdrag

Regleringsbrevsuppdrag
som rapporterats till regeringen i annan ordning än genom årsredovisningen

1999 ett internationellt sekretariat.

Dnr

Avlämnat den

Årlig redovisning av de totala kostnaderna och vad de väsentligen
består av på riksnivå för föregående budgetår för förskoleverksamheten, grund- och gymnasieskolan och de olika delarna
av vuxenutbildningen.

99:576

1999-08-09

Redovisning av vilka indikatorer som utvecklats för att belysa
kvalitetsutvecklingen inom de olika verksamhetsformerna samt
en samlad analys av kvalitetsutvecklingen.

98:2857

1999-08-12

Redovisning av utvecklingen i kommunerna vad gäller integreringen
avseende verksamhet, organisation och lokaler mellan
förskoleklassen och grundskolan.

98:2144

1999-05-31

Förslag till prioriteringar och förändringar vad gäller
vuxenutbildningen.

99:3191

1999-10-15

Utvärdering av utbildning i teckenspråk för föräldrar till barn som
är beroende av teckenspråk för kommunikation. Delredovisning.

Presentation av plan för
utvärderingen i februari 2000.

Redovisning av kostnaderna per gymnasieprogram och priserna
enligt samverksansavtal eller motsvarande.

99:3333

1999-10-29

Elevströmmarna till och från samt inom gymnasieskolan.

99:444

1999-08-16

Slutrapport om försöksverksamheten med ökat föräldrainflytande
över val av skolform för utvecklingsstörda barn.

96:565

1999-06-30

Redovisning av uppdrag att i samråd (Delrapport) med Centrala
studiestödsnämnden och Arbetsmarknadsstyrelsen se över
behovet av ändringar i respektive myndighets uppföljningssystem i
syfte att öka jämförbarheten i de statistiska uppgifterna.

99:1537

1999-04-26
1999-10-12

Den gymnasiala vuxenutbildningen och Kunskapslyftet . Hösten 1998.

97:1646

1999-05-12

Redovisning av uppdrag att följa upp hur kommunerna når upp
till målen för vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux).

96:565

1999-06-30

Fördjupad studie avseende värdegrunden.
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Rapporteringen
senarelagd enl.
ök. med utbildningsdepartementet

Redovisning av Skolverkets bedömningar och prioriteringar för
att stimulera de olika verksamhetsformerna inom områden som
verket bedömer vara bristområden, problemområden eller kritiska
områden.

99:3191

1999-10-15

Redovisning av uppdrag att följa utvecklingen och utvärdera
det fr o m den 1 juli 1996 gällande systemet med utbildning i Sverige
för utlandssvenska barn och ungdomar.

97:811

1999-10-15

Återrapportering av regeringsuppdrag i årsredovisningen

Återrapportering av regeringsuppdrag i
årsredovisningen

Sidan
Skolverket skall i årsredovisningen ge en översiktlig och samlad information om och
bedömning av de olika skol- och verksamhetsformerna samt redovisa ev behov av
åtgärder. Informationen skall presenteras under bl a följande rubriker:

1- 41

- måluppfyllelse och kvalitet
- prestationer och kostnader
- personalens kompetens och kompetensutveckling
För förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall även avgifterna belysas och för
förskoleklassen skall särskilt utvecklingen av integreringen med skola och fritidshem
uppmärksammas. För kommunal vuxenutbildning inkl kunskapslyftet skall även volymer
och kommunernas satsning på utvecklingsarbete presenteras. Den samlade informationen skall presenteras i ett treårsperspektiv eller längre. Väsentliga skillnader mellan
kommuner skall lyftas fram och analyseras. Betydelsefulla utvärderingsresultat skall
vidare presenteras. Där så är möjligt skall könsuppdelad redovisning ske.
Skolverket skall följa behovstäckningen och kommunernas regler för tillgång till plats
i förskola och fritidshem. Olika gruppers efterfrågan och tillgång till barnomsorg skall
belysas - barn till arbetslösa föräldrar, barn i utsatta bostadsområden, barn med invandrarbakgrund m fl.

6

Avgifternas utveckling i barnomsorgen skall redovisas vad gäller nivå och konstruktion.
Avgifternas betydelse för såväl barnfamiljernas ekonomi som efterfrågan på barnomsorg
skall följas upp. Taxekonstruktionernas effekter på barnens närvaro och därmed på den
pedagogiska verksamheten skall utvärderas.

7

Skolverket skall belysa kvaliteten i förskolans och fritidshemmets verksamhet.
Särskild uppmärksamhet skall ges kvaliteten i verksamheterna för de yngsta barnen i
förskolan, barn i behov av särskilt stöd och arbetet i mångkulturella grupper.

18-22

Skolverket skall redovisa studier av integration mellan det obligatoriska skolväsendet,
förskoleklassen och fritidshemmet.

21

Skolverket skall inom ramen för sina utvärderingsinsatser årligen följa hur kvaliteten
inom skolan utvecklas mot bakgrund av de höjda generella statsbidragen till kommuner
och landsting som riksdagen beslutat om för åren 1997-1999.

12

Skolverket skall redovisa sina erfarenheter av hur det övergripande kunskapsområdet
jämställdhet implementeras i undervisningen samt vilka åtgärder som vidtas för att
undervisningen skall tillgodose både flickors/kvinnors och pojkars/mäns likvärdiga

38
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möjligheter till utveckling och lärande.
Sidan

94

Skolverket skall redovisa sitt arbete med att följa och kartlägga hur skolsamarbetet inom
EU påverkar svensk skolutveckling och om det finns behov av informationsinsatser.

39

Skolverket skall belysa hur huvudmännen arbetar med kvalitetsredovisningar på lokal nivå.

42

Skolverket skall med anledning av utvecklingen och effektiviseringen av den nationella
uppföljningen redovisa konsekvenserna för uppföljningssystemet och för uppgiftslämnarna.
Ev behov av regelförändringar som kan övervägas mot denna bakgrund skall presenteras.

55

Skolverket skall redovisa antalet nya forskningsansökningar som beviljats bidrag och vilka
projektområden dessa avser.

68

Verket skall utöka redovisningen av uppföljning och utvärdering av särskolans verksamhet
med fokus på det inre arbetet, kvaliteten och måluppfyllelsen.

15
30
72
76

Verket skall årligen redovisa sin tids- och arbetsplan för den kontinuerliga kursplaneutvecklingen. Skolverket skall kontinuerligt lämna förslag tillsådana förändringar
som verket bedömer behöver göras i kursplaner och programmål samt vid behov revidera
kursplaner och betygskriterier. Skolverket skall därvid redovisa hur utformningen av styrdokument såsom programmål, kursplaner och nationella prov anpassas till de speciella
förutsättningar som gäller för vuxenutbildningen resp ungdomsskolan.

83-86

Av årsredovisningen skall framgå vilka åtgärder som vidtagits för att stimulera utvecklingen
av samarbetet med högskolan, inom ramen för regionala pedagogiska utvecklingscentra.

97

Skolverket skall i samråd med Statens kulturråd rapportera vidtagna åtgärder för att
uppnå målet vad gäller arbetet med kultur i skolan.

97

Skolverket skall redovisa dels uppgifter om antalet skolor som anmält intresse för att
erhålla utmärkelsen Miljöskola, dels verkets insatser för stöd, uppföljning och utvärdering
av skolornas arbete för att uppnå utmärkelsen.

94

Skolverket skall årligen redovisa och värdera sina insatser med anledning av förskolans
läroplan.

88

Skolverket skall redovisa och värdera effekterna av sina insatser för att APU skall omfatta
minst 15 veckor för elever på program med yrkesämnen och att elever på övriga program
får arbetsplatsförlagd utbildning i ökad utsträckning.

108

Skolverket skall redovisa sitt arbete med att införa miljöledningssystem enligt regeringsbeslut den 18 december 1997. Redovisningen skall ske enligt delar av Riksrevisionsverkets
mall för sådan redovisning och med avseende på miljöutredning inkluderande direkt och
indirekt miljöpåverkan, miljöanpassad upphandling samt kostnader och besparingar.

47

Skolverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits och bedöma
effekterna av dessa för att stödja och stimulera en successiv reformering

62
66
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av vuxenutbildningen i enlighet med målen för det offentliga skolväsendet
för vuxna, inkl Kunskapslyftet.

68
Sidan

Skolverket skall redovisa sin tillsynsverksamhet, antal kommuner och huvudmän
som varit föremål för tillsyn, generella slutsatser för tillsynen och i vilken utsträckning
verkets kritik och övriga insatser har lett till tillfredsställande åtgärder
- dels utifrån antal och art av de utredningar som genomförs efter anmälningar om
missförhållanden,
- dels utifrån omfattning och art av egeninitierad tillsynsverksamhet.
Skolverket skall redovisa tillsynens omfattning (avseende särskolan)
Utbildningsinspektörernas uppdrag skall redovisas i särskild ordning och
kommenteras i årsredovisningen vad gäller prestationer, innehåll och resultat.
Skolverket skall redovisa uppgifter om antalet tillsvidareanställd och
tidsbegränsat anställd personal inom Skolverket fördelade på kön, utbildningsbakgrund,
antal år i anställning samt personalomsättning.
Skolverket skall redovisa och värdera effekterna av sina insatser som syftar till att öka
andelen elever som lämnar grundskolan, resp ett nationellt och specialutformat program i
gymnasieskolan, med fullständigt betyg.
Skolverket skall analysera och bedöma vilka effekter verkets arbete och
insatser har på de olika verksamhetsformernas måluppfyllelse och resultat och hur
dessa bidragit till att uppfylla effektmålen för verksamhetsområdet.
Skolverket skall redovisa hur verket stödjer huvudmännen i deras arbete.
Skolverket skall redovisa verkets resursåtgång avdelningsvis och för handlingsprogrammen
och över verksamhetsområden såsom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass,
grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning.
Skolverket skall redovisa verkets engagemang i internationella forsknings- och
samarbetsorgan och därvid ange resursåtgång och värdet av detta samarbete.

70-78

72
79-80
29-30
47
51

108

1-4
43-114

43-46

112

Uppdrag utöver regleringsbrevsuppdragen
Uppdrag om kompetensutveckling av lärare i naturvetenskap, teknik och miljö.

60-61

Uppdragit att fördela medel inom det tiopunktsprogrammet för kompetensutveckling
av lärare i yrkesämnen. Insatserna skall följas och återrapportering till regeringen skall ske
varje år i årsredovisningen de närmaste åren.

60-62

Skolverket ska årligen i samband med årsredovisningen redovisa arbetet med
genomförandet och driften av det nya provsystemet.

88-91
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Skolväsendets
överklagandenämnd
Nämnden har under året behandlat ca 900
ärenden. Det är en minskning med ca 100 från
föregående år. Totalt är det ärenden rörande
antagning till kommunal vuxenutbildning som
minskat i antal. Däremot har andelen gymnasie-

96

En årsbok för 1999 kommer att tas fram under
våren 2000 där de principiellt viktigaste frågeställningar nämnden haft att ta ställning till
presenteras.
Skolverket ansvarar för kansliresurser åt skolväsendets överklagandenämnd. Kostnaden för
verksamheten under budgetåret 1999 var 4 mkr.

ärenden ökat och dessa har haft en mer komplicerad problemställning än under tidigare år.
1 Students in Need of Special Support
This translation is made from the Swedish
publication Elever i behov av särskilt stöd
Best nr: 98:419 Pris: 50 kr
2 Barnomsorg & skola i siffror 1999, del 1.
Betyg och utbildningsresultat
Statistik avseende betyg och utbildningsresultat
från läsåret 1997/98
Best nr: 98:424 Pris: 60 kr
3 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.
Best nr: 98:418 Pris: 40 kr
4 ‘...utvecklingen beror då inte på användningen av datorer.’
Tron på att IT innebär bättre inlärning har försvagats bland lärarna under de senaste åren.
Det är en av slutsatserna i rapporten som tecknar en bred bild av dator- och IT-användningen
i den svenska skolan under det sena 1990-talet.
Best nr: 99:428 Pris: 40 kr
5 Skolverkets allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet
Skriften innehåller förslag till struktur för kvalitetsredovisningar, samt information om förordningens tillämpning.
Best nr: 99:433 Pris: 20 kr
6 Good Reading and Writing Skills
Good Reading and Writing Skills maps key
ingredients of successful teaching practise and
approaches as developed and used in Sweden
in ordinary Swedish schools. Översättning och
bearbetning av rapport God läsning och skrivning och Rum för lärande.
Best nr: 99:423 Pris: 50 kr
7 Växa och lära
Barns rätt till stöd i förskola, fritidshem och
skola.

Rapporter och trycksaker 1999

Rapporter och trycksaker 1999
Best nr: 98:420 Pris: 10 kr
8 Olika på lika villkor
En antologi om jämställdhet i förskolan.
Best nr: 99:422 Pris: 70 kr
9 Nationella kvalitetsgranskningar 1998
Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag där tre områden av skolans verksamhet granskats genom utbildningsinspektörer.
Best nr: 99:427 Pris: 60 kr
10 Att utvärdera skolan Verktyg för utvärdering
Boken ingår i en serie skrifter som Skolverket
ger ut under samlingsnamnet Verktyg för utvärdering.
Best nr: 99:426 Pris: 35 kr
11 Att organisera utvärdering Verktyg för
utvärdering
Boken ingår i en serie skrifter som Skolverket
ger ut under samlingsnamnet Verktyg för utvärdering.
Best nr: 99:425 Pris: 35 kr
12 Du kan påverka mer än du tror
En broschyr om elevinflytande till elever i gymnasieskolan och komvux.
Best nr: 99:432 Pris: Gratis
13 Är skolan som du vill ha den?
En broschyr om elevinflytande till elever i
grundskolan (år 6-9).
Best nr: 99:431 Pris: Gratis
14 Skolverkets årsredovisning 1998
Skolverkets årsredovining för budgetåret 1998
Best nr: 99:447 Pris: Gratis
15 Jag vill ha inflytande över allt
En bok om elevinflytande.
Best nr: 98:398 Pris: 30 kr
16 Verktyg som förändrar/Skola i utveckling
En rapport om 48 skolors arbete med IT i
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Rapporter och trycksaker 1999

undervisningen.
Best nr: 98:406 Pris: 25 kr

utvärdering av fem gymnasieprogram 1998.
Best nr: 99:435 Pris: 70 kr

17 Den rimliga skolan Livet i skolan och
skolan i livet
Slutrapport från projektet Elever som medforskare. Rapporten bygger på 46 elevers brevväxling med Skolverket under tre års tid. Hur uppfattas skolan ur elevernas perspektiv?
Best nr: 99:442 Pris: 60 kr

25 Analys av resultaten på ämnesproven i
år 9 1998
En djupare analys av resultaten på ämnesproven i år 9 vårterminen 1998.
Best nr: 99:454 Pris: 50 kr

18 Att möta det annorlunda/Skola i utveckling
En rapport om 22 skolors arbete med internationalisering
Best nr: 98:408 Pris: 25 kr
19 Samtal för förändring/Skola i utveckling
En rapport om 43 skolors arbete med mål och
resultat
Best nr: 98:401 Pris: 25 kr
20 Bland eldsjälar och esteter/Skola i
utveckling
En rapport om 40 skolors arbete med bild och
media
Best nr: 98:403 Pris: 25 kr
21 Inflytandets villkor/Skola i utveckling
En rapport om 41 skolors arbete med elevinflytande
Best nr: 98:407 Pris: 25 kr
22 Skolpolitiker, eldsjälar och andra aktörer
Hur styr kommunerna skolan?
I rapporten redovisas resultaten från
Skolverkets utvärdering av hur tio kommuner
styr sin skola.
Best nr: 99:446 Pris: 50 kr
23 Gemensamhet i mångfalden/Skola i
utveckling
En rapport om 31 skolors arbete med värdegrunden i praktisk tillämpning.
Best nr: 98:402 Pris: 25 kr
24 Skolverkets rapport nr 163: Utvärdering
av gymnasieprogram 1998
Rapporten redovisar resultaten från Skolverkets
98

26 Man vet inte var trappstegen är i livet
Perspektiv på tobak, alkohol och narkotika
Att undervisa barn och ungdomar i tobak, alkohol och narkotika är inte enkelt.
Boken vill ge idéer och tankar som stöd för
lärare i detta viktiga uppdrag.
Best nr: 99:453 Pris: 100 kr
27 Skolverkets rapport 162: Komvux - ett
demokratiskt projekt
Några bilder av situationen för elever i behov av
särskilt stöd i den kommunala vuxenutbildningen.
Best nr: 99:430 Pris: 50 kr
28 Kvalitetsgranskning och tillsyn 1999
Broschyr. Kort presentation av 1999 års kvalitetsgranskning och tillsyn.
Best nr: 99:462 Pris: Gratis
29 Att genomföra utvärdering. Exempel
från skolor och kommuner
Boken ingår i en serie skrifter som skolverket
ger ut under samlingsnamnet Verktyg för
utvärdering.
Best nr: 99:458 Pris: 35 kr
30 Kultur för lust och lärande
Skolverket ska tillsammans med Kulturrådet försöka stärka och vidareutveckla arbetet med
kultur i skolan på nationell nivå.
Best nr: 99:457 Pris: Gratis
31 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.
Best nr: 99:429 Pris: Gratis
32 När vingarna bär
Skriften är en reportagebok, full av idéer och
exempel på hur skolor och kommuner runt om
i landet gör för att underlätta övergången mel-

skild undervisningsgrupp.
Best nr: 99:463 Pris: 50 kr

33 Ständigt. Alltid!
I denna kommentar behandlas värdegrundsbegreppet utifrån olika infallsvinklar.
Best nr: 99:459 Pris: 35 kr

41 Förskolan är till för ditt barn En broschyr
om förskolans läroplan
En broschyr om förskolans läroplan
Best nr: 99:466 Pris: Gratis

34 Hur gick det sedan?
Avnämarna av gymnasieskolan och av högskolans grundutbildning.
Best nr: 99:460 Pris: Gratis

42 Kunskapslyftet En satsning på vuxenutbildning
En kortfattad folder om Kunskapslyftet. Riktar
sig till de som arbetar eller kommer att arbeta
inom Kunskapslyftet. Foldern finns även översatt till engelska - the Adult
Education Initiative. Best nr 99:498.
Best nr: 99:474 Pris: Gratis

35 Barnomsorg och skola - Jämförelsetal
för huvudmän
I rapporten redovisas statistikuppgifter i form
av jämförelsetal för barnomsorgen och alla skolformer 1998.
Best nr: 99:444 Pris: 75 kr
36 Barnomsorg och skola i siffror 1999,
del 2.
Den andra delen av 1999 års statistik om barnomsorg och skola i den nationella sektorsövergripande serien ”Sveriges officiella statistik”.
Best nr: 99:449 Pris: 125 kr
37 När inget facit finns/Skola i utveckling
Om skolutveckling i en decentraliserad skola
Best nr: 99:461 Pris: 50 kr
38 Fristående grundskolor 1998
Rapport om 1998 års handläggning av fristående skolor
Best nr: 99:467 Pris: Gratis kr
39 Samband mellan resurser och resultat En studie av landets grundskolor med elever i årskurs 9
Studien omfattar närmare 900 kommunala
grundskolor och drygt 92 000 elever som
avslutat årskurs 9 läsåret 1994/95. Syftet är att
kartlägga resursmässiga yttre förutsättningar
som har betydelse för skolors resultat.
Best nr: 99:464 Pris: 50 kr
40 Accepterad men sär-skild
Rapporten beskriver och analyserar den sociala
situationen för elever med rörelsehinder i sär-

Rapporter och trycksaker 1999

lan grundskolan och gymnasieskolan.
Best nr: 99:455 Pris: 20 kr

43 Rapporter & Trycksaker 1999
Katalog över Skolverkets samtliga publikationer.
Best nr: 99:471 Pris: Gratis
44 Allmänna råd för fritidshem
Skriften handlar om tillämpning av några av de
grundläggande reglerna om kommunala fritidshem i 2 a kapitlet i skollagen.
Best nr: 99:476 Pris: 30 kr
45 Barnomsorg och skola Jämförelsetal för
huvudmän
Årsrapport 1999. Resurser
Best nr: 99:470 Pris: 75 kr
46 Läget i grundskolan 1999
I denna rapport presenteras Skolverkets beskrivning och bedömning av läget i grundskolan
1999.
Best nr: 99:473 Pris: 75 kr
47 Barnomsorg och skola i siffror 1999,
del 3
Statistik; kostnader från kalenderåret 1998
Best nr: 99:468 Pris: 60 kr
48 Navigatören
Skolverkets vägledning till pedagogiskt arbete
med IT
Best nr: 99:477 Pris: 100 kr
49 The Multicultural Park - A Study of
Common Values at School and Society
Engelsk översättning av Den mångkulturella
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parken
Best nr: 99:478 Pris: 70 kr
50 Beskrivande data om barnomsorg och
skola 1999
I rapporten redovisas statistiska uppgifter om
lärare, elever, kostnader och utbildningsresultat
för samtliga barnomsorgs- och skolformer inom
skolverkets ansvarsområde.
Best nr: 99:475 Pris: 60 kr
51 Bärande idéer
Utvärdering av skolan 1998
Best nr: 99:490 Pris: 40 kr
52 Kommunikativ förmåga i främmande
språk
Utvärdering av skolan 1998
Best nr: 99:489 Pris: 40 kr
53 Skolan inifrån
Utvärdering av skolan 1998
Best nr: 99:487 Pris: 40 kr
54 Den medborgerligt-moraliska aspekten
av SO-undervisningen i grundskolan och
gymnasieskolan Utvärdering av skolan
1998
Best nr: 99:486 Pris: 40 kr
55 Tema tillståndet i världen
Utvärdering av skolan 1998
Best nr: 99:485 Pris: 40 kr
56 Läroplanerna i praktiken
Utvärdering av skolan
Best nr: 99:484 Pris: 60 kr
57 Fristående gymnasieskolor 1999
En rapport om fristående gymnasieskolor i
Sverige.
Best nr: 99:495 Pris: Gratis
58 Gymnasieskolans kursprov 1999
Resultatredovisning.
Best nr: 99:493 Pris: 50 kr

100

59 Så här gjorde vi Verktyg för utvärdering
Så här gjorde vi - exempel på lokalt utvecklingsarbete i skolan är den fjärde skriften i serien
Verktyg för utvärdering.
Best nr: 99:491 Pris: 35 kr

60 Avgifter i förskola och fritidshem 1999
Avgiftsnivåer vid förskolor och fritidshem
Best nr: 99:483 Pris: 50 kr
61 Läroplanerna i praktiken - en sammanfattning
Sammanfattning av Skolverkets rapport nr 175
Läroplanerna i praktiken.
Utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål.
Best nr: 99:499 Pris: Gratis
62 The National Curricula in Practice - A
Summary
Engelsk översättning av sammanfattningen av
Skolverkets rapport 175, Läroplanerna i praktiken. Utvärdering av skolan 1998 avseende äroplanernas mål.
Best nr: 99:505 Pris: Gratis
63 Det öppna lärorummet
Boken är ett referensmaterial. Vi får följa tre
elever genom de sju faserna i kunskapsprocessen.
Best nr: 99:452 Pris: 80 kr
64 Den rimliga skolan Livet i skolan och
skolan i livet
Basrapport från projektet Elever som medforskare.
Best nr: 99:443 Pris: 60 kr

Utfall
99-01-01
99-12-31
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

not 1
not 2
not 3

Summa
Veksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftskostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

not 4

not 5

Veksamhetsutfall

not 6

Saldo
Årets kapitalförändring

667
099
549
217

401 532

Summa

Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för
finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för
finansiering av bidrag
Lämnade bidrag

381
10
4
5

not 7

-171
-15
-209
-6

119
741
225
454
264

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)
Utfall
98-01-01
98-12-31

441
6
1
4

452
869
237
235

453 793

-162
-16
-268
-6

341
616
715
611
248

-402 803

-454 531

-1 271

- 738

4 269 450

4 039 258

65
-4 269 515

-4 039 258

0

0

-1 271

- 738

101

Balansräkning

Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR

99-12-31

98-12-31

19

57

19

57

85
13 518

191
10 462

13 603

10 653

Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar

250
7 395
186

1 236
7 446
210

Summa fordringar

7 830

8 892

3 624

3 370

3 624

3 370

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskning och utveckling
Summa immateriella anläggningstillgångar

not 8

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m m
Summa materiella anläggningstillgångar

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

not 8

not 9

Summa periodavgränsningsposter
Avräkning mot statsverket
Avräkning mot statsverket

not 10

Summa avräkning mot statsverket
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Kassa, postgiro och bank

not 11

-177 375

-43 424

-177 375

-43 424

202 296
0

62 523
0

Summa kassa och bank

202 296

62 523

SUMMA TILLGÅNGAR

49 999

42 072

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

not 12

14 120
1 271

13 381
738

Summa myndighetskapital

not 12

15 391

14 120

Skulder m m
Lån i Riksgäldskontoret
Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga skulder

not 13

Summa skulder m m

622
132
984
912

-10
-7
-17
-4

710
598
647
354

-48 651

-40 309

-14 295
-2 444

-13 105
-2 777

Summa periodavgränsningsposter

-16 739

-15 882

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

-49 999

-42 072

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag

102

-13
-15
-14
-4

not 14

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

1998
1998-12-31

-387 241

-443 090

10 099
4 549
5 217

Finansiering från statsbudgeten
Anslagsmedel som erhållits för drift
Underskott av medel från driften
Ökning(-) /minskning(+) av kortfristiga fordringar
Ökning(+) av kortfristiga skulder

1999
1999-12-31

808
6 286

Kassaflöde från drift

Finansieringsanalys

Finansieringsanalys (tkr)

6 869
1 237
19 865
-367 376

4 235

12 341
-430 749

366 105

430 010

-1 271

-739

7 094

-4 618
11 078

6 460

5 823

5 721

-9 257

-5 194

-9 257

-5 194

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investeringar i materiella tillgångar
Summa investeringsutgifter
Finansiering av investeringar:
Lån från Riksgäldskontoret
- amorteringar

9 257
-6 264

2 993

5 194
-6 248

-1 054

Försäljning av anläggningstillgångar
Tillförda driftmedel

40
6 223

0
6 248

Summa medel som tillförts för finansiering av
investeringsverksamhet

9 256

5 194

Över-/underskott av medel från investeringsverksamhet

-1

0

Kassaflöde till/från investeringsverksamhet

-1

0

TRANSFERERINGAR
Utbetalade bidrag

-4 269 515

Kassaflöde till transfereringar

-4 269 515

Finansiering av bidragsutbetalningar
Medel från statsbudgeten
Medel från andra myndigheter
Summa medel som erhållits för finansiering av
bidragsutbetalningar
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Ökning(+)/minskning(-) av kassa och postgiro
Ökning av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret
Minskning av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret
Ökning(-) av fordran till statsverket
Minskning(+) av fordran till statsverket
Summa förändring av likvida medel
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

-4 039 258
-4 269 515

4 269 450
65
4 269 515

-4 039 258

-4 039 258

4 039 258
0
4 269 515

4 039 258

4 039 258

5 822

5 721

19 099

13 378

0
139 773

-15
-38 241

-133 951
43 977
5 822

5 721

24 921

19 099
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Anslagsredovisning

Anslagsredovisning
Nomenklatur

104

Ingående
överföringsbelopp
tkr

Årets tilldelning enligt
regleringsbrev
tkr

Utnyttjad del
av medgivet
överskridande
tkr

Totalt disponibelt belopp

Utgifter

Anm

tkr

Utgående
överföringsbelopp
tkr

tkr

16 A

001, Ramanslag
Statens skolverk

25 182

270 481

295 663

273 391

22 271

Not 15

16 A

002, Ramanslag
Utveckling av skolväsende och
barnomsorg

67 837

283 880

351 717

191 967

159 750

Not 16

16 A

002 001, Ramanslag
Rektorsutbildning och kompetensutveckling av personal inom
skolväsendet och barnomsorgen

14 396

76 500

90 896

75 125

15 772

16 A

002 002, Ramanslag
Utvecklingsarbete

13 093

60 500

73 593

55 714

17 878

Not 17

16 A

002 003, Ramanslag
Insatser för yrkesutbildningar i
gymnasieskolan

26 778

41 805

68 583

-1 111

69 694

Not 18

16 A

002 004, Ramanslag
Genomförande av tiopunktsprogrammet

0

65 000

65 000

18 762

46 238

16 A

002 006, Ramanslag
Insatser för skolans internationalisering

820

25 000

25 820

22 348

3 472

16 A

002 007, Ramanslag
Bidrag till vissa organisationer

31

10 000

10 031

9 935

97

16 A

002 009, Ramanslag
Till regeringens förfogande

12 719

5 075

17 794

11 196

6 598

Not 20

16 A

003, Ramanslag
Forskning inom skolväsendet

177

8 040

8 217

8 069

148

Not 21

16 A

009, Ramanslag
Särskilda insatser på skolområdet

5 214

146 126

151 340

141 797

9 543

16 A

009 003, Ramanslag
Särskilda bidrag för gymnasial utbildning för döva och hörselskadade
samt svårt rörelsehindrade elever

5 213

124 312

129 525

120 399

9 126

16 A

009 004, Ramanslag
Särskilda bidrag för viss riksrekryterande utbildning i Vingåker, Sala och
Örebro för utvecklingsstörda elever

0

21 814

21 814

21 398

416

Not 22

16 A

011, Ramanslag
Bidrag till viss versamhet motsvarande
grundskola och gymnasieskola

24 340

103 902

128 242

99 124

29 118

Not 23

16 A

011 001, Ramanslag
Särskilt verksamhetsstöd till vissa
utbildningar

4 224

17 217

21 441

15 988

5 453

Not 24

16 A

011 002, Ramanslag
Kostnader för vissa gymnasieutbildningar m m

57

25 224

25 281

19 107

6 174

16 A

011 003, Ramanslag
Statsbidrag till riksinternatskolor,
internationella skolor m m

20 059

61 461

81 520

64 029

17 491

16 A

012, Ramanslag
Bidrag till svensk undervisning i
utlandet

5 848

71 681

77 529

69 567

7 963

16 A

012 001, Ramanslag
Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk
undervisning i utlandet

271

56 219

56 490

56 488

1

Not 19

Not 25

Ingående
överföringsbelopp
tkr

Årets tilldelning enligt
regleringsbrev
tkr

Utnyttjad del
av medgivet
överskridande
tkr

Totalt disponibelt belopp

Utgifter

Anm

tkr

Utgående
överföringsbelopp
tkr

tkr

Not 26

16 A

012 002, Ramanslag
Ersättning till distansinstitut

3 739

4 793

8 532

4 085

4 447

16 A

012 003, Ramanslag
Europaskolorna

1 839

10 669

12 508

8 994

3 514

16 A

14, Ramanslag
Bidrag till viss verksamhet inom
vuxenutbildningen

46 416

142 483

188 899

147 555

41 344

16 A

014 001, Ramanslag
Statsbidrag till kompletterande skolor

0

114 175

114 175

108 058

6 117

16 A

014 002, Ramanslag
Särskilt verksamhetsstöd till vissa
utbildningar

8 676

17 255

25 931

12 114

13 817

16 A

014 003, Ramanslag
Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet

15 323

11 053

26 376

25 037

1 339

16 A

014 004, Ramanslag
Särskilt stöd till vuxenutbildningen

22 417

0

22 417

2 345

20 072

16 A

015, Ramanslag
Särskilda utbildninginsatser för vuxna

-256 714

3 881 066

73 844

3 698 196 3 698 196

0

16 A

015 001, Ramanslag
Bidrag för den särskilda vuxenutbildningsinsatsen

-256 714

3 881 066

73 844

3 698 196 3 698 196

0

16 E

02, Ramanslag
Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m m

0

3 200

3 200

2 060

1 140

16 E

002 003, Ramanslag
Statistikuppgifter inom barnomsorgsområdet m m

0

3 200

3 200

2 060

1 140

5 530

5 530

5 253

276

08 A 95 004 001, Reservationsanslag
Utvecklingsarbete

372

372

372

0

08 A 95 004 002, Reservationsanslag
Särskilda utvecklingsinsatser för
finskspråkiga elever

413

413

194

219

4 686

4 686

4 646

39

59

59

41

18

08 A 95 006, Reservationsanslag
Fortbildning m m

7 942

7 942

7 937

5

08 A 95 006 001, Reservationsanslag
Rektorsutbildning och fortbildning av
personal inom skolan

7 047

7 047

7 047

0

3

3

0

3

892

892

890

2

08 A 95 007, Reservationsanslag
Genomförande av skolreformer

6 209

6 209

6 200

9

08 A 95 007 002, Reservationsanslag
Till regeringens disposition
Summa anslag

6 209

6 209

6 200

9

4 922 684 4 651 117

271 567

Anslagsredovisning

Nomenklatur

Not 27

Not 28

ÄLDREANSLAG
08 A 95 004, Reservationsanslag
Stöd för utveckling av skolväsendet

08 A 95 004 003, Reservationanslag
Insatser för skolans internationalisering
08 A 95 004 006, Reservationsanslag
Till regeringens disposition

08 A 95 006 002, Reservatinsanslag
Lärarstipendier m m
08 A 95 006 004, Reservationsanslag
Till regeringens disposition

Redovisning mot statsbudgetens inkomsttitlar
Inlevererat till inkomsttitel
2811
Övriga inkomster av statens verksamhet

-62 019

4 910 859

73 844

252

Not 29

105

Not 30

Noter

Noter
Belopp i tusental kronor. Brytdagen för årsbokslutet 1999 var 2000-01-12
Resultaträkningen
Not 1

Enligt 4 § avgiftsförordningen har Skolverket haft följande inkomster vid försäljning av
Rapporter
Informations- o kursmaterial
Konferenser
Lokaler
Utrustning

9 656
256
4
1
18

Summa

9 934

Dessutom har Skolverket haft inkomster i form av bonus på resor och postgiro samt sålt
fotostatkopior m m för 165 tkr. Inkomsterna har blivit högre än beräknat beroende på
försäljningen av rapporter.
Not 2

Intäkterna av bidrag är
återbetalning från Nordiska Ministerrådskonferens
för skolevaluering från Nordiska Ministerrådet
från Delegationen för IT i skolan (ITIS) inom Utbildningsdepartementet
för administration av Kunskapslyftet från Utbildningsdepartementet
till Bryggan-projektet från Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Summa

Not 3

Ränteintäkter på räntekonto i RGK är 5 217 tkr.

Not 4

Myndighetens chefer har erhållit 546 tkr resp 174 tkr i lön (inklusive skatt och exklusive
sociala avgifter) och 1 tkr respektive 16 tkr i skattepliktiga traktamenten och förmåner.
Förre myndighetschefen företrädde staten i OECD/CERI, var ledamot av styrelsen för
KK-stiftelsen, ordförande i EU-nämnden för skola och ungdomsfrågor, ledamot i
delegationen för IT i skolan samt sakkunnig i Lärarutbildningskommittén.
Överdirektörerna har erhållit 479 tkr respektive 79 tkr i lön och 1 tkr respektive 0 tkr i
skattepliktiga traktamenten och förmåner.

Not 5

Räntekostnader på lån i RGK är 431 tkr och på leverantörsskulder 23 tkr.

Not 6

65 tkr har erhållits från Delegationen för IT i skolan (ITIS) inom Utbildningsdepartementet
för utbetalning av bidrag.

Not 7

Årets avskrivningar
Årets amorteringar
Förändring semesterlöneskuld
Övriga förluster vid försäljning av inventarier
Upplupna kostnader
Summa årets kapitalförändring

106

-9
211
1 984
2 354
9
4 549

-6 264
6 264
948
81
241
1 271

Noter

BALANSRÄKNINGEN
Skolverket har fastställt den ekonomiska livslängden för dator- och larmutrustning till tre år, kontorsmaskiner till fem år och möbler ökas från fem till sju år fr o m budgetåret 1997. En ny typ av
kontorsmaskin som är en kombination av skrivare och kopiator inköps fr o m hösten 1999 och Skolverket har fastställt avskrivningstiden till 3 år. Korttidsinventarier med beräknad livslängd av mindre
än tre år samt inventarier till ett värde av högst 10 000 kronor kostnadsförs vid anskaffningstillfället.
Kundfordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder har tagits upp till
det nominella värdet.
Not 8

Typ av utrustning

Dataprogram

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

Tidigare
års inköp

Årets Avskrivning
inköp

tkr

tkr

tkr

Ackumulerade avskrivningar
tkr

125

0

38

106

271
194
962
22 652

37
234
0
7 096

38
41
14
5 167

189
109
939
20 065

206
2 972
1 818
141
29 342

0
460
1 410
19
9 257

95
515
320
48
6 276

121
1 812
1 535
100
24 977

Bokfört
värde
tkr
Immateriella
anläggningstillgångar
Materiella
anläggnings
tillgångar

13 622

Summa Värde inventarier
Not 9

Periodavgränsningsposten består av förutbetalda hyreskostnader

Not 10

Avräkning med statsverket IB
Avräkning statsbudgeten
Inkomsttitlar
Anslag
Avräkning statsverkets checkräkning:
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Medel från räntekonto som tillförts inkomstitel
Uppbördsmedel m m
Transfereringar m m
Ingångsvärde

Not 11

13 622

-43 424 tkr

- 252
4 651 117

-519 937
252
-30 423
-4 197 111
-37 596

Årets avräkning statsverket

-133 951

Utgående balans

-177 375 tkr

Skolverkets beviljade anslagskredit är 129 298 tkr och kreditutrymmet på räntekontot
hos Riksgäldskontoret är 56 720 tkr. I tillgodohavandet ingår fr o m 1997 även medel
ur anslagen A 2 Skolutveckling och A 3 Forskning inom skolväsendet. Tillgodohavandet har ökat med c 139 773 tkr till 202 296 tkr. Detta beror på att anslaget A2
tillförts medel från anslaget A4 från 1998 samt en ny anslagspost 4 tillkommit 1999.
Anslagsposten 2 har tillförts 516 tkr från anslagsposten A4:1 från budgetåret 1998.
Anslagsposten 3 har tillförts 26 778 tkr från anslagsposten A4:2 från 1998.
Anslagsposten 4 är ny.
Anslagsposten 9 har tillförts 11 332 tkr från anslagsposten A4:3 från 1998 och
dispositionsrätten till 7 200 tkr har förts över till Regeringskansliet.
5 217 tkr är ränteintäkter på räntekontot 1999, intäkterna av försäljning är 10 099,
nettointäkterna av bidrag är 4 549 tkr.

107

Noter

Ingående
saldo

Tillförda
medel från

8 980
0
0
3 676

516 A4:1 1998
26 778 A4:2 1998

12 656

38 737

A2:2
A2:3
A2:4
A2:9
Summa

11 443 A4:3 1998

Tilldelade
medel
60
41
65
5

Utfall

500
805
000
075

55
-1
18
11

172 380

714
111
762
196

84 561

Saldo
14
69
46
8

282
694
238
998

139 212

Ökningen på räntekontot beror på att medlen på anslagsposten 3 Insatser för yrkesutbildningar
i gymnasieskolan inte har kunnat utnyttjas samt att kommunerna inte planerat färdigt för att kunna
utnyttja medlen på anslagsposten 4 Genomförande av tiopunktsprogrammet.

Not 12

Not 13

Räntekontot består av:
på räntekontot hos RGK
Övriga ränteintäkter
Intäkter av försäljning
Intäkter av externa medel
Intäkter av anslag

24 689 tkr
2
37 014
2 444
138 147

Summa
varav kortsiktigt likviditetsbehov

202 296 tkr
34 992

Förra årets myndighetskapital uppgick till

14 120 tkr

Summa balanserad kapitalförändring
Differens

14 120 tkr
0 tkr

Låneramen för 1999 uppgår enligt regleringsbrevet till 14 900 tkr. Skulden består av lån som tagits
under åren 1995-1999 och skall amorteras under åren 2000-2006.
Skolverket har under året lyft fem nya lån på 8 616 tkr samt amorterat 6 264 tkr. Kvarstående lån är:
1995/96:1
1995/96:2
1995/96:3
1997:1
1997:2
1998:1
1998:2
1999:1
1999:2
Summa

Not 14

1
1
1
2
5

20
60
187
963
218
157
862
505
649

13 622 tkr

Oförbrukade bidrag är:
för administration av Kunskapslyftet från Utbildningsdepartementet
för Skoldatanätet (ITIS) från Utbildningsdepartementet
till Bryggan-projektet från Internationella programkontoret för
utbildningsområdet
till konferenser från Nordiska Ministerrådet
till skolevaluering från Nordiska Ministerrådet
till Baltic Sea-projektet från från EU
till Baltic Sea-projektet från UNESCO
Summa

285
1 951
18 2 254 Statliga bidrag
12
81
82
15 190 Icke statliga bidrag
2 444 tkr

Anslags- och anslagspostredovisningen
Not 15

Skolverket har för kvalitetsnämndens verksamhet disponerat 9 107 tkr av högst 13 000 tkr och för att
stödja forskning 6 937 tkr av högst 8 000 tkr
Inkomsterna under anslaget uppgår till 9 912 tkr varav försäljning av publikationer och statistik på
disketter 7 289 tkr, uthyrning av lokaler 1 tkr, bonus från Nyman o Schultz m m 40 tkr, försäljning av
möbler m m 10 tkr, datorer 8 tkr, royalty vid försäljning av kursplaner mm 1 387 tkr, bonus från
Postgirot 90 tkr, kopior av allmänna handlingar 3 tkr och försäljning av porto och kuvert 7 tkr.
Ränteinkomsterna på räntekontot uppgår till 1 076 tkr.
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Not 16

Ränteinkomsterna på räntekontot uppgår till 4 127 tkr varav 858 tkr på anslagsposten 1, 416 tkr på
anslagsposten 2, 1 326 tkr på anslagsposten 3, 930 tkr på anslagsposten 4, 54 tkr på anslagsposten 6,
65 tkr på anslagsposten 7 och 477 tkr på anslagsposten 9.

Not 17

Inkomsterna under anslagsposten uppgår till 1 263 tkr varav försäljning av publikationer och statistik
på disketter 980 tkr, mässor och konferenser 4 tkr, porto och kuvert vid försäljning 11 tkr och annonsförsäljning 268 tkr.

Noter

Det ingående saldot från 1998 uppgick till 8 980 tkr. Enligt regleringsbrevet skall sparade medel från
A2:3 1998 (3 597 tkr) tillföras denna anslagspost samt 516 tkr från anslagsposten A4:1 från 1998.
Ingående saldot blir då 13 093 tkr.
Enligt regeringsbeslut nr 39 daterat 1999-12-16, dnr U1999/4469/S skall 13 000 tkr av 1999 års medel
överföras från A2:9 till A2:2. Under A2:2 disponeras således 47 500 +13 000= 60 500 tkr.
Sveriges deltagande i OECD-projektet Decentralised Programme on Educational Building har kostat
171 tkr
Not 18

Enligt regleringsbrevet skall anslagssparandet på 26 778 tkr från anslagsposten A4:2 från 1998 tillföras denna anslagspost.

Not 19

Anslagsposterna 2:5 och 2:6 från 1998 har slagits samman under anslagsposten A2:6 budgetåret
1999. Anslagssparandet uppgick till 732 respektive 96 tkr.
Sveriges kostnad för anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz har kostat 685 tkr.
Skolverket har inte haft några kostnader för Sveriges deltagande i det europeiska projekt som
Danmark samordnar i syfte att bygga upp en European Agency for Development in Special Needs
Education.
Skolverket har utbetalat 300 tkr till EU-programmkontoret för utbildning och kompetensutveckling
m m för CEDEFOP:s verksamhet av högst 300 tkr.
Skolverket har bidragit med 507 tkr till EU-programkontorets administration av utbytesprogrammet
Education Européenne.
Kostnaden för en halvtidstjänst vid CEDEFOP:s verksamhet i Tessaloniki har uppgått till 422 tkr.

Not 20

Anslagsparandet från 1998 uppgår till 3 676 tkr.
Enligt regeringsbeslut nr 1 daterat 1999-08-12, dnr U1999/2757/S skall dispositionsrätten till 4 800 tkr
överföras till Regeringskansliet.
Enligt regeringsbeslut nr 39 daterat 1999-12-16, dnr U1999/4469/S skall 13 000 tkr föras över till
anslagsposten A2:2.
Enligt regeringsbeslut nr 11, 1998-09-17 dnr U98/3406/S skall dispositionsrätten till 2 400 tkr överföras
till Regeringskansliet för European Schoolnet (EUN).
Enligt regleringsbrevet skall anslagssparandet på anslagsposten A4:3 från 1998 (11 443 tkr) tillföras
denna anslagspost.
Under anslagsposten disponeras 22 875-4 800-13 000= 5 075 tkr samt 3 676-2 400+11 443=12 719 tkr i
anslagssparande.

Not 21

Ränteintäkterna på räntekontot uppgår till 14 tkr.
Av högst 8 000 tkr under anslaget A 1 har Skolverket disponerat 6 937 tkr för att stödja forskning.

Not 22

Till landstinget i Södermanlands län har enligt avtal utbetalats 4 942 tkr för utbildning av psykiskt
utvecklingsstörda ungdomar. Till Västmanlands läns landsting har utbetalats 4 942 tkr och till
Örebro kommun 11 513 tkr.

Not 23

I regeringsbeslut nr 45 daterat 1999-12-22, dnr U1999/4555/S har regeringen ändrat regleringsbrevet
genom att minska anslagsposten 1 från 18 217 tkr till 17 217 tkr samt anslagsposten 3 från 79 090 tkr
till 61 461 tkr.
Totalt minskades anslaget från 122 531 tkr till 103 902 tkr.

Not 24

Kostnaden för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate
Office (IBO) i Genève uppgick till 1 096 tkr.

Not 25

Skolverket har 2000-01-19 i enlighet med regleringsbrevet beslutat omdisponera 1 207 tkr till denna
anslagspost från anslagsposten 2.
Skolverket har disponerat 800 tkr ur det från budgetåret 1995/96 under åttonde huvudtiteln uppförda
reservationsanslaget A 6 Fortbildning för att inom ramen 800 tkr täcka de kostnader som inte ryms
inom detta anslag för statsbidrag till svensk undervisning i utlandet.

Not 26

Skolverket har 2000-01-19 i enlighet med regleringsbrevet beslutat omdisponera 1 207 tkr från denna
anslagspost till anslagsposten 1.

Not 27

Ur anslagsposten har 600 tkr efter regeringsbelut utbetalats som extra bidrag av högst 1 070 tkr.
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Not 28

Enligt regleringsbrevet har Skolverket anvisats 3 781 066 tkr. I regeringsbeslut nr 9, 1999-07-01
U1999/2397/V har regleringbrevet ändrats så att Skolveket disponerar 3 881 066 tkr exkl de 8 000 tkr
som disponeras av Regeringskansliet. Rätten till överskridande uppgår till 194 453 tkr.
Skolverket har utbetalat 4 000 tkr av högst 8 000 tkr till Statens skolor för vuxna.

Not 29

Skolverket har disponerat 800 tkr ur detta anslag för att täcka kostnader för statsbidrag till svensk
undervisning i utlandet.

Not 30

Ej disponibel bonus från Postgirot.

Belopp i tusental kronor

1994/95

1995/96
(18 mån)

1997

1998

1999

7 300
5 930

13 400
10 127

12 900
11 763

12 700
10 710

14 900
13 622

24 192
0

25 509
0

41 128
0

40 573
0

56 720
0

Ränteintäkter på räntekonto
Räntekostnader på räntekonto

3 280
0

5 962
0

4 124
0

4 233
0

5 217
0

Avgiftsintäkter

5 358

7 175

192

1 031

4 223
574
838

5 550
-

8 206
-

5 635
-

6 539
310
18
7
6 874
5 100

8 836
1 263
0
0
10 099
5 800

12 146
0

12 754
0

89 067
45 235

316 296
256 714

129 298
73 855

36 900
0
0

72 598
0
11 000

63 190
0
7 000

25 182
0
8 000

22 271
0
0

30 739
0
10 720

31 501
0
17 472

159 750
0
29 460

Låneram i Riksgäldkontoret
Beviljad
Utnyttjad
Kontokredit hos Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

A1 (a)
Skolverket
A2 (a)
Skolutveckling
A4 (r)
Genomf av skolref
A6 (r)
Fortbildning
Summa
Beräknade avgiftsintäkter enligt regleringsbrevet
Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad
Utgående saldo
A1 (a)
Anslagssparande
Intecknade av framtida åtaganden

Skolverket

Utgående saldo
A2 (a)
Anslagssparande
Intecknade av framtida åtaganden

Skolutveckling

Utgående reservationer
A4 (r) 95/96 Utvecklingsstöd
Anslagssparande
Intecknade av framtida åtagande
Utgående reservationer
A6 (r) 95/96 Fortbildning
Anslagssparande
Intecknade av framtida åtaganden
Utgående saldo
A3 (a)
Anslagssparande
fd A5 (r)
Intecknade av framtida åtaganden

31 545
-1 000
0

50 248
0
2 300

35 772
0
0

5 530
0
372

276
0
0

31 877
-15 000
0

54 029
0
4 400

40 792
0
1 197

7 942
0
5 850

5
0
0

84
0
7 873

177
0
177

148
0
148

6 801
5 990
0

0
0
6 801

-

47 181
0
1 611

38 737
0
0

-

14 789
0
2 144

6 209
0
0

9
0
0

1 871
0
0

5 214
0
0

9 543
0
0

Forskning inom
skolväsendet

Utgående reservationer
A5 (r) 95/96 Forskning
Anslagssparande
Intecknade av framtida åtaganden

1 161

6 845
0
0

Utgående saldo
A4 (a) 1998 Genomförande
Anslagssparande
fd A7 (r)
av skolreformer
Intecknade av framtida åtaganden
Utgående reservationer
A7 (r) 95/96 Genomförande
Anslagssparande
av skolreformer
Intecknade av framtida åtaganden
Utgående saldo
Anslagssparande

A9 (a)
A8 (a)
1998
Intecknade av framtida åtaganden

Särskilda insatser på skolområdet

49 346
-30 000
0

61 425
0
9 000

Sammanställning över väsentliga uppgifter

Sammanställning över väsentliga uppgifter
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Sammanställning över väsentliga uppgifter

Belopp i tusental kronor

1994/95

1995/96
(18 mån)

1997

1998

1999

8 814
0
0

24 340
0
0

29 118
0
249

Utgående saldo
A12 (a)
Bidrag till svensk
Anslagssparande
A11 (a) 1998 undervisning i
Intecknade av framtida åtaganden
utlandet

11 787
20 000
5 000

5 848
0
4 010

1
0
0

Utgående saldo
A14 (a)
Bidrag till viss
Anslagssparande
A13 (a) 1998 verlsamhet inom
Intecknade av framtida åtaganden
vuxenutbildningen

27 128
0
9 000

46 416
0
0

41 344
0
0

-45 235 -256 714
0
0
45 335 256 714

-73 844
0
73 844

Utgående saldo
A11 (a)
Bidrag till viss
Anslagssparande
A10 (a) 1998 verksamhet
Intecknade av framtida åtagande

Utgående saldo
A15 (a)
Särskilda utveckAnslagssparande
A14 (a) 1998 lingsinsatser för
Intecknade av framtida åtaganden
vuxna
Antalet årsarbetskrafter
Medelantalet anställda

253
272

367
311

271
374

311
320

340
389

1 061

1 296

1 397

1 462

1 185

Årets kapitalförändring

-3 337

- 301

-2 526

- 738

-1 271

Balanserad kapitalförändring

-7 203

-10 612

-10 855

-13 381

-14 120

Driftkostnad per årsarbetskraft
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