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GD:s Förord
Den 15 februari 2002 genomförde Skolverket en omorganisation för att bättre passa
det uppdrag som verket fick år 2000, att utveckla formerna för att stödja utveckling
av barnomsorg och skola så att resultaten förbättras. Samtidigt flyttade huvudkontoret
till nya lokaler på Alströmergatan 12 i Stockholm. I maj månad meddelade regeringen
att en utredning skulle tillsättas med syfte att etablera två separata skolmyndigheter
från och med 1 mars 2003. Den ena myndigheten, Skolverket, skall i fortsättningen
främst ansvara för utbildningsinspektion samt för nationell uppföljning och utvärdering. Den andra myndigheten, Myndigheten för skolutveckling, skall stödja huvudmäns och lokala enheters arbete med verksamhetsutveckling i förskola, skola och
vuxenutbildning. Detta har medfört att arbetet omriktats för att bidra till utvecklingen
av två nya myndigheter.
Under året har tillgängligheten till uppföljningsinformation utvecklats. Den har aldrig
varit bättre. Skolverkets internetbaserade resultatinformationssystem, SIRIS, är välbesökt och uppskattat. Flera stora utvärderingar har avslutats och andra påbörjats,
vilka bland annat kommer att ge underlag för beslutsfattande när det gäller barnomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan och fristående skolor. 95 förskolor/skolor/vuxenutbildningsenheter i 17 kommuner har blivit granskade av Skolverkets kvalitetsgranskning. Skolverket har fortsatt sitt uppdrag att utveckla formerna för riktat stöd
till utveckling av barnomsorg och skola så att resultaten förbättras. 116 kommuner
har under året ingått i detta samarbete. Internationella jämförande studier har genomförts för att värdera Sveriges utbildningssystem i förhållande till andra länders.
Resultatet från OECD-studien PISA 2000 har presenterats under året. De förhållandevis goda resultaten för Sveriges vidkommande när det gäller kvalitet och likvärdighet i utbildningen har gjort att intresset för det svenska utbildningssystemet är stort i
utlandet, särskilt i Tyskland.
Antalet anmälningar till Skolverkets tillsyn har ökat. Skolverket bedömer dock att
detta inte enbart beror på försämrade förhållanden i skolor utan också på att alltfler
känner till och utnyttjar möjligheten att anmäla missförhållanden. Skolverket har
under året, återigen, gjort bedömningen att skillnaden mellan ambitioner och resultat
i grundskolan är alltför stor. Tillgången till barnomsorg varierar kraftigt över landet
till den grad att barnomsorgen, trots Skolverkets insatser, inte kan anses vara likvärdig
utifrån Sveriges målsättningar för verksamheten. Det går även att ifrågasätta likvärdigheten när det gäller den kommunala vuxenutbildningen.
Stockholm 21 februari 2003

Eva Brandorf-Helsing
T.f. generaldirektör
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Skolverkets uppgift
och organisation
Riksdag och regering anger nationella mål och riktlinjer för barnomsorg och skola i Sverige genom
skollag, läroplaner och andra förordningar. Dessa
bestämmelser skall styra innehållet i barnomsorg
och skola och garantera en likvärdig utbildning oavsett
var i Sverige denna verksamhet anordnas.
Skolverkets uppgift är att aktivt verka för att de
nationella målen för barnomsorgen och skolan uppnås. För att få kunskap om verksamheterna och bidra
till utveckling arbetar Skolverket med uppföljning,
utvärdering, forskning, kvalitetsgranskning, tillsyn
och utveckling.
Skolverket utarbetar kursplaner, betygskriterier
och allmänna råd. Den statliga rektorsutbildningen
hör till Skolverkets ansvarsområde liksom godkännande av och tillsyn av fristående skolor. Som underlag för beslut om och utveckling av verksamheterna
ger Skolverket fortlöpande information om läget i
svensk barnomsorg och skola till såväl regering och
riksdag som till kommuner och allmänhet.
Skolverket har en central del i Stockholm och en
organisation med enheter lokaliserade till elva orter
runt om i landet.

För att nå ökad effektivitet och specialisering omorganiserades Skolverket i början av året. Den nya
organisationen trädde i kraft i februari då också
Skolverkets huvudkontor av arbetsmiljöskäl flyttade
till nya lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Innan
den nya organisationen hade hunnit sätta sig ordentligt kom besked från regeringen i maj om att Skolverket skulle delas i två nya myndigheter.
Skolverket hade 377 (324 år 2001) fast anställda
den 31 december 2002. Av dessa arbetade 57 procent
på verkets huvudkontor. Antalet årsarbetskrafter
under år 2002 var 479 (437). Verket har under året
anlitat ett stort antal experter under kortare och längre
perioder. Den 31 december 2002 var 89 experter anställda, 53 kvinnor och 36 män.
Skolverket hade 25 lärare och 2 biträdande rektorer
anställda inom Europaskolan den 31 december 2002,
vilket är samma antal som föregående år.
Personalomsättningen i gruppen fast anställda
under 2002 har varit 9 (8) procent. I denna grupp
slutade 30 (24) personer under året, varav 9 (8) med
sjuk- eller ålderspension. Av de som slutade var 18
kvinnor och 12 män. Under den närmaste femårsperioden, 2003 - 2007, kommer totalt 64 (54) personer
i Skolverkets nuvarande personal att avgå med ålderspension, 43 kvinnor och 21 män.
Den 31 december 2002 var 13 (13) personer helt
tjänstlediga. 5 (7) personer var dessutom tjänstlediga
för vård av barn.

Verksledningen

Utvecklingsstöd
Resultatuppföljning
Ekonomistyrning
IT-samordning
IT-tjänster
Uppföljning
Vuxenutbildning

Koordinering
Effektuppföljning
Ekonomi
Information
Intendentur
Internationellt sekr.
Personal
Strategisk planering
Strategiska handlingspr.
Verksjurist

Utbildningsjuridik
Juridik
Styrdokument
Tillståndsgivning
Tillsyn, Mellersta
Tillsyn, Nord
Tillsyn, Syd
Tillsyn, Väst
Tillsyn, Öst

Utvärdering
Forskning
Kunskapsbedömning
Kvalitetsgranskning
Systemutveckling

Innehållsutv.
Organisationsstöd
Utvecklingsstöd:
Göteborg
Linköping
Luleå
Lund
Skövde
Stockholm
Sundsvall
Umeå
Uppsala
Växjö
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Vid årsskiftet hade Skolverket 42 (36) chefer, 20
kvinnor och 22 män. Undervisningsråden var 240
(208) till antalet och förhållandet kvinnor och män i
denna kategori var 63/37 procent (61/39). Antalet administratörer var 44 (38), varav 42 kvinnor och 2 män.
Medelåldern för de fast anställda i Skolverket var
49 (49) år, samma för både kvinnor och män.
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Skolverket har sammanställts och analyserats. Den 31 december 2002 var medellönen för kvinnliga undervisningsråd 664 kr lägre än för männen i samma kategori,
medan medianlönen var 900 kr lägre. De kvinnliga
cheferna i Skolverket har drygt 400 kr lägre medellön än deras manliga kollegor (chefer på avdelningschefsnivå ej inräknade). Skolverket har under året
arbetat med en ny metod för kartläggning och analys
av lönerna. Arbetet med lönekartläggningen skall
fortsätta och fördjupas under år 2003.

konferens ”2nd Quality Conference on Public Administrations in the EU 2002”, i kategorin "Innovation”.
Utnämningen avsåg Skolverkets utveckling av det
internetbaserade informationssystemet SIRIS. Systemet ger ökade möjligheter för alla intresserade att få
information om skolors kvalitet och resultat och
framhölls som ett gott exempel på en satsning för
ökad medborgarinsyn. Konferensen genomfördes i
Köpenhamn i oktober 2002 och Skolverkets presentation rönte stort intresse.
Skolverket har under 2002 inte arbetat med att utveckla sambanden mellan verksamhetsgrenar och
organisatoriska enheter eftersom nya verksamhetsgrenar kommer att gälla i de nya myndigheterna.

Verksamhetskostnader
Kvalitetsarbete
Återrapporteringskrav: Skolverket skall redovisa hur
kvalitetsarbetet bedrivs inom myndigheten. Av redovisningen skall framgå hur verket arbetar med att
utveckla sambanden mellan olika verksamhetsgrenar och organisatoriska enheter.

Skolverket genomförde sin första självutvärdering av
kvaliteten enligt CAF, Common Assesment Framework, i slutet av maj. Försöket föll väl ut men nya
verksledningar måste få ta ställning till hur man vill
arbeta vidare med systematisk kvalitetsutveckling.
I februari utsågs Skolverket att, som en av tre
svenska myndigheter, representera Sverige på EU:s

Skolverkets kostnader inklusive utbetalade bidrag omfattade enligt resultaträkningen ca 8,8 miljarder kronor
inklusive transfereringar. Kostnaderna för Skolverkets
verksamhet har under året uppgått till 654,9 mkr.
Beloppet omfattar driftskostnader på samtliga anslag
där Skolverket disponerar medel för sin egen verksamhet, inklusive drift av Europaskolorna.
Vid beräkning av verksamhetskostnaderna per verksamhetsgren (se tabell 1) har overheadkostnader fördelats i förhållande till arbetad tid enligt tidrapporteringen. Fördelade lönekostnader uppgick till 71,8
mkr och fördelade övriga overheadkostnader uppgick till 107,1 mkr.
Samtliga verksamhetsgrenar utom uppföljning har
ökat sina kostnader under året. Den största procentu-

Tabell 1 Kostnader för Skolverkets verksamhetsgrenar 2000-2002

mkr

2000
%

mkr

2001
%

mkr

2002
%

Uppföljning*
Utvärdering
Utveckling och kvalitetsarbete
Forskning
Tillsyn
Kvalitetsgranskning
Överklagandenämnden

64,8
28,5
304,6
19,6
38,6
21,8
4,6

13
6
63
4
8
5
1

65,9
22,0
381,5
34,8
35,7
17,5
3,8

12
4
68
6
6
3
1

39,7
33,6
461,5
37,4
58,9
19,5
4,3

6
5
70
6
9
3
1

Totalt

482,5

100

561,2

100

654,9

100

*21,2 mkr från verksamhetsgrenen tillhörde utveckling och kvalitetsarbete föregående år.
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ella ökningen står tillsyn för, enligt regeringens uppdrag. Den största delen av kostnadsökningen står för
ökade OH-kostnader, delvis i form av ökade lokalkostnader.
Den enda verksamhetsgren som minskat sina kostnader är uppföljning. Det beror dock inte på någon
minskning av verksamheten, utan på en förflyttning
av verksamhet i redovisningen. Hela den verksamhet
som på Skolverket kallas ekonomistyrning har flyttats
från uppföljning till Utveckling och kvalitetsarbete.
Exempelvis Bidrag och stipendier och Kunskapslyftet
har tidigare redovisats under uppföljning men återfinns nu under utveckling och kvalitetsarbete.
Verksamhetskostnaderna har således fortsatt att
öka under 2003. Kostnadsökningarna består både av
personalkostnader, lokalkostnader och ökade driftskostnader. Verkets ansvarsområde har successivt utökats och regeringsuppdragen har växt både i termer av antal och kostnader. Personalkostnaderna har
utökats när det gäller samtliga verksamhetsgrenar,
med ett undantag. Skolverket flyttade under året sitt
huvudkontor i Stockholm vilket medfört både ökade
tillfälliga kostnader och permanenta hyresökningar.

För de första månaderna under året hade Skolverket
dubbla hyreskostnader för huvudkontoret, varför
lokalkostnaderna beräknas minska igen nästa år. I
budgetunderlaget för 2003 anmälde verket behovet
av ett ökat medelsbehov för att täcka de tillfälliga
och permanenta hyresökningarna. Flytten har också
medfört vissa tillfälliga driftskostnadsökningar under
året.
Skolverket ansvarar för kansliresurser åt Skolväsendets överklagandenämnd som under år 2002
behandlade 545 ärenden. I 9,5 procent av ärendena
upphävdes det prövade beslutet.
Skolverket har i uppdrag att återrapportera verksamhetskostnader fördelat på förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning
samt vuxenutbildning. Kostnaderna fördelades enligt tabell 3 nedan.
Verksamheten har i högre grad än föregående år
riktats mot förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Särskilt tillsynsverksamheten har under året
ökat sin verksamhet i förskoleverksamheten. Fortfarande är det verksamhet riktad mot barn- och ungdomsutbildning som dominerar.

Tabell 2 Verksamhetskostnader fördelade på kostnadsslag 2000-2002 (mkr)

Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

2000
215
19,6
240,5
0,6
6,9

2001
233,3
22,6
297,1
0,7
7,5

2002
265
38,6
341,8
0,8
8,7

Förändring
2001-2002
31,7
16
44,7
0,1
1,2

Totalt

482,6

561,2

654,9

93,7

Tabell 3 Procentuell fördelning av verksamhetskostnader över utbildningsformer

Förskoleverksamhet
Skolbarnsomsorg
Förskoleklass
Grundskola
Gymnasieskola
Särskola
Vuxenutbildning
Kompletterande
utbildning
Totalt

Uppföljning
%
00 01 02

Utvärdering
%
00 01 02

Utveckling
%
00 01 02

Forskning
%
00 01 02

Tillsyn
Kval.granskn
%
%
00 01 02
00 01 02

Totalt
%
00 01 02

7 7 13
5 5 7
2 4 4
26 27 25
25 26 25
4 4 5
31 27 19

3 2 9
5 2 5
6 5 2
52 55 63
27 33 19
1 1 2
6 2 1

4 5 4
2 2 2
5 4 3
38 40 42
40 36 29
2 4 4
8 8 14

20 20 15
5
0
40 40 40
40 40 29
5
6

7
6
1
47
15
16
5

8 8 13
4 5 7
3 3 3
41 40 35
29 31 27
5 6 6
10 7 7

1

0

100 100 99

100 100 101

2

0

99 100 100

1

100 100 100

2

10 33
4 2
5 7
57 42
11 11
10 3
2 2
1

0

99 100 100

14
0
19
39
19
0
9

20
0
0
46
18
1
15

0

0

100100

0

2

3

100 100 100
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Några nyckeltal för Skolverkets verksamhet
Kostnader/intäkter (mkr)

2000

2001

2002

Skolverkets kostnader
inkl. transfereringar (miljarder kr)

4,1

4,6

8,8

Intäkter

21

27

36

215

233

265

Lokalkostnader

20

22

39

Reskostnader

15

15

13

Rektorsutbildning

39

49

52

Nationella prov

54

48

64

Nationell statistikinsamling

25

22

24

Tillsyn

38

36

59

Skolverkets IT-uppdrag

17

19

25

Kunskapslyftet

13

10

10

Godkännande av fristående skolor

9

9

9

Tillsyn av fristående skolor

7

3

11

13

13

13

2000

2001

2002

Antal fast anställda totalt

307

324

377

Antal årsarbetskrafter

403

437

479

6

8

9

49

49

49

Kostnader för personal

Verksamhetskostnader

Europaskolorna

Skolverkets personal

Personalomsättning (%)
Medelålder

Kommunikation

2000

2001

2002

Antal mottagare av nyhetsbrev

27 000

27 000

27 000

Abonnenter av elektroniskt nyhetsbrev

16 200

20 600

22 300

193 767

292 989

354 936

28 000

40 000

60 000

1 309 606

1 453 292

1 504 020

Antal nedladdade pdf-filer
under november från www.skolverket.se
Besökare/dag Skoldatanätet
(uppskattat antal under november)
Visade sidor på Skolverkets alla webbplatser
exkl. Lexin och Länkskafferiet (antal under november)

Kommentarer
Nyckeltalen visar att antalet tillsvidareanställda har
utökats även detta år. Ökningen beror främst på behovet av att förstärka tillsynen men även för att fylla
vakanser som uppstod till följd av omorganisationen. Att tillsynsverksamheten växt visas också i de
ökade kostnaderna, både för verksamhetsgrenen tillsyn totalt och för tillsynen av fristående skolor.
Skolverket har ansvaret för att bedöma läget i barnomsorg, skola och vuxenutbildning samt att informera om denna bedömning och skapa debatt kring
detta. Skolverkets webbplatser fortsätter att bli allt
viktigare kommunikationskanaler för att informera
om och involvera målgrupperna i verkets arbete.
Antalet besökare per dag är högt redan från början
men fortsätter att öka.
Att den ekonomiska organisationen OECD intresserat sig för att genomföra en studie av 15-åringars
kunskaper visar på den betydelse utbildning och utbildningsresultat numera anses ha för ett lands ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Sveriges
relativt goda resultat väckte stor uppmärksamhet i
exempelvis Tyskland. Där kom de svenska resulta-

ten (och de finska) att lyftas fram och det svenska
skolsystemet framställs i många fall som en förebild.
Detta har lett till att flera delegationer från olika tyska
delstater besökt både Skolverket och enskilda kommuner och skolor i Sverige. Flera medarbetare från
Skolverket har också i olika omgångar inbjudits till
Tyskland för att berätta om de svenska PISAresultaten, det svenska skolsystemet och det svenska
systemet med nationella prov.
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Förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg
Mål: Erbjuda alla barn stöd och
stimulans för utveckling och lärande
samt underlätta för föräldrar att
förena förvärvsarbete och studier
med vård och ansvar för barn.
Återrapporteringskrav: Redovisa en samlad bedömning
av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom
verksamhetsområdet.

Skolverket gör bedömningen att verket har bidragit
till måluppfyllelsen framför allt genom att genomföra och via media och dialog sprida resultatet av utredningar, så att kommuner har påmints om sin skyldighet att erbjuda en god och behovsanpassad förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
Skolverket har markerat behovet av minskade grupper inom barnomsorgen för att barns behov av stöd
och stimulans skall kunna tillgodoses. Tillgången till
barnomsorg liksom personaltätheten varierar kraftigt
över landet till den grad att barnomsorgen, trots Skol-

verkets insatser, inte kan anses vara likvärdig utifrån
Sveriges målsättningar för verksamheten. I internationella jämförelser lyfts dock den svenska barnomsorgen fram som en högkvalitativ verksamhet.
Under år 2002 har Skolverket inom ramen för sin
tillsyn bl a hävdat att föräldrar skall ha en långtgående
rätt att få sina behov av barnomsorg tillgodosedda –
även nattetid – och drivit frågan att skolbarnens
behov av omsorg behöver tillgodoses.
Inom skolbarnsomsorgen, som drabbats mest av
de ekonomiska nedskärningarna, har barngruppernas storlek ökat kraftigt och personaltätheten har
halverats under 1990-talet. Det har varit svårt att få
igång en debatt om skolbarnsomsorgens kvalitet och
att kvalitetshöjande insatser endast i liten grad har riktats mot verksamheten. Skolverket uppmanar i lägesbedömningen 2002 huvudmännen att uppmärksamma vilka förutsättningar skolbarnomsorgen måste ges
för att uppfylla de krav som ställs på verksamheten.
Skolverket kan konstatera, efter den första uppföljningen av statsbidraget till personalförstärkningar
samt till kvalitetsförbättrande åtgärder i samband
med införande av maxtaxa, att fritidshem inte heller
vid dessa satsningar är prioriterat av kommunerna.
År 2000 genomfördes en omfattande kartläggning
och utvärdering av innehållet i skolbarnsomsorgens
verksamhet som kommer att upprepas för att bedöma
och driva på utvecklingen.
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Barn- och ungdomsutbildning
Mål: Öka andelen elever som når
målen för utbildningen.
Återrapporteringskrav: Redovisa en samlad bedömning
av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom
verksamhetsområdet.

Skolverkets bedömning är att Skolverkets tillsyn,
granskning och utvecklingsinsatser har haft effekt i
meningen att de har stimulerat skolutveckling så att
förutsättningarna för ökad måluppfyllelse i skolorna
förbättrats.
Skolverket bedömer att måluppfyllelsen för utbildningen i Sverige i ett internationellt perspektiv är god
och att den svenska skolan jämfört med skolan i andra
länder i högre utsträckning är likvärdig. Skillnaderna i
resultat mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund är lägre i Sverige än för OECD-länderna i
genomsnitt. Sverige hör dock till de OECD-länder
där skillnaderna i läsförståelse mellan flickor och
pojkar är som störst, till flickornas fördel.
Det genomsnittliga meritvärdet år 9 har ökat något.
Andelen elever som saknar ett eller flera ämnesbetyg
har minskat något sedan år 2001 och var 25,4 procent
våren 2002. 89,5 procent av eleverna – en ökning med
0,3 procent sedan 2001 – klarade våren 2002 inträdeskraven till gymnasieskolans nationella program.
Skillnaderna i resultat är stora mellan kommuner.
Skolverket bedömer att skillnaden mellan de nationella ambitionerna och uppnådda resultat i grundskolan alltjämt är för stor.
Skolverkets insatser för att öka måluppfyllelsen
utgår från Skolverkets instruktionsenliga uppgifter
och regeringsuppdrag och genomförs med olika metoder. Eftersom utvecklingen av måluppfyllelsen varierar – i en del kommuner och skolor ökar måluppfyllelsen medan den minskar i andra – kan man inte
utan vidare dra slutsatsen att Skolverkets insatser
inte har effekt när måluppfyllelsen nationellt endast
ökat något. Dessutom har det under 1990-talet funnits hindrande faktorer – framför allt kommunernas
ekonomi – som Skolverket inte rår över. Det ekonomiska stödet som Skolverket givit till utvecklingsprojekt på skolorna har uppskattats och i många fall bedöms ha varit en förutsättning för att åstadkomma
viss skolförbättring.
Det finns resultat av Skolverkets stöd som har

inneburit att elever som behöver särskilda stödinsatser minskat i de rektorsområden som deltagit i utvecklingsprojekt. Ett annat exempel på positiv utveckling är att kommunernas uppföljning och utvärdering av verksamheten har utvecklats. Här har Skolverkets statistik varit ett stöd för kommunerna. Statistiken används av i stort sett alla förvaltningschefer
vid uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovisningsarbete. Även andra delar av Skolverkets arbete,
t ex arbetet med kvalitetsredovisningar har påverkat
kommunernas arbete med uppföljning och utvärdering positivt.
Avgörande för att uppnå effekter av Skolverkets
utvecklingsinsatser har visat sig vara en tydlig skolledning, strävan att skapa sammanhang mellan olika
verksamheter inom skolan, att insatserna varit en
integrerad del i en långsiktig plan, god förankring
och tid för att bedriva utvecklingsarbete.
I de skolor där förutsättningarna har varit goda
har effekter på lärares förhållnings- och arbetssätt
och i vissa fall på elevnivå kunnat märkas. I skolor
med sämre förutsättningar har det varit svårare att
komma igång med utvecklingsarbete och att bedriva
utvecklingsarbete så att effekter uppnås. Skolverket
har arbetat för att öka skolornas medvetenhet om
framgångsfaktorernas betydelse, men det är uppenbart att alla kommuner och skolor inte har samma
förutsättningar att utvecklas.
Skolverket har under senare år i större utsträckning än tidigare givit riktat stöd till kommuner och
skolor med låg måluppfyllelse. Därmed har strategin
att i första hand låta kommunernas och skolornas intresse för att få utvecklingsstöd styra vilka som ges
stöd till viss del övergetts. Men fortfarande ges stöd
inte bara utifrån kriteriet dålig måluppfyllelse – en
svårighet ligger i att måluppfyllelsen varierar i vissa
fall kraftigt mellan åren – utan även kommuner och
skolor som har kommit långt i sitt utvecklingsarbete
har fått stöd av Skolverket.
Skolverket har också givit ett mer verksamhetsnära
stöd än tidigare vilket har uppskattats av kommunerna och skolorna. Det verksamhetsnära stödet i
form av utvecklingsdialoger som genomförts för
andra året, börjar efter ett uppbyggnadsskede finna
effektiva former. Insatserna utgår från kommunernas
och skolornas utvecklingsbehov och omfattar processtöd och ekonomiskt stöd. Det ekonomiska stödet
bedöms, av enkäter till dialogkommuner, vara avgörande för att kunna genomföra breda utvecklingsinsatser.
Även om det är svårt att spåra finns vissa avtryck
från utvecklingsdialogerna på elevnivå. Exempel på
effekter är att elever har utvecklat språket, blivit mer
självständiga, visar stolthet, tar fler initiativ och att
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barnen har fått en annan syn på matematik.
Ett av sätten att stimulera skolförbättring som Skolverket använt är att erbjuda kommuner och skolor referens- och inspirationsmaterial. Den viktigaste målgruppen för många material har varit lärare. En effektuppföljning som gjorts hösten 2002 visar mycket tydligt att avgörande för om lärare använder materialen
är att de utgör ett lättanvänt redskap i lärarens yrkesutövning och löser ett konkret problem. Lättillgänglig
kort text efterfrågas. Många av skrifterna har högst 10
procent av arbetslagens ledare läst och en mycket liten
del använt. Resultatet är i sig inte förvånande. Användning av referens- och inspirationsmaterialen är
inte påbjuden, en mängd annan information erbjuds
och lärare har begränsad tid att ta till sig den.
Kännedomen om BRUK, Skolverkets verktyg för
kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola, är mycket hög. Många verksamheter använder
också verktyget vid utvärdering av verksamheten.
Effektstudier visar också att Skolverkets tillsyn i
vissa fall har lett till att skolan/kommunen inspireras
till att vidta andra åtgärder än dem verket pekat på i
tillsynsbeslut. Det kan gälla utveckling av planer och
dokument, kompetensutveckling etc. Tillsynsbeslut
har också spridits till andra enheter inom kommunen, vilka i sin tur vidtagit åtgärder för att minska
risken för att liknande problem uppstår.

Vuxenutbildning
Mål: Öka andelen elever som når
målen för utbildningen.
Återrapporteringskrav: Redovisa en samlad bedömning
av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom
verksamhetsområdet.

Skolverket har bidragit till en fortsatt reformering
och förnyelse av vuxenutbildningen genom att utföra
regeringens olika uppdrag enligt nedan. Det är dock
svårt att bedöma omfattningen. Det finns farhågor
för att resultatet av gjorda insatser går förlorat i samband med minskade statsbidrag. Kommunernas ambitioner och syn på verksamheten kan i vissa fall
också inge oro inför den fortsatta utvecklingen.
Som ett resultat av de extra statsbidragen under
1990-talet har antalet studerande i kommunal vuxenutbildning fördubblats och uppgick 2001 till 317 200.
Även i särvux och sfi har antalet deltagare ökat. Det

är oförändrat fler kvinnor än män som studerar i
kommunal vuxenutbildning och män avbryter också
i högre grad studierna och har lägre betyg än kvinnorna. En fjärdedel av komvux- och sfi-lärarna saknar lärarutbildning.
Under 2002 har Skolverket fullföljt uppdraget
inom ramen för Kunskapslyftet. Denna särskilda satsning har nu avslutats och är föremål för en omfattande utvärdering. Varje kommun har fått ett underlag som skall underlätta för kommunerna att analysera resultat och erfarenheter av Kunskapslyftssatsningen. En studie genomförs också av rekryteringsbidraget.
Skolverket har under 2002 fördelat 350 mkr till
kommunerna för fortsatt utveckling av en infrastruktur för vuxnas lärande. Stödet har också omfattat infrastrukturstöd genom besök i varje kommun, stöd i
etablerandet av nätverk, informationsinsatser via
webb och på annat sätt, seminarier, konferenser och
lärande exempel. Tre rikskonferenser, där ca 600
personer deltog, genomfördes under våren 2002 tillsammans med utbildningsdepartementet, kommunförbundet och CSN. På den regionala nivån har
mötesplatser arrangerats för aktörer och intressenter
som på olika sätt är involverade eller berörda av
stöd för vuxnas lärande. Dessa har samlat ca 250
personer. I arbetet med att implementera den nya
förordningen har ca 350 rektorer och ett stort antal
förvaltningschefer samlats i regionala möten. Föreläsningar och seminarier för att implementera de
nya kursplanerna i sfi har nått drygt 2000 lärare,
skolledare och andra som i kommunerna arbetar
med introduktion av nyanlända invandrare. Webbsidan för vuxenutbildning som etablerats för att stödja
kommuner, lärare och i viss mån deltagare har besökts av mellan 850 och 1500 personer per dag.
Genom Vuxenutbildningsnytt – ett informellt elektroniskt informationsblad – har Skolverket fortlöpande informerat kommunernas kontaktpersoner
om nyheter och gett tips om rapporter, utredningar
mm inom andra myndigheter, organisationer och
politikområden.
Av Skolverkets stödformer – dialog, konferenser,
mötesplatser, skriftlig information och webbaserad
information upplevs dialogen som mest värdefull.
Kommunernas uppfattning är att stödet skall vara så
konkret som möjligt och utformat som en återkommande dialog.
Eftersom arbetet har inletts under år 2002 är det
för tidigt att ge en mer ingående beskrivning av vilka
effekter insatserna för att utveckla infrastuktur för
vuxnas lärande har haft. Analys pågår av de lägesrapporter med planerade insatser som kommunerna
lämnat i december 2002.
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Skolverkets bedömning är att knappt 25 procent av
kommunerna har en flexibel uppläggning av vuxenutbildningen med lärmiljöer, tillgänglighet och flexibilitet som överensstämmer med statsmakternas mål
och strategier. 20 procent av kommunerna bedöms
ha utvecklat – och 2/3 bedöms delvis ha utvecklat –
den pedagogiska verksamheten och anpassat den till
vuxna människors förutsättningar t ex genom individualisering, individuella studieplaner, validering och
system för flexibelt lärande. Knappt en femtedel av
kommunerna bedöms ha en mer traditionell uppläggning och pedagogik. Endast en femtedel av
kommunerna ser vuxenutbildningen som en tillväxtskapande faktor.
Skolverkets uppföljning har visat att ett antal kommuner inte anordnar särvux, inte heller låter någon
studera särvux i annan kommun eller sökt det statsbidrag för utveckling av särvux som Skolverket har i
uppdrag att fördela.
Förändringar i organisationen av nämnd/styrelsetillhörighet i kommunerna då det gäller den offentliga
vuxenutbildningen har bland annat inneburit att
många förvaltningschefer för skolområdet har uppgivit att vuxenutbildningen inte ingår i deras ansvarsområde. Skolverket har också upplevt svårigheter att
få förvaltningsnivån engagerad i vuxenutbildningsfrågor eftersom förvaltningscheferna anser sig ha
fullt upp med barn- och ungdomsutbildningen. Skolverkets bedömning är att kommunernas möjligheter
att bedriva en bra vuxenutbildning minskar om det
ekonomiska stödet minskar.
Regionala och lokala aktörer utanför politikområdet ser ett ökat behov av samverkan med kommunernas vuxenutbildning för att övriga av samhället
uppsatta mål skall nås, både lokalt och regionalt. Det
är också avgörande för måluppfyllelse inom flera politikområden, t.ex. inom socialförsäkrings- och tillväxtområdet, att samarbetet på nationell nivå med
övriga aktörer och intressenter fortsätter.

Uppföljning

Mål: Utveckla uppföljningsinformationen så att:
● jämförelser mellan olika huvudmän
underlättas
● andra nationella och internationella
jämförelser underlättas
● tillgängligheten till informationen i
uppföljningssystemet ökar för olika
målgrupper.
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Förändringar i uppföljningssystemet
Återrapporteringskrav: Genomförda förändringar i
uppföljningssystemet med avseende på innehållets
aktualitet samt kvalitet och tillförlitlighet.

Statistiken om verksamheternas kostnader och intäkter kunde under 2002 publiceras redan i juli, dvs.
drygt två månader tidigare än vanligt. Redan från
och med maj publicerades enskilda kommuners
uppgifter successivt, allt eftersom uppgifterna inkommit till SCB och blivit granskade. Den tidiga publiceringen innebar emellertid att ungefär 20 kommuner inte kom med i redovisningen på grund av sent
uppgiftslämnande. Bortfallet bedöms inte påverka
resultaten på riksnivå eller kommungruppsnivå men
att enskilda kommuners värden saknas är självfallet
en brist vid analyser av kommunnivån. Att använda
vite för att få in de sista uppgifterna bedömdes inte
möjligt. Insamlingen av uppgifter om kostnader och
intäkter för pedagogisk verksamhet är en integrerad
del av insamlingen av uppgifter om kostnader och
intäkter för all kommunal verksamhet, där möjligheten att vitesförelägga inte finns.
Vid uppgiftsinsamlingen av betygsresultat i grundskolan och gymnasieskolan våren 2002 användes
vite, för första gången. Åtgärden fick stor uppmärksamhet i media och avsedd effekt. Alla skolor inkom
med uppgifter inom den tidsfrist som angivits. Tidigare år har påminnelsearbetet pågått till i november,
nu var alla betygsresultat insamlade i slutet av augusti.
Eftersom granskningsarbetet är omfattande, kunde
publiceringen av betygsresultaten inte ske förrän i
december respektive januari, vilket är ungefär en
månad tidigare än annars.
Samarbetet med Verket för högskoleservice (VHS)
om insamlingen av slutbetyg och samlade betygsdokument från gymnasieskolan har fortsatt och fallit väl
ut. De skolor som anslutit sig till VHS betygsdatabas
behöver därmed bara skicka betygsinformation till
en myndighet. I granskningsarbetet av betygsstatistiken upptäcks många felaktigheter i utfärdade betygsdokument. De allvarligaste bristerna har föranlett
Skolverkets tillsyn att ta kontakt med vissa skolor.
Under året har ett utvecklingsarbete pågått kring
system för totalinsamling av resultat på ämnesproven i år 9 från och med våren 2003. Olika informationsinsatser har genomförts, till kommuner och
skolor och till systemleverantörer av programvara.
SCB har fått i uppdrag att utveckla ett webbaserat
system för insamlingen.
Ett webbaserat system för insamling av uppgifter
om pedagogisk personal har utvecklats under året.
Tre fjärdedelar av skolorna använde systemet för att
lämna uppgifter hösten 2002. Motsvarande system

för insamling av grundskolans elevstatistik har vidareutvecklats och använts av fler skolor än tidigare.
SCB och Skolverket har fortsatt det gemensamma
arbetet för att snabba upp den löpande statistikinsamlingen, underlätta för uppgiftslämnarna och förbättra
kvaliteten i de inlämnade uppgifterna. Utveckling och
effektivisering av statistiksystemet är en ständigt pågående process. Under året har satsningar framförallt
gjorts på intensivare samarbete med leverantörer av
skoladministrativa IT-system, webbaserade insamlingssystem och på översyn av blanketter och instruktioner (webbaserade såväl som på papper).
Kommentarer
Publiceringen på skolnivå i SIRIS, Skolverkets Internetbaserade resultat och kvalitetsinformationssystem,
av statistik om grundskola och gymnasieskola ställer
höga krav på statistikens fullständighet och kvalitet.
Genom publiceringen på skolnivå granskas och bedöms den av många med lokal kännedom. Både betygsstatistik och elevstatistik har hög kvalitet. Däremot visar våra uppföljningsstudier av statistikens användning att de användare som också är uppgiftslämnare är mer tveksamma till kvaliteten i uppgifter om
kostnader och personal i verksamheter som har en
långtgående integrering, särskilt förskola, grundskola och fritidshem. Att samla in uppgifter om verksamheterna utan särredovisning skulle i stället innebära andra jämförbarhetsproblem.
Åtgärder för att öka tillgängligheten
Återrapporteringskrav: Åtgärder som Skolverket vidtagit
för att öka tillgängligheten till uppföljningsinformation
för olika målgrupper och för att stimulera till jämförelser
mellan olika huvudmän, sektorer samt internationellt.

I SIRIS publiceras information om resultat- och
måluppfyllelse i det svenska skolsystemet.
Diagram 1 visar antal sidor per månad som användarna har besökt.
SIRIS innebär att tillgängligheten till uppföljningsinformation ökat avsevärt. SIRIS är en stor och arbetskrävande satsning och under 2002 har arbetet med
att öka tillgängligheten till uppföljningsinformation
framför allt handlat om konsolidering och uppdatering. Fler fasta tabeller har utvecklats för att bland
annat underlätta jämförelser över tid av skolors och
kommuners resultat. Information om SIRIS har presenterats i olika sammanhang, bland annat till deltagare i rektorsutbildningen. I SIRIS presenteras betygsinformationen för grundskolan också med hänsyn
tagen till skolornas struktur, dvs. med hänsyn tagen
till andel pojkar på skolan, andel elever med utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå.
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Diagram 1 Besöksstatistik, SIRIS

Tabell 4 Besöksstatistik, SALSA
Oktober 20011)
1 100
300

4 550
1 050

Besökssessioner

2 200

9 100

Genomsnittligt antal
besökta sidor per dag
1)

Besöksstatistiken visar att 4 500 unika besökare använde SALSA, som analysverktyget kallas, under
2002. Tabell 4 visar ökningen över tid av besöken i
SALSA.
Behovet av internationellt jämförbar statistik om
barnomsorg och skola är stort och Skolverket medverkar i samarbetet inom OECD och Eurostat för att
tillgodose tillgången till sådan statistik. Uppgiftslämnandet till internationella organisationer är krävande, men Sverige kan i regel lämna begärda uppgifter
och uppgifterna lämnas i tid. Det finns emellertid
flera exempel där Sverige inte har möjlighet att lämna
uppgifter, oftast på grund av att verksamheten inte är
organiserad på ett sådant sätt som uppgiftslämnandet
förutsätter. Exempel på en sådan uppgiftsinsamling,
som OECD startat 2002, är uppgifter om klasstorlekar i grundskolan. I Sverige samlas inte längre uppgifter om klasstorlekar in. Verksamheten bedrivs i
olika gruppkonstellationer beroende på arbetsuppgifter och att samla in uppgifter om förekomsten av
fasta grupperingar, klasser, skulle kunna verka konserverande på verksamheten.
En engelsk översättning av Beskrivande data om
barnomsorg, skola och vuxenutbildning planeras
vart tredje år, dvs. nästa gång under 2003. Den senaste utgåvan hämtades hem från Skolverkets webbplats ungefär 900 gånger under de första tio månaderna av 2002.
Den officiella statistiken, ”Barnomsorg, skola och
vuxenutbildning i siffror” har från och med utgåvorna
2002 översatts i sin helhet till engelska.
Kommentarer
Skolverkets nationella uppföljning skall kännetecknas av långsiktighet. Arbetet är inriktat på förvaltning och vidareutveckling av stora informations-

2002

Unika besökare
– varav med flera besök

354

SALSA offentliggjordes i slutet av september 2001

system som skall ge faktabaserat underlag för diskussion om barnomsorg, skola och vuxenutbildning.
Den nationella uppföljningen skall ge information
om resurser, organisation och resultat och utvecklingen skall kunna följas över tid. Mot den bakgrunden är det väsentligt att uppföljningen är stabil och
inriktningen tydlig, också i ett längre perspektiv.
Skolverket får en värderingsfri och faktamässig behandling i medierna och det är andra aktörer, främst
kommunföreträdare och rektorer som får möjlighet
att kommentera resultaten. Den goda tillgängligheten till resultat på skol- och kommunnivå möjliggör denna lokala vinkling.
Uppföljningsresultaten blir mycket uppmärksammade av massmedia. Mest uppmärksamhet får självfallet brister, som till exempel bristande måluppfyllelse
i grundskolan eller bristande tillgänglighet till barnomsorg. Det är också uppföljningsinformationens möjlighet och uppdrag: att göra huvudmännen medvetna
om brister i förhållande till mål och i förhållande till
vad andra lyckats åstadkomma. För att utveckling skall
vara möjlig måste bristerna synliggöras och de ansvariga få insikt om behovet av utveckling.
Att uppföljningsinformationen används framgår
också av den uppföljning som gjorts av Skolverksinsatser under året. I enkäten till förvaltningschefer
anger bara två procent att de aldrig använder Skolverkets statistik. 52 procent är sällan-användare, dvs.
de använder statistiken vid enstaka tillfällen. Fyra
procent använder statistiken varje vecka eller oftare.
De flesta förvaltningschefer/utvecklingsledare använder både de tryckta publikationerna och statistiken på Skolverkets webbplats. Av sällan-användarna använder hälften både den tryckta informationen och informationen på webbplatsen. En tredjedel
använder enbart webb. Av de mer frekventa använ-
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darna använder två tredjedelar både webb och tryckt
material, en fjärdedel det tryckta materialet och tio
procent enbart webb. De tryckta publikationerna
har alltså inte spelat ut sin roll i och med den ökade
webbpubliceringen. 35 procent av förvaltningscheferna/utvecklingsledarna säger sig ha ökat användningen av statistik det senaste året och då framför
allt av den statistik som finns på webbplatsen. Tio
procent har minskat användningen, huvudsakligen
av statistik i tryckt form.
Över 90 procent av förvaltningscheferna/utvecklingsledarna är nöjda eller mycket nöjda med statistiken. Sju procent är missnöjda. Skälen för missnöjet är osäkerhet om kvaliteten i materialet och en
för stor fokusering på betygsstatistik.
Även rektorer för grundskola och gymnasieskola
använder uppföljningsinformationen, men mer sällan
än på förvaltningsnivå. Även bland rektorer används
i hög grad också den tryckta informationen, men det
är webbanvändningen som ökat under året. Över 90
procent av rektorerna är nöjda med informationen.
Kritik som riktades var att publiceringen av statistik sker så sent efter inrapportering. I vissa fall uppfattade man också att statistiken är ”fyrkantigt” uppbyggd, t ex kring ”obehöriga” och ”behöriga” lärare.
Dessutom var man missnöjd med att det som förs ut
till massmedia av Skolverket ofta är negativt vinklat.
Man upplever också att vissa begrepp i uppgiftsinsamlingen inte är entydiga.
Kännedomen om och användningen av SIRIS på
förvaltningsnivån omfattande. 98 % av kommunernas förvaltningschefer och utvecklingsledare känner
till SIRIS och 67 % använder SIRIS i sitt arbete. På
skolnivå är användningen mindre - 13 % av grundskolerektorerna och 37 % av gymnasierektorerna har
uppgivit att de använder sig av SIRIS i sitt arbete. De
informationsområden som framför allt används är
andra kommuners kvalitetsredovisningar och i viss
mån betygsstatistik som jämförelse och inför arbetet
med kvalitetsredovisningen. Majoriteten av förvaltningscheferna, utvecklingsledarna och rektorerna
anser att uppgifterna i SIRIS är relevanta och att det
är lätt att hitta den information de söker.
Könsuppdelad information
Återrapporteringskrav: Åtgärder som vidtagits för att
uppföljningsinformation som rör individer skall vara
uppdelad efter kön.

Alla uppgifter om individer, som samlas in inom
ramen för den löpande uppföljningen, är uppdelade
på kön. Uppgifter om barn i förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg är från och med 1999 uppdelade
på pojkar och flickor.

Diagram 2 Förvaltningschefers/utvecklingsledares
användning av Skolverkets statistik

I all publicering på riksnivå i serien Sveriges officiella statistik är statistiken könsuppdelad. Vid publicering på kommunnivå eller skolnivå är informationen - av utrymmesskäl, integritetsskäl eller för att få
överskådlighet - inte alltid könsuppdelad, men möjligheten till könsuppdelning finns vid nya bearbetningar.

Utvärdering

Mål: Skolverket skall genom
utvärdering öka kunskapen om:
● hur verksamhetsområdena
utvecklas i förhållande till de
nationella målen,
● sambanden mellan resurser
och resultat samt
● orsaker bakom de variationer som
kan iakttas i resultat och måluppfyllelse mellan såväl olika huvudmän som skolor och verksamheter.
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Utvärderingens omfattning m.m.
Återrapporteringskrav: Redovisning av Skolverkets
utvärderingsverksamhet, med avseende på omfattning,
inriktning och resursåtgång.

Skolverkets utvärdering har under året koncentrerats
till tre egeninitierade projekt, ett antal regeringsuppdrag samt några internationella uppdrag.
En studie har genomförts för att belysa valfriheten
på skolområdet och dess effekter i ett likvärdighetsperspektiv. Studien omfattar bl.a. 4700 föräldrars
och samtliga kommuners uppfattningar, attityder
och policy när det gäller valfrihetsfrågor. Valfrihetens effekter på skolutveckling, inflytande och segregation har också belysts. En rapport kommer att
publiceras under 2003.
Som ytterligare ett led i att nå ökad kunskap om
skolans måluppfyllelse har Skolverket under året
studerat och analyserat ungdomars inträde i arbetsmarknaden, vars resultat redovisats i en skolverksrapport, Efter skolan.
En internationell studie – Civic studie – som Skolverket medverkat i, visar intressanta resultat, särskilt
med avseende på demokratimål i skolan. Rapporten
handlar om 18- och 19-åringars demokratiska kompetens.
Under året har ett regeringsuppdrag om särskolan
avrapporterats. Uppdraget fokuserar kvaliteten på den
information som tillhandahålls föräldrar inför mottagande till särskolan, motiven till föräldrarnas val av
skolform, orsakerna till den variation som kan konstateras beträffande integreringen av särskolans elever i
grundskola samt kvaliteten i undervisningen för särskoleelever som är integrerade i grundskoleklasser.
Sverige deltar i ett antal internationella jämförande studier. Tre stora är PISA (Program for International Student Assessment), PIRLS (Progress In
Reading Literacy Studies) och TIMSS (Trends in
Mathematics an Science Studies).
Av de tre projekten är det bara PISA som så här
långt redovisat resultat. PISA är ett tredelat projekt
som innefattar tre kunskapsområden; läsförståelse,
matematisk och naturvetenskaplig kunskap. Projektet
gäller 15-åringar. Den första datainsamlingen genomfördes våren 2000 och gällde läsförståelse.
PIRLS gäller läsförståelse hos 9- och 10-åringar
och datainsamlingen gjordes 2001. I PIRLS deltar
36 länder och för svensk del 308 skolor med 18 500
elever. Resultaten kommer att redovisas i april 2003.
TIMSS gäller kunskaper i matematik och naturvetenskap hos elever i år 8. Under 2002 har projektet
förberetts och datainsamling sker våren 2003. Sverige
är ett av 50 deltagande länder och cirka 160 skolor
och 4 500 elever ingår för svensk del. Här kommer
resultaten att presenteras i slutet av 2004.

En viktig slutsats som lyfts fram i den internationella
PISA-studien är att länder med tidig uppdelning av
elever mot olika studieinriktningar presterar sämre
resultat än länder med sammanhållen utbildning däribland Sverige. Det råder alltså ett negativt samband
mellan resultat och uppdelning av elever i studieförberedande och yrkesförberedande program.
Resursåtgången för utvärderingsverksamheten redovisas i tabell 1.
Metodutveckling
Återrapporteringskrav: Redovisning av verkets arbete
med metodutveckling i sin utvärdering, t.ex. insatser
för att öka kunskapen om hur social bakgrund och könsskillnader förhåller sig till resurstilldelning och resultat.

Under året har Skolverket arbetat fram en handbok
för utvärdering av förskolan, Utvärdering i förskolan –
frågor och exempel. Syftet med skriften är att ge kommuner och förskolor stöd och stimulans i arbetet med
att utvärdera verksamheten i förskolan. I skriften presenteras ett sätt att tänka kring utvärdering i relation
till vissa grundläggande frågor kring utvärderingens
syften och de sammanhang i vilka utvärderingar planeras och genomförs. Den ger också exempel på hur
utvärderingar skapar kunskap om och kan bidra till att
utveckla verksamheten i förskolan. Skriften efterfrågas
stort från kommuner och skolor runtom i landet.
Resultatet av en enkät till föreståndare inom barnomsorgen visar att 28 procent har läst skriften.
Från analyser av den löpande statistiken om prov
och betyg vet vi att skolors resultat i hög grad hänger
samman med inte bara hur skolor arbetar utan också
med elevernas bakgrund. Föräldrarnas utbildningsnivå spelar stor roll för studieframgången, pojkar har
som grupp lägre resultat och invandrarelever har, i
varje fall om de invandrat sent till Sverige, också lägre
genomsnittligt resultat. För att nyansera betygsdebatten presenterar Skolverket därför förutom det faktiska
betygsresultatet också för varje skola i SIRIS (genom
analysverktyget SALSA) det genomsnittliga meritvärdet respektive den andel ”ej nått målen” som motsvarar att skolan haft en sammansättning av pojkar
-flickor, föräldrars utbildningsbakgrund respektive elevers utländska bakgrund som riket som helhet.
Syftet är att de skillnader i betygsresultat som framkommer i SALSA skall leda till diskussioner om t ex
de arbetssätt, de resursinsatser och den resursanvändning som lett fram till att skolor varit olika framgångsrika när det gäller att elever når målen eller får högre
betyg. När provresultat från ämnesproven i år 9 nu
kommer att samlas in från samtliga skolor från och
med våren 2003 kommer Skolverket också att pröva
möjligheten att presentera skolors provresultat på
motsvarande sätt.
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Mål: Öka tillsynen i
absoluta tal i förhållande till
föregående år. Räknat fr.o.m.
2000 skall den systematiska
tillsynen årligen omfatta
minst en sjättedel av landets
kommuner, så att alla
kommuner blir föremål för
tillsyn minst vart sjätte år.
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till viss del på grundskolan gjorts. När denna prioritering gjordes togs hänsyn till verkets resultat i
stort. I 18 av kommunerna har förskolan/förskoleverksamheten granskats. Det gäller exempelvis omsorg om barn som behöver stöd, barngruppernas
storlek och sammansättning, lokalernas ändamålsenlighet och personalens utbildning/erfarenhet. Elevers rätt till stöd och möjligheter att uppnå kunskapsmålen i grundskolan/gymnasieskolan har granskats i
14 kommuner.

Aktörer som ger signaler som föranleder tillsyn
Återrapporteringskrav: I vilken utsträckning tillsynen
föranletts av uppgifter från verkets egen utvecklings-,
uppföljnings- eller utvärderingsverksamhet eller från
utomstående aktörer.

När Skolverket gör en tillsyn kan det vara med anledning av anmälningar eller till följd av andra signaler eller en planerad, systematisk tillsyn.
Tillsyn föranledd av signaler har gjorts av 22
kommuner och fem fristående huvudmän. Signalerna
kommer från artiklar i massmedia, eller att kopia på
någon skrivelse till kommunen lämnas under hand
till Skolverket.
Riktade tillsyner genomförs utifrån problem eller
riskområden hos offentliga och fristående huvudmän
som uppmärksammas av Skolverket via olika former
av signalsystem inom Skolverket, och/eller uppgifter
från lokal eller nationell nivå. Andra vägar kan vara
problem som uppmärksammas i massmedia, regeringsuppdrag m.m. 35 beslut har tagits i riktad tillsyn
under 2002. I 32 av dessa granskades förskoleverksamhet/förskola. I samtliga tillsyner granskades tillgången till och erbjudandet om plats. I 22 av de
granskade kommunerna riktades kritik mot att huvudmännen inte kunde erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål till alla som ansökt.
I den systematiska tillsynen kontrolleras att de
kommunala huvudmännen följer gällande författningar inom för den nationella likvärdigheten särskilt prioriterade områden. Under året har en fortsatt fokusering på förskola/förskoleverksamhet och

Tillsyn föranledd av utredningar
Återrapporteringskrav: Omfattning av Skolverkets fullständiga utredningar med anledning av anmälningar och
hur de anmälningar som inte lett till fullständig utredning
har hanterats.

Fullständig utredning
Under 2002 har 1099 anmälningar inkommit till
Skolverket, en kraftig ökning med drygt 400 jämfört
med föregående år.
31 procent av alla anmälningar leder till fullständiga
utredningar. I jämförelse med tidigare år har andelen
ökat något. De flesta fullständiga utredningar rör
grundskolan, 65 procent. Motsvarande siffra för gymnasieskolan är 7 procent. Antalet utredningar som
rör förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg har ökat
från 19 år 2001 till 49 år 2002.
Under 2002 fattades 327 beslut i sakfrågor efter
fullständig utredning. Det är en ökning med drygt
100 beslut jämfört med 2001. I 252 av besluten, 77
procent, har kritik riktats mot huvudmannen. Detta
innebär dock en minskning med nio procentenheter
jämfört med 2001. Kritiken har, liksom tidigare år,
framför allt avsett brister inom områdena särskilt
stöd, skolplikt och rätt till utbildning samt kränkande
behandling.

Tabell 5 Antal anmälningar
2000

2001

2002

615

629

1 099

Tabell 6 Antal fullständiga utredningar per verksamhetsform (endast anmälningar)
2000

2002

%

Antal

%

Antal

%

92
6
11
6
3

78
5
9
5
3

118
19
20
21
19

60
10
10
11
10

215
54
22
17
25

65
16
7
5
8

118

100

197

101

333

101

Grundskola
Förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg
Gymnasieskola
Fristående skolor
Övriga verksamhetsformer
Totalt*

2001

Antal

*I ett mindre antal utredningar har två verksamhetsformer granskats.

Ej fullständig utredning
Under 2002 har efter en inledande utredning beslut
fattats om att inte göra fullständig utredning i totalt
592 ärenden. I 169 av ärendena har huvudmannen
vidtagit åtgärder som gjort att Skolverket efter en
inledande utredning bedömt att ärendena kan avslutas. I jämförelse med tidigare år kan det konstateras att antalet ärenden som överlämnats till huvudmannen för handläggning har minskat medan antalet ärenden som ej bedömts strida mot gällande bestämmelser har ökat. Av de 592 ärendena har 78
överlämnats till huvudmannen för handläggning.
93 ärenden föll inte under Skolverkets tillsyn och i
43 fall skulle ärendet prövas i ett annat sammanhang, i huvudsak i samband med en planerad systematisk tillsyn.
I de fall Skolverket har överlämnat ärendet/anmälan till huvudmannen för handläggning har i så gott
som samtliga fall först ett yttrande från huvudmannen inhämtats. I dessa yttranden kan det också framgå att huvudmannen redan vidtagit åtgärder som
t.ex. möten och samtal mellan förvaltningschef, skolledning och föräldrar.

Tabell 7 Orsaker ej fullständig utredning
2000

2001

2002

Huvudmannen vidtagit åtgärder
Strider ej mot gällande
bestämmelser
Utanför Skolverkets tillsyn
Till huvudmannen
för handläggning
Prövas i annat sammanhang
För vaga uppgifter
Mer än två år sedan
Sakuppgifter felaktiga
Övriga orsaker

139

97

169

85
77

85
37

147
93

105
22
22
14
7
52

60
16
8
8
1
57

78
43
27
9
3
94

Totalt*

523

369

663

*Det kan finnas flera orsaker till att inte fördjupa utredningen i
samma ärende varför antalet orsaker är något högre än antalet
ärenden som avslutats på detta sätt.
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Kommentarer
Skolverket har korrigerat sin statistik över anmälningar, s.k. enskilda tillsynsärenden för 2000 och
2001. På grund av bristande rutiner i samband med
årsskiften har den tidigare inte varit fullständig.
Siffrorna för i år stämmer därför inte med föregående
års redovisningar. Nu är dock rutinerna skärpta varför siffrorna nu är korrekta.
Antalet anmälningar har ökat markant under det
senaste året. En förklaring till ökningen kan vara en
större benägenhet att anmäla till följd av att media
uppmärksammar elevernas rättigheter.
Vidare vill Skolverket nämna att vi inte använder
begreppet fullständig utredning. Verket gör s.k. fördjupade utredningar av anmälningar. Vissa ärenden
avslutas utan att bli föremål för fördjupad utredning
med hänsyn till omständigheterna i det aktuella ärendet. De är dock fullständiga. Här har vi ändå använt
samma begrepp som regeringen.
Ytterligare ärenden
Återrapporteringskrav: Vilka ytterligare ärenden som initierats av Skolverket mot bakgrund av genomförd tillsyn

Tillsynen av den obligatoriska särskolan 2002 bygger
till stor del på tidigare genomförda tillsyner och den
analys som gjorts av dessa. Analyserna är utgivna i
publikationen ”TILLSYN Obligatoriska särskolan”.
Tillsynens omfattning och inriktning
Återrapporteringskrav: Omfattning och inriktning av
tillsynen, bl.a. med avseende på berörda skol- och
verksamhetsformer, olika frågeställningar, enskilda
och offentliga huvudmän, i vilken omfattning kritik har
riktats mot en huvudman och orsakerna till denna kritik.
Verket skall särskilt rapportera omfattningen och vilka
åtgärder de olika huvudmännen vidtagit med anledning
av kritiken. Större förändringar skall analyseras och
kommenteras.

Enskilda tillsynsärenden – anmälningar
Antalet anmälningar var, som nämnts tidigare, i år
1099. Flest enskilda ärenden är att hänföra till
grundskolan, vilket har varit fallet även under föregående år. Av det totala antalet ärenden gällde 102
fristående skolor, vilket utgör 9 procent av ärendemängden. Som jämförelse kan nämnas att elever i
fristående skolor utgör ca 5 procent av det totala antalet elever.
De flesta anmälningar som Skolverket får gäller
särskilt stöd, kränkande behandling, skolplikt och
rätt till utbildning/plats, samarbete skola – hem och
verksamhetens organisation och verksamhetens innehåll. Detta förhållande är stabilt och har endast för-

Tabell 8 Anmälningar per verksamhetsform (%)

Grundskola
Förskoleverksamhet/
skolbarnsomsorg
Fristående skolor
Gymnasieskola
Övriga verksamhetsformer

2000

2001

2002

65

56

59

8
7
9
10

14
11
8
11

12
9
8
12

Tabell 9 Vanligaste orsakerna till anmälningar (antal)*

Särskilt stöd
Kränkande behandling
Skolplikt och rätt till
utbildning/plats
Samarbete med hemmet
Verksamhetens organisation
Verksamhetens innehåll
Kunskapsbedömningar m.m.
Information
Kommunens styrning
och kontroll
Grundläggande krav på
verksamheten inom BO
Inflytande/önskemål
Anpassad studiegång
Särskild undervisning
Disciplinära åtgärder
Avgifter
Övrigt
Totalt

2000

2001

2002

227
199

198
184

333
287

114
151
87
42
35
33

189
114
74
32
33
35

229
149
131
93
77
78

48

31

45

26
6
18
24
30
7
27

40
20
14
17
27
16
46

45
43
32
31
24
15
142

1 074

1 070

1 754

*Det är vanligt att det finns flera orsaker i samma ärende varför
antalet orsaker är större än antalet fattade beslut.

ändrats marginellt under de senaste åren.
Det kan noteras att t.ex. områden som kunskapsbedömningar (4%), disciplinära åtgärder (1%) och
avgifter (1%), som under året har fått en relativt stor
uppmärksamhet i media, totalt sett utgör en mycket
liten andel av ärendena.
Under året har uppföljningar av beslut, där kritik
riktats mot huvudmannen gjorts i 183 ärenden. Uppföljningarna visar att huvudmännen vidtagit eller
planerat åtgärder för att rätta till de konstaterade
bristerna.
Exempel på åtgärder är ett på skolnivå intensifierat
arbete med att aktivt motverka kränkande behandling, inkluderande såväl personal, elever som föräldrar och revidering samt utveckling av handlingsprogram. När det gäller elever i behov av stöd har
åtgärdsprogram upprättats och påtalade brister avseende innehållet har rättats till. Rutiner för arbetet med
elevvården har reviderats och förbättrats. Arbete med
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Tabell 11 Systematisk tillsyn, omfattning

Tabell 10 De vanligaste orsakerna till kritik (antal)*
Tillsynsområde
Särskilt stöd
Skolplikt och rätt till
utbildning/plats
Kränkande behandling
Samarbete med hemmet
Anpassad studiegång
Verksamhetens organisation
Särskild undervisning

2000

2001

2002

62

68

103

38
33
16
6
2
7

55
45
17
7
6
9

90
47
24
23
16
15

*Besluten innehåller ofta kritik av flera tillsynsområden.
Det totala antalet är därför större än antalet beslut som fattats
(252 beslut med kritik).

att utveckla samarbetet skola – hem har intensifierats.
Skolverket har under året låtit göra en effektuppföljning med utgångspunkt i beslut (kritik) i enskilda
ärenden inom områdena kränkande behandling och
stöd till elever. Förvaltningschefer och rektorer i ett
40-tal kommuner har intervjuats om vilka effekter
Skolverkets beslut i specifika enskilda ärenden (fördjupade utredningar) har haft i kommunen.
Uppföljningen visar att i samtliga fall har åtgärder
vidtagits som lett till förbättringar i det aktuella fallet.
I samtliga fall har Skolverkets beslut initialt diskuterats med berörd personal innan insatser har vidtagits (t.ex. förändrat/utvecklat stöd och förbättrade
kontakter mellan hem – skola). Många åtgärder
handlar också om insatser för att förhindra att samma typ av problem uppstår igen. De vanligaste sätten för en kommun/skola att agera är att förändra
nya policydokument och handlingsplaner samt att
genomföra kompetensutveckling för personalen.
Däremot har inte alltid all personal på skolan informerats om Skolverkets beslut, detta gäller speciellt
frågor kring stöd till elever. Det är ovanligt att besluten tas upp i elevråd eller i eventuell lokal styrelse
eller liknande organ som t.ex. föräldrarådet. Skolverkets beslut behandlas i den ansvariga nämnden i
två fall av tre.
I vissa fall har Skolverkets tillsyn lett till att skolan/
kommunen får inspiration till att vidta andra åtgärder
som inte direkt har att göra med de problem och brister som verket pekat på. Det har t.ex. gällt utveckling
av andra planer och dokument, kompetensutveckling
inom andra områden etc. I vissa fall har även tillsynsbeslutet spridits till andra enheter inom kommunen
eller till andra kommuner, vilka i sin tur vidtagit åtgärder för att minska risken för att liknande problem
uppstår. Inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen har bl.a. kösystem setts över och plats har
framöver tillhandahållits utan oskäligt dröjsmål.

1998

1999

2000

2001

2002

9

27

49

37

40

Antal beslut

Tabell 12 Systematisk tillsyn, verksamhetsformer*

Förskoleverksamhet/
skolbarnsomsorg
Grundskola
Obligatorisk särskola
Förskoleklass
Gymnasieskola
Gymnasial vuxenutb.
Gymnasiesärskola
Särvux
Sfi och grundläggande vux

2000

2001

2002

5
14
10
3
27
1
6
4
0

18
18
3
0
5
0
0
0
0

18
14
6
4
3
2
1
1
0

*I ett mindre antal kommuner har flera verksamhetsformer
granskats samtidigt.

Resultaten från en effektstudie visar att hälften av
förvaltningscheferna har tagit del av tillsynsbeslut
som gällt andra kommuner, bl.a. ärenden om kränkande behandling. En tredjedel av kommunerna
menar att tillsyn i andra kommuner har lett till åtgärder i den egna kommunen.

Systematisk tillsyn
Den systematiska tillsynen av kommuner har under
2002 omfattat 40 kommuner. Under januari/februari
2003 planeras dock beslut i ytterligare 5 systematiska
tillsyner varav några inom vuxenutbildningen. Den
systematiska tillsynen har minskat under den senaste
treårsperioden. Det beror främst på den stora ökningen av anmälningar och därmed ökade utredningar i enskilda ärenden. Även Skolverkets riktade
tillsyn och tillsynen av fristående skolor har ökat
under året.
Under året har en fortsatt fokusering på förskola/
förskoleverksamhet och till viss del på grundskolan
gjorts. I 18 av kommunerna har förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg granskats. Det gäller omsorg om
barn som behöver stöd, barngruppernas storlek och
sammansättning, lokalernas ändamålsenlighet och
personalens utbildning/erfarenhet samt särskilt stöd till
barn. Elevers rätt till stöd och möjligheter att uppnå
kunskapsmålen i grundskolan/gymnasieskolan har
granskats i 22 kommuner. I fyra av dessa har också tillsyn av förskoleklass genomförts.
I sex kommuner har tillsyn av den obligatoriska
särskolan genomförts inom fördjupningsområdena
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mottagande av elever, information, elevens val samt
rektors ledning och ansvar. Två kommuner har haft
tillsyn av gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Inom dessa verksamhetsformer granskades kursutbud, intagning, studievägledning och individuella studieplaner, betyg och prövning samt kontroll av externa utbildningsanordnare.
I samtliga systematiska tillsyner, utom där tillsynen
gällt obligatoriska särskolan, har kommunens styrning och kontroll ingått i tillsynen.
Av besluten framgår att det i samtliga kommuner
utom en fanns brister inom ett eller flera områden. Ett
område där kraven i författningarna inte efterlevs är
styrning, ledning och kontroll. Bristerna här gäller
ofta kommunens uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovisning. Inaktuella eller felaktiga delegationsordningar är också vanligt förekommande, liksom att
rektorsfunktionen uppvisar brister.
Kommunerna når inte upp till författningarnas krav
avseende särskilda stödinsatser. Det gäller bl.a. beslut om anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp. Avsaknad av åtgärdsprogram är en annan
brist som konstateras i många kommuner.
I tillsynen av förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg konstaterades brister vad avser bl.a. barns rätt
till särskilt stöd för att utveckla modersmålet, lokalernas ändamålsenlighet, gruppernas sammansättning
och storlek, den pedagogiska verksamheten och registerkontroll av personal.
Inom den obligatoriska särskolan riktas i samtliga
tillsyner kritik för antingen brister avseende utredning och beslut om mottagande eller övergripande
information och elevens val.
Kommunerna där gymnasial vuxenutbildning och
påbyggnadsutbildning granskades uppvisade brister
på ett flertal punkter. Det gällde intagning och urval,
studievägledning, individuella studieplaner, betyg
samt kvalitetskrav på externa utbildningsanordnare.
Under 2002 har 37 uppföljningar av tidigare beslut
i systematisk tillsyn avslutats. Åtgärder som huvudmännen vidtagit mot bakgrund av de konstaterade
bristerna omfattar ett relativt brett spektrum av åtgärder på olika nivåer: övergripande kommunnivå,
inom den aktuella verksamhetsformen/skolformen
och på enhetsnivå. Exempel från den övergripande
nivån är förtydligande av ansvarsfördelning och ledningsorganisation, utveckling av system för uppföljning och utvärdering, uppdatering av delegationsordningar och reglementen och omprioritering av resurser. Inom den aktuella verksamhetsformen/skolformen kan det bl.a. innebära revidering av rutiner för
mottagande av elever i den obligatoriska särskolan
och översyn av rutiner för informationsspridning. På
en specifik enhet kan åtgärderna innebära utarbe-

Tabell 13 Systematisk tillsyn, fördjupningsområden*

Kommunens styrning
och kontroll
Särskilt stöd
Grundläggande krav på
verksamheten inom BO
Verksamhetens organisation
Modersmål m.m.
Verksamhetens innehåll
Information
Särskild undervisning
Skolplikt och rätt till
utbildning/plats
Kunskapsbedömningar m.m,
omdömen
Inflytande/önskemål

2000

2001

2002

49
21

37
23

35
22

1
13
7
3
27
19

8
14
7
6
16
8

18
15
14
13
12
8

11

9

4

28
20

3
1

3
1

*I varje kommun granskas flera områden i tillsynen.

tande av nya rutiner vid konstaterade stödbehov och
ett intensifierat arbete med kvalitetsredovisningar.
Uppföljningar av riktade tillsyner har under 2002
genomförts i 18 fall, samtliga avsåg förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg. I dessa framgår att huvudmännen har vidtagit åtgärder eller har en planering som
säkerställer att författningarnas krav uppfylls, vilket
innebär att man i så gott som samtliga av dessa kommuner nu kan erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål.

Tillsyn av fristående skolor
Under 2002 har 78 beslut fattats efter systematisk tillsyn av fristående skolor. 43 av besluten utmynnade i
förelägganden. Exempel på granskade områden där
konstaterade brister lett till förelägganden är lärarkompetens, kvalitetsredovisningar, skolhälsovård, åtgärder för elever i behov av särskilt stöd, öppenhet,
allsidighet och saklighet samt lokaler och utrustning.
Uppföljningar av beslut med förelägganden har
gjorts i 45 ärenden under året. De avslutade uppföljningarna visar att huvudmännen vidtagit åtgärder
för att rätta till de brister som legat till grund för föreläggandet. Som exempel kan nämnas att kvalitetsredovisningar upprättats, att åtgärdsprogram för elever
i behov av särskilt stöd har utarbetats samt att lärare
med adekvat utbildning har anställts.

Tillsyn av utlandsskolor
Fem utlandsskolor har varit föremål för tillsyn under
2002. Verksamhetsformerna som tillsynen har omfattat är förskoleklass, grundskola årskurs 1–9 och
gymnasieskola. Skolorna som haft tillsyn ligger i
Managua, Hamburg, Berlin, Madrid och San
Augustin. Inga uppföljningar av beslut gällande tillsyn av utlandsskolor har gjorts under 2002.

I Skolverkets tillsyn av utlandsskolorna konstateras att skolverksamheten i stort sett uppfyller författningarnas krav: eleverna undervisas i för ändamålet lämpliga lokaler; tillgången till moderna läromedel är godtagbar; lärarnas kompetens är genomgående av hög kvalitet. I vissa fall konstateras dock
att styrelserna för skolan inte alltid är klar över sitt
ansvar för hela verksamheten, dvs. både det administrativa/ekonomiska och det pedagogiska ansvaret.
De skolor som haft stor personalomsättning har också
haft vissa svårigheter med att uppdatera de dokument
som skolorna har skyldighet att ha.
Generella slutsatser
Återrapporteringskrav: Generella slutsatser som kan
dras av tillsynen, t.ex. ofta förekommande problem i
huvudmännens styrning och kontroll av verksamheten
och inom verksamhetsområdena samt eventuella
åtgärder som krävs med anledning av detta.

Den systematiska tillsynen av kommuner visar på
några ofta förekommande problem som gäller huvudmännens styrning och kontroll av verksamheten.
Det gäller ansvarsfördelningen på både övergripande nivå och enhetsnivå. Inaktuella och felaktiga delegationsordningar och brister i reglementen är exem-

pel på konstaterade brister. Genom tillsynen kan
också konstateras att många kommuner inte kan
anses leva upp till kraven på uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovisning av sin verksamhet.
Rektorsfunktionen är ett annat område där kraven
i gällande bestämmelser inte uppfylls. Rektor tar inte
alltid sitt författningsenliga ansvar. Elev- och föräldrainflytandet brister i ett flertal kommuner. Det gäller
främst rätten att delta i framtagandet av t.ex. lokala
arbetsplaner.
Ett flertal kommuner har bristande kunskap om
bestämmelser som gäller beslut om t.ex. särskild
undervisningsgrupp, anpassad studiegång och mottagande i särskolan.
Skolverket har under 2002 genomfört systematisk
tillsyn inom vuxenutbildningens område. Detta är en
skolform som tidigare ägnats lite uppmärksamhet, delvis beroende på att antalet klagomål och anmälningar
från studerandehåll varit få. De kommuner som granskats har dock uppvisat stora avvikelser från de krav
staten ställer på verksamhetens genomförande. Vid
tillsynerna har det bl.a. konstaterats bristande rutiner
beträffande intagning, mottagande och urval, men
även betygshanteringen uppvisar brister.
Tillsynen av enskilda ärenden visar att det fortfarande i många fall saknas åtgärdsprogram för elever
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i behov av särskilt stöd. Kritiken handlar också om
att åtgärdsprogram inte upprättas förrän efter lång
tid, ibland flera år, även om stödbehovet varit känt
mycket tidigt och att vissa stödåtgärder satts in.
Avsaknad av åtgärdsprogram medför dock ofta att
huvudmannen inte gjort någon utvärdering av insatta åtgärder och därmed ingen bedömning av om de
insatta åtgärderna har varit tillräckliga och adekvata
för att ge eleven möjlighet att nå uppsatta mål.
Bristande planering, som kan föranleda att insatta åtgärder saknar kontinuitet, är ytterligare en orsak till
kritik. Avsaknad av en helhetsbedömning av elevens
stödbehov har också föranlett kritik.
Vid en jämförelse med tidigare år framkommer att
de brister som konstaterats i tidigare tillsyner inom
området kränkande behandling också har varit framträdande under 2002. Skolverket kan fortfarande
konstatera att ett stort antal handlingsprogram mot
kränkande behandling inte uppfyller de nationella
kraven p.g.a. att de bara omfattar mobbning och inte
det vidare begreppet kränkande behandling. Vanligaste orsaken till kritik är dock att huvudmannen inte
vidtagit tillräckliga/adekvata åtgärder för att få slut på
pågående kränkningar. Andra vanligt förekommande
brister är att huvudmannen inte sörjt för att elever
som känt sig utsatta för kränkande behandling och
därför stannat hemma från skolan, fått sin rätt till utbildning tillgodosedd. Avsaknad av åtgärdsprogram
för såväl elever som upplever sig kränkta som den/de
som kränker är ytterligare en orsak till kritik.
I tillsynerna av förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg kan konstateras att två tredjedelar av de granskade huvudmännen inte kunde erbjuda plats utan
oskäligt dröjsmål, dvs. inom 3-4 månader.
De brister som Skolverket uppmärksammar i tillsynsverksamheten påverkar och styr verkets övriga
verksamhet, inte minst utvecklingsarbetet.
Författningsbrister
Återrapporteringskrav: Brister i författningar som uppmärksammas genom tillsynen.

Tabell 14 Systematisk tillsyn – direkta kostnader 2002 (mkr)

Systematisk tillsyn
Riktad tillsyn
Enskilda tillsynsärenden
Tillsyn fristående skolor
Tillsyn utlandsskolor
Styrning och ledning
Metodutveckling, tillsyn

9,5
0,2
17,5
7,7
0,3
1,5
1,2

Totalt tillsyn

38,0

fristående skola ha kommit in till Skolverket före
den 1 april året innan start. Det innebär att nästan
alla ansökningar kommer till Skolverket under sista
veckan i mars, trots enhetens försök att förmå
huvudmän att komma in med sina ansökningar tidigare. En förändring av huvudmännens beteende när
det gäller att komma in tidigare med ansökan kan
sannolikt endast uppnås om lagstiftningen ändras så
att ansökningarna skall ha kommit in till Skolverket
före den 1 februari året före start.
Åtgärder för att säkerställa kvaliteten
i tillsynsarbetet
Återrapporteringskrav: Åtgärder som vidtagits för att
säkerställa att såväl handläggning som beslut håller
en hög kvalitet

Inom verksamhetsgrenen tillsyn prioriteras kollegiala
samtal för att säkerställa kvaliteten och utbildning
för nyanställda handläggare.
Under 2002 har ett metodutvecklingsarbete med
utgångspunkt i bland annat Riksrevisionsverkets
granskning av Skolverkets tillsyn pågått. Fokus i detta
arbete har varit den systematiska tillsynen av kommuner och syftar till att arbeta fram problembilder
för aktuella kommuners hela pedagogiska verksamhet. Problembilderna har styrt urvalet av både skol/verksamhetsform(er) och tillsynsområde(n).
Kostnader för tillsynen

Genom sin representant i Skollagskommittén har
Skolverket under året fört fram verkets samlade synpunkter på önskvärda förändringar.
En författningsbrist som Skolverket vill uppmärksamma regeringen på, som dock inte uppmärksammats i tillsynen, gäller handläggningen av ansökningar om start av fristående skolor. Det är önskvärt
att den kan påbörjas tidigare under året. Många
huvudmän som får beslut om godkännande och rätt
till bidrag under senare delen av hösten hinner inte
komma igång med verksamheten som planerat.
Enligt nu gällande regler skall ansökan om start av

Återrapporteringskrav: Kostnaden för tillsynen, inklusive
metodutvecklingskostnader, totalt och fördelat på olika
slag av tillsynsärenden och huvudmän.

Enskilda tillsynsärenden till följd av anmälningar
står för den största enskilda delen av kostnaderna för
tillsyn. Viss metodutveckling kan ingå även i kostnaderna för de olika tillsynsformerna.

Kvalitetsgranskning

Mål: Stödja kvalitetsutvecklingen
inom granskningsområdena.
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Kvalitetsgranskningens omfattning mm.
Återrapporteringskrav: Redovisning av vilka kvalitetsgranskningar som har genomförts på regeringens
uppdrag, hur resultaten har återförts till dem som har
granskats och med vilka resurser uppdragen genomförts.

Regeringen har sedan 1997 givit Skolverket i uppdrag att genomföra nationella kvalitetsgranskningar
och angett särskilda teman för granskningen. Utbildningsinspektörer har ansvarat för informationsinsamling, bedömning och återrapportering. Av inspektörerna har 7 personer under året hämtats från Skolverkets egen personal, medan 33 personer varit externa sakkunniga med tidsbegränsade uppdrag.
Utbildningsinspektörerna har upprättat lokala rapporter för de olika huvudmän som granskats. De samlade granskningsresultaten har också redovisats i en
nationell rapport för respektive tema, som publicerats
i Skolverkets rapportserie. Redovisningar av de tre
områden som granskats 2001/02 kommer att ges ut i
början av 2003.
Urvalet av huvudmän och skolor görs så att variation och likvärdighet i utbildningen kan diskuteras,
bl.a. genom att kommuner i hela landet uppmärksammas under en tid av några år. En grundmodell
för granskningen har utarbetats som syftar till att
skärpa uppmärksamheten på mål, förutsättningar,
processer och resultat inom granskningsområdena
och på kvalitetssäkringsarbetet generellt. Granskningen baseras på dokumentation om en viss, lokal
verksamhet, intervjuer och observationer på plats
samt även på enkäter till elever och pedagogisk personal. I den skriftliga återrapporteringen värderas
verksamheten och diskuteras utvecklingsområden
där kvaliteten kan förbättras. De som granskat en
viss verksamhet medverkar i återkopplingsbesök för
att redovisa intrycken och slutsatserna för ansvariga
huvudmän, såväl politiker och förvaltningstjänstemän som representanter för de besökta förskolorna
och skolorna. Som grund för samtalen ligger en skriftlig huvudmannarapport som också finns tillgänglig i
SIRIS, Skolverkets informationstjänst om skolors resultat och kvalitet. I såväl den samlade redogörelsen
för varje granskningstema som i de lokala rapporterna finns utbildningsinspektörernas förslag till åtgärder för förbättring, riktade till olika ansvariga aktörer. Utgångspunkt för bedömningen av kvaliteten är
dels de nationella målen och riktlinjerna, dels forskning och beprövad erfarenhet.
I granskningarna ingår såväl kommunala som fristående skolor. Olika utbildnings- och omsorgsformer ingår i granskningarna, från förskola till vuxenutbildning.
Återrapportering har under år 2002 skett till samt-

Tabell 15 Kvalitetsgranskningsområden enligt regeringsuppdrag samt uppdrag fastställda av kvalitetsgranskningsnämnden 2000-2002
År

Regeringsuppdrag

2000

Helheten i utbildningen
Utbildning på entreprenad
Betygssättningen
Information till barn, elever,
föräldrar och vuxenstuderande

2001/2002

Redovisat
00-09-05

02-10-01

Uppdrag fastställda av
kvalitetsgranskningsnämnden
2001/2002

Lusten att lära
Tid för lärande

Tabell 16 Kvalitetsgranskningsinsatsernas omfattning
År

Antal
kommuner

2000

20

2001

23

2002

17

Antal förskolor / skolor /
entreprenörer
100 förskolor / skolor
och 100 entreprenörer
120 förskolor / skolor,
varav 14 fristående skolor
18 fristående skolor
avseende betygsättningen
95 förskolor / skolor /
vuxenutbildningsenheter

Tabell 17 Kvalitetsgranskning – direkta kostnader 2002 (mkr)

Information till barn, elever föräldrar
och vuxenstuderande
Tid för lärande
Lusten att lära

4,0
4,5
3,6

liga de skolhuvudmän som granskats under tiden
2001–2002, det vill säga 40 kommuner, ett kommunalförbund och 6 fristående skolor. En andra återkoppling till de under 2001 och 2002 granskade
kommunerna ges i början av 2003 genom sju regionala konferenser där ca 700 politiker, förvaltningstjänstemän, skolledare och pedagogisk personal i förskolorna och skolorna deltar. Syftet med konferenserna är dels att fördjupa kunskaperna om granskningsverksamheten inom de tre temana, dels att ge
tillfälle att utbyta idéer och initiera samverkan.
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Kommentarer
För att skaffa en bild av vilka effekter som kvalitetsgranskningen medför, har en effektstudie genomförts
i två steg: en enkätundersökning under våren 2001
samt djupintervjuer under våren 2002. Effektstudien
avgränsades till att studera effekter i 20 granskade
kommuner som med hög sannolikhet kan antas vara
ett direkt resultat av kvalitetsgranskningens olika moment. 88 procent uppger att de har läst den lokala
rapporten och 61 procent att de har läst den nationella rapporten. Drygt 75 procent har svarat att den
lokala rapporten alltid eller nästan alltid var saklig
och korrekt i sina bedömningar, tog upp relevanta
aspekter på det granskade området och skyddade de
inblandades integritet på ett tillförlitligt sätt.
Resultaten från effektstudien är uppmuntrande. 86
procent anser att det skett positiva förändringar på
den kommunövergripande nivån som ett direkt resultat av granskningen. De vanligaste förändringarna är
att den kommunala ledningen har förbättrat sitt uppföljnings- och utvärderingssystem och att olika ledningsnivåer blivit tydligare med att hävda mål och
förväntningar inom sitt ansvarsområde. 83 procent
anser att en positiv förändring skett i verksamheterna
som ett direkt resultat av granskningen. De vanligaste positiva förändringarna är att det förekommer
systematiska diskussioner om hur man kan skapa en
sammanhängande utbildning för barn och elever
och att rutiner i samband med betygsättning och arbetet med kvalitetsredovisning har förbättrats.
I intervjustudien har framkommit att granskningen
är ett medel för att stödja skolutveckling i kommunen och hjälper huvudmannen att prioritera. Granskningen kan spela stor roll i en kommun och påverka
exempelvis skolplan samt rutinerna för kvalitetsarbetet. Elever och föräldrar upplever, enligt intervjuerna i denna studie, granskningen som nödvändig
och en garanti för kvalitet och likvärdighet i skolans
verksamhet. Samtidigt framhåller de intervjuade att
det är viktigt att Skolverket respekterar det lokala ansvar och självbestämmande som lagstiftningen tilldelar dem.

Forskning

Mål: Initiera och stödja extern
forskning av bästa kvalitet
som bidrar till utveckling inom
samtliga verksamhetsområden.
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Genomförda forskningsuppdrag

Tabell 18 Stöd till forskningsmiljöer – direkta kostnader 2002

Återrapporteringskrav: Initierade och genomförda
forskningsuppdrag, erhållna resultat och motiv till
prioriterade forskningsprojekt.

Forskningsmiljöer

Under året har Skolverket fördelat 111 forskningsuppdrag. Av dessa innebär 44 nystarter och 67 fortsättningar på tidigare startat arbete. Totalt innebär det
att 17 uppdrag gått till miljöer, 35 till projekt, 3 till nätverk, 37 till kunskapsöversikter och 19 till övriga uppdrag. Bland övriga uppdrag märks bidrag till konferenser, dokumentation, publicering etc. De flesta uppdrag omfattar mer än en forskare.
Skolverket har fördelat nya forskningsmedel till
forskningsmiljöer genom en öppen inbjudan, som
bygger på miljöbeskrivningar från universitet och
högskolor. 145 forskningsmiljöer anmälde sitt intresse. Flera av dessa omfattade mer än en forskningsinriktning/område. Efter bland annat granskning
och dialog har en eller flera forskningsmiljöer beviljats stöd inom de områden som diagrammet
nedan visar.
Under 2002 har Skolverket finansierat forskningsprojekt inom följande områden: skolans styrning och
ledning, kunskapsbildning i mötet mellan teori och
praktik, barnomsorg, etnicitet och kulturell identitet,
genusområdet, elever med funktionshinder, vuxnas
lärande, kunskapsbildning i praktiken, kvinnor som
skolledare, läsinlärning samt forskning om utbildningsindikatorer. Till största delen avser det verksamhet som påbörjats under tidigare år och som därmed fullföljs.
Skolverket har också fördelat medel till forskningsmiljöer för byggande och vidmakthållande av nätverk. Bland dessa kan nämnas följande områden:
barnomsorg, värdegrund samt betyg och bedömning. Nätverken har arrangerat flera seminarier och
symposier under året.
Fördelningen av forskningsmedel har gjorts i samarbete med externa forskare och intressenter. När
det gäller området funktionshinder har samråd skett
med Specialpedagogiska institutet.
Samråd
Återrapporteringskrav: Samråd med Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet samt med
andra för olika uppdrag relevanta nationella och internationella högskolor, universitet och forskningsorgan.

Skolverket har haft återkommande överläggningar
med den utbildningsvetenskapliga kommittén vid
Vetenskapsrådet. Dessa har innehållit information
om pågående arbete, samråd kring övergripande
forskningsprograms inriktning, gränsdragningar och

tkr

Begreppsbildning
Etnicietet och kulturell identitet
Genus
Klassrumsforskning
Lärande i arbete
Pedagogiskt arbete
Vuxnas lärande – autism
Vuxnas lärande – skolkultur
Vuxnas lärande – skolledningsfrågor
Vuxnas lärande – verksamhetsutveckling
och lärande praktik
Värdegrunden i skolans vardagsarbete

395
2 467
1 530
325
175
865
300
240
260

Totalt

7 302

420
325

kompletteringar av våra olika verksamheter, samråd
kring enskilda ansökningar och uppdrag, eventuella
samfinansieringsmöjligheter samt tips och råd om
kompetens inom olika forskningsområden. Överläggningarna har också omfattat utbyte av administrativa
erfarenheter.
Skolverket har haft täta kontakter med de institutioner som har finansiering i någon form från Skolverkets forskningsanslag. Skolverket har också haft
någon form av kontakt med alla de universitet och
högskolor som anmält forskningsintresse, dvs. ca 150
stycken.
Skolverket har anordnat två konferenser i samverkan med universiteten i Umeå respektive Luleå.
Dessa har handlat om forskningsanvändning/forskningsanknytning och utgått från samarbete mellan
myndigheten, universiteten och verksamheten i barnomsorg och skola. Skolverket har också varit aktiva
medfinansiärer i flera forskarkonferenser som arrangerats av universiteten om t.ex. mobbning och kränkande behandling, lek och lärande, naturvetenskap/teknik, genusfrågor, mångkulturalitet, IT etc.
Skolverket har också haft kontakter med lärarförbunden, kommunförbundet och Attraktiv skola.
Samarbetet med de kommuner som medverkar i
forskningsmiljöer innebär också information och
kontakter.
För spridning och användning av forskningsresultat har Skolverket samarbetat med muséer i olika
delar av landet. Utredare och representanter för
olika tidskrifter har inbjudits till seminarier för att ta
del av forskningsresultat i samband med att olika
kunskapsöversikter presenterats.
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Tabell 19 Kunskapsöversikter – direkta kostnader 2002
Kunskapsöversikter
Barnomsorg
Bedömning, utvärdering, kvalitetssäkring
Elevaktiva arbetsmodeller
Etik
Forskning om forskning
Individualisering
Kunskapsbildning
Lek och lärande
Motivation
Etnicitet och kulturell identitet
Skolans fysiska miljö
Skolutveckling
Specialpedagogik
Vuxnas lärande
Yrkesutbildning
Totalt

tkr
460
212
490
440
438
400
200
154
230
636
500
500
320
490
380

är 113 män och 142 kvinnor. Till övervägande delen är
de involverade forskarna professorer och docenter. En
medveten strategi har varit att satsa på doktorandtjänster för att stimulera kompetensuppbyggnad. Det innebär att det i dag finns ca 25 doktorandtjänster som finansieras inom forskningsanslaget.
20 lärosäten är involverade från Luleå i norr till
Malmö i söder. De största universiteten i Stockholm,
Malmö och Göteborg finns naturligtvis med men
även medelstora och mindre högskolor och nyare
universitet som Växjö, Kristianstad och Karlstad. De
flesta har lärarutbildning. Tre universitet/högskolor
står för nästan hälften av uppdragen. Till Göteborgs
och Linköpings universitet samt Lärarhögskolan i
Stockholm har 43,5 procent av uppdragen fördelats.
I 10 procent av uppdragen medfinansierar kommunen verksamheten.

5 850

Lek och lärande m.m.

Analyser inom prioriterade områden
Återrapporteringskrav: Sammanställning av verkets
analyser inom de särskilt prioriterade områdena.

Skolverket har sammanställt analyser inom särskilt
prioriterade områden, s.k. kunskapsöversikter med
sammanställning av aktuell forskning. Uppdrag att
göra kunskapsöversikter har givits till kvalificerade
forskare inom respektive område. De kunskapsöversikter som publicerats under året är Könsmönster i förändring, Specialpedagogisk forskning,
Forskning inom barnpedagogik under två decennier,
Informationssökning och lärande, Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat, Skolan – en
arena för mobbning, Distansundervisning – mode
eller möjlighet för ungdomsgymnasiet? samt Fristående skolor – nordiska och delvis internationella studier. Efterfrågan på kunskapsöversikterna har varit
stor bland lärare, skolledare, skolchefer, politiker
och forskare. De har också använts i lärarutbildningen.
Under året har dessutom 15 forskare givits i uppdrag
att ta fram kunskapsöversikter. Kunskapsöversikterna presenteras vid seminarier och tillsammans med
annan forskning vid symposier i samarbete med
olika muséer i landet.
Forskningsinstitutioner m.m.
Återrapporteringskrav: Sammanställning över anlitade
forskningsinstitutioner, forskarnas bakgrund och kön
samt utlagda uppdrags geografiska spridning.

Sammanlagt är 255 forskare involverade i olika aktiviteter med bidrag från Skolverket. Könsfördelningen

Återrapporteringskrav: Åtgärderna för att initiera och
särskilt stödja forskning om:
● betydelsen av lek och lärande inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt barn- och
ungdomsutbildning ur ett genusperspektiv,
● barn med utländsk bakgrund i förskola och fritidshem och deras utvecklings- och lärprocesser i flerspråkiga och mångkulturella miljöer,
● inom miljöundervisning och utbildning för hållbar
utveckling vad gäller ämnesteori och didaktik.

Skolverket stödjer ett nätverk av forskare som arbetar
med forskning inom barnomsorgsområdet. Under
året har temat lek och lärande fokuserats. Vid ett seminarium gjordes fem presentationer inom temat som
finns samlade i en konferensrapport. Bland resultaten märks bl.a. behovet av en förändrad attityd till
leken som meningsskapande, behovet av kompetensutveckling samt hur man som pedagog skall hantera
leken så att lärande uppstår utan att förstöra lekens
innersta väsen. Skolverket har också initierat en kunskapsöversikt inom temat lek och lärande, där även
genusfrågorna behandlas.
När det gäller mångkulturalitet och lärandeprocesser hos barn med utländsk bakgrund har Skolverket initierat en kunskapsöversikt, En förskola/skola
för alla, som syftar till att ge en djupare förståelse
och kunskap om skolans och förskolans integrationsmekanismer relaterade till kön, klass och etnicitet.
Översikten kommer att avrapporteras i början av
2003. Skolverket finansierar också med början innevarande år tre forskningsmiljöer inom området mångkulturalitet och genus. Dessa omfattar seniora forskare och doktorander, som kommer att arbeta med
detta tema under en femårsperiod.
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När det gäller miljöundervisning och utbildning
för hållbar utveckling med inriktning mot ämnesteori och didaktik finansierar Skolverket ett projekt
Miljöundervisning i ett medborgar- och konsumentperspektiv: Utveckling och analys. Skolverket har
också tagit initiativ till en kunskapsöversikt inom
området Miljöundervisning från förskola till högstadium. Varken projektet eller kunskapsöversikten har
slutredovisats.
Vuxnas lärande och lärprocesser
Återrapporteringskrav: Åtgärderna för att under perioden
2002-2005 initiera och särskilt stödja forskning om
vuxnas lärande och lärprocesser.

Efter en inbjudan till universitet och högskolor att inkomma med intresseanmälningar mottogs 33 projektidéer. Av dessa gavs 19 möjlighet att fördjupa och
komplettera sina planer. Forskningsmedel har fördelats till en forskningsmiljö med inriktning mot lärande för vuxna med autism. Tre projekt har fått ekonomiskt stöd nämligen Vuxnas lärande och skolkultur, Kortutbildade invandrares och analfabeters
möte med text och bild – språkliga och kulturella
aspekter på delaktighet och demokrati samt Samhällsekonomisk utvärdering av Kunskapslyftet. Två
kunskapsöversikter har initierats, Lärprocesser i brytningen mellan skola och arbetsliv samt Försöksverksamhet rörande vuxnas lärande, kompetensutveckling och livslånga lärande inom strategiska
områden.

Utveckling och
kvalitetsarbete

Mål: Förbättra måluppfyllelsen inom verksamhetsområdena genom att stödja huvudmännens arbete med att utveckla kvalitet och
likvärdighet med utgångspunkt i läroplanens
mål. Ge kommuner och verksamheter, där
målen inte nås, stöd att utvecklas i enlighet
med direktiven i budgetpropositionen
för år 2001 och regeringens uppdrag den
12 oktober 2000 genom att medel för lokal
skolutveckling i högre utsträckning
fördelas till följd av ”uppsökande verksamhet”.

8
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Insatser mot främlingsfientlighet, rasism,
mobbing etc
Återrapporteringskrav: Skolverkets insatser mot
främlingsfientlighet och rasism, etnisk och sexuellt
relaterad mobbning samt homofobi liksom hur dessa
frågor uppmärksammats i kompetensutvecklingen av
rektorer och ledare för förskoleverksamhet.

Skolverkets insatser mot främlingsfientlighet, rasism,
mobbning etc. har i hög grad styrts av ett antal regeringsuppdrag som avrapporterats i särskild ordning.
Skolverket har haft i uppdrag från regeringen att
kartlägga förekomsten av rasism, etnisk diskriminering, sexuella trakasserier, homofobi och könsrelaterad mobbning i landets grund- och gymnasieskolor.
Syftet har varit att öka kunskapen om förekomsten
och om vilka faktorer som spelar stor roll för förekomsten av kränkningar i skolan.
Skolverket har under 2002 tagit fram en kunskapsöversikt om mobbningsforskning.
På uppdrag av Skolverket har Göteborgs universitet i en särskild studie belyst de informella lärmiljöernas betydelse för att utveckla barns och ungas demokratiska kompetens. Särskilt fokus har varit på kränkande behandling.
I syfte att bättre kunna möta det behov som finns
av diskussion och utbyte av erfarenheter har insatser
inom värdegrundsområdet gjorts för att skapa regionala och lokala mötesplatser. Målet har också varit
att skapa nätverk i och mellan skolor, kommuner
och högskolor/universitet. De regionala och lokala
seminarierna har bedrivits i samarbete mellan Skolverket och de två nationella värdegrundscentrumen
vid Göteborgs universitet och Umeå universitet/
Ersta Sköndal högskola. Även Utbildningsdepartementets Tillsammans-projekt har varit medarrangör. Verksamheten har dels inrymt seminarier som
generellt handlat om innebörden av värdegrunden
och det demokratiska uppdraget, dels seminarier
som specifikt tagit upp särskilda teman kring olika
former av kränkande behandling.
Även på jämställdhetsområdet pågår arbetet med
flera regeringsuppdrag. Uppdraget att ta fram lärande exempel har påbörjats under hösten. En kartläggning har påbörjats av olika organisationer och myndigheter som arbetar med jämställdhet i skolor och
vad detta arbete innebär. Uppdraget att utbilda resurspersoner i jämställdhet och genusvetenskap genomförs i samarbete med värdegrundscentrumen i Göteborg och Umeå. Medel för att stärka flickors självförtroende har knutits till utbildningen av resurspersoner i syfte att skapa långsiktighet. De kommuner
som anmält intresse för utbildningen har också möjlighet att söka medel för insatser lokalt syftande till

att stärka flickors självförtroende. Överenskommelser har skrivits med värdegrundscentrumen i
Göteborg och Umeå om att de skall fördela medel
för olika insatser.
De samlade insatserna inom jämställdhetsområdet
förväntas ge kommuner och skolor djupare kunskap
inom området och stöd för att lokalt utarbeta strategier
för att skapa jämställda lärmiljöer, fria från bl.a.
sexuella trakasserier.
I syfte att ge kommuner och skolor fördjupad kunskap om sambanden mellan lärande, demokrati/
värdegrund och hälsa, har Skolverket anställt regionala experter. Experterna skall under ett år stödja
kommuners och skolors arbete med kompetensutveckling inom detta område. Kränkande behandling är ett av de områden som särskilt kommer att
uppmärksammas.
Skolverket arbetar för närvarande även med andra
regeringsuppdrag som på olika sätt relaterar till frågor
om kränkande behandling och utsatthet för särskilda
grupper. Ett uppdrag handlar om hur skolan kan
stödja de flickor och pojkar som kommer från patriarkala hemmiljöer. Ett annat uppdrag handlar om att
belysa jämställdhetsarbete i miljöer som präglas av
etnisk och social mångfald.
Skolverket anordnar kompetensutveckling för rektorer om läroplanens värdegrund. Sedan år 2000 har
Rektorsutbildningen på uppdrag av Skolverket
genomfört denna kompetensutveckling. Under år
2002 har kompetensutvecklingen i första hand erbjudits de kommuner som ingår i Skolverkets dialogsatsning. Skolverkets regionala enheter och rektorsutbildningarna har samarbetat om detta. Dessa insatser
följer Skolverket upp med början i december 2002. I
ett antal kommuner, där samtliga rektorer, övriga
skolledare och chefer på förvaltningsnivå deltar i
kompetensutvecklingen genomförs fallstudier för att
ta reda på vad som händer i skolan/kommunen som
följd av insatserna. Några exempel på vad som hittills har framkommit av uppföljningen är att deltagare tycker att man har tvingats till att granska sin
egen ledarstil, att man känner sig tryggare i sin ledarroll, att man vågar vara djärv och vågar handla kraftfullt samt att man har ökat sin kunskap om värdegrundsområdet.
Skolverket har under senare år också publicerat
olika stöd- och stimulansmaterial på området. Under
året har frågor om användningen av dessa material
ställts till rektorer. Drygt nio av tio rektorer med ansvar för år 5 och 8 i grundskolan och år 2 i gymnasieskolan känner till material mm om värdegrund och
demokrati som Skolverket producerat. Hela 73 procent av dessa rektorer uppger att de haft nytta av det
i sitt arbete.
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Stöd till kommuner
Återrapporteringskrav: Skolverkets stöd till kommuner
och övriga huvudmän för att bl.a. genom kompetensutveckling och andra utvecklingsprojekt, höja verksamheternas kvalitet och resultat samt bedömning av
effekterna av detta stöd.

En prioriterad verksamhet för Skolverkets hela organisation har under de två senaste åren varit att med
riktade insatser aktivt verka för att kommuner och
verksamheter där målen inte nås, ges stöd att utvecklas. Uppdraget som också innebär utveckling av formerna för stödet och en fokusering på basfärdigheter
har tidigare redovisats i en delrapport i februari 2002
och skall slutredovisas senast den 1 oktober 2003.
Skolverket har lagt upp en långsiktig strategi som
innebär att de kommuner som hittills omfattas av
satsningen skall ges riktat stöd under en flerårsperiod.
Samarbetet mellan kommunerna och Skolverket sker
i form av så kallade utvecklingsdialoger.
Sedan starten år 2001 har utvecklingsdialoger påbörjats i sammanlagt 116 kommuner.
Utvecklingsarbete pågår dels på kommunnivå –
främst i fråga om granskning och förbättring ofta
kring arbetet med kommunens kvalitetsredovisning
– dels inom alla verksamhetsformer från förskola till
vuxenutbildning med tyngdpunkt i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år.
De vanligaste förbättringsområdena avser basfärdigheterna läsning, skrivning och matematik. Andra
förbättringsområden är utveckling av arbetssätt och
arbetsformer, elevinflytande, integration, ledarskap,
åtgärder för elever i behov av särskilt stöd och värdegrundsutbildning etc.
Utvecklingsinsatserna handlar främst om olika
former av kompetensutveckling för lärare/pedagoger och rektorer. I flera fall riktas insatser även till
förvaltningstjänstemän och förtroendevalda.
Skolverkspersonal har besökt 2001 års dialogkommuner i genomsnitt tolv gånger, medan för 2002 års
kommuner motsvarande siffra är tio gånger. På kommunnivå har dialoger förts med förtroendevalda,
förvaltningstjänstemän, skolledare och fackliga företrädare. På verksamhetsnivå har skolledare, lärare/
pedagoger och vid enstaka tillfällen även elever och
föräldrar deltagit i dialogmöten. Förutom dessa kommunvisa möten har Skolverkets enheter i varierande
omfattning genomfört aktiviteter riktade till flera eller
alla dialogkommuner. Mot dessa större grupper har
insatserna varit i form av inspirations- eller upptaktskonferenser för dialogkommuner, där bl.a. kvalitetsfrågor och frågor om delaktighet, långsiktighet och
uthållighet diskuterats.
Genom upprepade enkäter har Skolverket fått

Kartan visar Sverige samt storstadsområdena Stockholm,
Göteborg och Malmö.

Tabell 20 Andel (%) av insatserna med inriktning mot basfärdigheter i dialogkommunernas verksamheter
Riktat stöd sedan
2001
2002
Förskoleverksamhet
Förskoleklass
Obligatorisk skola (inkl. särskola)
Gymnasium (inkl. gymnasiesärskola)
Vuxenutbildning

72
83
88
31
14

66
45
85
29
5

kännedom om kommunernas uppfattning om dialogsamarbetet. Vid varje enkättillfälle har drygt 95 procent av kommunföreträdarna helt eller delvis instämt
i påståendet att samverkan mellan kommunen och
Skolverket fungerat väl och drygt 90 procent har
menat att Skolverket har varit ett stöd i förbättringsarbetet.
Av diagram 3 framgår att kommunföreträdarna
överlag har en mycket positiv eller ganska positiv in-
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Diagram 3: Kommunföreträdarnas inställning
till Skolverkets "nya" arbetssätt.

bland annat genom att samla dialogkommuner till
konferenser för erfarenhetsutbyte och idéspridning.
Skolverket bedömer, mot bakgrund av ovanstående, att satsningen på riktade insatser i form av utvecklingsdialoger haft mycket positiva effekter.

Bedömning och betygssättning,
kompetensutveckling av lärare

Diagram 4: Överenskommelsernas betydelse för
verksamhetsutvecklingen.

Skolverket har regeringens uppdrag att stödja kompetensutveckling i bedömning och betygssättning. I samverkan med Utbildningsradion har 5 programavsnitt
kring bedömning och betyg färdigställts. 5 program
har sänts i "Läraröppet" under hösten 2002. 3 program
kommer att sändas under våren 2003. Programmen
finns för försäljning från Utbildningsradion.
Två träffar har hållit med LR och Lärarförbundet.
Skolverket och förbunden är överens om inriktning
och ambitioner.
En enkät har skickats ut till samtliga kommuner i
landet. Enkäten är ställd till kommunernas skolutvecklingsgrupper med representation från arbetsgivaren
(kommunen) och facken. I utskicket informeras om
Skolverkets uppdrag och ställer en del frågor om
kommunens bedömningar av tillståndet när det gäller
bedömning och betygssättning och behovet av kompetensutveckling. Svaren ska komplettera det underlag verket redan har och förhoppningsvis ge uppslag
om insatser som kommunerna bedömer som verkningsfulla och lämpliga.

Kvalitetsförbättringar inom yrkesprogrammen

ställning till Skolverkets ”nya” arbetssätt. Att andelen
mycket positiva är något lägre bland företrädare för
2002 års kommuner kan bero på att Skolverket delvis lärt sig av föregående års dialoger och ställt större
krav på åtgärdsplanernas innehåll och utformning
samt utvecklingsarbetets fokusering mot systemutveckling och basfärdighetsutveckling.
Kommunföreträdarna anser att de överenskommelser som tecknats mellan kommunen och Skolverket
har mycket stor eller ganska stor betydelse för verksamhetsutvecklingen i kommunen. Hösten 2002 ansåg
95 procent av kontaktpersonerna för 2001 års dialogkommuner och över 80 procent av kontaktpersonerna för 2002 års dialogkommuner detta.
En stor majoritet av kontaktpersonerna uppgav
också att utvecklingsbehovet har framträtt tydligare
under dialogarbetet och att förändringsprocesser har
påbörjats som resultat av dialogarbetet. Enligt enkäterna framgår att Skolverket har medverkat till att
skapa yttre och inre legitimitet för utvecklingsarbetet
och att skapa kommunövergripande synergieffekter

Ett av Skolverkets regeringsuppdrag har varit att ge
stöd till kvalitetsförbättringar inom yrkesprogrammen. Uppdraget inkom 2000 och har avslutats under
2002. Skolverket har tagit fram och spridit ca 40 lärande exempel med fokus på samverkan mellan kärnämnen och yrkesämnen, mellan skolan och arbetslivet, hur undervisningen kan verklighetsanknytas
och hur motivationen för att studera språk kan ökas
genom internationella perspektiv. Nio forskarledda
utvecklingsprojekt har bedrivits och riktat stöd till
kompetensutveckling, nätverk och regional/lokal
samverkan med arbetslivet har givits. En rad utvärderingar av insatserna har gjorts. Enligt ett effektkedjetänkande beräknas minst 20 000 personer ha uppmärksammat satsningarna och 5-10 000 personer bedöms ha stärkt sitt intresse för och sin kunskap om
gymnasiets grundläggande yrkesutbildningar. Satsningen har varit bred och 335 skolor har varit representerade vid Skolverkets konferenser. Arbetet med
uppdraget har lett till ökad kunskap om villkor för
den grundläggande yrkesutbildningen och därmed
har en plattform för fortsatt utveckling lagts. Utöver
det har olika nivåer i systemet påverkats på olika sätt
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och i varierad omfattning. En av effekterna är att den
grundläggande yrkesutbildningen liksom skola-arbetslivsfrågor har kommit på agendan bland nyckelgrupper.

Projektarbetet i gymnasieskolan
Under de senaste tre åren har Skolverket arbetat med
att ta fram mål och modeller för projektarbete i gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen
samt att genom stöd och stimulansinsatser förbereda
införandet av projektarbetet. Huvudstrategin som
valdes var att arbeta genom och med andra aktörer i
en kompetensutveckling och med olika informationsinsatser. Projektmålet som sattes var att 3 400 lärare,
bibliotekarier och skolledare genom kompetensutveckling skulle få de kunskaper som behövs för att
de lokalt ska kunna fungera som resurspersoner.
3 335 deltagare från ca 500 av landets gymnasieskolor genomförde kompetensutvecklingen. Vidare
har materialproduktion givit skolorna stöd i arbetet
med utvecklandet av projektarbetet. En webbplats
med en särskild ingång för studerade har tagits fram.
Kompetensutveckling - Specialpedagogik
Återrapporteringskrav: Verkets insatser för att stödja
huvudmännen att öka den specialpedagogiska
kompetensen hos lärare i alla skolformer.

Budgetåret 2000 avsatte regeringen medel för att
stödja utvecklingsinsatser och kompetensutveckling
för undervisningen av elever i behov av särskilt stöd,
en del i en treårig satsning. Avsikten var att öka kunskaperna om funktionshinder, vanligt förekommande problem såsom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
eller koncentrationssvårigheter samt att öka den specialpedagogiska kompetensen.
Cirka 56 miljoner kronor har under de tre åren
fördelats för olika stödinsatser till bl.a. 114 olika projekt. Dessa har varit ett- eller fleråriga och flertalet
pågår fortfarande.
Projekten har riktats till lärarkategorier inom samtliga skolformer, företrädesvis grundskola, förskola
och gymnasium. Innehållet varierar mellan satsningar på bred kunskap om elevers olika förutsättningar och villkor och bemötandet av eleverna, till
mer ingående kunskaper om metoder och modeller
inom ett avgränsat område. Den vanligaste strategin
har varit breddad kompetensutveckling med inriktning mot flera skolor. De flesta projekt har genomfört kompetensutvecklingsinsatser i samverkan med
universitet eller högskolor. Principer och former för
fördelningen av medel till skolhuvudmän/skolor
har utvecklats – från delvis nya principer med ett
ansökningsförfarande kopplat till kommunernas/

skolornas kvalitetsredovisning - till ett riktat stöd.
Avtal om uppdragsutbildning i syfte att höja den
specialpedagogiska kompetensen samt kompetensen
i teckenspråk upprättades under 2001 med femton
universitet och högskolor. Denna kompetensutveckling genomförs under 2001-2004. Den största delen
av kompetensutvecklingen bedrivs på halvfart och
med inslag av distansundervisning. Satsningen har
god spridning såväl geografiskt som innehållsmässigt.
Skolans alla personalkategorier är representerade,
även om grundskollärare är i majoritet. De cirka sextonhundra deltagarna kommer från ett hundratal
kommuner relativt jämnt fördelade över landet.
Enligt de uppföljningar som gjorts, har uppdragsutbildningen varit en mycket lyckad satsning.
Fyra regionala endagskonferenser för elevvårdspersonal, rektorer och förvaltningstjänstemän genomfördes under hösten. Cirka 850 personer deltog i
konferenserna.
Kommentarer
Det som framkommit av projektutvärderingar tyder
på att långsiktigt utvecklingsarbete har startat och
pågår. Effekterna av utvecklingsinsatserna är så här
långt svåra att bedöma beroende på att de är fleråriga
och pågår alltjämt. De riktar sig i flertalet fall till många
olika verksamheter och nivåer i kommuner/skolor, är
processinriktade och tar olika lång tid i anspråk. De
effekter som nämns anknyter oftast till personalens
kompetens, förståelse, samverkan och attityder, men
även effekter på elevnivå finns.
Kommunernas och skolornas behov av stöd och
utveckling inom detta område är mycket stort.
Skolverkets stöd efterfrågas och tillmäts stor betydelse – inte bara i form av ett ekonomiskt stöd.
Skolverkets funktion som kunskapsstödjare, koordinator, erfarenhetsspridare och nätverksbyggare lyfts
fram. En viktig utgångspunkt är att insatser inte betraktas som särskilda utan istället utgör en del i det
totala skolutvecklingsarbetet och främjar elevers utveckling och lärande generellt.
Stöd i arbetet med kvalitetsredovisningar
Återrapporteringskrav: Skolverkets åtgärder för att
stödja kommunernas och skolornas arbete med att
upprätta kvalitetsredovisningar enligt förordningen
(1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

279 av landets 289 kommuner har upprättat kvalitetsredovisningar för år 2001. Föregående år var
motsvarande siffra 207. Sedan 1999 har andelen
kommuner som upprättat kvalitetsredovisningar
ökat med 44 procentenheter. Fortfarande saknar
emellertid tio av landets kommuner en kvalitets-
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Tabell 21 Exempel på upplevda effekter av utvecklingsinsatser
Förändringar som rör
personalens kompetens,
förståelse, samverkan
och attityder

Effekter som rör
skolans miljö och
organisation

Effekter som rör
undervisningen och
den pedagogiska
verksamheten

Effekter som rör
eleverna och deras
prestationer

Projektet har skapat en
diskussion om arbetsformer
och organisation samt
om elevers lärande och
utveckling.

Skolledarna har börjat att
genomföra utvecklingssamtal med sin personal
i grupper.

Lek och rörelse har vävts
in i dagsprogrammet med
utgångspunkt från de
impulser som projektet gett.

Barnen är trygga
i sin grupp.

Minskad arbetsbelastning
för personalen.

Förbättringar har skett vad
gäller upprättande av
åtgärdsprogram.

Enkäter har visat att
kursdeltagarna efter
genomgången kurs bättre
kan bedöma barns/elevers
språkutveckling.
Man formulerar nu
målbeskrivningar
tillsammans i arbetslaget.

Bidragit till skapande av
mötesplatser mellan olika
personalkategorier.

Förbättring av diagnosresultat i svenska.
Antalet elever som fått
godkänt betyg i matematik
har ökat.

Har flyttat fokus från det
som är bra för att bygga
vidare därifrån.

Tid till reflektion och
förankring.

Större säkerhet i yrkesrollen.

redovisning, vilket innebär att kraven på att alla
kommuner skall kvalitetsredovisa sin verksamhet,
enligt förordningen om kvalitetsredovisning, ännu
inte helt uppfyllts.
Skolverkets regionala enheter ger återkoppling på
respektive kommuns kvalitetsredovisning. Vid dessa
tillfällen diskuteras huruvida redovisningen uppfyller
förordningens krav och vad som kan utvecklas för att
den skall bli ett användbart redskap i verksamhetsutvecklingen. Vidare diskuteras frågor som rör själva
processen t.ex. delaktighet och förankring, kvalitetsredovisningens roll och hur den används.
Utöver det erbjuder Skolverket alla kommuner som
saknar kvalitetsredovisning stöd. Ett viktigt underlag
vid val av kommun för utvecklingsdialog är läget avseende kommunens kvalitetsredovisningsarbete.
Inom dialogens ram ges kommuner stöd i sitt gransknings- och förbättringsarbete och hjälp med att hitta
strategier för kvalitetsarbetet.
Skolverket samverkar också med universitet och
högskolor vid riktade insatser i kommuner. Sådan
samverkan har skett med t.ex. Luleå tekniska universitet, Mitthögskolan i Östersund, högskolorna i
Skövde, Borås och Jönköping samt Växjö och
Karlstads universitet.
På Skolverkets initiativ har ett flertal nätverk kring
kvalitetsarbete startat runt om i landet. Deltagarna
utgörs främst av rektorer men även lärare och utvecklingsledare deltar. Genom nätverken ges deltagarna möjlighet att få kunskaper utifrån och att lära
av varandra.

Diagram 5: Kvalitetsredovisningar, andel kommuner
somupprättat samt andel som uppfyller
respektive inte uppfyller förordningskraven.

Skolverket har under året ökat insatserna för skolnivån. Rektorer är den målgrupp som deltagit i flest
insatser. Men i ökad grad har även lärarrepresentanter deltagit. I samband med riktade insatser är det relativt vanligt att Skolverket använder experthjälp för
handledning till rektorer och lärarlag i deras utvärderings- och kvalitetsredovisningsarbete. Överhuvudtaget har handledning i det direkta kvalitetsarbetet blivit ett vanligare inslag bland Skolverkets stödinsatser.
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Kommentarer
Skolverkets strategi i fråga om stödet till kvalitetsarbetet i kommunerna har under en treårsperiod
successivt förändrats när det gäller såväl målgrupper
som hur stödet riktas, men också i fråga om tydlighet
och krav på kommunerna. Den stora ökningen av
upprättade kvalitetsredovisningar tyder på att Skolverkets insatser haft effekt. Även mindre kommuner
och glesbygdskommuner har på allvar kommit igång
med kvalitetsarbetet vilket kan antas bero på Skolverkets många stödinsatser i just dessa kommuner,
oftast inom ramen för den s.k. utvecklingsdialogen.
Skolverkets åtgärder förefaller även ha viss betydelse
för kvaliteten i de upprättade redovisningarna. I
möten med verksamma i kommunerna märker Skolverket också av en ökad medvetenhet och förståelse
för kvalitetsredovisningens betydelse för styrning
och ledning.
Åtgärder för att tillvarata erfarenheter
Återrapporteringskrav: Skolverkets åtgärder för att ta
tillvara erfarenheter från genomfört utvecklings- och
kvalitetsarbete. På både lokal och nationell nivå skall
initiativ med såväl nationell som internationell
inriktning beaktas.

I ökad omfattning genomför Skolverket utvärderingar
av olika utvecklingsuppdrag, för att löpande inhämta
erfarenheter att sprida såväl internt som externt. Det
handlar inte bara om resultat utan också om erfarenheter av olika metoder och arbetsformer. Årliga interna kvalitetsredovisningar av enheters utvecklingsoch kvalitetsinsatser är ett sätt att dokumentera erfarenheter av genomfört utvecklingsarbete. Effektutvärdering - syftande till att synliggöra vad genomförda insatser leder till i verksamheten för barn,
unga och vuxna - är ytterligare ett område som Skolverket aktivt arbetar med för att få fram användbara
modeller att utnyttja för att kunna värdera olika utvecklingsinsatser.
Ett viktigt led i Skolverkets interna metodutveckling och kunskapsinsamling är att ta del av internationella erfarenheter av utvecklingsarbete. Detta sker
sedan ett par år i ökad omfattning genom bl.a. studiebesök i andra länders utbildningssystem. Insamling
och analys av erfarenheter sker även genom att ta del
av både nationella och internationella forskningsresultat samt dokumenterad erfarenhet från kommuners och skolors utvecklingsarbete. Exempel på detta
är de kunskapsöversikter som Skolverket tar fram om
gransknings- och förbättringsarbete, läs- och skrivutveckling samt matematikundervisning. Översikterna skall utgöra en gemensam plattform för lärande
och utveckling inom respektive område, och dels

vara vägledande för Skolverkets eget arbete, dels
vara till hjälp för lokalt utvecklingsarbete i förskolor
och skolor. Kunskapsöversikterna belyser aktuell
forskning, såväl nationell som internationell, och ger
exempel på erfarenheter från praktisk verksamhet.
Skolverkets spridning av kunskap och erfarenheter
sker på många olika sätt. Rapporter, kunskapsöversikter, webblösningar, seminarier, konferenser och
nätverk är några vanliga former och som regel kombineras flera olika spridningsinsatser.
Att anordna mötesplatser för erfarenhetsutbyten
mellan lärare, skolledare och annan personal är ett
uppskattat sätt att bedriva skolutveckling. Praktiker
skaffar sig mycket kunskap som på olika sätt kan
spridas. Genom att anordna mötesplatser för erfarenhetsutbyten tas kunskapen tillvara samtidigt som
den växer och utvecklas i diskussionen. När erfarenhetsutbytet dokumenteras på ett bra sätt kan kunskaperna spridas vidare. Olika nätverkssatsningar
Skolverket genomfört har varit mycket uppskattade.
Internt i Skolverket tillvaratas och sprids erfarenheter på flera olika sätt. Inom det s.k. utvecklingsuppdraget – eller utvecklingsdialogen – finns en
mängd olika åtgärder för att ta tillvara och sprida erfarenheter. Detta sker bl.a. genom att i olika ”dialogteam” sätta in personal från olika delar av Skolverkets verksamheter för att arbeta med riktat stöd
till kommuner och skolor, genom handledarledda
gruppsamtal och genom olika former för erfarenhetsutbyte inom och mellan enheter.
Ökad måluppfyllelse – elever utländsk bakgrund
Återrapporteringskrav: Skolverkets åtgärder för att öka
måluppfyllelsen för elever med utländsk bakgrund.

Skolverket har under 2002 arbetat för ökad måluppfyllelse främst på två sätt. Inom ramen för olika projekt, studier och utvärderingar har verket sökt ny
och djupare kunskap om vilka faktorer som påverkar resultatutveckling på såväl individ- som skolnivå
i etniskt segregerade områden. Vidare har verket arbetat för att främja och stödja positiv utveckling på
framför allt skolnivå.
Den speciella situationen för barn och unga med utländsk bakgrund i utbildningssystemet har fokuserats
ur flera perspektiv under året. En uppföljning av resultat från OECD:s undersökning avseende resultatskillnader mellan infödda och utlandsfödda elever visar att
dessa skillnader är resultat av faktorer som föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden och tidigare utbildning. Även motivation och vilja att rota sig i det nya
landet har betydelse. Dock visar sig skolors arbete ha
betydelse, vilket pekar på behovet av riktat stöd till s.k.
invandrartäta skolor i syfte att förbättra resultaten.
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I maj redovisade Skolverket ett regeringsuppdrag
avseende modersmålets ställning i barnomsorg och
skola. I detta konstaterades att en i princip enad forskarkår slagit fast att väl fungerande modersmålsstöd
och modersmålsundervisning kan bidra till förbättrade resultat generellt. Trots detta för modersmålsstöd och -undervisning en tynande tillvaro i många
svenska kommuner. Skolverket pekade i rapporten
ut flera insatser för att stärka modersmålets ställning.
Verket har inlett arbete inom det egna ansvarsområdet, t.ex. med kompetensutveckling.
Under hösten inledde Skolverket en kartläggning
av situationen i landet för ämnet svenska som andraspråk. Syftet med en sådan kartläggning är att identifiera bristområden inom vilka insatser krävs. Kartläggningen avslutas under 2003.
Kontinuerligt under året har Skolverket fört diskussioner med andra myndigheter t.ex. Integrationsverket, Barnombudsmannen och Ungdomsstyrelsen
om situationen i etniskt segregerade skolor. Verket
har också i dialog med intresseorganisationer, invandrarorganisationer och lokala aktörer strävat efter att
fördjupa de egna kunskaperna och därmed öka möjligheterna att utnyttja vunna erfarenheter i utvecklingsarbetet.
Skolverkets utvecklingsinsatser avseende ökad måluppfyllelse för barn och unga med utländsk bakgrund har omfattat både riktat stöd genom utvecklingsdialoger, och generellt stöd genom exempelvis
kompetensutvecklingsinsatser och konferenser.
All verkets personal som arbetar med utvecklingsdialoger har under året erbjudits intern kompetensutveckling i frågor om barn och unga med utländsk
bakgrund. Vid ett flertal tillfällen har s.k. dialogkommuner ordnat konferenser med fokus på etnicitet där verket presenterat resultat och bedömningar
på området.
I syfte att bl.a. kartlägga och sprida olika exempel på
arbetssätt och metoder, har Skolverket stött flera lokala
projekt inom framför allt tre områden; utveckling av
svenska språket samt läsning och skrivning, utveckling
av modersmålsstöd och modersmålsundervisning samt
utveckling av alternativa sätt att mäta och presentera
elevprestationer och resultat på lokal nivå. Under året
har resultat från dessa studier presenterats på konferenser, i skrifter och på Skoldatanätets hemsida.
På Skoldatanätets hemsida finns också Temaplats
Modersmål, en virtuell mötesplats för modersmålslärare på olika språk.
Skolverket har initierat vissa kompetensutvecklingsinsatser avseende måluppfyllelse för barn och
unga med utländsk bakgrund. Verket har också under
hösten tagit fram en plan för kompetensutveckling i
modersmålet.

Kommentarer
Skolverkets insatser har direkt bidragit till ökad måluppfyllelse på vissa ställen lokalt, och till ökad precision i insatserna på andra ställen. Generellt har insatserna intensifierat debatten centralt och lokalt och
därmed ökat medvetenheten om arbetets betydelse.
Verkets utvecklingsinsatser har tagits väl emot av
mottagarna. I de uppföljningar som genomförts talar
mottagare om verkets goda kunskap som en tillgång
och att arbetet tillsammans med verkets företrädare
givit nya perspektiv på de egna insatserna.
En invändning rör verkets resultatpresentationer
där verksamma inte alltid känner igen sig i den nationella ackumulerade bild som verket ofta utgår från.
Lokala företrädare menar också att den fokusering
på mätbara prov- och betygsresultat som sker i den
allmänna debatten om ökad måluppfyllelse, är komplicerad att hantera för s.k. invandrartäta skolor,
som ofta uppfattar denna typ av resultat som begränsande och ibland missvisande. Att hantera invändningar av detta slag, motivera behovet av nationella
kriterier på måluppfyllelse och likvärdighet samt
finna former för samtal om resultat och måluppfyllelse är en viktig uppgift framöver.

Rekrytering av korttidsutbildade
Återrapporteringskrav: Skolverkets insatser för att
stimulera kommunerna att rekrytera korttidsutbildade
män respektive kvinnor till grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning med analys av uppnådda resultat.

Enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning
skall företräde ges till den som har kort tidigare utbildning vid urval av sökande till utbildning. Det
medför att en stor del av Skolverkets insatser har
fokus på de korttidsutbildade.
Skolverket har i dialog med kommunerna, i ansökningshantering av statsbidrag för uppbyggnad av
infrastruktur och i implementeringen av statens mål
och strategi konsekvent diskuterat uppsökande verksamhet, information, vägledning, studieförberedande insatser och bemötandet av kortutbildade personer
i vuxenutbildningen. Skolverket har vid upprepade
tillfällen samlat myndigheter och organisationer för
att skapa en samsyn på infrastruktur, rekrytering och
prioriterade målgrupper. Verket har medverkat i ett
flertal regionala och lokala konferenser och seminarier om rekrytering av kortutbildade. Kontinuerliga
diskussioner förs med arbetsmarknadsverket om
hinder för rekrytering och behovet av motivationsskapande insatser för kortutbildade, bl.a. för att bredda
det lokala utbudet av utbildningar. Tillsammans med
arbetsmarknadsverket har Skolverket besökt ett antal
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kommuner för att ta fram goda exempel på infrastruktur och samverkan, bl a i fråga om rekrytering.
Skolverket har startat ett särskilt projekt för att
stödja kommunerna i deras arbete med rekrytering
av korttidsutbildade. Projektet omfattar i första hand
35 kommuner knutna till Skolverkets Karlstadsenhet, men kommer att sträva efter erfarenhetsutbyte även med andra kommuner i landet.
Den prioriterade målgruppen för validering är
vuxna personer med kort formell utbildning men hög
reell kompetens. Skolverket har främst arbetat med
att implementera validering som ett förändrat sätt att
erkänna kunskaper och kompetenser inhämtade i informella lärmiljöer. I ansökan om statsbidrag för
vuxenutbildning har Skolverket begärt att kommunerna redovisar hur de arbetar med validering eftersom en väl fungerande validering bidrar till en ökad
rekrytering av vuxna med kompletterande utbildningsbehov.
Genom de nya flexibla kursplanerna för sfi får
analfabeter och kortutbildade pensionärer, om de
vill, avsluta sina studier redan efter första kursen i
Sfi, kurs A som syftar till muntlig språkförmåga.
Skolverket fortsätter utvecklingen av nya kursplaner
för grundläggande vuxenutbildning.
Andelen korttidsutbildade studerande, det vill säga
med högst tvåårig gymnasial utbildning, var hösten
1997 66 procent. Våren 1999 var andelen 67 procent
och våren 2002 var andelen 55 procent. Detta kan
jämföras med andelen korttidsutbildade i den totala
befolkningen i åldern 25-64 år som år 2001 var 53
procent.
Höga andelar korttidsutbildade återfinns främst i
de högre åldersgrupperna. Våren 2002 var 8 procent
av de vuxenstuderande på gymnasial nivå 45-49 år,
6 procent var 50-54 år och 7 procent 55 år eller äldre,
vilket kan jämföras med att 24 procent av de studerande var i åldersgruppen 20-24 år. Den låga andelen äldre studerande kan delvis förklaras med att
möjligheten att få ekonomiskt stöd är begränsad i
äldre åldrar.
Bland de yngre studerande (upp till 29 år) är män i
majoritet. Från 30 år är kvinnorna i majoritet.
Kommunerna har under Kunskapslyftsperioden
ökat sina ansträngningar för att motivera vuxna
korttidsutbildade till studier. Samtidigt har ett stort
antal unga sökt till vuxenutbildningen för att komplettera en redan genomgången gymnasieutbildning.
Allt fler vuxenstuderande väljer att läsa enbart karaktärsämnen. Valet av studieinriktning visar på traditionella skillnader mellan kvinnor och män. Kommunernas utbud av utbildning kan ha betydelse för att
motivera kortutbildade till studier. Om kommunen
tydligt informerar om att utbildningen planeras utifrån

individernas önskemål, så bör det positivt påverka
rekryteringen.
Skolverket har genomfört en studie av grundläggande vuxenutbildning i 20 kommuner. En slutsats är
att verksamheten drivs av engagerade lärare, eldsjälar,
och att de studerande överlag är nöjda. Samtidigt
finns stora behov av utveckling i kommunerna. Styrsystemet för vuxenutbildningens ”basutbildningar”,
grundläggande vuxenutbildning, sfi och särvux, har
tillkommit vid olika tidpunkter. Varje del av kommunernas vuxenutbildning, med undantag för sfi, avspeglar utbildning för barn och ungdomar. Styrsystemet är inte enhetligt och uppdelningen i olika
skolformer, med olika kurs- och betygssystem blir ett
hinder för individanpassning av studierna och för
flexibilitet i många kommuner.
Skolverket har också genomfört en studie av alfabetisering i åtta kommuner och denna visar ett stort
behov av utveckling av området. De studerande kommer till verksamheten, sitter av sin tid, upprepar ofta
och skriver gärna av men är i låg grad reflekterande
och medvetna om målet med sina studier. Lärarna har
ett stort engagemang men många känner sig osäkra
och saknar adekvat utbildning. Rektorer och förvaltningschefer är sällan insatta i verksamheten.
För att stimulera och underlätta för kortutbildade
personer att ta del av de offentliga vuxenutbildningsresurserna i syfte att skaffa sig behörighet till yrkesutbildningar eller högre studier, räcker inte enbart
snäva rekryteringsinsatser. Utöver en utökad och samlad information om möjligheter och vägar till kompetensutveckling, utgör en motivationsskapande och
förtroendefull vägledning med möjlighet till validering och erkännande av den vuxnes redan tidigare
förvärvade kunskaper och erfarenheter en viktig väg
in i vuxenstudier. Likaså är utveckling av kursplaner
som möjliggör ett större hänsynstagande till de vuxenstuderandes egna mål och förutsättningar – som skett
inom t ex svenska för invandrare, av betydelse för
kortutbildades inställningar och attityder till studier.
Skolverkets arbete med styrdokument

Skolverket har haft regeringens uppdrag att under
perioden 1998-2002 se över samtliga nationellt fastställda kursplaner. Eftersom detta arbete slutförts
under året och varit ett stort arbete för Skolverket
har vi valt att återrapportera det här.
Under 2002 har Skolverket slutgiltigt fastställt reviderade kursplaner för specialskolan. De nya kursplanerna fokuserar tydligare på elevernas tvåspråkiga
miljö och behov av att utveckla tvåspråkighet. I enlighet med detta har kursplanerna för teckenspråk och
svenska utarbetats i ett helhetsperspektiv, bl.a. med en
gemensam text som behandlar tvåspråkigheten. En

Utveckling och kvalitetsarbete

52

särskild kursplan har fastställts för ämnet modersmål.
Skolverket har också fastställt reviderade kursplaner
för obligatoriska särskolan (träningsskolan och grundsärskolan) samt gymnasiesärskolan. Kursplanerna träder i kraft läsåret 2002/2003 och har föregåtts av ett
omfattande regionalt implementeringsarbete.
När det gäller obligatoriska särskolan har revideringen utgått från grundskolans kursplaner. Syftet
har varit att ompröva de begränsningar som tidigare
präglat kursplanerna för särskolan. Undersökningar
som Skolverket genomfört har visat på att undervisningen i särskolan inte är tillräckligt utmanande. De
nya kursplanerna har utformats så att de innefattar
betydligt större utmaningar, men fortfarande med
möjligheter att anpassa dessa individuellt. Skolformen har även närmats grundskolan genom att grundsärskolans ämnen fått samma benämningar som i
grundskolan. Beslut om strukturer och kursplaner
för gymnasiesärskolans nationella program togs i januari 2002. Kursplanerna gäller för alla kurser som
påbörjas efter 1 juli 2002. De nya kursplanerna är
skrivna i en något annorlunda form än tidigare. De
ansluter inte i lika hög grad till gymnasieskolans
ämnen och kurser som 1995 års kursplaner. De reviderade kursplanerna fokuserar mer på de speciella
behov som utvecklingsstörda elever har. Kursplanerna finns tryckta i två programhäften som sänts ut
till samtliga gymnasiesärskolor i landet.
Under 2000 fastställdes nya kursplaner för grundskolan och gymnasiet. I en enkät som gått ut under
2002 till rektorer och arbetslagsledare inom grundskolan och gymnasiet har ett antal frågor ställts kring
de nya kursplanerna. Svaren visar att 95 % av arbetslagsledarna i grundskolan och alla arbetslagsledarna
i gymnasiet har ett eget exemplar av kursplanen i
det ämne de undervisar. 91 % av arbetslagsledarna i
grundskolan och 93 % i gymnasieskolan uppger att
de är nöjda eller mycket nöjda med Skolverkets information om de nya kursplanerna och betygskriterierna. Bland rektorer i grundskolan och gymnasiet
svarar 92 % respektive 97 % att de är nöjda eller
mycket nöjda med Skolverkets information om kursplanerna. Samtidigt uppger 62 % av arbetslagsledarna i grundskolan och 72 % av arbetslagsledarna i
gymnasiet att de inte fått någon fortbildning i att arbeta med kursplanernas olika delar. Av de tillfrågade
arbetslagsledarna i grundskolan är 86 % av meningen
att det behövs nationella kursplaner, 97 % av arbetslagsledarna i gymnasiet delar denna uppfattning. Av
arbetslagsledarna i grundskolan uppger 78 % att uppnåendemålen i kursplanen är mycket viktiga som
utgångspunkt för planeringen av undervisningen,
motsvarande siffra för gymnasiet är 75 %.
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och andra insatser för lokal skolutveckling. I posten
övrigt ingår ett stort antal mindre poster, de flesta
mindre än en miljon kronor. Exempel på sådana
områden är hälsa och lärande miljön, utveckling av
nutidshistoria och lärakademier.

Utveckling av skolväsende och barnomsorg –
Anslagsredovisning
Återrapporteringskrav: Skolverket skall redovisa hur
anvisade medel på anslaget 25:2 Utveckling av skolväsende och barnomsorg har använts för olika ändamål.
Redovisningen skall fördelas på förvaltningskostnader
och övriga kostnader. Hur de olika satsningarna på
kompetensutveckling under anslagspost 2 har inriktats
och utvecklats skall redovisas särskilt.

Storstadspolitiken
Återrapporteringskrav: Inom ramen för den nationella
storstadspolitiken har staten tecknat lokalt utvecklingsavtal med sju storstadskommuner. Integrationsverket
är huvudansvarigt för en utvärdering av de lokala
utvecklingsavtalen. Arbetet skall ske i samverkan med

Tabell 23 nedan visar hur Skolverket använt medlen
under anslagsposten 25:2:, Kompetensutveckling

Tabell 22 Anslagsanvändning 25:2 budgetåren 2000-2002 (tkr)
Utvecklingsanslaget
år 2001-2002

År

Bidrag

Personalkostnader

Konsultkostnader

Övriga
kostnader

Totalt

25:2:1 Rektorsutbildning

2002
2001

386
31

5 180
3 947

45 394
39 708

753
1 571

51 713
45 257

25:2:2 Kompetensutveckling
och andra utvecklingsinsatser

2002
2001

158 396
159 805

24 258
19 926

82 618
27 642

22 183
20 652

287 454
228 025

25:2:3 Centralt initierat utvecklingsarbete

2002
2001

35 228
31 760

3 619
10 064

3 799
33 703

1 479
10 277

44 125
85 804

25:2:4 Insatser för yrkesutbildning

2002
2001

14 025
4 790

5 188
4 996

13 920
9 341

6 002
6 583

39 135
25 710

25:2:5 Internationalisering

2002
2001

8 582
8 507

643
2 401

1 713
3 479

858
2 764

11 796
17 151

25:2:6 Bidrag till vissa organisationer

2002
2001

15 439
14 460

25:2:7 Fördelas efter beslut av regeringen

2002
2001

4 313
5 186

119

3

3

4 438
5 186

Summa 2002
Summa 2001

236 370
224 539

39 007
41 334

147 446
113 873

31 278
41 847

454 101
421 593

Totalt

460 523

75 161

215 925

72 372

823 981

År

Bidrag

Personalkostnader

Konsultkostnader

Övriga
kostnader

Totalt

A2:1 Rektorsutbildning och
kompetensutveckling

2000

43 163

2 548

47 438

2 879

96 028

A2:2 Utvecklingsarbete

2000

22 421

23 940

25 108

14 471

85 940

A2:3 Insatser för yrkesutbildning

2000

108

A2:4 Genomförande av
tiopunktsprogrammet

2000

48 946

479

1 855

238

51 518

A2:6 Insatser skolväsendets
internationalisering

2000

15 351

2 082

825

1 135

19 393

A2:7 Bidrag till vissa organisationer

2000

11 000

Utvecklingsanslaget 2000

Totalt

140 989

15 439
14 460

108

11 000
29 049

75 226

18 723

263 987
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berörda sektorsmyndigheter. Skolverket skall redovisa på
vilket sätt verket deltagit i utvärderingen.

I arbetet med utvärderingen av de lokala utvecklingsavtalen har Skolverket deltagit dels genom att
bistå Integrationsverket med underlag på nationell
nivå, dels genom att ingå i den referensgrupp som
knutits specifikt till utvärderingsarbetet. Skolverket
har också genom möten och kontakter på handläggarnivå givits möjligheter att diskutera utvärderingens
metod och resultat.
Representanter för Skolverket har deltagit i de konferenser som anordnats med anledning av storstadsarbetet. Verket har skickat både deltagare och talare
till konferenserna. Under hösten har verket etablerat
en dialog med storstadskommunerna och genomfört
en översiktlig kartläggning av genomförda insatser
på skolområdet inom ramen för storstadsarbetet.
Syftet med detta var att utveckla kontakter och ta tillvara erfarenheter från storstadsarbetet i verkets fortsatta utvecklingsarbete.

Samråd med nationella minoriteter
Återrapporteringskrav: Skolverket skall redovisa det
samrådsförfarande som ägt rum under året mellan
Skolverket och representanter för de nationella
minoriteterna i frågor som direkt berör dessa grupper.

Inom Skolverket pågår utvecklingsarbete för att förbättra undervisningen för de nationella minoriteterna.
Arbetet består dels av insatser för kompetensutveckling av pedagogisk personal i förskola och skola, dels
av utveckling av läromedel och utarbetande av ordbaser och lexikon för de olika språken. Utvecklingen
sker i samråd med representanter för minoriteterna.
Till Skolverkets utvecklingsarbete för stöd till undervisning av romer finns knuten en referensgrupp med
representanter från de olika grupperna. Denna referensgrupp diskuterar inriktning och uppläggning av
verkets olika insatser inom området och i samtliga
dessa utvecklingsprojekt är romer delaktiga. För exempelvis språkarbetet finns en samrådsgrupp med översättarna av de olika varianterna av romani chib. Inför

Tabell 23 Fördelade medel, anslag 25:2:2 (tkr)
2002
SIRIS
Nationella prov (provbank, utveckling av prov mm.)
Stipendier för kompetensutveckling av skolans personal
Individuella lärarstipendier
Stipendier till ämneslärarföreningar
Kompetensutveckling av lärare i naturvetenskap och teknik
Kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen
Stöd för projektarbetet i gymnasieskolan
Utveckling av matematikundervisningen
Riktade insatser för resultatutveckling
Riktade insatser för resultatutveckling - metodutveckling
Riktade insatser för systemutveckling
IEA- PIRLS Nioåringar läsförmåga
Skoldatanätet och multimediabyrån, m.m.
Insatser för jämställdhet
Nationell uppföljning
Utveckling av skolbibliotek mm
Läromedel på andra språk samt lexikon
Temaplats Modersmål
Interkulturell undervisning
Romer - kompetesnsutveckling och material
Baltic 21 utbildning
Miljö, utmärkelsen miljöskola m.m.
Övrigt

2 567
33 133
1 788
3 076
1 485
29 156
216
3 253
1 680
117 163
11 377
3 958
3 178
10 156
8 817
3 500
6 295
1 102
3 762
3 217
2 386
3 541
1 897
26 433

Totalt

283 136
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genomförande av olika utbildningssatsningar har
romer svarat för såväl planering som information.
Romer svarar också för framtagning av läromedel och
utveckling av webbplatsen Tema Modersmål –romska.
Kompetensutvecklingen som Skolverket genomför i samarbete med Mitthögskolan, för flerspråkig
personal i förskola och skola, har planerats i samarbete med berörda kommuner, Sameskolan och företrädare för de aktuella minoriteterna. I åtta kommuner i Norrbottens län pågår denna kompetensutveckling som omfattar dels en 5 poängskurs dels en
påbyggnadskurs om ytterligare 5 högskolepoäng.
Utveckling av webbplatserna Tema Modersmål –
meänkieli och samiska har diskuterats med företrädare för grupperna och uppdragen har lagts ut på
Pajala kommun respektive Sameskolan. Motsvarande
webbplats för finska finns redan.
Skolverket samlade företrädare för judiska organisationer, församlingar och kulturinstitutioner och förde samråd om planerade insatser. Detta resulterade i
att utveckling nu pågår med att utarbeta två webbplatser: Kulturfönster – jiddischkultur och Tema
Modersmål – jiddisch. Den senare skall på sikt även
omfatta modersmålet hebreiska.
Personalförstärkningar i skola och fritidshem
Återrapporteringskrav: Enligt förordningen (2001:36)
om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och
fritidshem skall Skolverket betala ut statsbidrag till
kommuner för nämnda syfte. Förutom administration
av utbetalningen ansvarar Skolverket för uppföljning och
utvärdering av hur statsbidraget utnyttjas. Uppföljningen
skall årligen rapporteras i årsredovisningen.

Under budgetåret 2002 har Skolverket betalat ut
statsbidrag med sammanlagt 1 489 725 000 kronor
till kommuner för personalförstärkningar i skola och
fritidshem. Av detta belopp har under första halvåret
betalats ut 490 751 000 kronor och under andra
halvåret 998 974 000 kronor. För administration och
uppföljning har Skolverket använt 386 000 kronor.
Skolverket har bidrags-/läsåret 2002/2003 fördelat 1 998 154 000 kronor i statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem. Med personalförstärkningar avses ökning av antalet heltidstjänster
per 100 elever. Alla kommuner har ansökt och tilldelats bidraget. En sammanställning av uppgifter från
kommunernas ansökningar visar att statsbidraget beräknas finansiera 5 800 tjänster under bidrags-/läsåret. Merparten, 75 procent, av dessa tjänster är
pedagogisk personal.
Uppföljningen av statsbidragen för bidrags-/läsåret 2001/2002 visar att 96 procent av kommunerna
använt bidraget för avsett ändamål. Därför kommer

Tabell 24 Personalförstärkningar 01/02
Verksamhet

Antal tjänster
pedagogisk
personal

Förskoleklass
Grundskola
Särskola
Gymnasieskola
Fritidshem
Övrig personal (alla verksamheter)

-79*
1 222
257
430
161
848

Summa personalförstärkning

2 839

*Den negativa utvecklingen av heltidstjänster i förskoleklassen kan
förklaras av sjunkande elevtal.

Skolverket att hålla inne hela eller delar av 11 kommuners statsbidrag vid utbetalningen i februari 2003.
Summan uppgår till ca. 10,4 miljoner kronor, vilket
motsvarar en procent av de totalt fördelade bidragen
2001/2002. Orsaken är att dessa kommuners kostnader för personalförstärkningar understigit tilldelat
statsbidrag. De kommuner som är föremål för åtgärder i Kommundelegationen samt Bostadsdelegationen är genom regeringsbeslut undantagna från kravet
på ökad personaltäthet. I dessa kommuner skall bidraget enligt regeringen kunna användas till att motverka minskningar av personaltätheten som annars
vore nödvändiga. En stor andel, 2/3 av dessa kommuner har emellertid använt bidraget till att höja
personaltätheten.
Totalt har statsbidragit lett till att 2 839 heltidstjänster tillskapats under det första bidragsåret, 2001/
2002. Av dessa utgörs 70 procent av pedagogisk personal och 30 procent övrig personal såsom elevvårdspersonal, elevassistenter m.fl. Förstärkningarna
har huvudsakligen riktats mot grundskolan. Personalförstärkningarna i denna verksamhetsform uppgår
till 1046 heltidstjänster. I gymnasieskolan uppgår
förstärkningarna till 430 heltidstjänster pedagogisk
personal. Totalt har 848 heltidstjänster av övrig personal kommit skola och fritidshem till del.
Rektorsutbildning
Återrapporteringskrav: Regeringsbeslut 1998-05-28 med
uppdrag till Statens skolverk om kompetensutveckling
av skolledare. Uppdraget skall redovisas i kommande
årsredovisningar.

De dokument som reglerar uppdraget mellan uppdragsgivaren Skolverket och de åtta anordnarna, sju
universitet och Rektorsutbildningen i Stockholm
(Skolverket) är Skolverkets riktlinjer för statens befattningsutbildning för rektorer, 2001-02-06, samt
överenskommelsen med varje utbildningsanordnare.
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Tabell 25 Fördelning av bidragen

Projektbidrag efter ansökan
Bidrag till högskolekurser
Resor och logi för deltagare i högskolekurser
Utveckling av nätverk
Kostnader för administration, uppföljning
och utvärdering mm.
Summa

Under senhösten 2001 och våren 2002 ägnade utbildningsanordnarna mycket arbete åt att analysera
och tolka målen och omsätta dessa i konkreta utbildningshandlingar. Under denna process har Skolverket
medverkat som pådrivare och stöd. I samband med
detta har Skolverket bland annat betonat Rektorsutbildningens ansvar för att det skall leda till skolutveckling då rektor går utbildningen.
För år 2002 uppgick kostnaderna för rektorsutbildningen till 51,7 miljoner kr. Utbildningen har effektiviserats genom att fler rektorer deltar i utbildningen,
1554 rektorer totalt vid de åtta utbildningarna jämfört med år 2001 då ca 1463 rektorer deltog. Kostnaden har ökat marginellt under senare år. Denna
kostnad utgör knappt två tredjedelar av de totala utbildningskostnaderna. Huvudmännen bekostar en
dryg tredjedel, dvs. internat och kurslitteratur.
Under året har Skolverket tagit fram och låtit trycka
en informationsskrift om den nya befattningsutbildningen för rektorer. Skriften har översatts till fyra
språk, engelska, tyska, franska och spanska.
Kommentarer
Under hösten 2002 har Skolverket utformat en strategi för uppföljning och utvärdering av rektorsutbildningen. En första avstämning av hur anordnarna
hanterar uppdraget sker i februari 2003. Utbildningsanordnaren skall kontinuerligt följa upp och utvärdera sina utbildningshandlingar samt lämna en årsredovisning till Skolverket.
2003 skall den första årsredovisningen lämnas. Tillsammans med rektorsutbildningens egen kvalitetsredovisning ger den Skolverket möjlighet att granska
och bedöma anordnarnas utbildningshandlingar
kopplat till de tilldelade medlen. Under våren 2003
kommer Skolverket att i dialogform återkoppla till
varje anordnare. Dialogen kommer att fokusera på utbildningens kvalitet och likvärdigheten mellan anordnarna.

Kostnader
1999-2002
(mkr)

Berörda
1999-2002
(antal personer)

Kostnader
2002
(mkr)

41
29,3

16 000
4 800
(5p-kurser)

8,6
17,2

1,1
1

0,37
0,57

3,4
75,8

2,46
20 800

29,2

Efterfrågan på utbildningen är stor. Ett skäl till
detta är att omsättningen på rektorer är ganska hög.
Utbildningen har ett mycket gott anseende och många
skolhuvudmän önskar få sina nytillträdda rektorer
utbildade så snart som möjligt. Varje år strävar Skolverket efter att utbildningsanordnarna skall öka intaget
för att undvika en kösituation. Kön som finns idag
vid alla utbildningar innebär att de rektorer som anmäls till utbildning idag, inte kan beredas plats förrän våren eller hösten 2004. Denna situation är otillfredsställande.
Med utgångspunkten att även lärare är ledare –
ledare för sina elevers lärande – har rektorsutbildningen ett uppdrag som handlar om att påverka lärarutbildningarna så att ledarinslag kommer att ingå i
lärarutbildningen. Hittills har inte rektorsutbildningarna varit särskilt framgångsrika när det gäller att få
acceptans för detta hos lärarutbildningarna. Även om
olika vägar prövas och en del kontakter är etablerade återstår mycket arbete.
Kompetensutveckling av lärare inom
naturvetenskap, teknik och miljö
Återrapporteringskrav: Regeringsbeslut 1999-03-11 om
kompetensutveckling av lärare i naturvetenskap, teknik
och miljö. Uppdraget skall redovisas i kommande årsredovisningar.

Skolverket har under perioden 1999-2002 använt
och fördelat 75,8 miljoner kronor för kompetensutveckling av lärare inom naturvetenskap, teknik
och miljö. Användningen av medlen skall avse en
höjning av den grundläggande ämnesmässiga kompetensen upp till 20 poäng samt utveckling av den
didaktiska kompetensen av lärare i dessa ämnen.
År 2002 har stödet riktats till fortsättning och
breddning av insatser som tidigare beviljats medel
samt till högskolor och nationella centra för utveckling och genomförande av poänggivande kurser.
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Totalt har 29,2 miljoner kronor använts under 2002.
Totalt har 41 miljoner kronor fördelats som projektbidrag, efter ansökan mellan 1999-2002 (8,6 miljoner kr år 2002). Av de cirka 530 ansökningarna har
53 procent beviljats statligt stöd. Flest ansökningar
inkom år 2001 (327 st.). En huvuddel av ansökningarna kommer från skolor (60 procent), medan kommuner står för 28 procent och högskolorna för tio procent. En stor andel, cirka 19 miljoner kronor har tilldelats kommuner efter ansökan, skolor har tilldelats
13 miljoner kronor och högskolor cirka 10 miljoner
kronor.
En uppföljning visar att insatserna berört cirka
16 000 lärare. Den helt övervägande delen, 96 procent, av bidragen har fördelats till insatser riktade mot
personal i förskolan, förskoleklassen eller grundskolan. Samverkansprojekt mellan olika verksamheter
förekommer frekvent. Lite mer än hälften av projekten riktar sig till personal både i förskoleklassen och i
grundskolan. Ungefär 25 procent av insatserna berör
personal verksam i grundskolan. Gymnasieskolan har
i mycket begränsad omfattning fått del av bidraget.
Efterfrågan på högskolornas tjänster har varit stor.
Av medlen har 71 procent fördelats till projekt där
högskolor ingått som en, eller en av flera anordnare.
Även stiftelser, företag och konsulter har anlitats i
hög utsträckning, mestadels inom ramen för mindre
projekt. Efterfrågan på insatser inom miljöområdet
har varit liten under de två första åren. Sedan 2001
har stiftelsen Håll Sverige Rent aktivt medverkat till
att ett ökat antal insatser inom miljöområdet har
genomförts.
Få industrikommuner har ansökt om och beviljats
medel i förhållande till antalet verksamma pedagoger i dessa kommuner. Samma förhållande gäller
landsbygds- och glesbygdskommuner. Storstadskommuner, förortskommuner, större städer och me-

delstora städer har tilldelats relativt sett mer bidrag
än övriga kommungrupper.
Totalt 283 projekt har beviljats bidrag 1999-2002.
En stor del av insatserna (47 procent) har skett inom
det bredare insatsområdet ”naturvetenskap, teknik
och miljö”. Miljöområdet är det näst största området
med 84 beviljade ansökningar (30 procent). För områdena ”naturvetenskap” och ”teknik” är motsvarande andelar sju respektive elva procent av beviljade
ansökningar.
Till nätverksbyggande inom det nya teknikprogrammet har sammanlagt en miljon kronor använts.
Skolverket har använt 29,3 miljoner kronor till utveckling och genomförande av grundläggande högskolekurser för verksamma pedagoger inom det naturvetenskapliga området, främst teknik och naturvetenskap, men även inom miljö, kemi och bioteknik.
Mellan 1999-2002 har cirka 4 800 pedagoger deltagit i
någon av de 5p-kurser som anordats över hela landet.
I särskilt syfte att öka möjligheterna för lärare med
långa reseavstånd att delta i olika kurser har Skolverket 1999-2002 använt 1,1 miljoner kronor som bidrag till kursdeltagarnas kostnader för resor och logi.

Diagram 6: Bidrag och andel av rikets personal
per kommungrupp

Diagram 7: Ansökningar och beviljade insatser
per insatsområde

Kommentarer
En effektstudie av kompetensutvecklingen i teknik
har påbörjats och kommer att slutföras under 2003.
Preliminära resultat visar att tre av fyra kursdeltagare är kvinnor. I genomsnitt har deltagarna tjänstgjort 18 år i skolan. Sex av tio har hela eller har del
av sin tjänst i grundskolan, med tyngdpunkt mot de
lägre åren. Ungefär en tredjedel av deltagarna tjänstgör i förskola och fritidshem.
Drygt 40 procent undervisar i ämnet teknik. Frånräknat kurstiden har deltagarna i genomsnitt ägnat en
dag per år till kompetensutveckling inom området
teknik de senaste tre åren. Endast 15 procent anger att
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det pågår lokalt utvecklingsarbete med inriktning på
teknik. Inte heller andra former av kompetensutvecklingsinsatser förekommer i särskilt hög utsträckning –
endast 29 procent av kursdeltagarna anger att sådana
insatser förekommer parallellt med kursen.
Teknikundervisningen planeras och genomförs
främst av enskilda lärare tillsammans med arbetslaget.
Diskussionerna handlar i mycket liten utsträckning
om strävans- och uppnåendemål för ämnet utan oftare
om ämnets innehåll, organisation och om elevernas
synpunkter. Resultaten indikerar emellertid att skolledningen normalt inte i någon större utsträckning är
involverad i planeringen av undervisningen. En av tio
anger att planering och undervisning hanteras av en
särskild teknikansvarig lärare. Lite mer än hälften
anger att teknikundervisningen sker i tematisk eller
ämnesövergripande form. Praktiska försök är vanligt
förekommande inslag i undervisningen.
Deltagarnas förväntningar på teknikkurserna verkar
i stor utsträckning ha infriats. Svaren indikerar att
det i särklass viktigaste motivet till deltagande i kursen var att utveckla den praktiska vinkeln på teknikundervisningen. Att utveckla ett förråd av idéer att
använda i undervisningen samt att lära sig genomföra enklare försök och experiment rankades mycket
högt. Möjligheten till erfarenhetsutbyte tycks ha verkat motiverande. Deltagarna instämmer generellt
sett i mycket hög grad med alla föreslagna motiv till
deltagande i kursen.
Resultaten pekar således på att deltagarna inte varit
ute efter att utveckla någon enskild aspekt av sin
teknikundervisning, utan hoppats på en bredare impuls. Kursen verkar ha svarat mot behovet av en bred
kompetenshöjning inom ämnesområdet. En stor del,
75 procent, anger att deras deltagande i kursen inneburit att de har förändrat sin undervisning i teknikämnet. Spridningseffekterna är lite svårare att värdera, men 42 procent av deltagarna anger att teknikundervisningen även förändrats på andra delar av
skolan. Deltagande i kursen verkar således ha haft en
märkbar effekt i detta avseende.

Tabell 26 Andel (%) av de lärare som genomfört grundskolans ämnesprov för år 5 och år 9 som anser
att de har haft stor/viss nytta av proven

Ämnesprov
Ämnesprov
Ämnesprov
Ämnesprov
Ämnesprov
Ämnesprov

i
i
i
i
i
i

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

2000

2001

2002

92
98
90
85
80
79

92
97
90
88
86
82

93
98
91
90
88
82

Deltagarna står emellertid ganska dåligt rustade för
att vidmakthålla uppnådda resultat och nå en fortsatt
utveckling av undervisningen. Endast tio procent deltar i något nätverk med teknikundervisning som tema.
Som tidigare nämnts förekommer diskussioner om
tekniken främst i arbetslaget. Den ringa förekomsten
av lokalt utvecklingsarbete inom ämnesområdet är
ytterliggare en faktor som kan bidra till att kursens
effekter riskerar att klinga av snabbt.
Nationella provsystemet
Återrapporteringskrav: Regeringsbeslut 1999-09-23 med
uppdrag till Statens skolverk om ett nationellt provsystem.
Uppdraget skall redovisas i kommande årsredovisningar.

Under 2002 har Skolverket fortsatt att utveckla och
tillhandahålla det nationella provsystemet. Diagnosmaterialen för grundskolan har reviderats i riktning
mot att kunna gälla för de tidiga respektive senare
skolåren istället för som tidigare skolår 2 respektive
skolår 7. Materialet i svenska och svenska som andraspråk var färdigt i maj 2002. Materialen i svenska och
matematik för skolåren 6 – 9 beräknas vara klara
under våren 2003. Nya ämnesprov för skolår 5 och 9
producerades till 2002. Beträffande de nationella
kursproven för den gymnasiala utbildningen gäller
samma regler som tidigare år. Det innebär bl.a. att
det är obligatoriskt för lärarna i gymnasieskolan att
använda proven, medan det fortfarande är frivilligt i
den kommunala vuxenutbildningen.
Utvecklingen av material i Skolverkets provbank
har fortsatt. Förutom material i matematik, biologi,
tyska, franska och prov för program med yrkesämnen
finns numera självbedömningsmaterial i engelska
samt icke sekretessbelagda prov i svenska för invandrare (sfi). Därutöver utprövas ett material i Hem- och
Konsumentkunskap för grundskolan samt ett material
för att pröva demokratisk kompetens.
Framtagningen av proven har skett genom upphandling av tjänster från universitet och högskolor
och utformningen är ett resultat av ett nära samarbete
mellan ansvariga på Skolverket och verksamma vid
respektive institution. I arbetet är lärare, lärarutbildare, forskare m.fl. involverade.
Kommentarer
Tabell 26 visar andel i procent av de lärare som
genomfört grundskolans ämnesprov som anser att de
har haft stor/viss nytta av proven.
I anslutning till proven i den gymnasiala utbildningen besvarade lärare enkätfrågor som dels handlade om i vilken utsträckning proven påverkade olika
inslag i utbildningen, dels i vilken utsträckning proven
konkretiserade styrdokumenten för skolan. Provens

Övrig återrapportering

60

påverkan på betygssättningen i de redovisade kurserna har genomgående minskat och det är fortfarande provet i svenska kurs B som påverkar minst. Samtidigt kan man konstatera att provet i svenska kurs B
påverkar val av innehåll i undervisningen i högre
grad relativt övrig påverkan i svenska än vad som är
fallet beträffande engelska och matematik.
Från och med 2002 ges inga instruktioner för ett
sammanfattande provbetyg i svenska och engelska
utan endast betyg på olika delar av provet. Lärarna
får själva bestämma hur provresultaten skall sammanfattas. Detta gäller såväl gymnasieskolan som
grundskolan.
Ett viktigt inslag i provverksamheten är de bedömningsunderlag som följer med respektive prov och
diagnosmaterial. Det är i dessa Skolverket har möjlighet att i kvalitativa termer diskutera elevernas prestationer gentemot uppställda mål. Enkätsvaren tyder
på att lärarnas förtrogenhet med rådande sätt att definiera och bedöma kunskaper generellt sett har ökat
tack vare proven och de diagnostiska materialen i det
nationella provsystemet.
Resultatet bekräftar bilden av att nationella prov
bedöms som ett viktigt stöd vid bedömningen av elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. En
relativt stor grupp anser att det nuvarande provsystemet täcker tillräckligt många ämnen och år.
Nordiskt samarbete kring små yrkesämnen
Återrapporteringskrav: Regeringsbeslut 2000-08-17
med uppdrag till Statens skolverk angående nordiskt
samarbete kring små yrkesämnen. Uppdraget skall
redovisas i årsredovisningen.

Skolverket har regeringens uppdrag att öka kännedomen om möjligheterna att bedriva studier inom
olika små yrkesområden i de nordiska länderna.
Uppdraget grundar sig på projektet ”Nordiskt samarbete om små yrkesfag 1993 – 1997”. Projektets
slutrapport (1999) innehöll en förteckning över utbildare i de nordiska länderna och förekommande för-

kunskapskrav för 36 olika hantverksyrken.
Skolverket har i samarbete med stiftelsen Hantverk
& Utbildning reviderat och uppdaterat rapporten.
Vidare har ordningsföljden lagts om så att den svenska
yrkesbenämningen kommer först och därefter de övriga olika nordiska yrkesbenämningarna. Den reviderade rapporten har lagts ut på www.skolverket.se/
internationellt/studera i andra länder. Den har vidare
tillkännagivits till Sveriges vägledarförening.
Under arbetet med att överföra rapportens innehåll till en sökbar databas har regeringsuppdraget att
inrätta ett nationellt centrum för yrkesutbildning
(NRP) nått Skolverket. Det har medfört att den sökbara databasen flyttats över och ingår nu som en del i
det söksystem som byggs upp inom NRP.
Kompletteringsubildning till lärare
Återrapporteringskrav: Regeringsbeslut 2000-11-30
med uppdrag till Statens skolverk om kompletteringsutbildning till lärare. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen.

Skolverket fick i november 2000 uppdrag att med
utbildningsstart under år 2001 upphandla kompletterande lärarutbildning. Skolverket gjorde en upphandling med sex universitet och högskolor och utbildningen startade under hösten 2001.
Fördelning av antal registrerade studerande per
termin och uppdelat mellan de olika utbildningsorterna framgår av tabell 28. Här framgår också antal
examinerade poäng.
Det största antalet utbildningar har påbörjats inom
praktisk pedagogisk utbildning, med sammanlagt 81
studerande och inom svenska/samhällsorienterande
utbildning med naturvetenskapliga inslag, med totalt
53 studerande. Andra relativt frekventa utbildningar
har varit språk och kultur i olika kombinationer, matematik/naturorienterande utbildningar av olika slag
samt läs-, skriv- och matematikinlärning för förskollärare och fritidspedagoger.
I uppdraget ingick också att genomföra mentorsut-

Tabell 27 Lärarlagsledarnas bedömning av nationella prov och diagnosmaterial.
Andel (%) av grundskolepanelernas lärarlagsledare

Ämnesproven år 9
Ämnesproven år 5
Diagnosmaterialet F-5
Diagnosmaterialet 6-9
Även i andra ämnen än nuvarande (svenska, engelska, matematik)
Även för andra år än de nuvarande (år 5 och år 9)

Mycket
viktigt

Ganska
viktigt

Ganska
oviktigt

Inte alls
viktigt

63
49
50
55
22
25

31
42
44
36
19
22

6
6
6
10
31
34

0
3
0
0
28
19
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bildning för personer som var avsedda att handleda
de studerande på deras arbetsplatser. Mentorsutbildningen har genomförts vid Karlstads universitet och
fortsätter inom ramen för den särskilda lärarutbildningen (SÄL). Totalt har cirka 40 studerande genomfört dessa utbildningar.
Utveckling av såväl nya som gamla kurser pågår vid
samtliga utbildningsorter. Exempel på kurser är
Språket och kulturen för tidigare åldrar, olika ämnesdidaktiska kurser, Läraren i samhället och hela utbildningar som ger den nya lärarexamen. Utöver sedvanlig kursutveckling har satsningar också gjorts på bl.a.
webbaserad undervisning, uppföljning av verksamhetsförlagda delar samt olika former av distansutbildning. I mentorsutbildningen finns numera en
nationell mentorsgrupp som tillsammans utvecklar
kursen med bland annat videoinspelningar kring
samtalsmetodik som lätt kan distribueras.
Kommentarer
Den kompletterande lärarutbildningen har tagits emot
positivt av såväl de studerande som av lärarutbildarna.
Det är få avhopp och där sådana skett har det som
regel varit till den efterföljande särskilda lärarutbildningen. Utbildningen fortsätter enligt planering
till och med 2003.
De nationella värdegrundscentrumen
Återrapporteringskrav: Enligt regeringsbeslut 2002-06-13
om medel till de nationella värdegrundscentrumen,
vid Umeå universitet, Ersta Sköndal och Göteborgs
universitet, skall respektive verksamhet särredovisas
i Skolverkets årsredovisning.

Värdegrundscentrum vid Umeå universitet
Värdegrundscentrum vid Umeå universitet (VGC)
ägnade första verksamhetsåret 2001 främst åt kartläggning av forskningsläget samt uppbyggnad av
centrumets värdegrundsarbete. Under 2001 och 2002
har sammanlagt 15 konferenser och seminarier anordnats på olika orter. Konferenserna har haft teman

som mobbning, rasism, etik, mångkulturalitet och
jämställdhet. Konferenserna har fungerat som mötesplatser för skolor, kommuner och universitet/högskolor, som ett led i kompetensutvecklingen och i arbetet med att göra forskning tillgänglig. Samtidigt
har lokala behov och intressen identifierats. Skolverket liksom antimobbningsprojektet Tillsammans
har haft möjlighet att presentera sitt arbete och sitt
synsätt på frågorna vid dessa tillfällen.
I november 2002 genomfördes en nationell konferens om utsatthet. VGC har också, på uppdrag från
Nordiska Ministerrådet, under hösten 2002 genomfört
sex nordiska konferenser inom området. Samtliga
konferenser och seminarier har dokumenterats. VGC
har vidare byggt upp en webbplats som bl.a. innehåller information om pågående skol- och forskningsverksamhet. VGC har skapat ett nationellt nätverk av
kontaktpersoner inom värdegrundsområdet avseende
skolor och kommuner, samt ett nationellt nätverk som
avser universitet och högskolor. Ett tredje nätverk har
etablerats under hösten 2002, i form av lärare/forskare från högskolor och universitet som inlett forskarcirkel/seminarieverksamhet för lärare på olika orter i
landet.
En modell som också prövats är att erbjuda handledning till pågående värdegrundsarbete. VGC har
inlett utbildningen av kommunala resurspersoner i
jämställdhet och genusvetenskap. En utbildningssamordnare har anställts och kursplaner har godkänts.
Slutligen har VGC tilldelats medel för forskning
inom området från Vetenskapsrådet.
VGC menar att centrumet lyckats etablera sig
under de två år som centrumet funnits. Genom de
olika aktiviteterna har olika samarbetsformer prövats
och olika nätverk har bildats. VGC uppger vidare att
deras medverkan i allt högre utsträckning efterfrågas.

Värdegrundscentrum vid Ersta Sköndal
2001 ägnades främst åt uppbyggnad av organisationen
i samarbete med Umeå universitet. Under 2002 har
konferenser och seminarier genomförts. Två konferen-

Tabell 28 Antal registrerade studerande per termin och examinerade poäng
Utbildningsort
Göteborgs universitet
Högskolan Jönköping
Karlstads universitet
Malmö högskola
Lärarhögskolan i Stockholm
Umeå universitet
Totalt

Ht 01

Vt 02

Ht 02

S:a poäng

94
53
1
47
65

79
53
4
41
57
6

77
53
2
47
57
5

1 553
753
23
924
550
90

260

240

241
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ser anordnades med temat Värdegrund i teori och
praktik, Skola och forskning i samverkan. Målgruppen
var rektorer, lärare, elevvårdsteam, fritidspersonal
m. fl. Syftet var att höja skolväsendets kunskapsbas
och kompetens samt göra forskningen tillgängligare
inom värdegrundsområdet. Som en fortsättning på
dessa konferenser anordnades två seminarieserier
under hösten 2002. Seminarieserierna fokuserade särskilt på sambanden mellan lärande, demokratisk kompetens och hälsa samt etik och livsfrågor.
Ersta Sköndal Högskola har dessutom på Skolverkets uppdrag genomfört en fördjupad genomgång och analys av generella faktorer för och samband mellan lärande, demokrati/värdegrund och
hälsa, i både forskning och skolors praktik.
Ersta Sköndals högskola bedömer att verksamheten bidragit till att lokalt utvecklingsarbete inom
området kommit till stånd.

Värdegrundscentrum vid Göteborgs universitet (CEVS)
Målet för verksamheten är att främja forskning, utbildning och långsiktig kompetensuppbyggnad i värdegrundsfrågor, vilket sker i nära samverkan med
skolor, universitet, kommuner, Skolverket, regionala
samverkansorgan, museer m.fl. Verksamheten under
2000-2002 har i hög utsträckning handlat om uppbyggnad och inriktats mot att skapa kontaktytor
mellan skolans verksamhet och forskning.
Verksamheten har organiserats i s.k. kunskapslag. I
kunskapslagen arbetar lärare, skolledare, forskare,
lärarutbildare och doktorander tillsammans. Kunskapslagen utgör en resurs och ett stöd för skolan och
andra aktörer inom området genom bl.a. seminarier,
kurser, föreläsningar, rapporter och konferenser.
Kunskapslag finns kring t.ex. barnkonventionen,
Förintelsen och ursprungsbefolkningar. Ett nätverk
angående rasism, främlingsfientlighet och diskriminering har också etablerats. CEVS har genom kunskapslagen bl.a. erbjudit skolor och lärare utbildning
inom de olika områdena, tagit fram material och
läromedel samt genomfört seminarier för bl.a. lärarstuderande.
Under åren 2000-2002 har fem värdegrundskurser,
i huvudsak påbyggnadskurser för lärare och skolledare, och tre seminarieserier, pågått. Kurserna har
bl.a. fokuserat ledarskap och värdegrund samt värdegrunden med utgångspunkt i Förintelsen. I samverkan med regionala högskolor och universitet och har
riktat sig till personal i grund- och gymnasieskolan.
Vidare har under 2002 planeringsarbete pågått för
utbildningen av resurspersoner i jämställdhet. Bland
annat har kursplaner fastställts och information spridits till kommuner och skolor om utbildningen.
Centrumet bedömer att mycket av verksamheten

som bedrivits under de senaste två åren nu kommit
att integreras i såväl skolans som universitetens verksamhet på ett fruktbart sätt. Mycket arbete återstår
dock och verksamheten måste präglas av långsiktighet och kontinuitet. CEVS arbetar t.ex. fortlöpande
med att integrera värdegrundsperspektivet i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.
CEVS kommer under 2003 att vidareutveckla sin
seminarie- och konferensverksamhet och de olika kunskapslagen/nätverken. Bland annat planeras, tillsammans med Göteborgsregionen, den s.k. Demokrativeckan under 2003 för ungdomar i gymnasieskolan. Utbildningen av resurspersoner i jämställdhet startar våren 2003 och omfattar 10 poäng. Undervisningen bedrivs av lärare verksamma vid filosofiska
institutionen vid Göteborgs universitet. Parallellt med
utbildningen kommer, på uppdrag av Skolverket,
medel att fördelas till lokalt arbete som syftar till att
stärka flickors självförtroende.
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Resultaträkning (tkr)
02-01-01
02-12-31

01-01-01
01-12-31

614 660
18 748
7 951
9 576

533 121
14 640
5 021
7 012

650 935

559 794

264 985
38 581
341 821
770
8 752

233 350
22 594
297 061
694
7 517

654 909

561 216

-3 974

-1 422

8 847 435

4 654 142

6

110

719

7

-8 847 545

-4 654 860

0

0

-3 974

-1 422

Not
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

1
2
3

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

4
5

Summa
Verksamhetsutfall
Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för
finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för
finansiering av bidrag
Lämnade bidrag
Saldo
Årets kapitalförändring

8
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Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR

Not

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer mm

02-12-31

01-12-31

0
15 910

4
14 787

15 910

14 791

Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar

2 045
11 886
47

1 760
11 169
530

Summa fordringar

13 978

13 458

9 279
364

4 751
1281

9 642

6 031

Summa materiella anläggningstillgångar

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Övriga upplupna intäkter

9

10
11

Summa periodavgränsningsposter
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

-194 326

-100 025

Summa avräkning med statsverket

12

-194 326

-100 025

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

13

224 740

131 506

244 740

131 506

69 944

65 761

-19 685
-3 974

-18 263
-1 422

-23 660

-19 685

15 263
13 029
20 840
6 919

14 791
14 137
22 534
5 468

56 050

56 930

22 891
14 662
37 553

19 851
8 665
28 516

69 944

65 761

Summa kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

14
8

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

15

Summa skulder m m
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Summa periodavgränsningsposter
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

16
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Finansieringsanalys (tkr)
2002
DRIFT
Kostnader

Not 29

Finansiering av drift
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Övriga intäkter

-646 157

614 660
18 748
7 951
9 576

Summa medel som tillförts för finansiering av drift
Ökning (-) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från drift

INVESTERINGAR
Investeringar i materiella tillgångar

-553 699

533 121
14 640
5 021
7 012
650 935

559 794

-4 131
5 469

-4 641
14 913

6 116

16 367

-9872

Summa investeringsutgifter
Finansiering av investeringar:
Lån från Riksgäldskontoret
- amorteringar
Försäljning av anläggningstillgångar
- därav medel som tillförts statsbudgeten

2001

-7 236
-9 872

9 206
-8 734

-7 236

7 236
-7 517

Summa medel som tillförts för finansiering
av investeringar

472

-281

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder

846

-593

-8 554

-8 110

Kassaflöde till investeringar

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag
Förändringen av kortfristiga fordringar och skulder

-8 847 545
1 370

Utbetalningar i transfereringsverksamhet
Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statsbudgeten för
finansiering av bidrag
Medel som erhållits från andra myndigheter
förfinansiering av bidrag
Summa medel som tillförts för finansiering
av transfereringsverksamhet
Kassaflöde från transfereringsverksamhet

-4 654 860
2 714
-8 846 174

8 847 435

-4 652 146

4 654 142

110

719
8 847 545

4 654 860

1 370

2 714

Förändring av likvida medel

-1 068

10 971

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början

31 482

20 510

93 233
-94 302

-46 248
57 220

Summa förändring av likvida medel

-1 069

10 971

Likvida medel vid årets slut

30 414

31 482

Ökning (+) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret
Minskning (-) av avräkning med statsverket
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Redovisning mot anslag (tkr)
Anslag

25 1

Ramanslag
Statens skolverk

25 2

Not

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

10 415

356 576

-1 024

0

365 967

349 744

16 223

Ramanslag
barnomsorg

96 430

493 629

-25 032

0

565 027

447 746

117 281

25 2

001, Ramanslag
Rektorsutbildning

2 958

50 000

-1 518

0

51 440

51 107

333

25 2

002, Ramanslag
Kompetensutveckling
och andra insatser för
lokal skolutveckling

18

64 903

283 629

-64 124

0

284 408

283 136

1 272

25 2

003, Ramanslag
Centralt initierat
utvecklingsarbete

19

2 468

50 000

-221

0

52 247

43 602

8 645

25 2

004, Ramanslag
Gymnasieskolan

20

15 000

40 000

-13 800

0

41 200

38 605

2 595

25 2

005, Ramanslag
Internationalisering

21

6 660

20 000

-6 055

0

20 605

11 679

8 926

25 2

006, Ramanslag
Bidrag till vissa organisationer

22

730

15 000

-280

0

15 450

15 245

205

25 2

007, Ramanslag
Fördelas efter beslut
av regeringen

3 711

35 000

60 966

0

99 677

4 372

95 305

25 3

Ramanslag
23
Forskning inom skolväsendet

2 085

33 903

0

35 988

31 318

4 670

25 7

003, Ramanslag 2001
Pedagogisk forskning

377

0

25 8

002, Ramanslag
Särskilda insatser på
skolområdet

0

163 293

25 10 Ramanslag
Maxtaxa i barnomsorg m m

17

Ingående
Årets tillFördelade Indrag- Totalt disöverförings- delning enligt anslagsning
ponibelt
belopp
regleringsbrev belopp
belopp

377

24

4 623

25

158 670

3 900 000

0

153 644

9 649

3 900 000 3 881 472

18 528

25 11 Ramanslag
26
Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

8 661

1 500 000

0

1 508 661

1 490 112

18 549

25 12 Ramanslag
Bidrag till viss verksamhet
motsvarande grundskola
och gymnasieskola

7 838

120 056

0

127 894

115 715

12 179

7 506

20 516

0

28 022

21 006

7 016

25 12 001, Ramanslag
utbildningar

27
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Anslag

Not

belopp

Utgående
överföringsbelopp

332

99 540

0

99 872

94 709

5 163

3 731

82 630

0

86 361

84 226

2 135

25 13 001, Ramanslag
Bidrag till den särskilda
vuxenutbildningssatsningen

1 984

66 410

0

68 394

67 961

433

25 13 002, Ramanslag
Ersättning till distansinstitut

179

5 220

0

5 399

5 319

80

25 13 003, Ramanslag
Europaskolorna

1 568

11 000

0

12 568

10 946

1 622

25 15 Ramanslag
Bidrag till viss verksamhet
inom vuxenutbildningen

54 472

167 377

-16 849

203 500

141 279

62 221

25 15 001, Ramanslag
Statsbidrag till kompletterande
utbildningar

0

126 243

0

126 243

113 013

13 230

25 15 002, Ramanslag
utbildningar

0

7 365

0

7 365

7 365

0

25 15 003
Försöksverksamhet och
utvecklingsarbete inom
vuxenutbildningsområdet

0

21 269

0

19 769

9 344

10 425

25 15 004, Ramanslag 2001
Särskilt stöd till vuxenutbildning

42 251

0

-16 849

25 402

1 656

23 746

25 15 005, Ramanslag
Utveckling av svenskundervisning för invandrare
och validering

12 221

12 500

0

24 721

9 901

14 820

25 16 001, Ramanslag 2001
Administration av den
särskilda vuxenutbildningssatsningen

22

0

0

22

0

22

25 17 Ramanslag
Bidrag för den särskilda
vuxenutbildningsinsatsen

-208 723

3 059 656

0

2 850 933 2 766 820

84 113

25 17 001, Ramanslag
Bidrag till den särskilda
vuxenutbildningssatsningen

-208 723

2 702 156

0

2 493 433 2 409 427

84 006

25 17 002, Ramanslag
Bidrag till för utveckling av
vuxenutbildning för
utvecklingsstörda

0

7 500

0

7 500

7 490

10

25 17 003, Ramanslag
Lärande

0

350 000

0

350 000

349 903

97

25 12 002, Ramanslag
mm
25 13 Ramanslag
Bidrag till undervisning
i utlandet

28

Ingående
Årets tillFördelade Indrag- Totalt disöverförings- delning enligt anslagsning
ponibelt
belopp
regleringsbrev belopp

-1 500

Utgifter
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Sammanställning över väsentliga uppgifter (tkr)
1998

1999

2000

2001

2002

Låneram i Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

12 700
10 710

14 900
13 622

15 400
15 072

14 900
14 791

18 600
15 263

Kontokredit hos Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

40 573
0

56 720
0

61 848
0

45 538
0

83 462
0

Ränteintäkter på räntekonto
Räntekostnader på räntekonto

4 233
0

5 217
0

7 535
0

7 008
0

9 576
0

Avgiftsintäkter
Skolverket
Skolutveckling
Genomf av skolreformer
Fortbildning
Summa

6 539
310
18
7
6 874

8 836
1 263
0
0
10 099

6 041
1 480
0
0
7 521

13 276
1 364
0
0
14 640

17 456
1 292

Beräknade avgiftsintäkter
enligt regleringsbrevet

5 100

5 800

7 000

0

0

Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad

316 296
256 714

129 298
73 855

122 564
43 455

307 441
208 701

110 332
0

25:1 Skolverket
Utgående saldo
Intecknade av framtida åtaganden

25 182
8 000

22 271
0

-3 494
0

10 415
0

16 223

25:2 Skolutveckling
Utgående slado
Intecknade av framtida åtaganden

31 501
17 472

159 750
29 460

166 409
86 387

96 430
110 879

117 081
62 209

25:3 Forskning
Utgående saldo
Intecknade av framtida åtaganden

177
177

148
148

74
0

2 958
0

4 670

25:7 2001 Pedagogisk forskning
Utgående saldo
Intecknade av framtida åtaganden

-

-

-

377
0

0
0

25:8 Särskilda insatser
på skolområdet
Utgående saldo
Intecknade av framtida åtaganden

5 214
0

9 543
0

8 997
0

4 623
0

9 649
0

25:10 Maxtaxa
Utgående saldo
Intecknade av framtida åtaganden

-

-

-

-

18 528
-

25:11 Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem
Utgående saldo
Inteckade av framtida åtaganden

-

-

-

8 661
0

18 549
0

18 748

Finansiell redovisning

70

1998

1999

2000

2001

2002

25:12 Bidrag till viss verksamhet
Utgående saldo
Inteckade av framtida åtaganden

24 340
0

29 118
249

30 395
0

7 838
0

12 179
0

25:13 Bidrag till svensk i utlandet
Utgående saldo
Inteckade av framtida åtaganden

5 848
4 010

1
0

13 992
0

3 731
0

2 135
0

25:15 Bidrag till viss verksamhet
inom vuxenutbildningen
Utgående saldo
Intecknade av framtida åtaganden

46 416
0

41 344
0

43 929
0

54 472
0

62 221
0

25:16 2001 Särskilda utvecklingsinsatser för vuxna
Utgående saldo
Intecknade av framtida åtaganden

-256 714
256 714

-73 844
73 844

-39 961
39 961

-208 701
208 701

-

25:17 Bidrag för den särskilda
vuxenutbildningsinsatsen
Utgående saldo
Intecknade av framtida åtaganden

-

-

-

-

84 113
0

A4 95/96 Utvecklingsstöd
Utgående reservationer
Intecknade av framtida åtaganden

5 530
372

276
0

-

-

-

A6 95/96 Fortbildning
Utgående reservationer
Intecknade av framtida åtaganden

7 942
5 850

5
0

-

-

-

A4 1998 Genomförande
av skolreformer
Utgående reservationer
Intecknade av framtida åtaganden

38 737
0

-

-

-

-

A7 95/96 Genomförande
av skolreformer
Utgående reservationer
Intecknade av framtida åtaganden

6 209
0

9
0

-

-

-

311
320

340
389

403
453

437
452

479
517

Driftskostnad per årsarbetskraft

1 462

1 185

1 198

1 284

1 172

Årets kapitalförändring

-738

-1 271

-2 872

-1 422

-3 974

-13 381

-14 120

-15 391

-18 263

-19 685

Antalet årsarbetskrafter
Medelantalet anställda

Balanserad kapitalförändring

Noter
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Notförteckning
Tilläggsupplysningar
Skolverket har följt det regelverk för ekonomi och redovisning som gäller för statliga myndigheter. Det
gäller främst förordningen om myndigheters bokföring (2000:606), Förordningen om årsredovisning
m.m. (2000:605) samt det regelverk i övrigt som gäller för statliga myndigheter.
Värderingsprinciper
Skolverket har fastställt den ekonomiska livslängden för dator- och larmutrustning till tre år, kontorsmaskiner till fem år och möbler till sju år. Kontorsmaskiner som utgörs av en kombination av skrivare
och kopiator värderas ha en ekonomisk livslängd på tre år. Korttidsinventarier med beräknad livslängd
av mindre än tre år samt inventarier till ett värde av högst 10 tkr kostnadsförs vid anskaffningstillfället.
Kundfordringar har tagits upp med det belopp varmed de beräknas inflyta, skulder har tagits upp till det
nominella värdet.
Ersättning och uppdrag till myndighetens chefer
Generaldirektören Mats Ekholm har under året erhållit lön på sammanlagt 827 tkr inklusive skatt och
exklusive sociala avgifter och 95 tkr i skattepliktiga traktamenten och förmåner.
Överdirektören Eva Brandorf-Helsing har under året erhållit lön på sammanlagt 723 tkr inklusive skatt
och exklusive sociala avgifter.
Generaldirektören har styrelseuppdrag i Eveduc Mats Ekholm AB och är ledamot i OECD:s CERI
Governing Board. Överdirektören har inte haft några styrelseuppdrag i aktiebolag eller andra organisationer under budgetåret.

Noter
Belopp anges i tusental kronor.

Not 1

Enligt 4 § avgiftsförordningen har Skolverket haft följande inkomster. Ökningen beror på att från och med
2001 finns möjligheten att köpa tryckta nationella prov vilket ökat jämfört med föregående år samt konsultuppdrag som utförs för bl a SIDA.
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Rapporter, nationella prov m m
Informations- och kursmaterial
Lokaler
Försäljning av inventarier
Konferenser
Konsultuppdrag
Summa

Not 2

Intäkter av bidrag
Delegationen för IT i skolan (ITIS)
Delegationen för IT i skolan (MJUKIS)
Pedagogisk forskning
European Label
Bidrag från utbildningsdepartementet symposium 2000
EU european label, netdays
Övriga intäkter av bidrag
Summa

2002
17 798
49
3
55
31
812
18 748

2002
3 133
2 287
1 499
106
886
39
7 951

2001
14 583
14
1
42

14 640

2001
4 855

1
34
109
22
5 021
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Not 3

Finansiella intäkter utgörs av ränteintäkter på myndighetens räntekonto i RGK.
Ränteintäkterna från räntekonto fördelas på följande anslag
25:1 Skolverket
25:2:1 Rektorsutbildningen
25:2:2 Kompetensutveckling och andra insatser för lokal skolutv.
25:2:3 Centralt initierat utvecklingsarbete
25:2:4 Insatser för yrkesutbildning i gymnasieskolan
25:2:5 Insatser för skolväsendets internationalisering
25:2:6 Bidrag till vissa organisationer
25:2:7 Fördelat efter beslut av regeringen
25:3:1 Forskning inom skolväsendet
Summa ränteintäkter

Not 4

2002
170 047

2001
151 371

Årets kostnader för lokaler har i samband med flytt till nya lokaler ökat jämfört med
föregående år. Ökningen består både av kostnader av engångskaraktär och av ökade
hyreskostnader.

Kostnader för lokaler

Not 6

2001
676
216
4 413
549
288
206
44
314
306
7 012

Årets lönekostnader har ökat jämfört med föregående år. Ökningen består av att antalet
årsarbetskrafter har ökat från 437 till 479.

Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter och andra avgifter

Not 5

2002
4 034
606
3 170
523
409
131
194
67
441
9 576

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
Bidrag från Utbildningsdepartementet för symposier
Bidrag från Delegationen för IT i skolan (ITIS)
Summa

2002
38 581

2001
22 594

2002
110

2001
489
230
719

110

Not 7

Årets bidragsutgifter har ökat jämfört med föregående år. Ökningen består främst av
bidrag avseende maxtaxa 3 880 044 tkr som tillkommit under 2002.
2002
2001
Lämnade bidrag
8 847 545
4 654 860

Not 8

Specifikation av årets kapitalförändring
Årets avskrivningar
Årets amorteringar
Förändring semesterlöneskuld
Upplupna kostnader
Summa

2002
-8 752
8 734
-1 530
- 2 426
-3 974

2001
-7 517
7 517
-2 519
1 097
-1 422
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Not 9

Anläggningstillgångar
2002
Materiella
anläggningstillgångar
Inventarier, kontorsmaskiner
Datorer o kringutrustning
Förbättringar på annans fastighet
Möbler
Telefonväxel och larm
Summa

Tidigare
anskaffat

Årets
anskaffning

Avskrivning

Ackumulerad
avskrivning

Bokfört
värde

3 548
43 647
206
4 977
1 706
54 084

970
5 142
0
3 736
24
9 872

472
7 156
5
894
224
8 752

2 805
39 584
206
3 749
1 702
48 046

1 713
9 205
0
4 964
27
15 910

Tidigare
anskaffat

Årets
anskaffning

Avskrivning

Ackumulerad
avskrivning

Bokfört
värde

1 937
37 230
206
3 927
3 549
46 849

103
6 417

153
6 443
40
458
423
7 517

1 514
32 427
202
2 655
2 495
39 293

526
11 220
4
1 950
1 091
14 791

2001
Materiella
anläggningstillgångar
Inventarier, kontorsmaskiner
Datorer o kringutrustning
Förbättringar på annans fastighet
Möbler
Telefonväxel och larm
Summa

Not 10

Förutbetalda kostnader har ökat avseende hyror. Ökningen består av hyresökning i nya lokaler.
Förutbetalda kostnader
Upplupna hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not 11

2002
9 022
257
9 279

2001
4 448
302
4 751

Övriga upplupna intäkter består av preliminärt belopp för avtalsförsäkringar som kommer
att återbetalas.

Övriga upplupna intäkter

Not 12

679
37
7 236

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket IB
Avräkning statsbudgeten
Inkomsttitlar
Anslag
Avräkning statsverkets checkräkning
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel
Uppbördsmedel m.m.
Transfereringar m.m.
Årets avräkning statsverket
Utgående balans

2002
364

2001
1 281

2002
-100 025

2001
-157 244

9 462 094

5 230 068

-890 096

-692 966

18 401
-8 684 701
-94 302
-194 326

9 971
-4 447 048
57 219
-100 025
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Not 13

Beviljad räntekontokredit för 2002 uppgår enligt regeringsbeslut från 2001-12-20
till 83 462 tkr. Behållning räntekonto i RGK 2002-12-31 var 224 740 tkr.
Räntekontot består av
Anslag
Externa medel, oförbrukade bidrag
Summa
Varav kortfristigt likviditetsbehov

2002
210 078
14 662
224 740
-11 876

2001
122 841
8 665
131 506
65 113

Not 14

Balanserad kapitalförändring
Ingående balans balanserad kapitalförändring
Föregående års balanserade kapitalförändring
Utgående balans balanserad kapitalförändring

2002
-18 263
-1 422
-19 685

2001
-15 391
-2 872
-18 263

Not 15

Låneramen för 2002 uppgår enligt regeringsbeslut från 2001-12-20 till 18 600 tkr.

Ingående balans lån hos Riksgäldskontoret
Under året upptagna lån
Amortering
Utgående balans lån hos Riksgäldskontoret

Not 16

Oförbrukade bidrag
Bidrag från ITIS
Bidrag från ITIS (MJUKIS)
Pedagogisk forskning
Utbildningsdep, (Arkitekturåret, Kultursymposier)
Baltic Sea-projektet, bidrag från EU och UNESCO
European label
Ungdomsstyrelsen och justitiedep, learning democracy
Utbildningsdep Validering utländsk yrkeskompetens
Övriga oförbrukade bidrag
Summa

2002
-14 791
-9 206
8 734
-15 263

2001
-15 072
- 7 236
7 517
-14 791

2002
4 547
7 524
502
20
133
138
250
1 500
49
14 662

2001
5 492

1 016
172
186
250
1 500
49
8 665

Not 17

Skolverket har för kvalitetsgranskningsverksamheten utnyttjat 19 539 tkr.

Not 18

Regeringen beslutade 2002-09-26 att anslagssparande överstigande 3 % på anslagsposterna 1-6 skulle tillföras anslagsposten 7.

Not 19

Till administration, metod- och kompetensutveckling samt uppföljning och utvärdering
syftande till att utveckla formerna för att stödja kvalitetsutvecklingen i förskola och
vuxenutbildning har använts 7 947 tkr.
Till att stödja kreativa språkmiljöer och att stärka skolbibliotekens pedagogiska roll
har använts 6 469 tkr.
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Till kompetensutveckling av lärare i naturvetenskap, teknik och miljö har utbetalats
29 156 tkr. Det överstigande beloppet, 9 156 tkr, har finansierats med anslagssparande.
Till kompetensutveckling av lärare i kunskapsbedömning och betygssättning har 0 kr
använts pga. sen igångsättning av genomförandet.
Till förstärkning av utvecklingsinsatser vad gäller integration mellan förskoleklass,
grundskola och fritidshem har 104 tkr använts.
Till resurspersoner i jämställdhet och genuskunskap har 3750 tkr använts.
Till insatser för att stärka flickors självförtroende har 5000 tkr använts.
Lärarstipendier enligt förordningen (SKOLFS 1991:14) har utbetalats med 3 076 tkr.
Från anslagsposten har 1 485 tkr utbetalats till kompetensutveckling som bedrivs av
ämneslärarföreningar.
Till att utveckla formerna för individuell planering och dokumentation i grundskolan har
0 tkr använts p g a sent regeringsbeslut.
Till kompetensutveckling av lärare i vuxenutbildning i specialpedagogik och pedagogik
för vuxna har använts 595 tkr.
Till kompetensutveckling i anslutning till arbetet med uppbyggnaden av en infrastruktur
för vuxnas lärande har använts 27 tkr.

Not 20

Till Timplanedelegationen har efter rekvisition betalats ut 4 813 tkr.
Till Statens institut för särskilt utbildningsstöd har efter rekvisition betalats ut 4 665 tkr.
För det s.k. NOT-projektet har 3 205 tkr använts.
För Sveriges deltagande i IEA-undersökningen TIMSS 2003, Trends in Mathematics
and Science Study, har 2 900 tkr använts.
Till fördjupning av kunskaper kring samband mellan lärande, värdegrund och hälsa
har 827 tkr använts.
För insatser inom kompletterande lärarutbildning har 9 340 tkr använts.

Not 21

Bidrag enligt förordningen (2000:690) har utbetalats med 6 645 tkr.
För uppbyggnad och drift av ett nationellt referenscentrum för yrkesutbildning har
610 tkr använts.
För arbetsplatsförlagd utbildning utomlands för gymnasieelever har 2 921 tkr använts.

Not 22

Efter rekvisition har 588 tkr betalats ut för Sveriges anslutning till Europeiskt centrum
för moderna språk i Graz.
905 tkr har använts till kostnaderna för Sveriges deltagande i European Agency for
Development in Special Needs Education.
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Not 23

Bidrag till elev- och föräldraorganisationer har utbetalats med 8 440 tkr. För förberedelsearbete avseende uppfinnartävlingen Finn Upp har använts 500 tkr.

Not 24

Av anslagssparandet för budgetåret 2001 (2 085 tkr) har Skolverket fått använda
högst 900 tkr.

Not 25

Av det utgående anslagssparandet på anslagsposten 2 för budgetåret 2001 (4 623 tkr)
har Skolverket fått använda högst 2 515 tkr.

Not 26

Till administration och uppföljning av maxtaxa i barnomsorgen m.m. har använts
1 427 tkr.

Not 27

Till administration och uppföljning av statsbidraget till personalförstärkningar i skola
och fritidshem har använts 386 tkr.

Not 28

Av det utgående anslagssparandet på anslagsposten 1 för budgetåret 2001 (7 506 tkr)
har Skolverket fått använda högst 610 tkr.

Not 29

Av det utgående anslagssparandet på anslagsposten 1 för budgetåret 2001 (1 984 tkr)
har Skolverket fått använda högst 1 738 tkr och av det utgående anslagssparandet på
anslagsposten 2 för budgetåret 2001 (179 tkr) har Skolverket fått använda högst 150 tkr
samt högst 315 tkr av det utgående anslagsparande för 2001( 1 568 tkr) på anslagsposten 3.

Not 30

Medel har inte använts för extra statsbidrag till kompletterande utbildningar.

Not 31
Kostnader
Avgår:
Avskrivningar
Summa

2002
-654 909

2001
-561 216

8 752
-646 157

7 517
-553 699

Bilderna är tagna på
Förskolan Bredfjällsgatan 72, avdelning Stjärnan, Göteborg
Flatåsskolan, Göteborg
Torpskolan, Lerum
Ale Gymnasium, Ale

www.skolverket.se

