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Förord
Skolverket har enligt regleringsbrevet för 2005 regeringens uppdrag att redovisa en
samlad bedömning av utvecklingen inom verksamhetsområdena förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning samt vuxnas lärande. Med
utgångspunkt i Skolverkets slutsatser och bedömningar skall Skolverket lämna förslag till åtgärder. Uppdraget har inte omfattat bedömning av kostnadskonsekvenser
av föreslagna åtgärder. Lägesbedömningen syftar till att ge en nationell bild av resultat och uppmärksamma områden där åtgärder behövs för att öka måluppfyllelsen.
Lägesbedömningen bygger främst på Skolverkets uppföljningsinformation, utvärderingar och resultat från utbildningsinspektionen i 34 kommuner 2004 men även
på andra aktörers studier och undersökningar.
Integrerat i lägesbedömningen avseende grundskolan redogör Skolverket enligt
regeringens särskilda uppdrag för de behov av omedelbara förtydliganden i vissa av
grundskolans kursplaner och i det nationella uppföljningssystemet som verket bedömer nödvändiga utifrån resultaten i verkets nationella utvärdering av grundskolan samt de internationella studierna PISA och TIMSS.
Rapporten har utarbetats av undervisningsråden Anna Barklund, Gunhild
Bartholdsson, Erik Bergeå, Staffan Engström, Silja Jundin, Kerstin Hilding Lundström, Birgit Skjönberg, Britt-Inger Stoltz och Lars Ullén.
Stockholm 31 oktober 2005

Per Thullberg

Anna Barklund

Generaldirektör
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1. Inledning
Utbildningspolitiken i Sverige har länge utmärkts av en ambition att skapa “en skola för alla”, där alla elever har lika rätt till utbildning, delaktighet och inflytande.
Tillgång till omsorg och utbildning av god kvalitet är grundläggande för barns,
ungdomars och vuxnas möjligheter att leva och verka i samhället och har central
betydelse för samhällets ekonomiska tillväxt. Skolan skall ta hänsyn till barns och
elevers olika behov och förutsättningar samt kompensera för föräldrars olika möjligheter att stödja dem i deras skolarbete.
I denna rapport redovisar Skolverket en samlad bedömning av utvecklingen inom
förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen och
vuxnas lärande. Redovisningen inriktas främst mot en bedömning av måluppfyllelsen i de olika verksamhetsformerna. Med utgångspunkt i Skolverkets slutsatser och
bedömningar lämnar Skolverket förslag till åtgärder, vilka finns samlade i avsnitt 2.
Skolverkets slutsatser och förslag till åtgärder. Underlaget för Skolverkets ställningstaganden finns i redovisningarna i de efterföljande avsnitten.
I uppdraget från regeringen anges att Skolverket skall särskilt belysa huvudmännens
kvalitetsredovisningar utifrån hur de uppfyller kraven i förordningen (1997:702) om
kvalitetsredovisning inom skolväsendet samt kommuner/skolor med hög andel
lärare utan pedagogisk utbildning. Skolverket skall vidare redovisa resultaten av
fördjupade analyser avseende dels utbildningsvillkoren för barn och ungdomar i
segregerade områden, dels barn och ungdomar som anländer till Sverige sent under
grundskoletiden eller till individuella program i gymnasieskolan. Inom ramen för
myndighetens sektorsansvar för handikappfrågor med anknytning till dess samlade
verksamhetsområde, skall myndigheten även redovisa erfarenheter och slutsatser
kring villkoren för funktionshindrades utbildning. De olika fördjupningsområdena
redovisas i separata kapitel i denna avrapportering.
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2. Skolverkets slutsatser och förslag till åtgärder
Skolverkets samlade bild av utbildningssystemet är att det inom flera områden skett
en positiv utveckling men att det finns brister och områden som behöver uppmärksammas och åtgärdas. I detta avsnitt redogörs skolformsvis för de bedömningar
och förslag till åtgärder som Skolverket identifierat för respektive verksamhetsform. I årets lägesbedömning har bedömningen framför allt inriktats mot måluppfyllelsen i grundskolan En del av de brister som identifierats berör dock flera verksamhetsformer.
Det framstår tydligt att det finns ett stort behov av ökad kunskapsuppföljning inom
skolväsendets samtliga verksamhetsformer. Skolverket konstaterar att det finns ett
behov av förbättrad resultatinformation och även att nya mätinstrument utvecklas
för att utvärdera elevers kunskaper. Samtidigt visar Skolverkets lägesbedömning att
även då underlag för uppföljning och analys av måluppfyllelsen i verksamheten
finns tillgänglig så sker detta bara i en begränsad utsträckning. Ofta saknas en systematisk dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och i den mån uppföljningar görs analyseras inte resultaten tillräckligt för att ge underlag för åtgärder.
Det är också fortfarande tydligt att det på huvudmannanivå finns brister i styrningen och kvalitetsarbetet. I inspektionsverksamheten har majoriteten av granskade
kommuner bedömts behöva vidta förbättringsåtgärder i sitt kvalitetsarbete. Andelen kommuner som upprättat en kvalitetsredovisning har minskat något jämfört
med 2001 men samtidigt bedöms kvaliteten i kommunernas kvalitetsredovisningar
ha förbättrats. Ändå är det ovanligt att kommunens samtliga verksamhetsformer
kvalitetsredovisas, och ett vanligt bristområde är att huvudmannen inte tar ställning
till måluppfyllelsen i den egna verksamheten eller anger åtgärder som kommunen
avser att vidta för att förbättra resultatet. Det är mycket ovanligt att kommunernas
redovisningar görs utifrån ett huvudmannaperspektiv, utifrån det ansvar kommunen har för likvärdigheten i samtliga de verksamhetsformer kommunen bedriver.
Skolverket konstaterar att rektorer och tjänstemän inte alltid har nödvändiga kunskaper om målen och de bestämmelser som rör eleverna i den egna verksamheten
och deras rätt till stöd. Exempel på det är att kvaliteten i åtgärdsprogram varierar
och ofta begränsas till ämnena svenska, engelska och matematik. Det finns också
brister i tillgång till och undervisning i svenska som andraspråk, i modersmål liksom
tillgång till studiehandledning på modersmålet för elever med annat modersmål än
svenska. Elever som invandrat till Sverige, och särskilt de som invandrat sent under
skoltiden, är de som i lägst utsträckning når målen i grund- och gymnasieskola och
de har ett stort behov av att få det stöd de har rätt till.
Skolverket vill också särskilt uppmärksamma utvecklingen när det gäller möjligheten att rekrytera kompetent personal med pedagogisk utbildning. Lärartätheten har
varit konstant eller för en del verksamhetsformer ökat under 2000-talet. Andelen
lärare med pedagogisk högskoleutbildning är dock alltför liten och har för flera
verksamhetsformer minskat över tid, till exempel saknar var fjärde lärare i gymnasieskolan pedagogisk högskoleutbildning. Skillnaderna är dock stora över landet,
mellan huvudmän och mellan verksamhetsformer. Det är uppenbart att särskilda
insatser behövs för att tillse att behovet av lärare kan fyllas. Även om antalet platser
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inom lärarutbildningen ökas bedöms behovet inte kunna täckas. Satsningarna inom
särskild lärarutbildning för verksamma lärare utan pedagogisk högskoleexamen
förbättrar dock läget. Det är bekymmersamt att mycket få kommuner har en planering för personalförsörjningen, något som tyder på en bristande framförhållning
när det gäller att upprätthålla kvaliteten i verksamheterna.
Skolverket vill slutligen betona att gruppstorlekarna i förskoleverksamheten och i
skolbarnsomsorgen är fortsatt stora, och att de när det gäller fritidshemmen har
ökat ytterligare.
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Mål för utbildningspolitiken: Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och
lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård och
ansvar.
Förskoleverksamhet

Skolverket konstaterar att reformerna inom förskoleverksamheten som genomförts
de senaste åren fått betydande effekter på verksamheten. Andelen barn i förskoleverksamhet har ökat varje år sedan 2000. Dessutom har andelen föräldrar som är
nöjda med sina barns omsorg ökat, så att fler än nio av tio är nöjda. Reformerna
har givit arbetslösa och föräldralediga föräldrar möjlighet att låta sina barn gå i förskola. Det har inneburit att de föräldrar som är hemma med sina barn idag i högre
utsträckning gör det av egen vilja och är mycket nöjdare med sin omsorgssituation.
Samtidigt har betydelsen av föräldrarnas utbildningsbakgrund och ursprung minskat avsevärt för barnens deltagande sedan 1999.
Behovet av personal i förskolan kommer att öka under flera år framöver. Kommunerna har inte lyckats rekrytera den personal de önskar. Detta är ett problem: kommunerna kan inte förverkliga sina ambitioner för förskoleverksamheten för att det
inte finns personal med pedagogisk högskoleutbildning att tillgå.
De stora barngrupperna finns kvar i förskolan. Gruppstorlekarna har inte förändrats sedan 2002 men ligger på en hög nivå, i genomsnitt drygt 17 barn per grupp.
Många barn missgynnas av de stora barngrupperna. Små barn och barn i behov av
särskilt stöd samt barn med annat modersmål och barn från socioekonomiskt
mindre gynnade grupper förlorar på att vistas i stora barngrupper. Stora barngrupper medför dessutom ökad stress hos både barn och personal. Skolverket har våren
2005 tagit fram allmänna råd för kvalitet i förskolan1 vilka förutsätts leda till en
positiv utveckling av verksamheternas kvalitet, t.ex. vad gäller barngruppernas storlek.
Förskolan skall bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Trots detta får en
relativt liten andel barn i förskolan modersmålsstöd. Endast ett femtiotal kommuner erbjuder modersmålsstöd i förskolan trots att i stort sett alla kommuner
har barn i förskolan med annat modersmål än svenska. Kommunerna bör i
1

Skolverket (2005) Kvalitet i förskola, Allmänna råd med kommentarer
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högre grad erbjuda barn med annat modersmål modersmålsstöd i den utsträckning de är i behov av det.
Skolbarnsomsorg

För att främja nationell likvärdighet mellan verksamheter i olika delar av landet
måste de nationella kraven återspeglas i kommunernas verksamheter. Mål- och
resultatstyrning förutsätter ett system för planering och styrning av verksamheten
samt ett system för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av måluppfyllelsen
mot de nationella målen. Samtidigt konstaterar Skolverket i sina inspektioner att
skolbarnsomsorgen sällan finns med i kommunernas måldokument eller i kvalitetsredovisningar.
Det är barnsgruppernas storlek som är det avgörande problemet när man talar
om kvalitet i fritidshemmens verksamhet. Skolverket har i tidigare lägesbedömningar uppmärksammat de stora barngrupperna i fritidshemmen. Någon positiv
utveckling av gruppstorlekarna inom fritidshemmen kan inte konstateras utan
tvärtom har antalet barn per grupp fortsatt att öka, i genomsnitt 31 barn. Enligt
Skolverkets bedömning bör kommunerna för att höja kvaliteten inom skolbarnsomsorgen sträva efter att minska gruppstorlekarna.
Skolverkets allmänna råd för fritidshemmen är inte kända av alla huvudmän.
Statens intentioner vad gäller fritidshemmen bör förtydligas och Skolverket
kommer därför att se över de allmänna råden. Skolverket kommer också att
genomföra insatser för att göra de allmänna råden mer kända.
Barn- och ungdomsutbildning
Mål för utbildningspolitiken: Öka andelen elever som når målen för utbildningen.
Förskoleklass

Som Skolverket påpekat i tidigare lägesbedömningar är personal med pedagogisk
högskoleutbildning viktig för att aktiviteterna inom förskoleklassen skall bli mer
planerade, målstyrda och differentierade. Utvecklingen går åt fel håll med ökade
skillnader mellan kommunala och fristående förskoleklasser. Den totala andelen
årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning var relativt hög i kommunala förskoleklasser 2004 (86%). Motsvarande andel i fristående förskoleklasser var 62 procent, en minskning med tre procentenheter sedan 2002.
Även om andelen barn i förskoleklass med annat modersmål än svenska har
legat fast har andelen barn som får modersmålsstöd fortsatt att öka. 2004 fick
45 procent av barnen med annat modersmål än svenska modersmålsstöd, den
högsta andelen sedan förskoleklassen startade. Till skillnad från förskoleverksamhet och grundskola finns det inget tydligt krav på modersmålsstöd i förskoleklass. Skolverket bedömer att det är viktigt att alla som behöver modersmålsstöd får det, och att rätten till modersmålsstöd framgår av lagstiftningen.
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Grundskola

I grundskolan fortsätter det genomsnittliga meritvärdet att öka men fortfarande når
en fjärdedel av eleverna inte målen i alla ämnen. Det finns tydliga signaler om resultatförsämringar över tid vad gäller elevers prestationer i naturvetenskapliga ämnen
och matematik både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Däremot uppnår
svenska elever goda resultat i läsfärdighet och engelska jämfört med andra länder.
Nationellt sett har dock läsfärdigheten hos svenska elever försämrats över en tioårsperiod. Den nationella utvärderingen av elevers kunskaper i grundskolans ämnen
visar även på tydliga kunskapsluckor i de samhällsorienterande ämnena.
Oförändrade betygsresultat vad gäller andelen som inte når målen och oförändrade
resultat i PISA-studien mellan 2000 och 2003 talar för att den försämring av elevers
kunskaper som undersökningar som TIMSS och NU-03 påvisat inträffade under
1990-talet. En orsak till detta kan vara att resurserna till skolan minskade under
1990-talet samtidigt som en rad reformer genomfördes.
Både svenska och internationella studier som Sverige deltagit i visar på en ökad
variation i resultat mellan skolor. Det finns även indikationer på att skillnaderna
kan ha ökat mellan de bäst och sämst presterande eleverna i vissa ämnen. Pojkar
presterar sämre än flickor och samtidigt visar utvärderingar att flickors och pojkars
inställning till studier skiljer sig åt betydligt. Samband mellan pojkars och flickors
olika attityder och resultat bör uppmärksammas. Elever som anlänt sent till Sverige
under sin grundskoletid har generellt betydligt sämre resultat. Språkfärdigheten och
hemförhållanden påverkar deras möjligheter att nå målen. Det är därför viktigt att
skolan så långt som möjligt ger dessa elever förutsättningar att snabbt kunna tillgodogöra sig undervisningen.
Uppföljningar, utvärderingar och utbildningsinspektion har visat att enskilt arbete
ökat på bekostnad av gemensamma genomgångar och diskussioner där läraren har
en tydlig roll som berättare och ledare. Det har blivit vanligare att eleverna delas in i
olika grupper utifrån deras förutsättningar och behov. Dessa arbetssätt och arbetsformer kräver att lärare och skolor kontinuerligt följer elevernas kunskapsutveckling och bedömer undervisningens effektivitet och kvalitet.
Sammantaget ger dock utvecklingen de senaste åren med minskat elevantal, ökad
lärartäthet och ökad tillgång till lärare med pedagogisk utbildning och specialpedagoger en förhållandevis positiv bild av de framtida möjligheterna. De förbättrade
förutsättningarna bedöms även främja en positiv utveckling av elevernas resultat.
Det är särskilt angeläget att öka andelen elever som når målen. Åtgärder som Skolverket bedömer som nödvändiga redovisas i det följande.
Stärkt lärarprofession och vägledning

Skolverket bedömer att det är viktigt för grundskolans resultatförbättring att lärarprofessionen stärks. När det gäller grundutbildning och möjligheter till kompetensutveckling har staten och huvudmännen ett stort ansvar. Skolverket bedömer att en
kvalificerad studie- och yrkesvägledning ökar förutsättningar för elever att nå skolans mål.
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För att stärka lärarprofessionen bör stat och huvudmän tillse att lärare har tillgång till kompetensutveckling för att tolka och tillämpa de nationella måldokumenten och inom området kunskapsbedömning. Undervisning för elever
med olika behov bör stå i centrum.
Som Skolverket framfört i yttrandet över förslag till ny skollag2 anser verket att
kraven på lärares utbildning bör skärpas så att kravet på ämneskunskaper tydligare framgår samt att annan lärare endast i undantagsfall får användas.
För att stödja kommuners och skolors studie- och yrkesvägledning bör statens
intentioner förtydligas och kvaliteten i skolornas vägledningsverksamhet bör
utvärderas på nationell nivå.
Stärkt ledning och effektivt kvalitetsarbete

Rektorernas splittrade och omfattande ansvarsområden gör det svårt för rektorerna
att axla ansvaret som den pedagogiska ledaren på skolan. Regleringen av rektors
roll och uppgifter i den kommunala skolan är idag oklar på en rad punkter. Bestämmelserna är därtill uppsplittrade på en rad olika författningar: skollag, läroplan,
grundskoleförordningen och andra författningar. Även om kvalitetsarbetet förbättrats är det tydligt att kommunerna som huvudmän bör ta ett mer samlat grepp
kring kvalitetsbedömningar av den utbildningsverksamhet man bedriver. Enligt
Skolverkets bedömning behöver skolor och kommuner i högre utsträckning följa
upp, analysera och värdera resultat samt bedöma måluppfyllelsen i verksamheten.
För att främja en stark skolledning och kvalitetsarbetet bör stat och skolhuvudmän tillförsäkra rektorerna kompetensutveckling. Alla rektorer bör ha genomgått den statliga rektorsutbildningen i så nära anslutning som möjligt till sin
anställning som rektor. Den statliga rektorsutbildningen bör tydligt renodlas
som en del i den statliga styrningen av skolan och svara för att alla deltagare får
utbildning i frågor som rör nationella mål, skolförfattningar och myndighetsutövning inom skolans område.
I yttrandet över förslag till ny skollag föreslog Skolverket att statens krav på
rektors ansvar bör preciseras och sammanfattas i läroplanen. Skolverket underströk också vikten av att de befogenheter som enligt författningstexten tillkommer rektor skall gälla såväl för offentliga som för fristående skolor.
Stärkt kunskapsuppföljning på nationell och lokal nivå

Skolverkets bedömning är att kunskapsuppföljning både på nationell och lokal nivå
behöver stärkas. Ett mål- och resultatinriktat utbildningssystem förutsätter kontinuerlig uppföljning på alla nivåer i systemet: nationell, kommunal, skol- , gruppoch individnivå. Kunskaper om variation i utbildningsresultat mellan kommuner,
skolor, elevgrupper och kön måste finnas för att kunna vidta ytterligare åtgärder för
att främja en likvärdig skola för alla. Uppföljningar och utvärderingar av måluppfyllelsen i verksamheten behövs såväl över tid som i olika ämnen. Även internationella
jämförelser ger underlag för nationella insatser.
2 Skolverket (2005) Yttrande över utkast till lagrådsremiss med förslag till en ny skollag m.m. (dnr
2005:1916)
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•

För att stärka uppföljningen av kunskapsutvecklingen i utbildningssystemet
avser Skolverket att göra det nationella uppföljningssystemet mer tillgängligt.
Därutöver planerar Skolverket att tillhandahålla ett antal väl avgränsade, väl
motiverade och underbyggda indikatorer som stöd då det gäller att identifiera
utvecklingsområden och problem som behöver åtgärdas.

•

Skolverkets uppföljning och redovisning av betygs- och provresultat kommer
att systematiseras samt kompletteras med analyser och slutsatser. Elevernas
kunskapsutveckling kommer att följas över tid och i olika ämnen.

Tidigare och tydligare kunskapsbedömningar

Lärarna skall följa upp varje elevs kunskapsutveckling och fortlöpande, bl.a. i utvecklingssamtal, informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov.
I syfte att ytterligare stärka kunskapsuppföljningen skall lärarna från och med 1
januari 2006 i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta
vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så
långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.
Sverige har i internationella kunskapsuppföljningar relativt goda resultat, men resultatet har försämrats över tid. Bland de länder som har bättre resultat sätts betyg
tidigare än i Sverige. Å andra sidan finns också länder som har sämre resultat och
har betyg i tidigare årskurser. Samtidigt förs det ofta fram i den allmänna debatten
och i föräldraenkäter en önskan om att betyg skall sättas tidigare i grundskolan.
En tidig och tydlig uppföljning och bedömning av elevernas kunskapsutveckling är
enligt Skolverkets bedömning en nödvändig väg till bättre resultat för grundskolan.
Väl genomförda utvecklingssamtal och införandet av individuella utvecklingsplaner
kan förväntas stärka en tidig och tydlig information om vad som krävs för att eleven skall ha möjlighet att nå målen och bidrar till att stärka elevernas kunskapsutveckling. Idag är det allt för få skolor som kontinuerligt följer upp och bedömer
kunskaper i andra ämnen än svenska, matematik och engelska. En samlad och dokumenterad information om elevers kunskapsresultat i grundskolans samtliga ämnen sker oftast först i samband med betygssättningen. Att betyg sätts först i årskurs
8 innebär också att eleverna alltför sent vänjer sig vid att bli betygsatta och förbereder sig för att få ett slutbetyg. Ett införande av betyg tidigare, t.ex. i årskurs 7, skulle
enligt Skolverkets bedömning därför vara en förändring att överväga på sikt.
En viktig förutsättning för måluppfyllelse är att de nationella styrdokument som
finns för skolväsendet uppfattas som funktionella och styrande för kommuners och
skolors verksamhet. Studier visar att kursplanernas struktur och innehåll uppfattas
som otydliga av lärare. Trots det visar undersökningarna att kursplanerna till stor
del styr lärarnas undervisning. Tydligare kursplaner med ökad konkretisering av
målen och ett mer lättillgängligt språk skulle underlätta för lärare att kommunicera
målen med elever och föräldrar. Tydligare kursplaner främjar också en likvärdig
bedömning och rättvis betygssättning samt ger ett ökat stöd för skolors uppföljning
och bedömning av grundläggande kunskaper och färdigheter.
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Regeringen har i budgetpropositionen för 2006 framfört att det behövs en översyn
av samtliga kursplaner i grundskolans ämnen för att öka deras funktion som stödjande och styrande i skolornas undervisning.
Då en tidig och tydlig uppföljning och bedömning av elevernas kunskapsutveckling är viktig för förbättrade resultat prioriterar Skolverket inom ramen för
sin utbildningsinspektion granskning av i vad mån skolorna arbetar med kunskapsuppföljning och bedömning. Införandet av individuell utvecklingsplan
kommer i sammanhanget att följas särskilt.
För att stödja lärare i tidigare och tydligare kunskapsbedömningar bedömer
Skolverket att det finns behov av att utreda hur kursplanerna i svenska och matematik kan kompletteras med mål för de lägre årskurserna avseende språkutveckling och matematik.
Skolverket avser att utarbeta ytterligare stödmaterial för kunskapsbedömning i
ämnena svenska och matematik för de tidigare åren. Användandet av sådana
diagnostiska material ger skolorna ett verktyg att identifiera elever som har svårigheter att nå målen och anpassa stödinsatser.
Skolverket bedömer att obligatorisk skriftlig information till elev och vårdnadshavare i relation till målen i årskurs 5 bör införas. Även de nationella proven i
årskurs 5 bör vara obligatoriska att genomföra för skolor.
Skolverket planerar att vidareutveckla en provbank för grundskolan. De ämnen
som kan vara lämpliga i en första fas är de natur- och samhällsorienterande
ämnena med tanke på de resultat som framkommit i NU-03, PISA och TIMSS.
Stärkt stöd till elever

Elever som anlänt till Sverige sent under skoltiden har sämre resultat. Detta visar
att den tid som eleven har på sig att lära sig det svenska språket och anpassa sig till
det svenska skolsystemet har stor betydelse. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet skall underlätta för dessa elever att nå målen. Det
finns dock stora brister i undervisningen. Svenska som andraspråk skall läsas av de
elever som behöver det och inte användas som en stödinsats i ämnet svenska. Syftet med svenska som andraspråk tycks dock inte vara känt, varken hos rektorer,
lärare, föräldrar eller elever.
Elever som har svårigheter att nå målen skall ges stöd. Utvärderingar och utbildningsinspektionen visar dock att skolor inte i tillräcklig utsträckning arbetar systematiskt med att identifiera stödbehov och att sätta in relevanta åtgärder. Skolor bör
kontinuerligt följa elevernas kunskapsutveckling och bedöma undervisningens effektivitet och kvalitet. Det gäller särskilt för de elever som behöver extra stöd och
för elever i olika grupperingar för att bedöma om organiseringen av undervisningen
är ändamålsenlig. Skolverket bedömer att resurser i ökad utsträckning måste riktas
till de skolor och de elevgrupper som bäst behöver det.
Av grundskoleförordningen bör framgå att modersmålsundervisningen och
undervisningen i svenska som andraspråk skall organiseras så att elevernas deltagande underlättas. För att förbättra elevers möjligheter att nå målen bedömer
Skolverket att det är av vikt att huvudmannen tar ett samlat ansvar för att för-
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bättra tillgången till modersmålsundervisningen och höja dess kvalitet. Kommunerna bör i ökad utsträckning kontrollera att elevernas rätt till studiehandledning på modersmålet tillgodoses.
•

Undervisningen i svenska som andraspråk måste i högre utsträckning ske i enlighet med de statliga styrdokumenten. Det behövs statliga informationsinsatser
till såväl huvudmän och skolor som elever och föräldrar för att klargöra syftet
med och bestämmelser rörande ämnet svenska som andraspråk.

•

Skolans utredningsansvar behöver skärpas för de elever som har svårigheter i
skolarbetet och riskerar att inte nå skolans mål. Som Skolverket anfört i sitt yttrande över förslaget till ny skollag bör, i avvaktan på ny skollag, skärpta och
förtydligade bestämmelser för elevers rätt till stöd införas i grundskoleförordningen. Skolverket bedömer också att en skärpt lagstiftning bör kompletteras
med allmänna råd.

Lugn och trygg skolmiljö

De senaste åren visar på ett intensivt arbete med värdegrundsfrågor i kommuner
och skolor. Det finns uppgifter som tyder på att förekomsten av mobbning minskat men däremot inte andra former av kränkningar. Språkbruk och bemötande
mellan elever, bl.a. när det gäller respekt för andras kultur och bakgrund, behöver
förbättras. Det finns också uppgifter om att elever har blivit mindre solidariska och
särskilt pojkar tycks ha svårare att ta hänsyn till andras behov.
Det framstår som angeläget att förbättra elevernas studiemiljö. Grundskolans elever
har skolplikt och har rätt till en lugn och trygg studiemiljö. En bra arbetsmiljö är i
skolan, liksom i alla andra verksamheter, en förutsättning för goda resultat.
För att skapa en lugn och trygg studiemiljö bör det slås fast i skollagen att eleverna har rätt till en god arbetsmiljö och till trygghet och studiero samt att ordningsregler skall tas fram lokalt. Skolverket har föreslagit detta i yttrandet över
utkast till lagrådsremiss med förslag till ny skollag och anser att det är viktigt att
dessa tas fram i samverkan med elever och vårdnadshavare.
Skolverket har remissyttrandet också föreslagit att skollagsstiftningen tydligt
och konkret bör ange de befogenheter som rektorer och lärare skall ha för att
komma till rätta med oro och disciplinära svårigheter bland eleverna.
Obligatorisk särskola

I den obligatoriska särskolan har eleverna olika förutsättningar för att nå målen.
Det finns inga givna målnivåer för särskolan, varför det är mycket viktigt att elever
och föräldrar har kännedom om de mål som eleven utifrån sina förutsättningar
skall uppnå. Det är av stor vikt att skolan har en samlad bild av elevernas resultat –
såväl på individnivå som på skolnivå – och det saknas rutiner för dokumentation av
elevernas måluppfyllelse. Elevers och föräldrars kännedom om målen måste öka,
liksom rutinerna för dokumentation avseende elevernas kunskapsutveckling.
Skolverkets utbildningsinspektion lyfter fram det positiva med den integrerade särskolan och samverkanssträvanden generellt sett mellan den obligatoriska särskolan
och grundskolan. Bilden är dock splittrad eftersom det har visat sig att många av de
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integrerade särskoleeleverna inte läser enligt särskolans kursplan, vilket de har rätt
till. Det finns också starka signaler om behov av kompetensutveckling för personal
som arbetar med integrerade elever. Skolverket bedömer att innebörden i att vara
särskoleelev måste tydliggöras för personal som arbetar med integrerade elever.
Det finns också anledning att uppmärksamma den påtagligt minskade andelen lärare i den obligatoriska särskolan med specialpedagogisk högskoleutbildning. Antalet
specialpedagoger har totalt sett ökat i kommunerna men inte i den obligatoriska
särskolan. Skolverket ser det som angeläget att personalens kompetens med inriktning mot de elever som särskolan är till för ökar.
Skolverket konstaterar att elevökningen i den obligatoriska särskolan varit stor över
tid, samtidigt som det finns stora skillnader mellan kommuner i andelen elever som
skrivs in i särskolan. Skolverket planerar att under 2006 studera elevökningen i särskolan med särskild inriktning på kommuner med en hög andel särskoleelever.
Gymnasieskola

Resultatet i gymnasieskolan har förbättrats; allt fler elever lämnar gymnasieskolan
med slutbetyg från fullständiga program samtidigt som betygsnivåerna ökat liksom
andelen med grundläggande behörighet till högskolestudier. Den goda utvecklingen
berör i princip alla program. Betygsnivåerna vid fristående skolor har generellt varit
högre än vid kommunala skolor och så är det fortfarande, men i takt med elevökningen har skillnaderna mellan huvudmännen minskat. Resultatet kan dock inte
bedömas som tillfredsställande då var fjärde gymnasieelev inte avslutat studierna
inom fyra år. Det är positivt att svenska ungdomar generellt har sådana förhållningssätt, kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan syftar till att utveckla hos
eleverna och som arbetsliv och högskola bedömer vara viktiga.
Att gymnasieskolan splittras organisatoriskt med olika program vid olika skolor
verkar segregerande, vilket då många program är könsbundna kan ge en utveckling
mot ”flick”- respektive ”pojkskolor”. Det kan också verka socialt segregerande då
elevsammansättningen på olika program skiljer sig åt mellan elever med olika bakgrund. Att undervisningen i kärnämneskurser inte alltid följer kursplanerna och att
undervisningen för elever på yrkesprogram saknar koppling till programmålen utan
att relateras till karaktärsämnena innebär att alla elever inte tillförsäkras de kunskaper gymnasieutbildningen skall förmedla. Att det finns exempel på att kraven på
elever på naturvetenskapsprogrammet läggs högre än kursplanerna avser innebär
även det att likvärdigheten i utbildningen hotas och medför att elever pressas och
riskerar att slås ut.
Att alla elever som behöver stöd inte får det då det begränsas till vissa ämnen eller
organiseras på ett sådant sätt att elevernas deltagande försvåras står i strid med bestämmelserna om elevens rätt till stöd. Rektorer och lärare känner inte i tillfredsställande grad till de bestämmelser som berör undervisningssituationen för elever i
behov av särskilt stöd
Antalet elever i gymnasieskolan kommer att öka ytterligare, en situation som ställer
stora krav på huvudmannens förmåga att anpassa organisationen och att kunna
rekrytera kompetent personal. Staten har här ett ansvar för att dimensionera antalet
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platser på lärarutbildningen, där satsningen på särskild lärarutbildning för lärare i
yrkesämnen är ett exempel. Att andelen lärare som saknar en pedagogisk högskoleutbildning fortsätter att öka försvårar en ökad måluppfyllelse.
Gymnasieskolan skall tillförsäkra eleverna en gemensam kärna av kunskaper och
färdigheter för framtida studier, yrke och privatliv, något som förutsätter att alla
elever utmanas och stimuleras i sitt lärande genom att undervisningen uppfattas
som meningsfull och motiverande för eleverna.
Skolverket verkar för en sådan utveckling genom att kursplanerna för kärnämnena i ökad grad inriktas mot programmålen. Skolverket kommer att se över
det nationella provsystemet så att proven i ökad grad fungerar som stöd för
kunskapsbedömning och betygssättning av elever på yrkesförberedande program. Därigenom stärks kunskapsutvecklingen för dessa elever. Skolverket
kommer också att se över och anpassa de nationella proven innehållsligt så att
de bättre mäter kunskaper hos elever med utländsk bakgrund.
Skolverket anser att åtgärder måste vidtas för en ökad likvärdighet i gymnasieskolan; mellan skolor och mellan elever på olika program. Som Skolverket
framfört i yttrandet över förslag till en ny skollag är att det viktigt att kraven på
lärarprofessionen stärks. Varje lärare skall hålla sig informerad om styrdokumentens innehåll och krav. De professionella måste få tillfälle att t.ex. genom
ett utvecklat samarbete mellan kärnämnes- och karaktärsämneslärare ge elever
möjlighet att utvecklas i sitt lärande efter vars och ens förmåga och intresse.
Gymnasiesärskola

Skolverkets utbildningsinspektion visar på förhållandevis goda resultat avseende
kunskaper i gymnasiesärskolan. Det är dock svårt att uttala sig om i vilken utsträckning eleverna i gymnasiesärskolan når kursplanemålen eftersom det saknas systematisk dokumentation angående elevernas kunskapsutveckling.
Skolverket konstaterar att rutiner behöver utarbetas för att måluppfyllelsen inom
särskoleverksamheten skall kunna följas och bedömas. Det gäller såväl för skolor
som på kommunal och nationell nivå.
Vuxnas lärande
Mål för utbildningspolitiken: Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och
utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet,
ekonomisk tillväxt, sysselsättning samt en rättvis fördelning.
Kommunal vuxenutbildning

Många kommuner har nu en kommunal vuxenutbildning med flexibla inslag. Men
graden av flexibilitet varierar och för att utbudet av individuellt anpassad vuxenutbildning skall bli likvärdig krävs därför en fortsatt utveckling av vuxenutbildningen.
Kommunerna behöver också hitta former för att bättre följa upp resultatet av och
att kvalitetsredovisa vuxenutbildningen.
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På nationell nivå pågår en utveckling av det nationella uppföljningssystemet för
vuxenutbildning för att anpassa det efter den reformering som vuxenutbildningen
genomgår.
Andelen unga i komvux har ökat. Många av de unga kompletterar gymnasieutbildningen och/eller läser upp gymnasiebetygen i den kommunala vuxenutbildningen. Genom utökad studiehandledning samt stöd och motivering bör andelen unga i komvux kunna minskas. Skolverket anser dock att bristande studiemotivation under tonåren inte skall vara avgörande för livskarriären. Det bör då
finnas möjligheter till en andra chans genom komplettering.
Vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Statsbidraget för utveckling av särvux förefaller ha haft en mycket positiv effekt på
verksamheten. Områden som haft en särskilt god utveckling är individuella studieplaner samt samverkan mellan utbildningen och den studerandes omgivning. Skolverket konstaterar att det saknas rutiner för att bedöma de studerandes kunskapsutveckling, och intrycket är att kunskapsmålen inte är särskilt prioriterade i verksamheten. Skolverket bedömer att det är viktigt att undervisningen erbjuder deltagarna kunskapsmässiga utmaningar i enlighet med styrdokumenten.
Skolverket anser att ett ökat inslag av arbetslivsanknytning och utveckling av
utbildningen för nyanlända utvecklingsstörda vuxna invandrare är områden
som behöver utvecklas vidare.
Svenskundervisning för invandrare

Det saknas en samlad bild av sfi-undervisningens resultat och kvalitet. För närvarande samlas inte provresultat in för sfi från Skolverkets sida. En nationell insamling av resultat från sfi-provet skulle ge Skolverket ökade möjligheter att analysera
utbildningens kvalitet. Förutom effekterna av nationella prov bör Skolverket även
studera effektiviteten i undervisningen.
Innan resultatet från effektstudien föreligger är det svårt att göra en bedömning av
om det är klokt att införa ett sfi-prov på B- eller C-kursen. Utfallet av effektstudien
och resultatet av utredningen kring en ny vuxenmyndighet är faktorer som kommer
att styra planerna på utveckling av nya sfi-prov.
För att få underlag till beslut om eventuella ytterligare statliga informationsinsatser bör en utvärdering av hur den nya sfi-kursplanen har slagit igenom
genomföras under år 2006.
Gemensamma principer bör utformas för hur kommunerna skall redovisa byte
av kurser och parallellstudier.
Målen för och information om sfi-utbildningen bör år 2006 översättas till de
vanligaste invandrar-/användarspråken.
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Fördjupningsområden
Analys av kommuners kvalitetsredovisningar

Kvalitetsarbetet i kommuner har utvecklats de senaste åren. Flera av kommunerna
tar upp vikten av kvalitetsarbete och drygt hälften beskriver sina system för uppföljning och utvärdering. Ett annat tecken på detta är att en större andel av kommunernas kvalitetsredovisningar uppfyller kraven enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet år 2004 än år 2001. Det finns dock fortfarande stora skillnader i kvalitet mellan kommunernas kvalitetsredovisningar.
Skolverket vill särskilt uppmärksamma att huvudmannaperspektivet inte framträder
tydligt i kommunernas kvalitetsredovisningar. Det är viktigt att kommunen värderar
och bedömer skolverksamheten utifrån de övergripande krav och mål som åligger
huvudmannen. Kommunerna som ansvarig för verksamheten bör i sin kvalitetsredovisning bedöma variationer i skolors resultat utifrån kravet på en likvärdig skola
och utifrån de förutsättningar som skolorna ges.
Regeringen har aviserat nya preciseringar i förordningen om kvalitetsredovisning. Skolverket avser att utifrån dessa förändringar utarbeta nya allmänna råd
med kommentarer för att tydliggöra statens krav och stödja arbetet med kvalitetsredovisningar.
Det är en prioriterad uppgift för Skolverket att inspektera kommunernas ledning av verksamheten med inriktning på kvalitetssäkring och förbättringsarbete.
Kommunerna som ansvarig för verksamheten bör i högre utsträckning göra
överväganden och bedömningar av vilka åtgärder som bör vidtas från huvudmannens sida för att förbättra måluppfyllelsen.
Kommuner/skolor med hög andel lärare utan pedagogisk utbildning

Nuvarande regler om anställning av lärare och hur de skall användas i undervisningen gör det svårt att avgöra om en lärare är behörig eller inte. Det är viktigt för
skolans resultatförbättring att kraven på lärarprofessionen stärks och förtydligas.
Det är mycket viktigt att lärare har gedigen ämneskompetens och att lärarna undervisar i de ämnen de har ämneskompetens i. Som Skolverket framfört i yttrandet
över förslaget till ny skollag bör kraven på ämneskunskaper tydligare framgå samt
att annan lärare endast får användas i undantagsfall.
Skolverket bedömer att lärarauktorisation skulle kunna ge möjlighet att ställa
vissa gemensamma krav på utövande lärare oberoende av vilken lärarutbildning
de har gått. Detta skulle också kunna vara ett sätt att påverka lärarutbildningarna att anpassa utbildningen efter samhällets och skolornas behov. Nationell lärarauktorisation kan därmed främja en ökad måluppfyllelse i skolan. Det kan
även ge möjlighet till att öka statusen för läraryrket vilket kan bidra till att säkra
lärartillgången på längre sikt. Skolverket anser därför att frågan om lärarauktori-
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sation nu bör utredas vilket Skolverket framfört i flera sammanhang, bl.a. i en
skrivelse3 till regeringen.
Skolverket avser att genomföra en undersökning om lärares behörighet. Skolverket kommer att i studien göra en jämförelse mellan den nationella statistiken
över andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning och skolors uppgifter
om lärares formella kompetens.
Skolverket ser det som viktigt att fortsätta arbetet med att utöka tillgången till
data i det nationella uppföljningssystemet som underlag för analyser av sambandet mellan resurser och resultat.
För att målet om likvärdig utbildning skall nås måste kommunerna i ökad utsträckning styra resurser till skolor med låg måluppfyllelse.
Utbildningsvillkor för barn och ungdomar i segregerade områden samt för barn
och ungdomar som invandrat sent till Sverige

Det relativt sämre resultatet för elever i segregerade områden och segregerade skolor omfattar såväl elever med svensk som utländsk bakgrund och kan förklaras av
elevernas socioekonomiska och sociokulturella status. Den bristande måluppfyllelsen kan därmed inte ses som ett problem som kan lösas med särskilda satsningar
för elever med utländsk bakgrund. Däremot är betygsresultatet för gruppen elever
som anlänt till Sverige efter sjuårsåldern väsentligt lägre än andra elevers.
Det tuffa klimatet i invandrartäta skolor är ett problem där den bristande respekten
mellan elever och mellan elever och lärare visar på ett otillräckligt resultat av skolans arbete med normer och värden. Skolverket konstaterar samtidigt att det dock
inte verkar ses som ett problem av elever och föräldrar och till en del inte heller av
lärare i berörda skolor.
Det är anmärkningsvärt att undervisning i svenska som andraspråk och i modersmål inte alltid ges eller erbjuds de elever som har behov av det, eller att undervisningen organiseras så att elevers deltagande i realiteten försvåras. Inte heller tillhandhålls studiehandledning på modersmålen till alla de elever som behöver det.
Det är extra anmärkningsvärt att skolor inte känner till vilka regler som gäller, särskilt i skolor där dessa berör många elever.
Det finns stora skillnader mellan kommuner i intagningen till gymnasieskolans olika
program för sent invandrade elever. Att eleverna har sådana förkunskaper att de
kan börja på ett nationellt program ökar sannolikheten för att studierna kan slutföras. För de som är hänvisade till det individuella programmet bör kvalitetshöjningen 2006 genom att alla kommuner skall erbjuda utbildning som heltidsstudier bidra
till att fler kan fullfölja sina studier.
Skolverkets slutsats är att den bedömning som gjordes i studien Elever med utländsk bakgrund bekräftas och läget verkar inte ha förbättrats. Bristande språkkunskaper är en bidragande förklaring till bristande skolframgång, samtidigt som det
förekommer brister i modersmålsundervisningen och en låg kvalitet i undervisning3 Skolverket (2005) Skolverkets kommentarer till Högskoleverkets utvärdering av lärarutbildningen
(dnr 2005:1067)
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en i svenska som andraspråk. Skolverket bedömer att det krävs mer riktade insatser
mot just elever som invandrat till landet, och särskilt elever som invandrat efter
ordinarie ålder för skolstart. Ett inslag kan vara att eleverna erbjuds undervisning
på deras modersmål även i andra ämnen än det egna språket.
Då den bristande måluppfyllelsen i skolor med en hög andel elever med utländsk
bakgrund omfattar alla elevgrupper, även infödda elever, bör även andra insatser
övervägas.
Modersmålet är en viktig väg till att nå ökad måluppfyllelse i skolan. De flerspråkiga elever som har behov av särskilda åtgärder för att nå kunskapsmålen i
olika ämnen behöver i högre utsträckning få stöd på de språk som bäst gagnar
möjligheterna till måluppfyllelse. En förstärkning av undervisningen på modersmålet skapar goda förutsättningar för dessa elevers utveckling och lärande
varför Skolverket anser att rätten till modersmålsundervisning skall lagstadgas
för samtliga skolformer för barn och ungdomar4.
De regler som skall tillförsäkra elever med annat modersmål än svenska det
stöd de behöver för att kunna nå målen för utbildningen måste vara kända av
alla beslutsfattare inom skolväsendet. Även detta bör därför vara ett obligatoriskt inslag i rektorsutbildningen.
Utbildningsvillkor för funktionshindrade elever

Gymnasieskolan, och då särskilt det individuella programmet lyckas uppenbarligen i
stor utsträckning möta funktionshindrade elevers behov på ett sätt som dessa inte
upplevt att den vanliga undervisningen i grundskolan klarat av. Det verkar alltså
finnas mycket att lära i dessa verksamheter för att använda sig av i tidigare skeden
under elevernas skolgång.
Mindre undervisningsgrupper uppskattas av eleverna ur undervisningssynpunkt,
men bidrar uppenbarligen samtidigt till att eleverna känner en minskad delaktighet
med andra elever på skolan. Tillgängligheten till lokalerna är god men möjligheterna
till social delaktighet behöver utvecklas.

4 Skolverket (2003) Skolverkets yttrande över remissen Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU
2002:121), dnr 2003:755

Skolverket
19 (146)

3. Förskoleverksamhet
Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola, familjedaghem och öppen
förskola. Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i åldern 15 år. Öppettiderna skall anpassas till föräldrarnas arbetstider och studietider eller till
barnens behov. Familjedaghem tar emot barn i åldern 1-12 år, men flertalet barn är
i åldern 1-5 år. I den öppna förskolan ges hemmavarande föräldrar och dagbarnvårdare möjlighet att tillsammans med personalen utveckla en pedagogisk gruppverksamhet för barnen.
Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla förskoleverksamhet av god kvalitet utan
oskäligt dröjsmål till barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller då barnet har
eget behov av verksamheten. Detta gäller även barn till arbetslösa eller föräldralediga under minst 15 timmar i veckan.
Diagram 3.1 Indexerad utveckling av antalet inskrivna barn och personal (i heltidstjänster) inom
förskola och antal dagbarnvårdare i familjedaghem hösten 1997-hösten 2004 samt kostnadsutveckling kalenderåren 1997-2004.Index, 1997=100.
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Tabell 3.1 Faktaruta förskoleverksamhet
Antal inskrivna barn totalt
- andel i förskola, %
- andel i familjedaghem, %
Andel inskrivna barn i åldern 15 år, totalt
- andel i förskola, %
- andel i familjedaghem, %
Andel inskrivna barn i enskild
verksamhet
Antal personal i förskola 1
Andel personal med ped. högskoleutbildning
- i kommunal förskola, % 1
- i förskola, enskild verks, % 1
- i familjedaghem, % 2
Andel personal med utbildning
för arbete med barn

2000
360 300
87,4
12,6

2003
385 400
91,3
8,7

2004
395 500
92,0
8,0

75,7

82,4

82,8

66,1
9,6

75,1
7,2

76,2
6,6

14,4

16,1

16,3

58 100

65 500

67 200

54,3
52,4
3,3

51,8
45,7
2,8

52,3
45,6
3,3

- i förskola, % 1

97,3

95,2

94,9

- i förskola, enskild verks, % 1

93,3

90,1

89,3

- i familjedaghem, % 2
65,5
70,8
på heltidstjänster
2 Avser all familjedaghemsverksamhet för barn 1-12 år
3 Avser antal barn per dagbarnvårdare

70,7

2000
Antal barn per årsarbetare
- i förskola
- i förskola, enskild verks
- i familjedaghem 2,3
Total kostnad i miljoner kr (i
2004 års prisnivå)
- varav förskola
- varav familjedaghem 2
Snittkostnad per barn i kronor
(-"-)
- i förskola
- i familjedaghem 2

2003

2004

5,4
5,5

5,4
5,5

5,4
5,4

5,5

5,2

5,2

32 529
28 258

35 815
32 736

37 406
34 430

4 271

3 079

2 977

88 900
67 000

93 800
72 200

94 700
78 000

800

550

450

630

480

430

81,3

77,8

79,6

322

290

254

Öppen förskola
Antal avdelningar
Antal personal, årsarbetare,
totalt
Andel personal med ped.
högskoleutbildning. % 1
Total kostnad i miljoner kr (i
2004 års prisnivå)

1 Beräknat

Organisering
Fler barn än någonsin i förskolan

Antalet barn i förskolan är större än någonsin. 395 000 barn var inskrivna i förskoleverksamhet hösten 2004 och av dessa var 92 procent inskrivna i förskolan.5 Det
innebär att antalet barn i förskolan har ökat med 12 000 på ett år och att andelen av
alla barn i åldern 1-5 år som återfinns i förskolan har ökat med en procentenhet till
76 procent. Ökningen sammanhänger till viss del med demografiska förändringar.
Dessutom finns fler barn med långtidssjukskrivna föräldrar i förskoleverksamheten
idag. Andelen 1-5 åringar i förskoleverksamhet med minst en långtidssjukskriven
förälder har fördubblats sedan 1999 till 5 procent.6
Tillgången till förskoleverksamhet är överlag god. I princip alla tillfrågade kommuner säger att de kan erbjuda plats inom tre-fyra månader7. 2004 års inspektion be-

Denna uppgift liksom alla statistiska uppgifter i det följande är om inget annat nämns hämtade
från det nationella uppföljningssystemet för barnomsorg, skola och vuxenutbildning som Skolverket
ansvarar för. Statistik på nationell nivå liksom på kommun. och huvudmannanivå publiceras löpande på Skolverkets hemsida. I vissa fall är siffrorna avrundade.
6 Skolverket (2004) Barns omsorg, Skolverkets rapport nr 258
7 Skolverket (2005) Plats utan oskäligt dröjsmål? (dnr 2005:633)
5
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kräftar denna bild. Inspektionerna visar dock att alla kommuner inte alltid kan tillmötesgå vårdnadshavarens önskemål avseende omsorgsform.8
Fortsatt ökning av enskilda förskolor

Andelen barn i förskolan som återfinns i enskild verksamhet har fortsatt att öka
något. 2004 gick över 64 000 barn i förskoleverksamhet i enskild regi. De utgör
därmed 16,3 procent av alla barn som är inskrivna i förskoleverksamhet. Drygt en
tredjedel av dessa barn gick i ett föräldrakooperativ och något färre i en bolagsdriven förskola. Enskild verksamhet är vanligast i storstäder och förortskommuner
och minst vanlig i industrikommuner. Skillnaderna mellan olika kommuner är stora.
I en kommun går 80 procent av barnen i enskild förskola, samtidigt som 64 kommuner helt saknar förskoleverksamhet i enskild regi.
Färre kommuner med familjedaghem

Samtidigt som förskolan byggs ut minskar andelen barn i familjedaghemmen. Antalet inskrivna barn i familjedaghem fortsätter att minska. Hösten 2004 var 31 600
barn i åldern 1-5 år inskrivna i familjedaghem, en minskning med över 2000 barn
från 2003. Samtidigt minskar andelen barn i familjedaghem. Hösten 2004 fanns 8
procent av alla barn inom förskoleverksamheten i familjedaghem, en minskning
med nästan en procentenhet sedan 2003. Som en följd av detta ökar antalet kommuner som helt saknar familjedaghem. 2002 saknade 6 kommuner familjedaghem,
2004 hade antalet fördubblats till 12 stycken. Den senaste tioårsperioden har antalet
barn i åldern 1-5 år i familjedaghem minskat med 55 000.
Avgiftsskillnader mellan kommuner för fyra- och femåringar

Avgifterna för fyra- och femåringar skiljer sig kraftigt åt mellan olika kommuner.
En undersökning gjord hösten 2004 visade att sex kommuner inte reducerade avgiften för fyra- och femåringar med längre vistelsetid än 15 timmar per vecka överhuvudtaget, vilket strider mot skollagen. Utifrån dessa uppgifter har Skolverkets
enhet för enskilda ärenden begärt in yttrande från dessa kommuner. Samtidigt tog
man inte ut någon avgift alls för fyra- och femåringar i en annan kommun.
Det finns inga nationella regler för hur mycket avgiften bör reduceras för fyra- och
femåringar. Skolverket har dock gjort bedömningen att en avgiftsreduktion kan
anses skälig om den är i proportion till omfattningen av den allmänna förskolan,
dvs. ca 25 procent av en heltidsplats.9
Särskilda grupper för femtontimmarsbarnen

En viktig princip är att den allmänna förskolan präglas av kontinuitet och social
integration, särskilda verksamheter för barn vars föräldrar är arbetslösa bör undvikas.10 Skolverket noterar att tolv procent av kommunerna organiserar särskilda förSkolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
9 Skolverket (2005) Uppföljning av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m., Skolverkets rapport nr
261
10 Prop. 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m.
8
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skolegrupper för barn till arbetslösa, föräldralediga och för fyra- och femåringar.
Grupperna består vanligen av fyra- och femåringar som inte varit inskrivna i förskolan tidigare och som inte har något omsorgsbehov utöver 15 timmar i veckan.
Ett trettiotal kommuner uppger att de har särskilda grupper endast för fyra- och
femåringar och 16 kommuner att de har särskilda grupper med en kombination av
femtontimmarsbarn.11
Närvarotider inget problem för kommunerna

Maxtaxans införande har resulterat i att avgifterna inte är tidsrelaterade i samma
utsträckning som förut. Det är ofta inte någon stor kostnad för föräldrarna att avtala om tider med viss buffertmarginal. Det skulle kunna leda till att den avtalade
tiden i vissa fall är högre än den faktiska och därmed skulle kommunerna dimensionera verksamheten för mer tid än vad som faktiskt används. Skolverkets studier
av detta visar att det i de flesta fall saknas en samlad uppföljning av närvarotider på
kommunal nivå. Uppföljning av barnens närvarotider sker för det mesta på förskolenivå och närvarotiderna justeras löpande när behoven ändras. De flesta kommunerna upplever inte de eventuella skillnaderna mellan faktiska och avtalade närvarotider som ett problem. En lägre beläggning vid vissa tider ger istället utrymme för
personalen att planera. Vissa kommuner uppger dock att skillnaderna i närvarotid
ibland kan innebära att det blir mer personal i förhållande till antal barn på vissa
tider.12
Välutbildade föräldrar utnyttjar öppen förskola

Många kommuner lägger ner sina öppna förskolor vilket inneburit att antalet öppna
förskolor har minskat kraftigt sedan början av 1990-talet. Hösten 2004 fanns 447
öppna förskolor i Sverige, vilket betyder att nästan var femte enhet har försvunnit
sedan 2003. Under de senaste tio åren har ca 900 öppna förskolor lagts ner. Idag
saknar 149 kommuner helt öppen förskola. De öppna förskolorna är en del i
kommunens förskoleverksamhet men fyller också en funktion i ett generellt familjestödjande arbete. De erbjuder barn som står utanför förskolan en förskolepedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den ger småbarnsföräldrar möjlighet till
kontakt och gemenskap i bostadsområdet. Den ger service, råd och stöd till föräldrar, ofta i samverkan med t.ex. mödra- och barnhälsovården och socialtjänsten.
Öppen förskola utnyttjas mest av barn vars föräldrar har lång eftergymnasial utbildning. 51 procent av föräldrarna i denna grupp har någon gång haft sitt barn i
öppen förskola. De barn som i minst utsträckning utnyttjar öppen förskola är de
vars föräldrar endast har förgymnasial utbildning (35 procent). Dessutom utnyttjas
öppen förskola främst av barn vars båda föräldrar är födda i Sverige och minst av
barn som har två föräldrar som är födda utomlands.13
Ingen av de kommuner som Skolverket har inspekterat under 2004 har fått några
anmärkningar på sin öppna förskoleverksamhet. Inspektionerna visar också att
11 Skolverket (2005) Uppföljning av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m., Skolverkets rapport
nr 261
12 Ibid.
13 Skolverket (2004) Barns omsorg, Skolverkets rapport nr 258
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flertalet kommuner genom uppsökande verksamhet, i samarbete med bland annat
BVC och socialtjänst, anvisar barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver
särskilt stöd i sin utveckling plats i förskola.14
Resultat och kvalitet
Bristande modersmålsstöd

Enligt förskolans läroplan skall förskolan bidra till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både svenska språket och sitt modersmål.
Hösten 2004 hade 14 procent av de inskrivna barnen i åldern 1-5 år i förskola och
familjedaghem ett annat modersmål än svenska. Det motsvarade sammanlagt
52 600 barn. Av dessa fick 13 procent modersmålsstöd. Andelen är oförändrad
sedan föregående år men jämfört med 1990 ser man en tydlig minskning då andelen var 57 procent. I stort sett alla kommuner har barn med annat modersmål än
svenska i förskolan, men endast ett femtiotal kommuner anordnar modersmålsstöd.
Fler föräldrar nöjda med sina barns omsorg

De allra flesta föräldrarna är nöjda med sina barns omsorgsform. Över 90 procent
av de föräldrar som har barn i åldern 1-5 år är nöjda och vill inte byta till något
annat. Ca 93 procent av dem som har barn i förskola eller familjedaghem uppger
att de är nöjda med detta. Lägst andel nöjda föräldrar finns i familjer där barnen
klarar sig själva eller tas om hand av grannar eller släktingar.
Sedan 1999 har andelen föräldrar som är nöjda med 1-5 åringarnas omsorg ökat,
särskilt bland föräldrar vars barn är hemma. Tidigare fanns en stor grupp arbetslösa
eller föräldralediga föräldrar som var hemma med sina barn. Med reformerna inom
förskoleverksamheten har dessa föräldrar möjlighet att låta sina barn gå i förskolan
och de föräldrar som nu är hemma med sina barn gör det i högre grad än tidigare
som resultat av ett eget val. Störst är förändringen bland de föräldralediga. Hösten
1999 uppgav 76 procent av de föräldralediga som inte hade sina barn i förskoleverksamhet att de var nöjda med sina barns omsorgsform. Tre år senare uppgav 93
procent att de var nöjda, oavsett om barnet var hemma eller i förskoleverksamhet.15
Skillnader i social bakgrund saknar betydelse för deltagande

Tidigare hade barnens sociala bakgrund stor betydelse för vilken omsorgsform barnen deltog i. Barn till högutbildade föräldrar deltog i högre utsträckning i förskoleverksamhet jämfört med övriga barn. I takt med att förskoleverksamheten byggts
ut har skillnader relaterade till barnens sociala bakgrund minskat. Barn i åldern 1-5
år går numera i förskola eller familjedaghem ungefär lika ofta oavsett föräldrarnas
utbildning. Dessutom går barn med föräldrar födda utomlands nästan lika ofta i
förskola eller familjedaghem som barn med föräldrar födda i Sverige.16

Skolverket (2005), Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
15 Skolverket (2004) Barns omsorg, Skolverkets rapport nr 258
16 Ibid.
14
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Fortsatt stort behov av personal i förskolan

Personaltätheten i förskolan hösten 2004 är oförändrad sedan 2003, 5,4 barn per
årsarbetare, och har varit på ungefär samma nivå de senaste fem åren. Behovet av
personalökning i förskolan fram till 2019 beräknas vara över 25 000 personer. Det
ökade personalbehovet de närmaste åren är en följd av ett ökat antal barn i befolkningen, men också en följd av antagandet att det framtida särskilda statsbidraget för
ökad personaltäthet i förskolan kommer att användas fullt ut. Andelen barn som
går i förskola väntas också öka något på grund av att andelen barn i familjedaghem
fortsätter att minska.17
De kommuner som infört maxtaxa kan ansöka om statsbidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder. Bidraget som utgör 500 miljoner kronor per år kan användas till personalförstärkningar eller kompetenshöjande åtgärder för förskollärare, fritidspedagoger
och barnskötare som arbetar i verksamheterna. När det gäller fördelningen av bidraget mellan verksamhetsformer gick 89 procent till förskolan och 11 procent till
skolbarnsomsorgen. Ungefär 88 procent av statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder användes 2004 till personalförstärkningar, en ökning med 3 procentenheter
sedan föregående år. Kommunerna har inte kunnat genomföra planerade satsningar
fullt ut. Det tycks framförallt bero på att man haft svårigheter att rekrytera personal
med önskad behörighet, särskilt gäller detta förskollärare.18 De tre senaste åren har
knappt var tredje lärarstudent valt att särskilt inrikta sin utbildning mot förskola/förskoleklass.19
Fortfarande stora barngrupper

Hösten 2004 var det genomsnittliga antalet barn per grupp i förskolan 17,2, oförändrat från 2003. Det är nästan ett barn mer än 1998 och drygt tre barn mer än i
början av 1990-talet. Nästan hälften av barngrupperna hade mellan 16 och 20 barn.
I 17 procent av grupperna fanns 21 barn eller fler.
Variationer mellan olika kommungrupper är relativt små. Hösten 2004 var den genomsnittliga gruppstorleken minst i glesbygdskommunerna med 15,8 barn och
störst i medelstora städer och storstäder med 17,6 och 17,5 barn per grupp. Drygt
var fjärde grupp i förskolan är en småbarnsgrupp med barn i åldern 0-3 år. Nästan
hälften av dessa grupper hade 2004 mellan 14 och 16 barn. 10 procent av småbarnsgrupperna hade 17 eller fler barn, vilket är en ökning med två procentenheter
jämfört med 2003. Skolverket konstaterar att det främst är ekonomiska prioriteringar som avgör barngruppernas storlek.20

Skolverket (2005), Lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning, Prognos över behov av och
tillgång på lärare perioden 2005-2019. Rapport till regeringen (dnr 2004:2867)
18 Skolverket (2005) Uppföljning av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m., Skolverkets rapport
nr 261
19 Högskoleverket (2005) Den nya lärarutbildningens tre första år, Rapport 2005:44 R
20 Skolverket (2004) Förskola i brytningstid, Skolverkets rapport nr 239
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Styrning, ledning och kvalitetsarbete
Förskolan finns med i kommunernas skolplaner

I flertalet av de kommuner som Skolverket inspekterade under 2004 finns mål för
förskoleverksamheten formulerade i kommunala skolplaner och i förskolornas arbetsplaner. Den bedömning som Skolverkets inspektörer gjort är att målen för förskoleverksamheten generellt sett kan härledas till de statliga styrdokumenten. Frågor som rör inflytande och delaktighet är ett prioriterat område i såväl övergripande
kommunalt arbete som i förskolornas arbete. I kommunernas måldokument finns
ofta generella mål för verksamheternas arbete som skall leda till att barn och föräldrar skall få möjlighet till delaktighet och inflytande. Av Skolverkets inspektioner
framkommer också att personalen i förskolorna på olika sätt strävar efter att barnen skall få inflytande över verksamheten.21
Slutsatser och åtgärdsförslag
Skolverket konstaterar att reformerna inom förskoleverksamheten som genomförts
de senaste åren fått betydande effekter på verksamheten. Andelen barn i förskoleverksamhet har ökat varje år sedan 2000. Dessutom har andelen föräldrar som är
nöjda med sina barns omsorg ökat, så att fler än nio av tio är nöjda. Reformerna
har givit arbetslösa och föräldralediga föräldrar möjlighet att låta sina barn gå i förskola. Det har inneburit att de föräldrar som är hemma med sina barn idag i högre
utsträckning gör det av egen vilja och är mycket nöjdare med sin omsorgssituation.
Samtidigt har betydelsen av föräldrarnas utbildningsbakgrund och ursprung minskat avsevärt för barnens deltagande sedan 1999.
Behovet av personal i förskolan kommer att öka under flera år framöver. Kommunerna har inte lyckats rekrytera den personal de önskar. Detta är ett problem: kommunerna kan inte förverkliga sina ambitioner för förskoleverksamheten för att det
inte finns personal med pedagogisk högskoleutbildning att tillgå.
De stora barngrupperna finns kvar i förskolan. Gruppstorlekarna har inte förändrats sedan 2002 men ligger på en hög nivå, i genomsnitt drygt 17 barn per grupp.
Många barn missgynnas av de stora barngrupperna. Små barn och barn i behov av
särskilt stöd samt barn med annat modersmål och barn från socioekonomiskt
mindre gynnade grupper förlorar på att vistas i stora barngrupper. Stora barngrupper medför dessutom ökad stress hos både barn och personal. Skolverket har våren
2005 tagit fram allmänna råd för kvalitet i förskolan22 vilka förutsätts leda till en
positiv utveckling av verksamheternas kvalitet, t.ex. vad gäller gruppstorleken.
Förskolan skall bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Trots detta får en
relativt liten andel barn i förskolan modersmålsstöd. Endast ett femtiotal kommuner erbjuder modersmålsstöd i förskolan trots att i stort sett alla kommuner
har barn i förskolan med annat modersmål än svenska. Kommunerna bör i
Skolverket (2005), Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
22 Skolverket (2005) Kvalitet i förskola, Allmänna råd med kommentarer
21
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högre grad erbjuda barn med annat modersmål modersmålsstöd i den utsträckning de är i behov av det.
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4. Skolbarnsomsorg
Skolbarnsomsorg är ett samlingsbegrepp för fritidshem, familjedaghem och öppen
fritidsverksamhet. Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan, såväl
tidsmässigt som innehållsmässigt, samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i
utvecklingen. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen,
Lpo 94, skall tillämpas så långt det är möjligt. I verksamheten bör omsorg, omvårdnad och pedagogik ses som en helhet och verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar demokratiska värderingar. Det skall finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn där öppethållandet anpassas efter föräldrarnas arbetstider och studietider eller till barnens behov. I
familjedaghem tar en dagbarnvårdare emot inskrivna barn under den tid föräldrarna
arbetar eller studerar. I öppen fritidsverksamhet är barnen inte inskrivna.
Diagram 4.1 Indexerad utveckling av antalet inskrivna barn och personal (i heltidstjänster) inom
fritidshemmen hösten 1997-hösten 2004 samt kostnadsutveckling kalenderåren 1997-2004. Index,
1997=100.
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Tabell 4.1 Faktaruta skolbarnsomsorg
2000
Antal inskrivna barn, 6-12 år
- varav i fritidshem, %
- varav i familjedaghem, %

2003

2004

344 800
96,4
3,6

348 100
98,2
1,8

330 600
98,6
1,4

Andel inskrivna, 6-9 år, %

66,1

75,4

75,5

- varav i fritidshem, %

63,8

74,1

74,5

- varav i familjedaghem, %
Andel inskrivna, 10-12 år, %
- varav i fritidshem, %

2,3
6,9
6,6

1,3
10,3
10,0

1,0
10,2
10,0

- varav i familjedaghem, %
Antal anställda i fritidshem,
heltidstjänster
- andel i kommunal regi, %
- andel i enskild verks, %
Antal dagbarnvårdare i familjedaghem, heltidstjänster 1
- andel i kommunal regi, %

0,3

0,3

0,2

19 000
93,1
6,9

18 800
92,7
7,3

17 900
92,4
7,6

10 500
94,6

7 700
92,0

6 900
90,9

- andel i enskild verks, %
5,4
8,0
all familjedaghemsverksamhet för barn 1-12 år
2 Beräknat på heltidstjänster

9,1

Andel personal med ped. högskoleutbildning i fritidshem, % 2
- i kommunal regi, %
- i enskild verksamhet, %
Antal barn per årsarbetare i fritidshem
Antal barn per dagbarnvårdare i
familjedaghem 1
Total kostnad, miljoner kr (i 2004
års prisnivå)
- varav i fritidshem
- varav i familjedaghem
Snittkostnad per barn i fritidshem,
kronor
Snittkostnad per barn i familjedaghem, kronor 1
Öppen fritidsverksamhet
Antal kommuner med öppen fritidsverksamhet
Antal enheter
Total kostnad, miljoner kr (i 2004
års prisnivå)

2000

2003

2004

60,8
61,6
47,5

56,2
58,0
33,1

58,4
60,1
37,6

17,5

18,2

18,2

5,5

5,2

5,2

13 923
9 652
4 271

13 450
10 371
3 079

13 274
10 297
2 977

29 200

30 500

31 400

67 000

72 200

78 000

75
571

74
581

68
566

146

162

146

1 Avser

Organisering
Färre barn i fritidshem – men andelen barn i fritidshem fortsätter att öka

Antalet barn i fritidshem har minskat sedan 2002. Antalet inskrivna barn i skolbarnsomsorgen i åldern 6-12 år minskade med nästan 15 000 mellan 2003 och
2004. Samtidigt har andelen barn i skolbarnsomsorgen fortsatt att öka, både i gruppen 6-9 år och 10-12 år. Av barnen i skolbarnsomsorgen återfanns 2004 98,6 procent i fritidshem. Andelen barn inskrivna i skolbarnsomsorg är högst i storstäder,
större städer och förortskommuner, där förvärvsfrekvensen bland kvinnor är hög.
Lägst är andelen inskrivna barn i glesbygdskommuner.
Fortsatt minskning av antalet barn i familjedaghem

Antalet skolbarn i familjedaghem har minskat sedan slutet av 1980-talet. År 2004
fanns det 4 500 barn i åldern 6-9 år i familjedaghem, att jämföra med 6 300 barn
2003. De flesta skolbarn som finns i familjedaghem är i åldern 6-9 år. Endast 0,2
procent av 10-12 åringarna går i familjedaghem.
Öppen fritidsverksamhet minskar

Öppen fritidsverksamhet är ett alternativ till fritidshem för barn i åldern 10-12 år.
För barn yngre än tio år är det enligt skollagen inte tillräckligt att erbjuda enbart
öppen fritidsverksamhet. Skolbarnsomsorg för barn i åldern 10-12 år kan bedrivas i
form av öppen fritidsverksamhet, som ett alternativ till fritidshem och familjedag-

Skolverket
29 (146)

hem. Antalet kommuner med öppen fritidsverksamhet fortsätter att minska. År
2004 bedrev endast 68 kommuner öppen fritidsverksamhet. Ungefär 72 procent av
avdelningarna var öppna mer än 16 timmar per vecka.
Större andel barn med föräldralediga föräldrar i fritidshem

Kommunerna har börjat ta emot barn till föräldralediga i samband med att man
började ta emot barn till föräldralediga i förskolan. En större andel 6-9 åringar med
föräldralediga föräldrar gick i fritidshem 2002 än 1999. Även andelen barn med
förvärvsarbetande och studerande föräldrar har ökat sedan 1999. Detta är troligen
en effekt av den utökade rätten till förskola.
Antalet barn i fritidshem med minst en långtidssjukskriven förälder har också ökat.
Antalet har i det närmaste fördubblats sedan 1999. Hösten 2002 hade 8 procent av
6-12 åringarna en långtidssjukskriven förälder, det innebär att det var vanligare att
skolbarnens föräldrar var långtidssjuka än att de var arbetslösa. 52 procent av 6-9
åringarna och 10 procent av 10-12 åringarna med långtidssjuka föräldrar deltog i
skolbarnsomsorgen 2002.23
God tillgång till skolbarnsomsorg

Till och med det år ett barn fyller tolv år är kommunerna skyldiga att ordna plats i
skolbarnsomsorg om föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar eller om barnet har
ett eget behov av verksamheten. Plats skall erbjudas utan oskäligt dröjsmål, normalt
inom tre till fyra månader efter det att föräldrarna har anmält behov av plats. Skolverkets utbildningsinspektion visar att i stort sett alla inspekterade kommuner tillgodoser behovet av skolbarnsomsorg. Detta stöds även av en enkätundersökning
till kommuner24. Skolbarnsomsorg erbjuds i form av fritidshem för barn i åldern 69 år, och i form av så kallade fritidsklubbar för barn i åldern 10-12 år. Efterfrågan
på fritidshemsplatser har ökat i några kommuner medan efterfrågan på platser
inom fritidsklubbarna har minskat. Därutöver erbjuds i viss utsträckning skolbarnsomsorg i familjedaghem, bland annat för barn som behöver tillsyn nattetid.
I vissa kommuner är kön till fritidshemsplats avgörande för gruppernas storlek.
Man tar in barn oavsett vad detta får för konsekvenser för möjligheterna att tillgodose övriga barns behov i gruppen. Till exempel kan barn i behov av särskilt stöd,
som oftast mår bäst av ett fåtal relationer, ingå i mycket stora barngrupper.25
Minskad närvarotid i fritidshem

Den genomsnittliga närvarotiden i fritidshem har minskat sedan 1999. För de yngre
skolbarnen, 7-9 år, har närvarotiden i fritidshem minskat med 2-3 timmar i veckan.
Hela minskningen beror på att barn med en närvaro på högst 15 timmar i veckan
har ökat. Den största minskningen svarar barn till arbetslösa eller föräldralediga för.
Deras närvarotid har minskat med 4 timmar i veckan.
Skolverket (2004) Barns omsorg, Skolverkets rapport nr 258
Skolverket (2005) Plats utan oskäligt dröjsmål? (dnr 2005:633)
25 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
23
24
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Resultat och kvalitet
Fler föräldrar nöjda med omsorgsformen

Av 6-9 åringarna är ca 75 procent inskrivna i någon form av skolbarnsomsorg, oftast i fritidshem. Övriga barn är vanligen hemma med en förälder när de inte är i
skolan. Den vanligaste lösningen för dessa barn är att föräldrarna arbetar eller studerar på olika tider och turas om att vara hemma med barnen.
Över 90 procent av de föräldrar som har barn i åldern 6-9 år är nöjda med barnens
omsorgsform och vill inte byta till något annat. Bland 10-12 åringarnas föräldrar är
andelen nöjda 85 procent. Bland de föräldrar som har sina barn i någon form av
skolbarnsomsorg är 93 procent nöjda. Lägst andel nöjda föräldrar finns i familjer
där barnen klarar sig själva eller tas om hand av grannar efter skolan. 10-12 åringarna är i stor utsträckning hänvisade till sig själva efter skolan. 40 procent av dessa
barn har ingen omsorg alls utan är ensamma hemma när skoldagen är slut. Bland
föräldrarna till de 10-12 åringar som klarar sig själva vill nästan var fjärde att barnet
skall ha en annan omsorgsform.26
Föräldrarnas bakgrund har betydelse för deltagande

Knappt hälften av alla 6-9 åringar vars föräldrar har förgymnasial utbildning går i
fritidshem, jämfört med över tre fjärdedelar av barnen vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. Skillnaden mellan grupperna har dessutom ökat något sedan
1999.
Andelen 6-9 åringar som har plats i fritidshem är dessutom högre om båda föräldrarna är födda i Sverige (72%) än om båda föräldrarna är födda utomlands (54%). I
stället är barn till utrikes födda föräldrar oftare hemma på dagarna, antingen tillsammans med en förälder eller ensamma. Den utbyggnad som skett mellan 1999
och 2002 har inte heller kommit barnen med utländsk bakgrund till del. Det är endast barn vars båda föräldrar är födda i Sverige som har ökat sin andel i skolbarnsomsorgen under perioden.27
Ökad andel personal med pedagogisk högskoleutbildning

Andelen personal i fritidshem som har pedagogisk högskoleutbildning har ökat från
56,2 procent 2003 till 58,4 procent 2004 i landet som helhet. Andelen personal i
kommunala fritidshem som har pedagogisk högskoleutbildning, främst fritidspedagogutbildning, har ökat jämfört med 2002 och 2003. År 2004 hade 60 procent av
personalen pedagogisk högskoleutbildning jämfört med 57 procent 2002 och 58
procent 2003.
I fritidshem i enskild regi har andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal ökat
från 31,1 procent i genomsnitt 2003 till 37,6 procent 2004. Andelen personal med
pedagogisk högskoleutbildning i fritidshem i enskild regi är dock fortfarande klart
mindre än i kommunala fritidshem.
26
27

Skolverket (2004) Barns omsorg, Skolverkets rapport nr 258
Ibid.
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Personaltäthet

Personaltätheten i fritidshemmen minskade betydligt under hela 1990-talet. Mellan
1990 och 1998 nästan halverades personaltätheten. De senaste åren har dock personaltätheten åter ökat något. Antalet barn per årsarbetare i fritidshemmen var hösten 2004 18,2, samma antal som 2003.
De kommuner som infört maxtaxa kan ansöka om statsbidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder. Statsbidraget som är på 500 miljoner kronor skall användas till personalförstärkningar och/eller kompetenshöjande åtgärder för förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare. Ungefär 88 procent av bidraget gick 2004 till personalförstärkningar och 12 procent till kompetenshöjande åtgärder. Dock gick, som nämnt,
bara 11 procent av de utbetalade statsbidragen till skolbarnsomsorgen. Kommunerna har dessutom inte fullt ut kunnat genomföra planerade satsningar på ökad
personaltäthet inom skolbarnsomsorgen. Uppföljningen av statsbidraget visar att
man inom skolbarnsomsorgen anställt färre fritidspedagoger och förskollärare än
man planerat och fler barnskötare och övrig personal än planerat. Detta är sannolikt en följd av svårigheter att rekrytera personal med önskad utbildning.28
Gruppstorlekarna fortsätter att öka

Gruppstorlekarna fortsätter att öka i fritidshemmen. Jämfört med 1998 har den
genomsnittliga gruppstorleken i fritidshem ökat med 1,6 barn och sedan 1990 med
mer än 13 barn. Hösten 2004 fanns det i genomsnitt 31 barn per avdelning, en ökning med nästan ett barn sedan hösten 2003. Störst är barngrupperna i förortskommuner med i genomsnitt 33,2 barn per grupp, medan de är minst i glesbygdskommuner med 23 barn per grupp. Variationerna mellan kommunerna är mycket
stora. Den genomsnittliga gruppstorleken kan vara fyra gånger så stor i en kommun
som i en annan. Skolverket har konstaterat att gruppstorleken är den viktigaste faktorn när man talar om kvalitet i fritidshemmen.29 Skolverket gav 1999 ut allmänna
råd med kommentarer för fritidshem. Enligt en enkätundersökning finns det huvudmän som inte känner till dessa.30
Barngrupperna i familjedaghemmen har i motsats till fritidshemmen minskat något
på senare år. 2004 fanns det 5,2 barn per familjedaghem, samma antal som 2003. I
mitten av 1990-talet låg antalet på omkring 5,7 barn per familjedaghem.
Ledning, styrning och kvalitetsarbete
Skolbarnsomsorgen är inte prioriterad i kommunernas måldokument

Skolbarnsomsorgen ingår ytterst sällan i kvalitetsredovisningar och verksamheten
utvärderas endast i ringa omfattning på kommunnivå. I de kommuner som Skolverket inspekterade under 2004 saknades till stor del konkreta mål för skolbarnsomsorgen såväl på kommunal nivå som på verksamhetsnivå. I stället uttrycks att
skolbarnsomsorgen omfattas av de mål som fastställts för grundskolan. Samtidigt
28 Skolverket (2005) Uppföljning av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m., Skolverkets rapport
nr 261
29 Skolverket (2000) Finns fritids?, Skolverkets rapport nr 186
30 Skolverket (2004) Resultat från webbenkäter till Skolverkspanelerna hösten 2003. Internt material.
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som gemensamma mål kan främja samverkan och samsyn finns en risk att man
genom detta förfaringssätt marginaliserar skolbarnsomsorgens specifika uppdrag
och verksamhet.
Generellt sett är kvalitetsarbetet mindre prioriterat och utvecklat inom skolbarnsomsorgen än inom t.ex. förskoleverksamheten. Kvalitetsarbetet i flera av de kommuner som inspekterats utgår från en kommungemensam modell som i några fall
anses för skolanpassad och därmed inte fullt tillämplig för skolbarnsomsorgen.31
Slutsatser och åtgärdsförslag
För att främja nationell likvärdighet mellan verksamheter i olika delar av landet
måste de nationella kraven återspeglas i kommunernas verksamheter. Mål- och
resultatstyrning förutsätter ett system för planering och styrning av verksamheten
samt ett system för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av måluppfyllelsen
mot de nationella målen. Samtidigt konstaterar Skolverket i sina inspektioner att
skolbarnsomsorgen sällan finns med i kommunernas måldokument eller i kvalitetsredovisningar.
Det är barnsgruppernas storlek som är det avgörande problemet när man talar
om kvalitet i fritidshemmens verksamhet. Skolverket har i tidigare lägesbedömningar uppmärksammat de stora barngrupperna i fritidshemmen. Någon positiv
utveckling av gruppstorlekarna inom fritidshemmen kan inte konstateras utan
tvärtom har antalet barn per grupp fortsatt att öka, i genomsnitt 31 barn. Enligt
Skolverkets bedömning bör kommunerna för att höja kvaliteten inom skolbarnsomsorgen sträva efter att minska gruppstorlekarna.
Skolverkets allmänna råd för fritidshemmen är inte kända av alla huvudmän.
Statens intentioner vad gäller fritidshemmen bör förtydligas och Skolverket
kommer därför att se över de allmänna råden. Skolverket kommer också att
genomföra insatser för att göra de allmänna råden mer kända.

31 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)

Skolverket
33 (146)

5. Förskoleklass
Förskoleklassen är en frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet. Förskoleklassen skall omfatta minst 525 timmar per år och är avgiftsfri för sexåringar till
den del verksamheten inte överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året.
Förskoleklassen är en del av det offentliga skolväsendet och verksamheten skall
betraktas som undervisning i samma mening som i övriga skolformer. Från 1998
har förskoleklassen och grundskolan en ny och gemensam läroplan Lpo 94. Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla
läroplanens mål. Läroplanen skall stödja integrationen mellan förskoleklassen, den
obligatoriska skolan och fritidshemmet. Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns utveckling och lärande samt ligga till grund för fortsatt skolgång.
Diagram 5.1 Indexerad utveckling av antalet barn och lärare (i årsarbetskrafter) i förskoleklass hösten
1998-hösten 2004 samt kostnadsutveckling kalenderåren 1998-2004. Index, 1998=100.
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Tabell 5.1 Faktaruta förskoleklass
2000/01
Antal elever totalt
- andel i kommunala skolor, %
- andel i skolor med annan huvudman än kommunal, % 1
Andel av sexåringarna i förskoleklass, %
- andel i kommunala skolor, %
- andel i skolor med annan huvudman än kommunal, % 1
Andel personal med ped. högskoleutbildning, % 2

2003/0

2004/05

107 500
95,2

89 500
93,1

89 300
93,0

4,8

6,9

7,0

93,0
88,9

94,3
88,1

94,6
88,3

4,1

6,1

6,3

83,9

82,9

83,6

Antal personal (heltidstjänster)
per 100 barn
- i kommunala skolor
- i skolor med annan huvudman
än kommunal 2
Total kostnad, miljoner kr (i 2004
års prisnivå)
- i kommunala skolor
- i skolor med annan huvudman
än kommunal 3
Snittkostnad per elev i kronor (i
2004 års prisnivå)

84,9

84,6

85,4

- i kommunala skolor

66,2

62,5

62,5

- i kommunala skolor, % 2
- i skolor med annan huvudman
än kommunal, % 12

- i fristående skolor
- i internationella skolor
1 Med annan huvudman än kommunal avses fristående skolor och internationella skolor.
2 Beräknat på heltidstjänster
3 Exklusive det kommunala bidraget till enskild verksamhet
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kalenderåren 2000, 2003 respektive 2004.

2000/01

2003/04

2004/05

7,8
7,8

7,8
7,8

7,4
7,3

8,4

8,6

8,2

3 982
3 803

3 962
3 690

3 845
3 557

144

263

285

37 200

46 600

40 600

37 100

43 500

42 800

39 400
49 900

47 500
58 200

49 000
57 100

Organisering
Fortsatt ökning av andelen elever i förskoleklass

Antalet elever i förskoleklass var 89 300 läsåret 2004/05 vilket är ungefär lika
många som 2003/04. Andelen av alla 6-åringar som går i förskoleklass har ökat till
95 procent läsåret 2004/05. Av dessa återfanns 7 procent i skolor med annan huvudman än kommunal.
Barn som är inskrivna i förskoleklass vistas i regel tre timmar per dag i verksamheten. Dessa timmar är kostnadsfria för föräldrarna. Många sexåringar är också inskrivna i fritidshem eller familjedaghem och möter därför två verksamheter under
samma dag.
Den totala kostnaden för förskoleklassen kalenderåret 2004 var 3,85 miljarder kronor. Det innebär att kostnaden för förskoleklassen minskat med ungefär 17 miljoner kronor från 2003. Jämfört med kalenderåret 2003 har den genomsnittliga kostnaden per barn minskat från 46 600 kronor till 40 600 kronor.
Tillgång till förskoleklass

Från och med höstterminen det år de fyller sex år skall kommunen erbjuda alla
barn plats i förskoleklass så nära barnets eget hem som möjligt. Skolverkets inspektioner visar att de inspekterade kommunerna i stor utsträckning uppfyller de för-
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fattningsmässiga bestämmelserna om tillgång till utbildning i förskoleklass. Någon
kommun lyckas inte tillgodose elevernas rätt att gå i en skola nära hemmet.32
Organisering av verksamheten

Det finns stora variationer i hur skolorna väljer att organisera sin verksamhet. Flertalet skolor är organiserade i arbetslag, men dessa arbetslags sammansättning varierar från skola till skola. Verksamheten i förskoleklassen bedrivs i stor utsträckning
integrerad med de tidiga årens verksamhet inom grundskolan. Ofta arbetar förskoleklassen integrerat med eleverna i de tidiga årskurserna i valda delar av verksamheten, men i vissa skolor går förskoleklassens elever i helt åldersintegrerade klasser.
Skolverkets utbildningsinspektörer anser att det är av stor vikt att förskoleklassens
speciella pedagogik med mycket fri lek och skapande aktiviteter tas till vara. Inspektionerna visar att så också sker på de flesta inspekterade skolorna. Förskoleklassen
arbetar ofta mycket praktiskt. På de flesta skolor ligger verksamhetens tyngdpunkt
mellan förskolans pedagogik och grundskolans.33
Resultat och kvalitet
Personaltätheten och antalet barn minskar

Antalet anställda omräknat till årsarbetare har fortsatt att minska till 6 600 i förskoleklassen. Minskningen 2004/05 jämfört med föregående läsår är 400 årsarbetare,
vilket motsvarar 6 procent. Samtidigt är antalet elever i stort sett oförändrat. Därmed har personaltätheten mätt i antalet årsarbetare per 100 elever minskat från 7,8
läsåret 2003/04 till 7,4 läsåret 2004/05. Detta är en minskning för tredje året i rad.
Personaltätheten har varierat från 7,4 till 8,2 årsarbetare per 100 elever sedan skolformen infördes läsåret 1998/99.
Skillnaderna mellan kommuner är dock mycket stora. Personaltätheten varierade
2003/04 från 3,7 till 15,9 årsarbetare per 100 elever. När det gäller personaltätheten
har dessutom skillnaderna mellan kommunala och enskilda anordnare ökat. I
kommunal förskoleklass var personaltätheten 7,3 årsarbetare per 100 elever medan
den var 8,3 i fristående och enskilda skolor.
Stora skillnader i personalens utbildningsnivå

När det gäller personalens utbildning finns stora skillnader mellan kommunal verksamhet och fristående skolor. I kommunal verksamhet var andelen anställda med
förskollärarutbildning 73 procent 2004/05 medan motsvarande andel i fristående
skolor var 48,7 procent. Även den totala andelen årsarbetare som har pedagogisk
högskoleutbildning, dvs. förskollärar-, fritidspedagog- eller lärarutbildning, skilde
sig åt. Den var 85,4 procent i kommunal verksamhet och 62,5 procent i fristående
skolor. Jämfört med 2003/04 hade andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning ökat något i den kommunala verksamheten medan fristående skolor låg
32 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
33 Ibid.
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på en oförändrad andel. Det stora flertalet med pedagogisk högskoleutbildning är
förskollärare, mycket få har lärarutbildning.
Skillnaden mellan kommunerna var ännu större än mellan olika kategorier av anordnare. Förskoleklass samverkar vanligtvis – eller bedrivs integrerat – med grundskola och fritidshem. Detta innebär att personalen kan arbeta i flera av dessa verksamheter. Personalen arbetar dock fortfarande till stor del i endast en verksamhet.34
Fler barn i förskoleklassen får modersmålsundervisning

Andelen barn i förskoleklassen med annat modersmål är lika stor 2004/05, 14 procent. Andelen barn med annat modersmål som får modersmålsstöd fortsätter dock
att öka. 2004 var andelen 45 procent, den högsta sedan förskoleklassen startade.
Andelen elever i förskoleklass med annat modersmål än svenska varierar mellan
olika kommungrupper. Storstäder, större städer och förortskommuner har en högre
andel elever med annat modersmål. De har samtidigt en avsevärt högre andel elever
som får modersmålsstöd. Det kan bl.a. bero på att förutsättningarna för att bilda
undervisningsgrupper är betydligt större när elevantalet är högre.
Slutsatser och åtgärdsförslag
Som Skolverket påpekat i tidigare lägesbedömningar är personal med pedagogisk
högskoleutbildning viktig för att aktiviteterna inom förskoleklassen skall bli mer
planerade, målstyrda och differentierade. Utvecklingen går åt fel håll med ökade
skillnader mellan kommunala och fristående förskoleklasser. Den totala andelen
årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning var relativt hög i kommunala förskoleklasser 2004 (86%). Motsvarande andel i fristående förskoleklasser var 62 procent, en minskning med tre procentenheter sedan 2002.
Även om andelen barn i förskoleklass med annat modersmål än svenska har
legat fast har andelen barn som får modersmålsstöd fortsatt att öka. 2004 fick
45 procent av barnen med annat modersmål än svenska modersmålsstöd, den
högsta andelen sedan förskoleklassen startade. Till skillnad från förskoleverksamhet och grundskola finns det inget tydligt krav på modersmålsstöd i förskoleklass. Skolverket föreslår att regeringen ser över lagstiftningen kring modersmålsstöd i förskoleklassen.

34 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
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6. Grundskola
I Sverige skall alla barn mellan 7 och 16 år gå i skolan. Skolstarten är flexibel på så
sätt att barnet kan börja som 6, 7 eller 8-åring. Grundskoleutbildningen som är
obligatorisk och avgiftsfri skall vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas.
Grundskolans uppdrag är att ge eleverna kunskaper och färdigheter samt främja
deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten skall både överföra grundläggande värden och utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Utbildningen i grundskolan
skall ligga till grund för elevernas fortsatta utbildning.
Diagram 6.1 Indexerad utveckling av antalet elever och lärare (i heltidstjänster) i grundskolan hösten 1991-hösten 2004 samt kostnadsutveckling kalenderåren 1991-2004. Index, 1991=100.
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Tabell 6.1 Faktaruta grundskola
2000/01
Antal elever totalt
- andel i kommunala skolor, %
- andel i fristående skolor,
%1
Antal grundskolor totalt
- andel kommunala skolor
- andel fristående skolor 1
Antal lärare, heltidstjänster,
totalt
- andel i kommunala skolor, %
- andel i fristående skolor,
%1

2003/04

2004/05

2000/01

1 051 900

1 046 400

1 023 700

95,9

93,6

93,0

4,1

6,4

7,0

5 090

5 040

4 960

91,5
8,4

88,7
11,2

88,4
11,6

80 200

83 800

82 300

95,8

93,9

93,4

4,2

6,1

6,6

2003/04

2004/05

Andel lärare med pedagogisk
utbildning, % 2

83,9

81,5

83,4

- i kommunala skolor, %

84,8

82,6

84,7

- i fristående skolor, % 1
Antal lärare (heltidstjänster)
per 100 elever

65,5

64,7

64,8

7,6

8,0

8,0

7,6
7,8

8,0
7,6

8,1
7,6

63 881

70 765

72 023

59 100

67 000

69 400

57 200
60 400

64 900
66 600

67 300
67 500

- i kommunala skolor
- i fristående skolor 1
Total kostnad i miljoner kr (i
2003 års prisnivå)
Snittkostnad per elev i kronor
(-"-) 3
- i kommunala skolor, kr 4
- i fristående skolor, kr 4, 5

1 Avser

fristående skolor, internationella skolor samt riksinternatskolor.
på heltidstjänster
3 Inklusive kostnader för skolskjuts
4 Exklusive kostnader för skolskjuts
5 Inklusive kostnader för ingående mervärdesskatt (ingår ej i kostnaden för elever i kommunala skolor)
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kalenderåren 2000, 2003 respektive 2004.
2 Beräknat

Organisering
Antal elever fortsätter att minska i grundskolan

Grundskolan omfattar drygt en miljon elever. Antalet elever har minskat betydligt
mellan läsåren 2003/04 och 2004/05 och kommer att minska än mer de närmaste
åren. Samtidigt som antalet kommunala skolor kontinuerligt minskat sedan läsåret
1999/00 har antalet fristående skolor med utbildning motsvarande grundskolan
ökat. Under den senaste tioårsperioden har elevantalet i fristående grundskolor mer
än fördubblats och antalet skolor fyrdubblats till 565 stycken. Ökningen har dock
avtagit de senaste åren. Läsåret 2004/05 gick drygt 70 000 elever, motsvarande cirka 7 procent av samtliga grundskoleelever. Fristående skolor etableras i allt fler
kommuner. I 174 kommuner fanns det läsåret 2004/05 minst en fristående grundskola.
De vanligaste inriktningarna vid fristående skolor är allmän inriktning respektive
inriktning mot en speciell pedagogik. Den förstnämnda gruppen har fördubblats
sedan läsåret 1998/99. De fristående skolorna har genomsnittligt färre elever än de
kommunala. De flesta kommunala skolor med årskurs 1-6 hade 300 elever eller
färre medan de flesta fristående skolor hade färre än 50 elever. Merparten av de
kommunala skolorna med årskurs 1-9 hade över 300 elever och över 90 procent av
de fristående skolorna hade färre än 400 elever.
Inspektörernas omdömen om resultat och verksamhet i de fristående skolorna är
generellt sett positiva. De fristående skolorna uppvisar en stor mångfald och det
förekommer inom gruppen stora variationer i organisering och arbetssätt. Inspek-
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törerna har ofta framhållit att det faktum att lärare, föräldrar och elever valt sin
skola har stor betydelse för deras engagemang och skolans goda kontakter med
föräldrarna. Miljön i de ofta små skolorna är i stort sett lugn och trygg.35
Ökad lärartäthet och ökad kompetens

Lärartätheten har ökat något, bl.a. till följd av det statsbidrag, som syftar till att öka
personaltätheten i skola och fritidshem, till stor del riktats till grundskolan. En uppföljning av statsbidragets effekter visar att kommunerna prioriterat förstärkningar i
grundskolan och särskolan, vilket har lett till att personalen i grundskolan ökat med
cirka 6 600 heltidstjänster.36 En utvärdering visar att under perioden 1998-2003 har
resursförändringar inte haft någon signifikant effekt på den genomsnittliga elevens
resultat, däremot har ökade resurser förbättrat studieresultaten för elever med föräldrar med låg utbildningsnivå.37
Tabell 6.2 Andel av alla tjänstgörande lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleutbildning läsåren 2000/01 – 2004/05 fördelat på lärarkategorier
Lärarkategorier
Samtliga lärare
därav
Lågstadielärare
Mellanstadielärare
Lärare matematik/NO 1-7
Lärare svenska/SO 1-7
Lärare övriga ämnen 1-7
Lärare matematik/NO 4-9
Lärare svenska/SO 4-9
Lärare svenska/språk 4-9
Lärare övriga ämnen 4-9
Speciallärare/specialpedagog
Modersmålslärare
Lärare svenska som andraspråk
Lärare i idrott och hälsa
Lärare i musik
Lärare i bild
Lärare i trä- och metallslöjd
Lärare i textilslöjd
Lärare i hem- och konsumentkunskap
Övriga lärare

Andel lärare med ped. högskoleutbildning, %
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
81,1
80,6
79,9
80,1
81,9
94,1
90,7
.
.
.
.
.
.
.
91,6
60,1
.
71,1
64,5
72,7
74,9
79,0
80,9
60,1

93,7
89,2
82,0
84,7
73,9
73,5
79,1
69,9
64,2
91,1
57,4
.
68,7
62,5
71,2
73,2
77,5
77,6
67,2

93,9
89,8
81,6
86,4
75,6
72,9
77,5
69,0
62,4
90,8
55,8
.
66,8
60,7
69,6
70,4
75,4
75,2
66,3

94,4
90,9
83,1
87,7
77,7
73,4
77,9
68,7
64,7
91,3
52,3
.
66,3
61,1
70,3
69,8
74,1
73,3
66,7

95,3
93,0
85,6
89,5
83,1
76,0
81,1
70,9
68,1
92,0
52,5
85,2
69,8
62,2
72,5
70,9
75,2
73,7
45,8

Även om andelen lärare med pedagogisk utbildning har fortsatt att öka de senaste
läsåren saknar ungefär var femte lärare i grundskolan en lärarexamen. De fristående

35 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
36Skolverket (2005) Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem 2003/2004. Skolverkets aktuella analyser 2005
37 IFAU (2005) En utvärdering av personalförstärkningar i grundskolan
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skolorna har haft motsvarande utveckling under 2000-talet men där saknar närmare
en tredjedel av lärarna en lärarexamen.
Andelen lärare med pedagogisk utbildning inom olika lärarkategorier har dock ökat
de senaste tre läsåren. Det gäller i samtliga lärarkategorier förutom modersmålslärare, lärare i musik, slöjd och hem- och konsumentkunskap. De lärarkategorier som
har lägst andel med pedagogisk utbildning är lärare i de praktiskt-estetiskt inriktande ämnena. Även i matematik och naturorienterande ämnen (NO), svenska, samhällsorienterande ämnen (SO) samt språk saknar 20 till 30 procent av 4-9 lärarna en
lärarexamen.
Skolor med höga andelar elever med utländsk bakgrund har en lägre andel lärare
med pedagogisk högskoleutbildning och även högre omsättning av lärare. 38 Det
finns också signaler om att lärare som arbetar i grundskolans tidigare årskurser inte
har fått den utbildning som krävs för att kunna arbeta med elevernas tidiga läs- och
skrivinlärning.39
Oavsett hur lärarkompetensen mäts - lärarutbildning, ämneskunskaper, pedagogiska kunskaper eller erfarenhet - är den en avgörande faktor för elevernas studieresultat. Även lärares kompetensutveckling har visat sig ha betydelse för elevernas resultat.40 Den alltför låga lärarkompetensen, mätt i utbildningstermer, är problematisk
sett i förhållande till de delvis helt nya krav som ställs på lärarna idag. För att t.ex.
kunna handleda elever i att självständigt söka information för att utveckla sin kunskap fordras att läraren har goda ämneskunskaper och kan föra en diskussion med
eleverna om innehåll och stoff. Lärares förmåga att anpassa undervisningen så att
den passar olika elevers behov har betydelse för hur väl eleverna lyckas nå målen i
skolan. 41
Skolverket bedömer att utvecklingen går åt rätt håll men att det finns behov av att
ytterligare öka den formella kompetensen hos undervisande lärare, framförallt i
grundskolans senare årskurser och särskilt i de praktiskt-estetiskt inriktade ämnena
samt i modersmål. Det är viktigt för grundskolans resultatförbättring att lärarprofessionen stärks. För detta har staten och huvudmännen ett stort ansvar, både vad
gäller lärares grundutbildning men också lärares möjligheter till kompetensutveckling.
Skolverket vill peka på att huvudmännen noga bör göra överväganden vad gäller
resursfördelning och lärarkompetens särskilt vad gäller skolor och elevgrupper med
en stor andel som inte når målen.

Skolverket (2004) Elever med utländsk bakgrund (dnr 2004:545)
Högskoleverket (2005) Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor. Rapportserie 2005:17 R
40 Skolverket (2002) Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat, Skolverkets monografiserie.
41 Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan - huvudrapport, Skolverkets rapport
nr 251
38
39
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Antalet specialpedagoger och vägledare ökar

Antalet speciallärare/specialpedagoger inom grundskolan har ökat med 18 procent
mellan läsåren 2000/01 och 2004/05, men andelen specialpedagoger med pedagogisk högskoleutbildning har inte förändrats över tid.
Antalet studie- och yrkesvägledare har ökat med 13 procent mellan läsåren 2003/04
och 2004/05 till 707 studie- och yrkesvägledare i hela landet (omräknat till heltidstjänster). De kommunala skolorna har betydligt fler utbildade vägledare än de fristående skolorna. I genomsnitt har 55 procent av vägledarna i den kommunala
grundskolan och 28 procent i fristående grundskolor en vägledarutbildning. I
kommunala grundskolor med årskurs 7-9 var antalet elever per heltidstjänstgörande
vägledare i genomsnitt 522 elever. I fristående grundskolor var motsvarande antal
betydligt fler, 825 elever. Skillnaderna mellan kommunerna var stora. De förändringar som sker med ökad tillgång till arbetsmarknader och utbildningar genom
internationalisering och ökat utbud gör det allt svårare att hålla sig ajour och förstå
utbildningsväsendet och arbetsmarknaden. Yngre människor med begränsad erfarenhet behöver information, stöd och vägledning i sina val av studier och yrke. De
flesta kommuner har inte utvärderat och förändrat sin vägledarverksamhet. Det är
t.ex. få kommuner som ger skriftlig information om skolor och utbildningar på de
stora invandrarspråken. 42
Det är positivt att antalet specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare ökat
men fortfarande är tillgången inte tillräcklig för de behov som finns ute i skolorna.
En förutsättning för att öka elevernas möjlighet att nå målen och för att underlätta
och stödja elever i deras utbildningsval är tillgång till adekvat stöd och kvalificerad
vägledning.
Kostnaderna har ökat

I Sverige kostar grundskolan totalt drygt 72 miljarder kronor. I genomsnitt uppgick
de kommunala huvudmännens kostnader till drygt 69 000 kr per elev för 2004.
Knappt hälften av dessa är undervisningskostnader (exkl. läromedel). En jämförelse
över tid visar att kostnaderna för undervisning ökat över tid (i fasta priser). Detta
beror till största delen på att kostnader för lärarlöner ökat men även att det blivit
fler lärare i skolorna.
Kommunernas kostnader för grundskolan är olika. I Ekerö kommun uppgick kostnaden för undervisning till 23 000 kr/elev medan motsvarande kostnad i Arvidsjaurs kommun var nästan tre gånger så hög. Genomgående har glesbygdskommuner
och storstäder högre kostnader för undervisning, lokaler, skolmåltider, läromedel,
elevvård och övriga kostnader. Förortskommuner har bland de lägsta kostnaderna
för undervisning. Samtidigt kan vi också konstatera att förortskommuner - tillsammans med storstäderna - har en högre andel tillsvidareanställda lärare än andelen
lärare som har en pedagogisk högskoleutbildning. Jämfört med 2003 ökade kostnaderna för undervisning mest i storstäder och minst i förortskommuner.

42

Skolverket (2005) Kommande rapport om studie- och yrkesvägledningen i kommunala skolor
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Under 1990-talet skedde en ekonomisk nedgång som för skolans del innebar att
antalet lärare minskade betydligt. Lärartätheten i grundskolorna minskade med 20
procent mellan år 1991 och 1996 och även andelen lärare med andelen pedagogisk
utbildning minskade. Samtidigt infördes en rad reformer i skolsektorn. Staten tydliggjorde och skärpte skolans uppdrag för rektor och lärare i nya läroplaner och
kursplaner där även ett nytt betygssystem infördes.
Resultat och kvalitet
Grundskolans kärnuppdrag anges i läroplanens mål för ”Kunskaper” och ”Normer
och värden”. För att kunna bedöma skolans måluppfyllelse och kravet på en likvärdig skola behövs uppföljningar och utvärderingar inom båda dessa områden.
Kunskaper
Betygs- och provresultat

Det genomsnittliga meritvärdet har förbättrats de fyra senaste läsåren, främst p.g.a.
att fler elever nått målen för betyget Mycket väl godkänd.43 Andelen Mycket väl
godkänd av samtliga ämnesbetyg har ökat med cirka 35 procent sedan läsåret
1997/98 då den första elevkullen fick betyg enligt det målrelaterade betygssystemet.
Andelen elever som fått betyg i alla ämnen minskade mellan läsåren 1997/98 och
2000/01 och därefter har resultaten förbättrats. Men fortfarande når en av fyra
elever inte nivån för betyget Godkänd i ett eller flera ämnen. Preliminära betygsresultat för våren 2005 visar inte på någon förbättring i detta avseende.
Diagram 6.2 Indexerad utveckling av genomsnittligt meritvärde, andel behöriga elever till gymnasieskolans nationella program samt andel elever med betyg i samtliga ämnen i grundskolan läsåren
1997/98 - 2003/04. Index, 1997/98=100.
108
106

Genomsnittligt meritvärde
Andel behöriga till gymnasiets nat. program

104

Andel elever med betyg i alla ämnen

102
100
98
96
94
92
1997/98
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2001/02

2002/03

2003/04

43 Läsåret 2000/01 infördes nationella betygskriterier för betyget Mycket väl godkänd, vilket troligtvis bidragit till att andelen Mycket väl godkänd ökat över tid.
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Andelen som inte fått betyg i alla ämnen är i det närmaste oförändrad för elever
med utländsk bakgrund medan det för elever med svensk bakgrund har skett förbättringar. Läsåret 2003/04 saknade 43 procent av pojkar och 33 procent av flickor
med utländsk bakgrund betyg i ett eller flera ämnen. Motsvarande siffror för pojkar
och flickor med svensk bakgrund var 25 procent respektive 19 procent. Det är
framför allt elever födda utomlands som inte når målen.
Tabell 6.3 Utveckling av betygsresultat i grundskolans årskurs 9 1997/98-2003/04
Mått
1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
Meritvärde

201,2

202,1

202,9

202,9

204,6

205,4

206,9

1

12,0

13,1

14,1

14,7

15,3

15,8

16,2

Andel elever med minst G i alla ämnen

79,6

77,3

75,7

74,3

74,6

74,7

75,9

Andel behöriga till nationellt program
91,4
90,3
89,4
89,2
89,5
89,9
1 I andelsberäkningen ingår ej betyg för elever som saknar betyg i samtliga ämnen (ej fått slutbetyg)

89,6

Andel MVG-betyg av alla ämnesbetyg

Andelen elever som inte nått målen har ökat i alla grundskolans ämnen sedan
1997/98 då det målrelaterade betygssystemet infördes även om en märkbar förbättring skedde läsåret 2000/01. Över tid är det i svenska som andraspråk och i de naturorienterande ämnena (NO-ämnen) där den största andelen av eleverna inte nått
nivån för betyget Godkänd. Efter 2000/01 har dock andelen som nått målen i NOämnen ökat. I ämnet svenska som andraspråk har det över tid varit mellan 16 och
drygt 20 procent av eleverna som inte fått betyg i ämnet p.g.a. att de inte nått målen. De ämnen som har den lägsta andelen elever som inte når målen är svenska,
engelska, teknik och matematik. En tänkbar förklaring till detta kan vara att skolornas satsningar på de behörighetsgivande ämnena gett effekt.
I årskurs 5 och 9 finns nationella prov i ämnena svenska/svenska som andraspråk,
matematik och engelska. Proven i årskurs 5 är frivilliga medan proven i årskurs 9 är
obligatoriska för skolorna att genomföra. Under våren har en insamling av ämnesproven i årskurs 5 genomförts för ett urval av 100 skolor. Det som framkommit är
att skolor genomför proven och att de flesta delproven görs av alla elever. De första resultaten pekar på att knappt nio av tio bedömts ha nått målen i matematik och
engelska och en något större andel nått målen i svenska.
Resultaten i de nationella ämnesproven i årskurs 9 i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska har varit tämligen lika år från år. Det är svårt att
göra jämförelser över tid eftersom ett samlat provbetyg för de olika delproven inte
satts i engelska och svenska. Från och med läsåret 2004/05 sätts ett samlat provbetyg även i dessa ämnen. En uppskattning är att andelen elever som inte når målen
varit kring tio procent i engelska och svenska medan andelen varit något högre i
matematik. I svenska är det ungefär en lika stor andel elever som inte nått målen på
proven som de som inte nått målen enligt slutbetygen. I matematik är det nästan
dubbelt så många som inte nått upp till målen enligt provbetyget som av läraren vid
betygssättningen bedömts ha nått gränsen för Godkänd. Det omvända gäller i engelska; där är det fler elever som uppnått godkändgränsen på provet än som gjort
det i slutbetyget.
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Kunskapsutveckling över tid

Elevernas kunskaper har försämrats i flera ämnen både i relation till tidigare svenska resultat och vid internationella jämförelser. Det finns tydliga signaler om resultatförsämringar över tid vad gäller elevers prestationer i naturvetenskapliga ämnen
och matematik, både i ett nationellt och internationellt perspektiv.44 Nationellt sett
har läsfärdigheten hos svenska elever försämrats över en tioårsperiod. Den nationella utvärderingen av elevers kunskaper i grundskolans ämnen visar även på tydliga kunskapsluckor i de samhällsorienterande ämnena.
Även om det skett resultatförsämringar inom vissa ämnen uppnår svenska elever
goda resultat i andra avseenden, både i ett internationellt och nationellt perspektiv.
Svenska elever har internationellt sett mycket bra läskompetens. Både yngre och
äldre grundskolelever uppnår goda resultat i engelska. Svenska elever uppvisar också goda resultat vad gäller mer generella kompetenser som problemlösning, kommunikativa färdigheter, samarbetsförmåga och kritiskt förhållningssätt.45
Undersökningar där jämförelser görs med början och mitten av 1990-talet visar
försämringar i elevernas kunskaper.46 Däremot visar PISA- undersökningen47 där
elevers kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, matematik och läsförståelse jämförs
mellan år 2000 och 2003 märks ingen försämring. Inte heller betygsresultaten, mätt
i andelen elever som inte når målen, har försämrats mellan läsåren 2000/01 och
2003/04. Detta talar för att den försämring av elevers kunskaper som TIMSS och
NU-03 påvisat inträffade under 1990-talet. Betygsresultaten visar dock tydligt att
det fortfarande behövs åtgärder för att öka andelen elever som når målen.
Variation i måluppfyllelse

Variationen i resultat mellan skolor har ökat och det finns tecken på att spridningen
i resultat mellan de bäst och de sämst presterande eleverna ökat i vissa ämnen.48 En
studie om skillnader i måluppfyllelse mellan skolor visar att variationen mellan skolor och inom skolor ökat de senaste åren även mätt i betygsresultat.49 I ett internationellt perspektiv framstår dock Sverige fortfarande som ett land med mycket små
skillnader mellan skolor. Utifrån ett likvärdighetsperspektiv finns det ändå anledning att uppmärksamma den negativa utveckling som skett under senare år.
Det finns påtagliga systematiska skillnader i resultat mellan flickor och pojkar, mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund och mellan elever som har
respektive inte har högutbildade föräldrar, där de förstnämnda i respektive jämföSkolverket (2004) TIMSS 2003, Skolverkets rapport nr 255, samt Skolverket (2004) Nationella
utvärderingen av grundskolan 2003 - huvudrapport, Skolverkets rapport nr 251
45 Skolverket (2004) Engelska i åtta europeiska länder – en undersökning av ungdomars kunskaper
och uppfattningar (dnr 2001:4085), Skolverket (2003) Barns läskompetens i Sverige och i världen,
PIRLS 2001, Skolverket (2004) PISA 2003, Skolverkets rapport nr 254, Skolverket (2004) Nationella
utvärderingen av grundskolan – sammanfattande huvudrapport, Skolverkets rapport nr 250
46 Skolverket (2004) TIMSS 2003, Skolverkets rapport nr 255, Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan – sammanfattande huvudrapport, Skolverkets rapport nr 250
47 Skolverket (2004) PISA 2003, Skolverkets rapport nr 254
48 Skolverket (2004) PISA 2003, Skolverkets rapport nr 254, samt Skolverket (2004) Nationella
utvärderingen i av grundskolan 2003 - huvudrapport, Skolverkets rapport nr 251
49 Skolverket (2005) Varför lyckas eleverna bättre i vissa skolor än andra?, Kommande rapport
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relse har bättre resultat. 50 En elev som går i en skola med en mycket hög genomsnittligt utbildningsnivå hos föräldrarna uppnår bättre resultat än om samma elev
skulle gå i en skola där den genomsnittliga utbildningsnivån är mycket låg. En orsak
kan vara att skolkamrater har en påverkan på resultat.51
Resultatskillnaderna mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund minskar kraftigt om hänsyn tas till familjens socioekonomiska ställning. För den grupp
elever som är födda i Sverige men vars båda föräldrar är födda utomlands förklaras
de lägre resultaten av socioekonomisk bakgrund som utbildningsnivå, etablering på
arbetsmarknaden och familjeförhållanden. Om gruppen elever med utländsk bakgrund födda i Sverige och elever med helt svensk bakgrund likställs med avseende
på socioekonomiska faktorer visar elever med utländsk bakgrund i själva verket
något bättre utbildningsresultat.52
För elever som är födda utomlands är det framför allt vistelsetiden i Sverige som är
avgörande för resultatet.53 Internationella studier som Sverige deltagit i har även
visat att det är av avgörande betydelse att elever har grundläggande färdigheter i att
läsa och förstå det svenska språket för att kunna uppnå goda resultat i matematik
och naturvetenskap.54
Skillnader i resultat mellan pojkar och flickor, till flickornas fördel, förekommer
oavsett inom vilken grupp eller nivå jämförelser görs (kommunnivå, skolnivå, elever med svensk eller utländsk bakgrund, hög- respektive lågutbildade föräldrar).55
Samtidigt finns det stora skillnader i pojkars och flickors intresse för olika ämnen
och inställning till studier. Flickor är generellt sett mer positiva till studier och verkar i större utsträckning än pojkar anstränga sig även om ämnet inte intresserar
dem.56
Det finns skillnader mellan hög- respektive lågpresterande elevers förhållningssätt
och upplevelser av skolarbetet. De lågpresterande upplever framför allt lägre trivsel,
att de inte får det stöd som de behöver och att de har lägre självtillit. I den grupp
som har de allra bästa resultaten är det övervägande flickor. Men i den högpresterande gruppen skiljer sig inte attityder och livsinställning åt mellan pojkar och flickor. 57
Sammantaget visar betygsresultat och studier på ökade skillnader i såväl mellan
skolor som inom skolor. Det finns tecken på att skillnaderna även ökat mellan de
bäst och sämst presterande eleverna i vissa ämnen. Det finns också betydande
Skolverket (2004) Elever med utländsk bakgrund (dnr 2004:545)
OECD (2001) Knowledge and skills for life. First results from PISA 2000, samt Skolverket (2005)
Varför lyckas eleverna bättre i vissa skolor än andra?, Kommande rapport
52 Skolverket (2004) Elever med utländsk bakgrund (dnr 2004:545)
53 Myndigheten för skolutveckling (2004) Vid sidan av eller mitt i? – om undervisningen för sent
anlända elever i grund- och gymnasieskolan
54 Skolverket (2003) Barns läskompetens i Sverige och i världen, PIRLS 2001, samt Skolverket
(2004) Skolverket (2004) PISA 2003, Skolverkets rapport nr 254
55 Pågående studie om könsskillnader i måluppfyllelse.
56 Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan – sammanfattande huvudrapport,
Skolverkets rapport nr 250
57 Skolverket, Studier av individ- och gruppvariation i NU-materialet, Kommande rapport
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skillnader i resultat mellan elever med elever födda i Sverige respektive födda utomlands samt mellan pojkar och flickor. Sambandet mellan pojkars och flickors olika
inställning till skolarbetet behöver uppmärksammas. Skolverkets bedömning är att
det behövs insatser på olika nivåer för att möjliggöra att alla elever ges förutsättningar att nå skolans mål.
Normer och värden
Bra värdegrundsarbete men fortsatta insatser behövs

Skolorna arbetar aktivt med värdegrundsfrågorna och det genomförs en mängd
olika projekt och temaarbeten. Skolorna strävar efter att engagera både personal,
föräldrar och elever i detta arbete.58 Bland föräldrar finns det en stor andel som ger
uttryck för att barnets skola är bra på att utveckla elevernas förmåga att ta ställning
i etiska frågor om rätt och orätt. Åtta av tio elever och i princip alla lärare anser att
det är viktigt att i undervisningen behandla respekten för allas lika människovärde.59
Trots detta finns det elever som känner sig kränkta av andra elever och även av
skolpersonal. Uppskattningsvis finns det uppemot 50 000 grundskoleelever i de
senare årskurserna som ger uttryck för att de inte känner sig bra bemötta i skolan.
De handlingsprogram som finns på skolorna behandlar oftast bara mobbning och
inte andra former av kränkningar. Kränkningar mellan vuxna och elever behandlas
sällan.60
Mobbningen mellan elever tycks ha minskat och relationerna mellan lärare och
elever ha blivit bättre. Däremot visar attitydundersökningarna inga tecken på att
grovt språkbruk, våld och rasism minskat. Elever med utländsk bakgrund känner
sig mindre trygga i skolan jämfört med elever med svensk bakgrund.61 Inspektionen
pekar på att problem med skolk, klotter, skadegörelse, hårt språkbruk, hot om våld,
mobbning och kränkande behandling förekommer, särskilt i grundskolans senare
år.
I NU-03 anger var tionde rektor brister i skolans arbetsinsats för respekten för allas
lika människovärde. Över 90 procent av rektorerna finner arbetsinsatsen helt tillfredställande eller acceptabelt på skolan vad gäller såväl arbete mot mobbning. Var
sjunde anger brister i hur eleverna får lära sig att ta ställning i etiska frågor om rätt
eller orätt och var femte anger brister vad gäller jämställdhet mellan flickor och
pojkar.
80 procent av årskurs 9-eleverna visar värderingar i enlighet med jämställdhetsmålet. I övrigt redovisas uppfattningar som delvis går stick i stäv med skolans värdegrund. Jämfört med 1992 finns tecken på att agerandet för egen vinning skett på
bekostnad av solidaritet med andra. Flickor i årskurs 9 är generellt mer positivt
58 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
59 Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan - huvudrapport, Skolverkets rapport
nr 251
60 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
61 Skolverket (2004) Attityder till skolan 2003, Skolverkets rapport nr 243
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inställda till värdegrunden och de demokratiska principerna än vad pojkar är. Även
resultaten från årskurs 5 visar att fler pojkar än flickor i sina svar sätter sig själva i
centrum och tenderar att bortse från andras hälsa och upplevelser. 62
Jämställdhetsmålet tycks vara mer förankrat hos eleverna än övriga värdegrundsmål. Trots det uppfattar en större andel av rektorerna att det här finns brister i skolans insatser jämfört med insatser som berör övriga värdegrundsmål.63
Sammantaget visar resultat att värdegrundsarbetet behöver planeras och följas upp
på ett bättre sätt. Det finns tendenser till att elever blivit mindre solidariska och tar
mindre hänsyn till andras åsikter och upplevelser. Det är därför viktigt att skolorna
arbetar med olika medel och gör eleverna delaktiga för att ytterligare förbättra resultaten av arbetet med normer och värden framför allt vad gäller värderingar och
bemötande.
Studiemiljön

Elever, lärare och föräldrar ger överlag grundskolorna positiva omdömen om trivsel och trygghet.64 Svenska elever har en betydligt mer positiv attityd till skolan än
elever i många andra länder.65 Svenska elever upplever skolan som meningsfull och
känner sig hemma där. Värt att notera är den stora skillnaden mellan flickor och
pojkar i detta avseende. Pojkarna känner mycket större tillhörighet till skolan än
flickorna.66
Arbetsklimatet bedöms ofta som gott.67 Undersökningar har visat att det skett förbättringar i klassrumsklimatet de senaste åren. Samtidigt finns det tydliga signaler
om att studiemiljön i skolan ytterligare behöver förbättras. Flera av studierna pekar
på problem med oro och brist på studiero i klassrummet.68 Problemen tycks vara
störst i de högre årskurserna men även yngre elever uppmärksammar detta problem.69
Jämfört med andra länder kommer svenska elever ofta för sent. Oro och högljutt
prat kan medföra att eleverna har svårt att koncentrera sig och detta drabbar särskilt de som har svårast för att lära sig. Elever som uppger en hög grad av oro och
oväsen på lektionerna visar också generellt sett sämre resultat. Ogiltig frånvaro och
skadegörelse är enligt rektorerna vanligare i Sverige än i övriga länder.70
Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan – sammanfattande huvudrapport,
Skolverkets rapport nr 250
63 Ibid.
64 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278).
65 Skolverket (2004) PISA 2003, Skolverkets rapport nr 254
66 Ibid.
67 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
68 Skolverket (2004) PISA 2003, Skolverkets rapport nr 254, samt Skolverket (2004) Nationella
utvärderingen av grundskolan – sammanfattande huvudrapport, Skolverkets rapport nr 250
69 Skolverket (2004) Attityder till skolan 2003, Skolverkets rapport nr 243, Skolverket (2004) Yngre
elevers attityder till skolan, Skolverkets rapport nr 256, samt Skolverket (2005) Nationella utvärderingen av grundskolan - huvudrapport, Skolverkets rapport nr 251
70 Skolverket (2004) PISA 2003, Skolverkets rapport nr 254
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Stress är en naturlig reaktion på en situation som upplevs som utmanande, men kan
få negativa följder om den är långvarig och återhämtning inte tillåts.71 Stress är ett
växande problem bland barn och ungdomar. Enligt Barnombudsmannen är det
olika faktorer i skolmiljön som stressar eleverna mest, som alltför mycket läxor och
avsaknad av lugn och ro.72 Stress tycks hos flickor ha ökat markant sedan 1997.
Både yngre och äldre elever upplever stress p.g.a. att de känner tidsbrist, att de inte
hinner med skolarbetet och fritidsintressen och att kraven känns för stora.73
Skolverket bedömer att det är angeläget att åstadkomma en lugnare arbetsmiljö för
eleverna i grundskolan. En god arbetsmiljö är en förutsättning för goda resultat.
Staten har ett ansvar genom att tydligare ange vilket ansvar och vilka befogenheter
som rektor, lärare och annan personal har för att säkerställa elevers rätt till trygghet
och studiero. Skolorna kan åstadkomma en hel del genom att diskutera elevernas
rätt till en lugn och trygg arbetsmiljö och hur man skall kunna åstadkomma detta.
Undervisningens planering och organisering
Målen styr i skolor utan timplan

I de skolor som ingår i försöksverksamheten med slopad timplan har det utvecklats
olika sätt att använda tiden mer flexibelt. Det har skett en ökad målorientering, en
konsekventare utvärdering och en positiv utveckling av arbetssätt som lett till ökat
elevinflytande. Betygsresultaten har utvecklats mer positivt än i övriga skolor. Skolverkets analyser visar dock att skillnaden kan förklaras av att föräldrars utbildningsnivå förändrats i olika grad i försöksskolorna jämfört med övriga skolor. 74
Vad styr undervisningen?

Ett omsorgsfullt urval av innehåll och stoff i undervisningen är väsentligt för att
eleverna skall utveckla de kunskapskvaliteter som styrdokumenten föreskriver. Läroplan och kursplaner anger inriktningen på undervisningen, mål att sträva mot och
mål som eleven skall uppnå.
Både läroplanen och kursplanen tycks ha fått ökad betydelse för lärares undervisning, även om dessa i olika grad utgör en viktig utgångspunkt för lärare i olika ämnen. I den nationella utvärderingen av grundskolan uppgav cirka fyra av tio lärare
att läroplan och kursplaner har mycket stor betydelse för deras undervisning, lägger
man till de lärare som svarat ganska stor betydelse ansåg nio av tio detta. Tyngdpunkten ligger på kursplanernas mål att uppnå. Det finns tecken som tyder på att
ämnet läraren undervisar i har betydelse för vilken vikt denne lägger vid läro- och
kursplanernas mål i sin undervisning. Lärare i fysik har i mindre utsträckning angett

71 Kommittédirektiv. Ungdomars livssituation utifrån stress och dess konsekvenser för den psykiska
hälsan (dir 2005:61)
72 Barnombudsmannen (2004) Upp till 18 - fakta om barn och ungdomar
73 Skolverket (2004) Attityder till skolan 2003, Skolverkets rapport nr 243, Skolverket (2004) Yngre
elevers attityder till skolan, Skolverkets rapport nr 256, samt Skolverket (2003) Självkänslan och
skolans vardag. Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002
74 Skolverket (2005) Analys av betygsresultat, rapport till Timplanedelegationen (dnr 70-2005:747)
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att läroplanens och kursplanernas mål har mycket stor betydelse för deras undervisning medan däremot det omvända gäller lärare i svenska. 75
I en enkätstudie ansåg drygt hälften av tillfrågade lärare att kursplanen var mycket
viktigt som utgångspunkt för planeringen av undervisningen. Därefter kommer
lokala bearbetningar av kursplanemålen och betygskriterier. Samtidigt gav också
hälften av lärarna uttryck för att de uppfattar målskrivningarna i kursplanerna som
otydliga och de efterlyser mer innehållsliga aspekter i kursplanerna. Elevers synpunkter tas också tillvara men styr inte alls undervisningens utformning i lika stor
utsträckning som nationella och lokala styrdokument.76
Den nationella utvärderingen visar att lärare har bristande insikt i innehåll och användande av kursplaner. Framför allt gäller det de praktiskt-estetiskt inriktade ämnena. Detta är problematiskt med tanke på att undervisningen till stor del tycks
utgå från kursplanerna. Kursplanerna skall kunna leda till skilda uppläggningar av
undervisningen utifrån lokala förutsättningar och behov. Men otydliga styrdokument får inte ge möjlighet till så olika tolkningar att elever får undervisning av skiftande kvalitet.
En tänkbar orsak till att kursplanerna uppfattas som otydliga och att det finns brister i lärares insikt i kursplanernas innehåll och funktion är att det inte i tillräcklig
omfattning tillhandahållits stödmaterial och att lärare inte fått tillräckligt med utrymme för att diskutera och uttolka kursplanernas mål för att få en gemensam syn
på kunskap och bedömning av kunskap. När det gäller lärare i praktiskt-estetiskt
inriktade ämnen kan en förklaring vara att lärare i dessa ämnen i högre utsträckning
än övriga lärare saknar pedagogisk högskoleutbildning. De är också i högre utsträckning ofta ensamma om att undervisa i sitt ämne på skolan.
Otillräcklig kunskapsuppföljning och brister i bedömning och betygssättning

I allmänhet genomför skolor kunskapskontroller i svenska, engelska och matematik. Många skolor saknar en övergripande sammanställning av resultaten i övriga
ämnen och en analys av dessa. Det är inte alltid självklart att betygssättande skolor
har en tydlig och samlad resultatbild av betygsutfallet i samtliga ämnen, i än mindre
grad har skolorna analyserat betygsutfallet. Bedömningen och betygssättning sker
exempelvis inte heller alltid med stöd av underlag som är allsidigt och tar hänsyn till
kunskapens olika former. Skriftliga prov dominerar det bedömningsunderlag som
läraren använder sig av.77

Skolverket (2004) Attityder till skolan 2003, Skolverkets rapport nr 243, samt bearbetning av
underlag från NU-03
76 Skolverket (2005) Hur används kursplanerna i skolan? Några resultat från en enkätundersökning
2004 (dnr 2003:2800)
77 Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan - huvudrapport, Skolverkets rapport
nr 251, samt Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av
inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
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Avsaknaden av systematiska resultatuppföljningar försvårar jämförelser över tid.
Över hälften av de inspekterade rektorsområdena år 2004 saknade rutiner för att
systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling.78
Cirka åtta av tio föräldrar i grundskolan tycker att betyg är viktiga för att visa hur
barnen ligger till kunskapsmässigt. Knappt sex av tio föräldrar instämmer i att betyg
bör ges tidigare än vad som görs idag. Elever och lärare tycker i mindre utsträckning att betyg bör ges tidigare, drygt fyra av tio respektive drygt tre av tio instämmer i detta. Sju av tio lärare i årskurs 7-9 anser att betygen är viktiga för att visa hur
eleven ligger till i de olika ämnena.79
Enligt Högskoleverket har lärare fått otillräcklig utbildning i bedömning och betygssättning.80 Skolverket har konstaterat brister i lärares bedömning och betygssättning och att det finns ett behov bland lärare och skolledare att höja sin kompetens inom området bedömning, betygssättning och utvärdering av lärandet. Bristerna i kunskapsuppföljning i de tidigare skolåren på skolnivå, bristande analys av resultaten vid skolorna, avsaknad av gemensamma diskussioner kring nationella mål i
läroplan och kursplaner är vanliga brister som 2004 års inspektion funnit i grundskolor.
Sammantaget är den bild som ges att kommuner och skolor behöver förbättra kunskapsbedömningar och kunskapsuppföljningar. Styrdokumentens texter är i sig inte
tillräckliga för att garantera likvärdighet och rättvisa. Styrdokumenten behöver uttolkas och bearbetas av en professionell yrkeskår 81. Det behövs en insikt i att det är
viktigt med resultatredovisning, analys och slutsatser av uppnådda resultat.
Särskilt viktigt är det att skolor bedömer elevers utveckling i de tidigare åren för att
säkra att elever utvecklar grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna.
Svagheter i kunskapsbedömning och kunskapsuppföljning kan leda till att elevers
svårigheter upptäcks för sent eller blir otillräckligt analyserade.
Förändrade arbetssätt och arbetsformer

Tendensen mot mer enskilt arbete, jämfört med för tio år sedan, är tydlig framför
allt i årskurs 9.82 I TIMSS-studien83 anger lärare att den vanligaste arbetsformen i
såväl matematik som i de naturvetenskapliga ämnena är enskilt arbete med uppgifter, antingen med eller utan lärarens handledning. I årskurs 5 förekommer ofta
grupparbeten, parvis eller flera, där läraren går runt och pratar med eleverna. Un-

Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
79 Skolverket (2004) Attityder till skolan 2003, Skolverkets rapport nr 243
80 Högskoleverket (2005) Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor. Rapportserie 2005:17 R
81 Skolverket (2004) Likvärdig bedömning och betygssättning, Skolverkets allmänna råd och kommentarer
82 Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan – sammanfattande huvudrapport,
Skolverkets rapport nr 250
83 Skolverket (2004) TIMSS 2003, Skolverkets rapport nr 255
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dervisning i helklass där läraren har en tydlig roll som berättare och ledare för en
gemensam diskussion tycks inte alls vara framträdande.84
Inspektionen har också konstaterat, att eleverna i stor utsträckning arbetar självständigt och ibland parvis eller i mindre grupper. Många skolor med elever i de
tidigare och mellanåren använder mycket tid till temaarbete och projekt där olika
ämnen integreras.85 Både äldre och yngre elever uttrycker sig positivt om aktiviteter
och ämnen där de själva är aktiva. Det är positivt att få ta ansvar, bestämma och
arbeta i sin egen takt. Men vissa elever uttrycker också att de skulle vilja ha mer
lärarstöd i sådana situationer.86
Skolverket vill uppmärksamma problematiken kring alltför mycket enskilt arbete.
Forskning har visat att inlärning sker bäst när lärare och elever tillsammans kommunicerar och diskuterar innehåll och problemlösningar. Lärares kunskaper och
förmåga att engagera eleverna är av avgörande betydelse för elevernas resultat.87
Både TIMSS-studien och NU-03 ger anledning att befara att enskilt arbete kan vara
en del av förklaringen till försämringen av resultaten.
Elever vill ha inflytande

Det finns en allmän välvilja och strävan hos vuxna i skolan att eleverna skall få vara
med och bestämma över sin arbetsmiljö och det egna lärandet. Hur detta skall gå
till och i vilken omfattning detta skall ske finns det dock olika uppfattningar om.
Skolorna saknar ofta en tydlig gemensam bild av innebörden av elevernas inflytande och delaktighet över arbetsmiljön och lärandet, vilket resulterar i att det är upp
till den enskilda läraren att finna vägar för att åstadkomma detta. 88
Både yngre och äldre elever ger uttryck för att de vill vara med och påverka, såväl
den yttre och inre miljön som undervisningens utformning. Det är också tydligt att
eleverna inte får vara med och bestämma i den utsträckning som de skulle vilja.
Under den senaste tioårsperioden har det skett en positiv förändring vad gäller elevernas medverkan och inflytande i skolorna. 89
Det finns i många skolor olika samverkansorgan där eleverna under demokratiska
former kan diskutera frågor som rör arbetsmiljön och undervisningen tillsammans
Skolverket (2005) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik och undersökningen i årskurs 5. Ämnesrapport till Skolverkets rapport nr 251
85 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
86 Skolverket (2005) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik och undersökningen i årskurs 5. Ämnesrapport till Skolverkets rapport nr 251
87 Skolverket (2003) Självkänslan och skolans vardag. Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002,
samt Skolverket (2002) Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat, Skolverkets monografiserie
88 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
89 Skolverket (2004) Attityder till skolan 2003, Skolverkets rapport nr 243, samt Skolverket (2005)
Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr
2005:2278)
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med representanter för skolans personal eller med skolledningen. Hur väl dessa
fora uppfyller sina syften varierar dock enligt inspektionen 2004 såväl inom som
mellan skolor. Frågor som rör skolornas målsättningar, resultat och värderingar av
måluppfyllelsen diskuteras sällan i klass- och elevråd, medan frågor om den fysiska
miljön ofta står på agendan.
Både inspektionen och den nationella utvärderingen pekar på att elevernas kunskaper om målen är bristfälliga i många skolor. En förutsättning för att elever skall
kunna vara delaktiga och aktiva i planeringen av undervisningen är att eleverna
känner till målen för ämnena. Lärare tycks ha svårt att kommunicera, både med
elever och föräldrar, vad eleven skall kunna och vilka kunskapskvaliteter som bedöms och betygssätts.90
För att de demokratiska arbetssätten skall fungera krävs att personal och framför
allt skolledningen tar ett ansvar och visar att skolan tar elevernas synpunkter på
allvar. Lärare behöver ha insikt i metoder som möjliggör elevers delaktighet och
inflytande. Tydligare kursplaner med ökad konkretion av målen och ett mer lättillgängligt språk skulle underlätta för lärare att kommunicera målen med elever och
föräldrar.
Ökad individanpassning

De elever som har svårigheter i skolarbetet och som riskerar att inte nå målen skall
få särskilt stöd. Både den nationella utvärderingen och utbildningsinspektionen har
visat att skolorna strävar efter att individanpassa undervisningen utifrån elevens
behov och förutsättningar. Målsättningen vid många skolor är att identifiera elever
som behöver särskilt stöd och att insatser sätts in så tidigt som möjligt. Ändå tycks
inte denna målsättning fått tillräckligt genomslag ute i verksamheterna. De brister
som påvisas är att elevers stödbehov upptäcks för sent, att behovet inte utreds tillräckligt väl, att stöd inte alls ges eller att kvaliteten är för låg. Flera av de skolor som
i samband med inspektion kritiserats anger att bristande resurser är det främsta
skälet till varför stödinsatser inte satts in.91
De åtgärdsprogram som upprättats är av varierande kvalitet. Lärare beskriver ofta
att de är osäkra på vad ett åtgärdsprogram skall innehålla och formerna kring upprättandet. Många åtgärdsprogram är inritade på vad eleverna och hemmen skall
göra, och i mindre utsträckning vilka åtgärder skolan skall vidta.92
Elever med funktionshinder vittnar om svårigheter att få det stöd man haft behov
av och om lärare som inte lyssnat på dem under grundskoletiden. Dock anser de
flesta att den undervisning man fått i särskilda undervisningsgrupper varit till stor

90 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278), samt Skolverket (2004) Grundskolan i blickpunkten. Sammanfattning och slutsatser från nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Skolverkets aktuella analyser
2004
91 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
92 Ibid.
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hjälp. Denna undervisning har kunnat möta de behov de haft på ett sätt som den
vanliga undervisningen i grundskolan inte klarat av.93
I en undersökning uppger drygt 40 procent av drygt 100 tillfrågade skolor med
årskurs 9-elever att eleverna delas in i olika grupper utifrån olika aspekter; elever
som behöver olika extra stöd, flickor och pojkar, intressen (profilklasser). Grupperingar sker oftast i ämnena svenska, matematik, engelska, moderna språk samt när
det gäller frågor inom området ”livskunskap”.94
Även inspektionen95 visar att det är vanligt att dela in elever i olika grupperingar i
skolor med elever i årskurs 7-9. Det finns exempel på skolor som arbetar med olika
grupperingar för att flexibelt använda skolornas resurser. Det är möjligt att byta
grupp beroende på önskemål och resultat i studierna. Lärarnas uppfattning är att
grupperingarna gör att man bättre kan ge individuellt stöd beroende på behov.
Grupper med elever i behov av särskilt stöd är oftast mindre än övriga grupper.
Men det finns också signaler om att eleverna är indelade i grupper med olika studietakt, fr.a. i de behörighetsgivande ämnena där det i praktiken är svårt för eleverna
att byta grupp. Val av nivå görs av lärare och elev efter det att eleven genomgått ett
test. Enligt vissa uppgifter kan elever i grupper med lägre studietakt inte heller alltid
uppnå de högre betygsstegen.
Skolverket vill uppmärksamma att skolor inte får organisera undervisningen så att
den medför att elevernas möjligheter att nå nivån för alla betygssteg omöjliggörs
eller begränsas. Det är viktigt att skolorna följer elevernas kunskapsutveckling för
att bedöma undervisningens effekter och om organiseringen av undervisningen är
ändamålsenlig.
Kravet på individuella utvecklingsplaner som införs fr.o.m. 1 januari 2006 i grundskolan är ett verktyg för att följa och främja elevers kunskapsutveckling. Skolverket
har utarbetat allmänna råd för skolors arbete med individuella utvecklingsplaner.
Skolverket bedömer att det också kan finnas skäl till att utarbeta allmänna råd för
åtgärdsprogram så att de kan tjäna som vägledning och stöd vid upprättandet.
Brister i modersmålsundervisning och svenska som andraspråk

Drygt hälften av de berättigade eleverna i kommunala grundskolor deltar i modersmålsundervisning och i fristående skolor deltar två av tre. Andelen eleven som
deltar i modersmålsundervisning har ökat något.
För att nå framgång i skolan krävs ett väl fungerande språk. Grundskoleelever med
annat modersmål än svenska står inför fler och annorlunda krav i sitt lärande. De
skall, samtidigt som de lär sig svenska, tillägna sig och utveckla kunskaper i alla
övriga skolämnen på svenska. Dessutom skall de oftast lära sig ytterligare ett nytt
språk, engelska. Elever som fått minst betyget Godkänd i modersmålsundervisning
är i högre utsträckning behöriga till gymnasieskolan, jämfört med övriga berättigade
Göteborgs universitet (2005) Skolans möte med elever med funktionshinder, Rapport på uppdrag
av Skolverket. Se även avsnitt 16.
94 Skolverket, Studier av individ- och gruppvariation i NU-materialet, Kommande rapport
95 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
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elever som inte deltagit i modersmålsundervisning. Ämnesundervisning på modersmålet är relativt ovanligt i grundskolan. Om och när ämnesundervisning på
modersmål ges avser det främst svenska/svenska som andraspråk och matematik,
men även i dessa ämnen är det ovanligt. I knappt hälften av de tillfrågade skolorna
ger man studiehandledning på modersmålet, i drygt hälften av skolorna ges det inte.
Barns, elevers, men även vuxnas språkutveckling är beroende av möjligheterna att
utveckla både modersmålet och andraspråket.96
Skolverkets utbildningsinspektion visar att det generellt finns brister i modersmålsundervisningen. Skolor med en hög andel elever med utländsk bakgrund visar i
högre utsträckning brister i detta avseende. Det förekommer att elever inte erbjuds
modersmålsundervisning, bl.a. genom att felaktigt hänvisa till att det inte är fem
elever på skolan 97som önskar undervisning i språket. Modersmålsundervisningen är
ofta förlagd efter ordinarie skoltid, ibland även på en annan skola än hemskolan,
vilket bedöms minska elevernas intresse för att delta. Enligt Skolverkets inspektion
verkar skolor ha bristande kännedom om att elever skall få studiehandledning på
sitt modersmål om eleven behöver det.98
Det finns också brister när det gäller elevernas tillgång till ämnet svenska som andraspråk.99 Kunskapen om kursplanen i svenska som andraspråk är svag och ämnet
uppfattas av både rektorer, lärare, elever och föräldrar på ett antal skolor snarare
som stöd i ämnet svenska än som ett eget ämne. Vid inspektionen framkommer att
flera skolor inte ger elever undervisning i svenska som andraspråk trots att behovet
finns.100
Skolverket anser det vara av största vikt att huvudmännen tar ett ansvar för att förbättra tillgången till och höja modersmålsundervisningens kvalitet. Det finns även
behov av informationsinsatser till skolor, föräldrar och elever för att klargöra syftet
med och bestämmelser rörande ämnet svenska som andra språk.
Styrning, ledning och kvalitetsarbete
Ett villkor för en effektiv ledning och styrning av skolverksamheten är tydlighet i
ansvarsfördelning, mandat och befogenheter samt tillgång till kompetent personal.
Undersökningar har visat att ansvarsfördelningen mellan huvudmännens och rektors ansvar i praktiken är oklar.101
Inspektionerna visar på stora svårigheter för rektorerna att fungera som pedagogiska ledare. Orsakerna uppges ofta vara tidsbrist, alltför betungande administrativa
Myndigheten för skolutveckling (2004) Vid sidan av eller mitt i? – om undervisningen för sent
anlända elever i grund- och gymnasieskolan
97 I förordningen anges att kravet är att det skall vara minst fem elever i kommunen som önskar undervisning i ett visst språk.
98 Se avsnitt 15.
99 Myndigheten för skolutveckling (2004) Kartläggning av svenska som andraspråk. Rapport till
regeringen (dnr 2003:757)
100 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278). Se även avsnitt 15.
101 Utredningen om skolans ledningsstruktur (2004) Skolans ledningsstruktur - Om styrning och
ledning i skolan (SOU 2004:116)
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göromål och många vardagliga problem som måste lösas här och nu. Täta byten på
rektorstjänster uppges också försvåra möjligheterna att realisera det pedagogiska
ledarskapet. Vart fjärde rektorsområde har vid inspektionen bedömts behöva förbättra sitt arbete med hur rektor tar det övergripande ledningsansvaret för den pedagogiska, personalledande och administrativa utvecklingen.102
Över hälften av tillfrågade rektorer våren 2003 hade inte deltagit i den statliga rektorsutbildningen. Närmare tre av tio rektorer i kommunala skolor och närmare
hälften av rektorer i fristående skolor hade inte deltagit i vare sig den statliga rektorsutbildningen eller i någon annan längre ledarutbildning.103
Skolverket bedömer att det skett en positiv utveckling av kommunernas kvalitetsredovisning, av såväl grundskolan som av övriga verksamhetsformer. Generellt är
dock kommunerna bättre på att beskriva verksamheten än att analysera och att
koppla åtgärder till det beskrivna.104 Skolornas redovisningar uppvisar liknande
brister. Det område där inspektionen 2004 haft den största frekvensen negativa
omdömen är skolornas arbete med kvalitetsredovisningar, där mer än vartannat
rektorsområde har fått negativa omdömen.105
Skolverket vill särskilt uppmärksamma att huvudmannaperspektivet inte framträder
tydligt i kommunernas kvalitetsredovisningar. Det är viktigt att kommunen värderar
och bedömer skolverksamheten utifrån de övergripande krav och mål som åligger
huvudmannen. Kommunerna borde i högre utsträckning bedöma variationer i skolors resultat utifrån kravet på en likvärdig skola och utifrån de förutsättningar som
skolorna ges.
Även om kvalitetsarbetet i kommunerna tycks ha förbättrats är det tydligt att de
som huvudmän bör ta ett mer samlat grepp kring kvalitetsbedömningar av den
utbildningsverksamhet man bedriver. Skolverkets inspektion visar att rektorerna
måste ges bättre förutsättningar att kunna fungera som pedagogiska ledare, och ges
kompetensutveckling och stöd i sitt arbete.
Slutsatser och förslag till åtgärder
I grundskolan fortsätter det genomsnittliga meritvärdet att öka men fortfarande når
en fjärdedel av eleverna inte målen i alla ämnen. Det finns tydliga signaler om resultatförsämringar över tid vad gäller elevers prestationer i naturvetenskapliga ämnen
och matematik både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Däremot uppnår
svenska elever goda resultat i läsfärdighet och engelska jämfört med andra länder.
Nationellt sett har dock läsfärdigheten hos svenska elever försämrats över en tioårsperiod. Den nationella utvärderingen av elevers kunskaper i grundskolans ämnen
visar även på tydliga kunskapsluckor i de samhällsorienterande ämnena.
102 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
103 Myndigheten för skolutveckling (2003) Skolledares utbildnings- och yrkesbakgrund – resultat
från enkät 2003
104 Se vidare avsnitt 13.
105 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
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Oförändrade betygsresultat vad gäller andelen som inte når målen och oförändrade
resultat i PISA-studien mellan 2000 och 2003 talar för att den försämring av elevers
kunskaper som undersökningar som TIMSS och NU-03 påvisat inträffade under
1990-talet. En orsak till detta kan vara att resurserna till skolan minskade under
1990-talet samtidigt som en rad reformer genomfördes.
Både svenska och internationella studier som Sverige deltagit i visar på en ökad
variation i resultat mellan skolor. Det finns även indikationer på att skillnaderna
kan ha ökat mellan de bäst och sämst presterande eleverna i vissa ämnen. Pojkar
presterar sämre än flickor och samtidigt visar utvärderingar att flickors och pojkars
inställning till studier skiljer sig åt betydligt. Samband mellan pojkars och flickors
olika attityder och resultat bör uppmärksammas. Elever som anlänt sent till Sverige
under sin grundskoletid har generellt betydligt sämre resultat. Språkfärdigheten och
hemförhållanden påverkar deras möjligheter att nå målen. Det är därför viktigt att
skolan så långt som möjligt ger dessa elever förutsättningar att snabbt kunna tillgodogöra sig undervisningen.
Uppföljningar, utvärderingar och utbildningsinspektion har visat att enskilt arbete
ökat på bekostnad av gemensamma genomgångar och diskussioner där läraren har
en tydlig roll som berättare och ledare. Det har blivit vanligare att eleverna delas in i
olika grupper utifrån deras förutsättningar och behov. Dessa arbetssätt och arbetsformer kräver att lärare och skolor kontinuerligt följer elevernas kunskapsutveckling och bedömer undervisningens effektivitet och kvalitet.
Sammantaget ger dock utvecklingen de senaste åren med minskat elevantal, ökad
lärartäthet och ökad tillgång till lärare med pedagogisk utbildning och specialpedagoger en förhållandevis positiv bild av de framtida möjligheterna. De förbättrade
förutsättningarna bedöms även främja en positiv utveckling av elevernas resultat.
Det är särskilt angeläget att öka andelen elever som når målen. Åtgärder som Skolverket bedömer som nödvändiga redovisas i det följande.
Stärkt lärarprofession och vägledning

Skolverket bedömer att det är viktigt för grundskolans resultatförbättring att lärarprofessionen stärks. När det gäller grundutbildning och möjligheter till kompetensutveckling har staten och huvudmännen ett stort ansvar. Skolverket bedömer att en
kvalificerad studie- och yrkesvägledning ökar förutsättningar för elever att nå skolans mål.
För att stärka lärarprofessionen bör stat och huvudmän tillse att lärare har tillgång till kompetensutveckling för att tolka och tillämpa de nationella måldokumenten och inom området kunskapsbedömning. Undervisning för elever
med olika behov bör stå i centrum.
Som Skolverket framfört i yttrandet över förslag till ny skollag anser verket att
kraven på lärares utbildning bör skärpas så att kravet på ämneskunskaper tydligare framgår samt att annan lärare endast i undantagsfall får användas.
För att stödja kommuners och skolors studie- och yrkesvägledning bör statens
intentioner förtydligas och kvaliteten i skolornas vägledningsverksamhet bör
utvärderas på nationell nivå.
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Stärkt ledning och effektivt kvalitetsarbete

Rektorernas splittrade och omfattande ansvarsområden gör det svårt för rektorerna
att axla ansvaret som den pedagogiska ledaren på skolan. Regleringen av rektors
roll och uppgifter i den kommunala skolan är idag oklar på en rad punkter. Bestämmelserna är därtill uppsplittrade på en rad olika författningar: skollag, läroplan,
grundskoleförordningen och andra författningar. Även om kvalitetsarbetet förbättrats är det tydligt att kommunerna som huvudmän bör ta ett mer samlat grepp
kring kvalitetsbedömningar av den utbildningsverksamhet man bedriver. Enligt
Skolverkets bedömning behöver skolor och kommuner i högre utsträckning följa
upp, analysera och värdera resultat samt bedöma måluppfyllelsen i verksamheten.
För att främja en stark skolledning och kvalitetsarbetet bör stat och skolhuvudmän tillförsäkra rektorerna kompetensutveckling. Alla rektorer bör ha genomgått den statliga rektorsutbildningen i så nära anslutning som möjligt till sin
anställning som rektor. Den statliga rektorsutbildningen bör tydligt renodlas
som en del i den statliga styrningen av skolan och svara för att alla deltagare får
utbildning i frågor som rör nationella mål, skolförfattningar och myndighetsutövning inom skolans område.
I yttrandet över förslag till ny skollag föreslog Skolverket att statens krav på
rektors ansvar bör preciseras och sammanfattas i läroplanen. Skolverket underströk också vikten av att de befogenheter som enligt författningstexten tillkommer rektor skall gälla såväl för offentliga som för fristående skolor.
Stärkt kunskapsuppföljning på nationell och lokal nivå

Skolverkets bedömning är att kunskapsuppföljning både på nationell och lokal nivå
behöver stärkas. Ett mål- och resultatinriktat utbildningssystem förutsätter kontinuerlig uppföljning på alla nivåer i systemet: nationell, kommunal, skol- , gruppoch individnivå. Kunskaper om variation i utbildningsresultat mellan kommuner,
skolor, elevgrupper och kön måste finnas för att kunna vidta ytterligare åtgärder för
att främja en likvärdig skola för alla. Uppföljningar och utvärderingar av måluppfyllelsen i verksamheten behövs såväl över tid som i olika ämnen. Även internationella
jämförelser ger underlag för nationella insatser.
•

För att stärka uppföljningen av kunskapsutvecklingen i utbildningssystemet
avser Skolverket att göra det nationella uppföljningssystemet mer tillgängligt.
Därutöver planerar Skolverket att tillhandahålla ett antal väl avgränsade, väl
motiverade och underbyggda indikatorer som stöd då det gäller att identifiera
utvecklingsområden och problem som behöver åtgärdas.

•

Skolverkets uppföljning och redovisning av betygs- och provresultat kommer
att systematiseras samt kompletteras med analyser och slutsatser. Elevernas
kunskapsutveckling kommer att följas över tid och i olika ämnen.

Tidigare och tydligare kunskapsbedömningar

Lärarna skall följa upp varje elevs kunskapsutveckling och fortlöpande, bl.a. i utvecklingssamtal, informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov.
I syfte att ytterligare stärka kunskapsuppföljningen skall lärarna från och med 1
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januari 2006 i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta
vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så
långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.
Sverige har i internationella kunskapsuppföljningar relativt goda resultat, men resultatet har försämrats över tid. Bland de länder som har bättre resultat sätts betyg
tidigare än i Sverige. Å andra sidan finns också länder som har sämre resultat och
har betyg i tidigare årskurser. Samtidigt förs det ofta fram i den allmänna debatten
och i föräldraenkäter en önskan om att betyg skall sättas tidigare i grundskolan.
En tidig och tydlig uppföljning och bedömning av elevernas kunskapsutveckling är
enligt Skolverkets bedömning en nödvändig väg till bättre resultat för grundskolan.
Väl genomförda utvecklingssamtal och införandet av individuella utvecklingsplaner
kan förväntas stärka en tidig och tydlig information om vad som krävs för att eleven skall ha möjlighet att nå målen och bidrar till att stärka elevernas kunskapsutveckling. Idag är det allt för få skolor som kontinuerligt följer upp och bedömer
kunskaper i andra ämnen än svenska, matematik och engelska. En samlad och dokumenterad information om elevers kunskapsresultat i grundskolans samtliga ämnen sker oftast först i samband med betygssättningen. Att betyg sätts först i årskurs
8 innebär också att eleverna alltför sent vänjer sig vid att bli betygsatta och förbereder sig för att få ett slutbetyg. Ett införande av betyg tidigare, t.ex. i årskurs 7, skulle
enligt Skolverkets bedömning därför vara en förändring att överväga på sikt.
En viktig förutsättning för måluppfyllelse är att de nationella styrdokument som
finns för skolväsendet uppfattas som funktionella och styrande för kommuners och
skolors verksamhet. Studier visar att kursplanernas struktur och innehåll uppfattas
som otydliga av lärare. Trots det visar undersökningarna att kursplanerna till stor
del styr lärarnas undervisning. Tydligare kursplaner med ökad konkretisering av
målen och ett mer lättillgängligt språk skulle underlätta för lärare att kommunicera
målen med elever och föräldrar. Tydligare kursplaner främjar också en likvärdig
bedömning och rättvis betygssättning samt ger ett ökat stöd för skolors uppföljning
och bedömning av grundläggande kunskaper och färdigheter.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2006 framfört att det behövs en översyn
av samtliga kursplaner i grundskolans ämnen för att öka deras funktion som stödjande och styrande i skolornas undervisning.
Då en tidig och tydlig uppföljning och bedömning av elevernas kunskapsutveckling är viktig för förbättrade resultat prioriterar Skolverket inom ramen för
sin utbildningsinspektion granskning av i vad mån skolorna arbetar med kunskapsuppföljning och bedömning. Införandet av individuell utvecklingsplan
kommer i sammanhanget att följas särskilt.
För att stödja lärare i tidigare och tydligare kunskapsbedömningar bedömer
Skolverket att det finns behov av att utreda hur kursplanerna i svenska och matematik kan kompletteras med mål för de lägre årskurserna avseende språkutveckling och matematik.
Skolverket avser att utarbeta ytterligare stödmaterial för kunskapsbedömning i
ämnena svenska och matematik för de tidigare åren. Användandet av sådana
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diagnostiska material ger skolorna ett verktyg att identifiera elever som har svårigheter att nå målen och anpassa stödinsatser.
Skolverket bedömer att obligatorisk skriftlig information till elev och vårdnadshavare i relation till målen i årskurs 5 bör införas. Även de nationella proven i
årskurs 5 bör vara obligatoriska att genomföra för skolor.
Skolverket planerar att vidareutveckla en provbank för grundskolan. De ämnen
som kan vara lämpliga i en första fas är de natur- och samhällsorienterande
ämnena med tanke på de resultat som framkommit i NU-03, PISA och TIMSS.
Stärkt stöd till elever

Elever som anlänt till Sverige sent under skoltiden har sämre resultat. Detta visar
att den tid som eleven har på sig att lära sig det svenska språket och anpassa sig till
det svenska skolsystemet har stor betydelse. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet skall underlätta för dessa elever att nå målen. Det
finns dock stora brister i undervisningen. Svenska som andraspråk skall läsas av de
elever som behöver det och inte användas som en stödinsats i ämnet svenska. Syftet med svenska som andraspråk tycks dock inte vara känt, varken hos rektorer,
lärare, föräldrar eller elever.
Elever som har svårigheter att nå målen skall ges stöd. Utvärderingar och utbildningsinspektionen visar dock att skolor inte i tillräcklig utsträckning arbetar systematiskt med att identifiera stödbehov och att sätta in relevanta åtgärder. Skolor bör
kontinuerligt följa elevernas kunskapsutveckling och bedöma undervisningens effektivitet och kvalitet. Det gäller särskilt för de elever som behöver extra stöd och
för elever i olika grupperingar för att bedöma om organiseringen av undervisningen
är ändamålsenlig. Skolverket bedömer att resurser i ökad utsträckning måste riktas
till de skolor och de elevgrupper som bäst behöver det.
Av grundskoleförordningen bör framgå att modersmålsundervisningen och
undervisningen i svenska som andraspråk skall organiseras så att elevernas deltagande underlättas. För att förbättra elevers möjligheter att nå målen bedömer
Skolverket att det är av vikt att huvudmannen tar ett samlat ansvar för att förbättra tillgången till modersmålsundervisningen och höja dess kvalitet. Kommunerna bör i ökad utsträckning kontrollera att elevernas rätt till studiehandledning på modersmålet tillgodoses.
•

Undervisningen i svenska som andraspråk måste i högre utsträckning ske i enlighet med de statliga styrdokumenten. Det behövs statliga informationsinsatser
till såväl huvudmän och skolor som elever och föräldrar för att klargöra syftet
med och bestämmelser rörande ämnet svenska som andraspråk.

•

Skolans utredningsansvar behöver skärpas för de elever som har svårigheter i
skolarbetet och riskerar att inte nå skolans mål. Som Skolverket anfört i sitt yttrande över förslaget till ny skollag bör, i avvaktan på ny skollag, skärpta och
förtydligade bestämmelser för elevers rätt till stöd införas i grundskoleförordningen. Skolverket bedömer också att en skärpt lagstiftning bör kompletteras
med allmänna råd.
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Lugn och trygg skolmiljö

De senaste åren visar på ett intensivt arbete med värdegrundsfrågor i kommuner
och skolor. Det finns uppgifter som tyder på att förekomsten av mobbning minskat men däremot inte andra former av kränkningar. Språkbruk och bemötande
mellan elever, bl.a. när det gäller respekt för andras kultur och bakgrund, behöver
förbättras. Det finns också uppgifter om att elever har blivit mindre solidariska och
särskilt pojkar tycks ha svårare att ta hänsyn till andras behov.
Det framstår som angeläget att förbättra elevernas studiemiljö. Grundskolans elever
har skolplikt och har rätt till en lugn och trygg studiemiljö. En bra arbetsmiljö är i
skolan, liksom i alla andra verksamheter, en förutsättning för goda resultat.
För att skapa en lugn och trygg studiemiljö bör det slås fast i skollagen att eleverna har rätt till en god arbetsmiljö och till trygghet och studiero samt att ordningsregler skall tas fram lokalt. Skolverket har föreslagit detta i yttrandet över
utkast till lagrådsremiss med förslag till ny skollag och anser att det är viktigt att
dessa tas fram i samverkan med elever och vårdnadshavare.
Skolverket har remissyttrandet också föreslagit att skollagsstiftningen tydligt
och konkret bör ange de befogenheter som rektorer och lärare skall ha för att
komma till rätta med oro och disciplinära svårigheter bland eleverna.
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7. Obligatorisk särskola
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans mål för att de har en utvecklingsstörning skall tas emot i särskolan. Detta gäller även barn som fått ett betydande och begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada samt barn med
autism och autismliknande tillstånd. Frågan om ett barn skall tas emot i särskolan
kan väckas av såväl representanter för kommunen som av vårdnadshavaren. Mottagande i särskolan skall alltid föregås av en noggrann prövning. För att fastställa
om ett barn har en utvecklingsstörning krävs särskilda utredningar.
Diagram 7.1 Indexerad utveckling av antalet elever och lärare (i årsarbetskrafter) i obligatoriska
särskolan hösten 1997-hösten 2004 samt kostnadsutveckling1 kalenderåren 1997-2004. Index,
1997=100.
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1 I indexberäkningen ingår inte kostnader för skolskjuts
Tabell 7.1 Faktaruta obligatorisk särskola

2000/01

2000/01

2003/04

2004/05

88,7
89,6
61,4

86,7
87,8
61,6

87,7
88,8
60,8

25,4

25,8

26,0

- i kommunala skolor

25,2

25,5

25,8

- i fristående skolor
Total kostnad i miljoner kr (i
2004 års prisnivå) 2
Snittkostnad per elev i kronor
(-"-)2

29,6

34,0

34,2

2 546

3 083

3 307

2 900
3 200
3 200
231 900 246 600
97,1
95,8
96,0
2,7
3,4
3,7
1 Beräknat på heltidstjänster. Statistiken avser endast lärare i verksamheter som ej är integrerade med grundskolan.
2 Exklusive kostnader för skolskjuts.
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kommunernas kostnader kalenderåren 2000, 2003 respektive 2004.

265 600

Antal elever totalt
- andel i grundsärskolan, %
- andel i träningsskolan, %
- andel i kommunala skolor, %
- andel i fristående skolor, %
- andel integrerade med grundskola, %
- andel bosatta i annan kommun,
%
Antal lärare, totalt 1
- andel i kommunala skolor, %
- andel i fristående skolor, %

2003/04

2004/05

13 500
69,6
30,4

14 900
71,5
28,5

14 700
71,0
29,0

97,5

96,7

97,0

2,4

3,2

3,0

15,7

16,8

15,2

8,9

8,0

7,8

Andel lärare med pedagogisk
utbildning, % 1
- i kommunala skolor, %
- i fristående skolor, %
Antal lärare (heltidstjänster) per
100 elever
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Organisering
Förändringar på gång

I oktober 2004 lämnade den s.k. Carlbeck-kommittén106 sitt slutbetänkande. Skolverket ansluter sig till Carlbeck-kommitténs utgångspunkter att kvaliteten i undervisningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning skall höjas och
att principen om en skola för alla skall stärkas, liksom att kontakterna och samverkan mellan elever och studerande med och utan utvecklingsstörning skall öka.
Skolverket ser det som nödvändigt och positivt att samverkan mellan grundskola
och grundsärskola samt mellan gymnasieskola och gymnasiesärskola utvecklas samt
att regelverket dem emellan harmonieras. 107 Ett närmande mellan skolformerna
kräver dock ett medvetet arbete med attitydförändringar och utbildningsinsatser för
skolans all personal.
I Skolverkets yttrande över förslaget till ny skollag föreslår Skolverket att ett alternativ till att dela upp särskolan i två skolformer med två skilda kapitel i skollagen är
att behålla nuvarande ordning men med tydligare terminologi, ett annat är att ha
gemensamma kapitel för grundskola och obligatorisk särskola respektive gymnasieskola och gymnasiesärskola. Skolverket framhåller att begreppet särskola, i den nya
strukturen, bör användas som skolform för skolgång i den obligatoriska skolan
analogt med övriga skolformer.108
Det är också av stor vikt att det tydliggörs vem som har rätt till särskola. Eftersom
andelen elever i den obligatoriska särskolan varierar kraftigt mellan kommuner har
Skolverket har vid ett flertal tillfällen påtalat det problematiska i att det saknats en
gemensam tolkning av vilka elever som har rätt till särskola.
Fortsatt elevökning i den obligatoriska särskolan

Elevantalet har ökat kraftigt de senaste tio åren vilket bl.a. beror på att elevgruppen
i särskolan har förändrats. Från och med 1994 tillhör även elever med autism och
autismliknande tillstånd särskolans personkrets. Elever med autism och autismliknande tillstånd har ökat i särskolan, liksom elever med damp/ADHD och elever
med koncentrationssvårigheter.
Kommunaliseringen är också en faktor som bidragit till ökningen. Särskolan har
kommit närmare kommuninvånarna och blivit mer accepterad bland föräldrarna.
Brist på resurser i grundskolan spelade också in i slutet av 90-talet. Att eleverna
skrivs in sent i särskolan pekar på att det nya betygssystemet, förändrad läroplan
och kursplaner i grundskolan i kombination med kraven på skolorna att alla elever
skall nå målen, har betydelse.109

Carlbeck-kommitténs uppdrag gick ut på att se över utbildningen för barn, ungdomar och vuxna
med utvecklingsstörning.
107 Skolverket (2005) Remissyttrande på Carlbeck-kommitténs slutbetänkande (dnr 2004:3119)
108 Skolverket (2005) Yttrande över lagrådsremiss med förslag till en ny skollag m.m. (dnr
2005:1916)
109 Skolverket (2000) Hur särskild får man vara? En analys av elevökningen i särskolan (dnr
2000:2037)
106
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Hög personaltäthet, men den specialpedagogiska kompetensen i särskolan
minskar

Kostnadsökningen i den obligatoriska särskolan har varit kraftig. 2004 var kostnaden för en elev i den obligatoriska särskolan 265 600 kronor jämfört med 69 400
kronor för en elev i grundskolan, vilket bl.a. beror på den höga personaltätheten.
Kostnaden per elev ökade i den obligatoriska särskolan med åtta procent mellan
åren 2003 och 2004, medan kostnaden per elev i grundskolan endast ökade med
cirka tre procent. Det är framför allt de övriga kostnaderna som har ökat i grundsärskolan, där bl.a. kostnader för elevassistenter ingår.
Lärartätheten är hög i den obligatoriska särskolan med drygt 25 heltidslärartjänster
per 100 elever. Antalet män bland lärarna har proportionellt sett ökat mycket kraftigt de senaste åren och utgör nu cirka 20 procent. Samtidigt har andelen lärare med
pedagogisk högskoleutbildning i den obligatoriska särskolan minskat från 94 procent läsåret 1997/98 till 88 procent 2004/05 av tjänstgörande lärare. Männen har
som grupp en lägre utbildningsnivå jämfört med kvinnorna.
Diagram 7.2 Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning respektive specialpedagogisk utbildning i den obligatoriska särskolan 1997/98-2004/05.
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Andelen lärare med någon specialpedagogisk högskoleutbildning har minskat påtagligt över tid från 64 procent till 43 procent.110 Antalet specialpedagoger i kommunerna har dock ökat och används sannolikt av kommunerna till mer övergripande specialpedagogiska insatser inom grundskolan.111
Det är kommunerna, vid rekrytering, som avgör om lärarna har rätt kompetens i
förhållande till skollagens krav. Utredningen om funktionshindrade elever i skolan
framhöll att grundskollärarutbildning är relevant utbildning för att undervisa i

110
111

Jämförelse mellan läsåren 1997/98 och 2004/05
Sveriges kommuner och landsting (2005) Aktuellt om skola och barnomsorg – augusti 2005
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grundsärskolan.112 Redan 1998 konstaterades problem att rekrytera lärare med specialpedagogisk utbildning. Under senare år har kommunerna i högre grad rekryterat
lärare med förskollärar- eller fritidspedagogutbildning som bas.113
Resultat och kvalitet
Svårt att bedöma elevernas kunskapsutveckling

I den obligatoriska särskolan har eleverna olika förutsättningar att nå målen. Personalen i inspekterade särskolor arbetar utifrån elevens förutsättningar. Ibland uttrycks en oro över att eleverna inte får tillräckliga kunskapsutmaningar, men personalen är medveten om att kunskaperna måste betonas mer.
Dokumentationen av elevernas måluppfyllelse i den obligatoriska särskolan brister
och måste förbättras, liksom elevers och föräldrars kännedom om de mål som finns
för utbildningen. Det är av stor vikt att det på skolan finns en samlad bild av elevernas resultat, såväl på individ- som skolnivå.
Normer och värden

Enligt Skolverkets utbildningsinspektion utvecklar särskolan normer och värden i
linje med de nationella målen. Skolverket lyfter också det positiva med den integrerade särskolan och samverkanssträvanden generellt mellan de båda skolformerna. I
några kommuner framkommer dock att integreringen fungerar bra i de lägre årskurserna, men att utanförskapet blir tydligare med stigande ålder.
Generellt sett verkar eleverna i den obligatoriska särskolan känna trygghet och trivsel, finna arbetsro och gemenskap i skolan samt en lugn och koncentrerad arbetsmiljö. Antalet anmälningar om kränkande behandling inom den obligatoriska särskolan som inkommit till Skolverket ökade under 2002 och 2003, men har sedan
minskat något. Arbetet med att förebygga och åtgärda kränkande behandling tas på
stort allvar i inspekterade särskolor och personalen agerar kraftfullt då kränkningar
ändå uppstår.114
I ett flertal kommuner behöver elevernas inflytande över undervisningen förbättras.
Eleverna verkar ha ett begränsat inflytande när det gäller undervisningen, där eleverna oftast inte är delaktiga i planeringen. Arbetet med elevinflytande varierar
dock. Klassråd finns i de flesta verksamheter, men förekomsten av integrerade
särskoleelevers deltagande i elevråd i grundskolan varierar.
Samverkan med föräldrarna är generellt sett god – såväl utvecklingssamtal som
föräldramöten hålls oftare än i grundskolan. Kontakter mellan skola och föräldrar
är vanligtvis mycket tätare i den obligatoriska särskolan än i grundskolan.

Funkiskommittén (1998) Utredningen om funktionshindrade elever i skolan (SOU 1998:66)
Skolverket (1999) Kvalitet i särskolan samt Skolverkets planerade insatser och prioriteringar,
Rapport till regeringen (dnr 1996:565)
114 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
112
113
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Organisering av den pedagogiska verksamheten

Enligt Skolverkets utbildningsinspektion framträder en positiv bild av den pedagogiska verksamheten inom den obligatoriska särskolan. Undervisningen är oftast
individualiserad utifrån den enskilde elevens behov. De flesta elever har en individuell utvecklingsplan.
Knappt en femtedel av särskoleeleverna var integrerade i grundskolan hösten 2004.
Elever i särskolan har rätt att få sin undervisning utifrån särskolans kursplan. Det
har dock visat sig att många av de integrerade särskoleeleverna inte läser enligt särskolans kursplan. Det finns också starka signaler om behov av kompetensutveckling för personal som arbetar med integrerade elever.
Styrning, ledning och kvalitetsarbete
Den obligatoriska särskolan tas ytterst sällan upp i kommunernas kvalitetsredovisning. Mer än hälften av de kommuner som bedriver särskoleverksamhet har inte
med den obligatoriska särskolan i sin redovisning.
Personal i de särskolor som leds av en gemensam rektor för grund- och särskola
menar att det ibland saknas förståelse för särskolans särart och efterfrågar därför ett
ökat engagemang och ökad kunskap i särskolefrågor hos såväl förvaltning som rektorer.
Slutsatser och åtgärdsförslag
I den obligatoriska särskolan har eleverna olika förutsättningar för att nå målen.
Det finns inga givna målnivåer för särskolan, varför det är mycket viktigt att elever
och föräldrar har kännedom om de mål som eleven utifrån sina förutsättningar
skall uppnå. Det är av stor vikt att skolan har en samlad bild av elevernas resultat –
såväl på individnivå som på skolnivå – och det saknas rutiner för dokumentation av
elevernas måluppfyllelse. Elevers och föräldrars kännedom om målen måste öka,
liksom rutinerna för dokumentation avseende elevernas kunskapsutveckling.
Skolverkets utbildningsinspektion lyfter fram det positiva med den integrerade särskolan och samverkanssträvanden generellt sett mellan den obligatoriska särskolan
och grundskolan. Bilden är dock splittrad eftersom det har visat sig att många av de
integrerade särskoleeleverna inte läser enligt särskolans kursplan, vilket de har rätt
till. Det finns också starka signaler om behov av kompetensutveckling för personal
som arbetar med integrerade elever. Skolverket bedömer att innebörden i att vara
särskoleelev måste tydliggöras för personal som arbetar med integrerade elever.
Det finns också anledning att uppmärksamma den påtagligt minskade andelen lärare i den obligatoriska särskolan med specialpedagogisk högskoleutbildning. Antalet
specialpedagoger har totalt sett ökat i kommunerna men inte i den obligatoriska
särskolan. Skolverket ser det som angeläget att personalens kompetens med inriktning mot de elever som särskolan är till för ökar.
Skolverket konstaterar att elevökningen i den obligatoriska särskolan varit stor över
tid, samtidigt som det finns stora skillnader mellan kommuner i andelen elever som
skrivs in i särskolan. Skolverket planerar att under 2006 studera elevökningen i särskolan med särskild inriktning på kommuner med en hög andel särskoleelever.
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8. Gymnasieskola
Gymnasieskolan vänder sig till ungdomar som avslutat grundskolan fram till dess
de fyller 20 år. Där skall elever tillägna sig kunskaper och utvecklas till ansvarskännande människor i yrkes- och samhällslivet. Alla ungdomar skall ha lika tillgång till
utbildning i gymnasieskolan och den utbildning som ges skall vara likvärdig i hela
landet.
För att öka kvaliteten i utbildningen kommer gymnasieskolan att förändras inför
höstterminen 2007, i enlighet med regeringens proposition “Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan” (prop. 2004:140). Förberedelsearbetet
pågår och innefattar bland annat införande av ämnesbetyg, gymnasieexamen och
ett gymnasiearbete, en kvalitetssäkring av lokala kurser samt en ökad betoning av
kvaliteten i yrkesutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Under 2006 tillförsäkras
elever på individuella program rätt att studera på heltid.
Diagram 8.1 Indexerad utveckling av antalet elever och lärare (i årsarbetskrafter) i gymnasieskolan
hösten 1991-hösten 2004 samt kostnadsutveckling kalenderåren 1991-2004. Index, 1991=100.
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Tabell 8.1 Faktaruta gymnasieskola
2000/01

2003/04

2004/05
Antal lärare (heltidstjänster) per
100 elever
- i kommunala skolor
- i landstingsskolor
- i fristående skolor 1
Total kostnad i miljoner kr (i
2004 års prisnivå)
Snittkostnad per elev i kronor ("-)3
- i kommunala skolor, kr 4
- i landstingsskolor, kr 4
- i fristående skolor, kr 4, 5

Antal elever totalt
305 300
333 900
347 700
- andel i kommunala skolor, %
92,8
88,4
86,7
- andel i landstingsskolor, %
1,6
1,3
1,3
- andel i fristående skolor, % 1
4,7
10,0
11,7
Andel elever på NV/SP/TE av
samtliga på program, %
43,8
39,7
38,2
Antal lärare, heltidstjänster,
totalt
24 200
27 300
28 000
- andel i kommunala skolor, %
92,4
89,4
88,1
- andel i landstingsskolor, %
2,4
1,7
1,7
- andel i fristående skolor, % 1
4,1
8,5
10,2
Andel lärare med pedagogisk
81,3
76,5
76,7
utbildning, % 2
- i kommunala skolor, %
82,9
79,2
79,8
- i landstingsskolor, %
70,7
66,7
65,6
- i fristående skolor, % 1
58,0
50,7
50,5
1 Elever respektive lärare i internationella gymnasieskolor och riksinternatskolor ingår ej.
2 Beräknat på heltidstjänster.
3 Inklusive kostnader för skolskjuts.
4 Exklusive kostnader för skolskjuts.
5 Inklusive kostnader för ingående mervärdesskatt (ingår ej i kostnaden för elever i kommunala skolor)
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kalenderåren 2000, 2003 respektive 2004.

2000/01

2003/04

2004/05

7,9
7,9
12,2
7,0

8,2
8,3
10,9
7,0

8,1
8,2
10,6
6,8

23 949

27 039

28 354

79 300
75 100
147 600
81 100

82 300
78 500
135 900
80 300

83 500
79 100
135 400
81 200

Organisering
Elevökningens konsekvenser bör bevakas

Läsåret 2004/05 fanns närmare 350 000 elever i gymnasieskolan vilket är det högsta
någonsin. På ett år ökade elevantalet med ungefär 14 000 elever. Totalt sett har
elevökningen, som pågått sedan sekelskiftet, inneburit att närmare 44 000 elever
tillkommit mellan 2000/01 och 2004/05. Ökningen motsvarar ungefär alla gymnasieelever i Stockholm, Göteborg och halva Malmö.
Utvecklingen ställer stora krav på huvudmännens förmåga att anpassa sin organisation för att kunna ta emot alla elever och tillgodose deras önskemål om studieväg.
Övergångsfrekvensen från grundskolan till gymnasieskolan har kunnat hållas lika
hög som tidigare år. Den kommunala organisationen har avlastats till följd av den
fortgående nyetableringen av fristående gymnasieskolor då de fristående gymnasieskolorna tagit emot över hälften (62 procent) av elevökningen under perioden.
Störst andel elever i fristående gymnasieskolor har storstads- och förortskommuner, som också haft den största elevökningen, medan det omvända förhållandet
gäller i glesbygdskommunerna.
Men även om de som önskat läsa på gymnasiet kommit in så har elevernas önskemål om inriktning på studierna inte kunnat tillgodoses i samma grad som tidigare.
Andelen elever i år 1 som tagits in på sitt förstahandsval minskade från 83 till 81
procent. Denna andel var lägst i storstäder och högst i landsbygds- och glesbygdskommuner. En tolkning är att elever i landsbygd och glesbygd, med det mer begränsade utbud som finns i närområdet, begränsar sina val till de program som
finns i den egna kommunen för att inte behöva studera på annan ort. Funktions-
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hindrade elevers möjlighet att välja program framstår som begränsade, något som
enligt kommunala tjänstemän främst beror på att eleverna har låga eller ofullständiga betyg från grundskolan.115 Samtidigt visar tidigare studier att rörelsehindrade
elever ofta går på IV, trots att de har betygsresultat i nivå med riksgenomsnittet116.
Parallellt med ökningen av elevantalet och utbyggnaden av fristående gymnasieskolor har allt fler kommunala gymnasieskolor inriktats mot att ge en viss uppsättning
program. Valet av program blir därmed också i allt högre grad ett val av skola. Läsåret 2000/01 var andelen kommunala gymnasieskolor med endast studieförberedande eller yrkesinriktade program 25 procent, en andel som ökat till 32 procent
2004/05.
Skolverkets utbildningsinspektion bekräftar en tendens till uppdelning av elever
inom skolor med olika program som förstärker uppdelningen mellan skolor. Enligt
intervjuade elever och lärare förekommer det på flera gymnasieskolor att programmen beskrivs som ”öar med eget liv” där eleverna håller sig till den egna
gruppen. Det förekommer även hierarkier mellan olika program, där de studieinriktade programmen värderas högst.117
Lärarsituationen kan medföra försämrad kvalitet i undervisningen

En förutsättning för att elever i gymnasieskolan skall få en bra utbildning av god
kvalitet är att det finns kompetenta lärare. Trots det ökade antalet elever i gymnasieskolan har lärartätheten ökat till och med 2003/04 men minskade något 2004/05
till 8,1 lärare per 100 elever. Utökningen av antalet lärare i kommunala gymnasieskolor har delvis finansierats genom det särskilda statsbidraget för personalförstärkning i skola och fritidshem.118 Situationen i de fristående skolorna, som endast
i begränsad utsträckning fått del av det särskilda statsbidraget, är dock en annan.
Lärartätheten har minskat alltsedan 2001/02 och var 2004/05 nere på 6,8 lärare per
100 elever. Det motsvarar drygt 12 elever för varje lärare i kommunala gymnasieskolor att jämföra med knappt 15 i de fristående gymnasieskolorna.
Även om lärartätheten i stort har kunnat hållas uppe i gymnasieskolan så går dock
utvecklingen fortsatt åt fel håll när det gäller personalens utbildning. Andelen lärare
i gymnasieskolan som har examen från lärarutbildning eller annan pedagogisk högskoleutbildning har minskat över tid, framför allt i de fristående skolorna men även
i de kommunala. Minskningen har dock bromsats upp. 2004/05 saknade drygt var
fjärde lärare pedagogisk högskoleexamen. I de kommunala gymnasieskolorna var
detta fallet för var femte lärare och så många som varannan lärare i de fristående
skolorna. Situationen är mest problematisk i praktisk-estetiskt inriktade ämnen och

Göteborgs universitet (2005) Skolans möte med elever med funktionshinder, Rapport på uppdrag av Skolverket. Se även avsnitt 16.
116 Skolverket (2001) Tre magiska G:n. Skolans insatser för elever med funktionshinder. Fördjupad
studie ur Skolverkets rapport nr 202
117 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
118 Skolverket (2005) Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem 2003/04, Skolverkets aktuella analyser 2005
115
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yrkesämnen, och särskilt i ADB/datakunskap och i media där bara fyra av tio hade
lärarexamen.119
Att så många lärare saknar utbildning är mycket otillfredsställande. Det är tveksamt
om kvaliteten i undervisningen kan bibehållas utan en förbättrad utbildningsnivå i
lärarkåren. En stor andel lärare i praktisk-estetiskt inriktade ämnen är inte tillsvidareanställda vilket tyder på att det inte finns tillräckligt med utbildade lärare som vill
arbeta i gymnasieskolan för att behovet skall kunna täckas. Examineringen av nya
lärare kommer inte att kunna täcka behovet. 120 Regeringens nyligen aviserade satsning på särskild lärarutbildning för lärare i yrkesämnen bedöms bidra till ett förbättrat läge på sikt.
Det är svårt att finna exempel på kommuner som tagit egna initiativ för att aktivt
förebygga personalbrist i skolväsendet. En kartläggning av Skolverket visar att
kommunövergripande planering och kommunala aktiviteter för att trygga personalförsörjningen inom skolområdet är ovanliga.121
Bedömning

Gymnasieskolan är under stort tryck till följd av stora elevkullar och svårigheter att
få tag på lärare med pedagogisk högskoleutbildning. Etableringen av fristående
skolor har bidragit till att eleverna har kunnat beredas plats och lärartätheten har
kunnat upprätthållas bl.a. med hjälp av särskilt statsbidrag. Detta har dock skett till
priset av en ökad andel lärare utan pedagogisk utbildning och/eller lärarerfarenhet
vilket äventyrar kvaliteten i undervisningen, särskilt i fristående skolor där hälften
av lärarna saknar lärarutbildning.
Resultat och kvalitet
Allt fler fullföljer gymnasieutbildningen

Ett viktigt mål för gymnasieskolan är att andelen elever som fullföljer utbildningen
skall öka, något som nu sker. Andelen elever som slutfört gymnasieskolan har
minskat under en följd av år, men har ökat de senaste två åren (se tabell 8.2).

Se vidare avsnitt 14.
Skolverket (2005) Lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning, Prognos över behov av och
tillgång på lärare perioden 2005-2019. Rapport till regeringen (dnr 2004:2867)
121 Skolverket (2005) Kommunernas personalförsörjningsprogram för lärare till förskola, fritidshem,
förskoleklass och grundskolans tidigare år. Rapport till regeringen (dnr 2005:1168)
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Tabell 8.2 Slutförande av gymnasieskolan.
Andel nybörjarelever 1995-2001 som fått slutbetyg från gymnasieskolan inom tre-fem år
Andel med slutbetyg
Andel med slutbetyg
Andel med slutbetyg
inom 3 år (%)
inom 4 år (%)
inom 5 år (%)
Elever som
Elever som
Elever som
Startår
Alla elever börjat på IV Alla elever börjat på IV Alla elever börjat på IV
1995
69
2
76
19
77
24
1996
66
1
73
21
74
24
1997
69
2
76
18
77
21
1998
65
3
73
17
74
21
1999
65
4
73
18
74
22
2000
67
4
74
19
.
.
2001
68
4
.
.
.
.

Utvecklingen måste bedömas i skenet av den förändring som gymnasieskolan genomgått sedan början av 1990-talet. Samtidigt som nya elevgrupper kommit in i
gymnasieskolan sammanhänger den minskade genomströmningen med ökade kvalitetskrav på utbildningen och tidpunkten för när slutbetyg kan utfärdas. Exempel
på detta är införandet av kravet på minst godkända grundskolebetyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik, ett annat att gymnasieförordningen förtydligats så att bristande närvaro kan medföra att slutbetyg inte kan
utfärdas. Resultatet kan dock inte bedömas som tillfredsställande då ännu var fjärde
gymnasieelev inte avslutat studierna inom fyra år.
Tabell 8.3 Andel nybörjarelever på program hösten 2000 som fått slutbetyg från gymnasieskolan inom tre respektive fyra år, samt andel som fått slutbetyg från samma program som
de började på år 2000 (startprogrammet).
Program
Barn- och fritid (BF)
Bygg (BP)
El (EC)
Energi (EN)
Estetiska (ES)
Fordon (FP)
Handels- o. administration (HP)
Hantverk (HV)
Hotell- o. restaurang (HR)
Industri (IP)
Livsmedel (LP)
Medie (MP)
Naturbruk (NP)
Naturvetenskap (NV)
Omvårdnad (OP)
Samhällsvetenskap (SP)
Teknikprogrammet (TE)
S:a nationella program
Specialutformade program (SM)
Individuella program (IV)
S:a samtliga program

Total andel med slutbetyg
efter 3 år, %
efter 4 år, %
66
71
76
78
71
79
66
74
70
76
65
70
66
71
76
83
70
75
64
68
69
74
75
79
70
74
83
90
68
72
79
85
75
83
75
81
75
82
4
19
67
74

Andel med betyg från startpgm
efter 3 år, %
efter 4 år, %
62
64
74
75
69
73
64
67
62
64
62
64
64
66
73
76
68
70
62
64
68
69
72
74
64
66
70
73
65
67
67
69
68
70
67
70
62
66
1
2
59
61
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Slutförandestatistiken visar mycket tydligt på skillnader i måluppfyllelse är kopplade
till vilket program eleverna börjat på. Av eleverna som började på studieinriktade
program år 2000 hade 85 procent fått ett slutbetyg fyra år senare, 90 procent av
dem som började på NV och 85 procent av dem som började på SP. Genomsnittet
för samtliga elever på yrkesinriktade program var 74 procent, där andelen var högst
för eleverna på hantverksprogrammet (83%) och lägst på fordonsprogrammet
(70%). Av dem som började på individuellt program (IV) hösten 2000 fick endast
fyra procent slutbetyg från individuellt eller annat program efter tre år vilket ökat
till 20 procent efter ett fjärde år.
En orsak till att elever inte fått slutbetyg inom fyra år är att så många som var tionde elev bytt inriktning på sina studier och börjat om på ett nytt program vilket förlänger studietiden. Av nybörjarna på IV hösten 2003 hade 37 procent övergått till
ett nationellt program efter ett år vilket är en liten ökning jämfört med tidigare år.
En orsak kan vara att införandet av programinriktade individuella program (PRIV).
Av 2003 års nybörjare på nationella program hade drygt nio procent bytt till ett
annat nationellt program efter ett år medan knappt en procent börjat på IV. De
som övergick till IV hade i genomsnitt ett meritvärde på 147 poäng från grundskolan, att jämföra med 219 poäng för övriga elever.
En annan orsak till att slutbetyg inte utfärdats är att eleven inte fått betyg på alla
kurser i studievägen eller att projektarbetet inte slutförts. Det kan vara frågan om
att eleven hoppat av utbildningen eller att eleven inte kunnat betygsättas på grund
av stor frånvaro. Utbildningsinspektionen 2004 visar att det i vissa skolor förekommer en omfattande frånvaro. Centrala studiestödsnämndens praxis för när en
elev skall anses vara heltidsstuderande för att vara berättigad till studiehjälp är att
eleven skall delta i minst 80 procent av undervisningen.122 Skolverket erfar att denna gräns för en del elever närmast kommit att fungera som ett riktmärke för elevernas deltagande.
Elever som av olika skäl inte fullföljt utbildningen inom gymnasieskolan har möjlighet att slutföra studierna inom den kommunala vuxenutbildningen. Ungefär var
sjunde elev utan slutbetyg har de senaste åren börjat studera i komvux efterföljande
läsår. Samtidigt har ungefär var åttonde elev som fått slutbetyg direkt börjat i komvux för att läsa upp tidigare betyg eller för att bredda utbildningen.
Fortsatt ökade betygsnivåer

Den genomsnittliga betygspoängen var i princip oförändrad våren 2004 jämfört
med 2003; 14,1 poäng. Genomsnittsbetygen rymmer dock stora skillnader mellan
olika elevgrupper; framför allt mellan elever på olika program men också mellan
elever av olika kön, härkomst liksom hemmets studietraditioner. Till exempel var
betygsgenomsnittet för kvinnor våren 2004 14,7 poäng och för män 13,4 poäng.
Det innebär att skillnad i betygspoäng mellan könen är densamma som föregående
läsår. Då gymnasieskolan är starkt könsuppdelad efter elevernas programtillhörighet förstärker det skillnaderna mellan programmen i betygsnivåer.
Skolverket (2005) Information kring elevers frånvaro i gymnasieskolan. Avrapportering av regeringsuppdrag (dnr 2005:947)
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Som en konsekvens av de förbättrade betygen har även andelen elever som uppnått
grundläggande behörighet till högskolestudier ökat något till knappt 90 procent av
alla som fick slutbetyg 2004. Betygsnivåerna vid fristående skolor är fortfarande
generellt högre än i kommunala skolor, men i takt med elevökningen har skillnaderna mellan huvudmännen minskat. För utbildningar vid fristående skolor minskade t.ex. betygsgenomsnittet och andelen högskolebehöriga mellan 2003/04 och
2004/05. Att den totala andelen 20-åringar i landet som fullföljt gymnasieskolan
och som uppnått grundläggande högskolebehörighet ökat till 63 procent är en positiv utveckling.
Samtidigt som allt fler slutfört utbildningen så har också fler klarat av ett fullständigt program. Våren 2004 minskade andelen elever som läst reducerat program till
sex procent. Samtidigt minskade andelen elever som läst ett utökat program, dvs.
fler kurser än normalt, till 24 procent. Skolverkets insatser för en rättvis och likvärdig betygssättning123 bedöms ha bidragit till att fästa rektorernas uppmärksamhet på
vikten av att gymnasieförordningen tillämpas korrekt, något statistiken tyder på,
men samtidigt visar Skolverkets utbildningsinspektion124 att det fortfarande förekommer att rektorer åsidosätter bestämmelser för att gynna de egna eleverna.
Framgång i karaktärsämnena

Gymnasieeleverna lyckas ofta väl i sina karaktärsämnen; oavsett om eleverna går på
studie- eller yrkesinriktade program så når flertalet elever goda eller mycket goda
resultat i de obligatoriska, gemensamma kurserna på programmet respektive inriktningen. Flertalet elever kommer in på sitt förstahandsval och tidigare studier har
visat att studieresultaten gynnas av elevernas intresse och motivation för ämnet125.
Enligt den nationella statistiken är det ovanligt att elever inte når målen i de karaktärsämneskurser som präglar programmet och andelen elever som fått betyget Icke
godkänd på dessa kurser är oftast endast någon procent. Ett exempel är byggprogrammet där 99,7 procent av eleverna fick minst godkänt betyg på kursen Byggkunskap, andra exempel är kurserna Fordonskännedom på fordonsprogrammet
(99,4%) och Vård och omsorg på omvårdnadsprogrammet (99,3%). Däremot var
det i dessa kurser mindre vanligt med det högsta betyget, Mycket väl godkänd (6% i
Byggkunskap respektive Fordonskännedom, 15% i Vård- och omsorgsarbete).
Varierande innehåll och nivå på undervisningen i kärnämnen

Alla elever på nationella program skall läsa en gemensam kärna av ämnen, nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen i övriga ämnen och för ett aktivt deltagande i samhällslivet. De åtta kärnämnena har för alla program gemensamma kurspla123 Skolverket (2004) Handlingsplan för en rättvis och likvärdig betygssättning (dnr 2004:556) samt
Skolverket (2004) Likvärdig bedömning och betygssättning, Skolverkets allmänna råd och kommentarer, uppmärksammar att rektorer i strid med författningen beviljat elever att läsa reducerat respektive utökat program för att på sätt ge elever konkurrensfördelar vid ansökan till högskolan.
124 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278) samt Skolverket (2005) Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun, delbeslut gymnasieskola och gymnasiesärskola (dnr 53-2004:1600)
125 Se t.ex. Skolverket (2004) Nationell utvärdering av grundskolan – sammanfattande huvudrapport,
Skolverkets rapport nr 250
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ner och betygskriterier. Det innebär dock inte att undervisningen måste genomföras på ett och samma sätt för alla elever; tvärtom skall undervisningen genomsyras
av programmålen vilket bidrar till att ge en helhet i lärandet. En ”infärgning” t.ex.
av matematikundervisningen på fordonsprogrammet kan innebära att man hämtar
exempel från bilteknikens värld. Även undervisningens form kan variera. Det viktiga är att undervisningen behandlar de kunskapsområden som anges i kursplanerna
och att alla elever bedöms enligt betygskriterierna för kursen. Flera olika studier
och undersökningar av Skolverket visar dock på svårigheter i undervisningen i
kärnämnena.
Elever på några undersökta yrkesprogram får inte utbildning i enlighet med kursplanerna i kärnämnena. I stället ges en undervisning som saknar koppling till programmålen och utan att ämnesinnehållet fördjupas eller problematiseras i förhållande till karaktärsämnen. Däremot anpassas innehållet och nivån i kurserna på de
studieförberedande programmen också till de kunskapskrav, som ställs av nästa
kursnivå, av andra ämnen i programmet och ibland till och med av högre utbildning.126
Att undervisningen för elever på yrkesinriktade program kollektivt läggs på en förutbestämd nivå utifrån föreställningar om elevernas intresse och förmåga kan leda
till att elever som avviker från den norm som har styrt nivån – antingen det är
”uppåt” eller ”nedåt” – inte får rätt stöd och stimulans.127 Skolverkets inspektion
har visat att det är vanligare att elever på yrkesprogram inte tycker att de utmanats
intellektuellt i sitt lärande. Denna uppfattning delas inte av intervjuade elever på
studieförberedande program. Bland dem är det vanligare att man känner sig pressad
för att man inte tycker sig klara av de höga krav man upplever att skolan ställer på
dem.
Samtidigt visar betygsstatistiken att betygen i kärnämneskurserna ofta är goda eller
mycket goda för elever på studieförberedande program medan många elever på
yrkesinriktade inte når målen. Våren 2005 var 7 procent av betygen i kärnämneskurser icke godkända för elever på yrkesinriktade program och 9 procent mycket
väl godkända. För elever på studieförberedande program var motsvarande andelar
1 respektive 33 procent.
Skolbesök Skolverket genomfört under våren 2005 visar att kärnämnena ofta inte
ses som särskilt viktiga på vissa yrkesprogram, vare sig av elever eller lärare.128 Lärare på t.ex. byggprogrammet värderar yrkes- och hantverkskunskaper högre än ämnen med mer akademisk tradition. Enligt en ännu ej avrapporterad studie prioriterar tillfrågade arbetsledare med ansvar för unga medarbetare personliga egenskaper
som ordningssinne, att följa regler och att komma i tid etc. högre än allmänkunskaper och att kunna uttrycka sig.129
Skolverket (2005) Nationella prov i gymnasieskolan – ett stöd för likvärdig betygssättning? (dnr
2004:1279)
127 Ibid.
128 Se t.ex. Skolverket (2005) Nationella prov i gymnasieskolan – ett stöd för likvärdig betygssättning? (dnr 2004:1279)
129 Skolverket (2005) Väl förberedd?. Kommande rapport.
126
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Hur prövas kunskaperna?

En utvärdering130 av de nationella kursproven indikerar att majoriteten lärare på
några program uppfattar att proven främst är utformade för elever på studieinriktade program och att de fungerar sämre för elever på yrkesprogram då proven anses
vara för teoretiska och abstrakt utformade. Detta medför att proven riskerar att
inte mäta de kunskaper elever på yrkesprogrammen har på ett rättvisande sätt. De
ger därmed läraren ett begränsat stöd vid betygssättningen av eleverna.
Lärare på yrkesinriktade program uppger att de lägger mindre vikt vid provresultaten än lärare på studieförberedande program. Det kan förklaras av att kurserna på
de yrkesinriktade programmen förläggs under relativt lång tid vilket ger läraren
större möjlighet än lärare på studieförberedande program att få ett allsidigt underlag
för sin bedömning av elevernas kunskaper. Studien visar också på skillnader i förberedelser och genomförandet av de nationella proven mellan olika program, skillnader som bidrar till att missgynna elever på yrkesinriktade program och försvåra
den kommunala och nationella uppföljande bedömningen av elevernas kunskaper
och provresultat.131
Insatser för ökad måluppfyllelse

I genomsnitt har en gymnasieelev betyg i 31 kurser i slutbetyget, av vilka cirka en
fjärdedel är i kärnämneskurserna. Totalt sett finns det över 800 nationella kurser.
Inspektionen visar att åtgärdsprogram för stödinsatser oftast enbart behandlar
kärnämnena svenska, engelska och matematik. Stöd i andra kurser och ämnen ges
främst av läraren inom ramen för den ordinarie undervisningen. I den mån ett åtgärdsprogram upprättas är det vanligt att det endast behandlar elevens insatser,
sällan åtgärder som skolan skall vidta. Vidare saknas ofta en systematisk uppföljning av kunskapsresultat över tid i olika ämnen och kurser och mellan lärare. Därmed saknas underlag för att se över och förändra undervisningen för att förbättra
elevers och skolors resultat. 132
Utvecklingssamtalet som syftar till en gemensam diskussion och värdering av elevens studiesituation och resultat tycks ha funnit sin roll och fungerar allt bättre på
skolorna. Elever och föräldrar är ofta nöjda med den information de får. Men fortfarande saknas på allt för många skolor kunskaper om utvecklingssamtalens funktion och innehåll, och det förekommer t.ex. att endast vissa elever i en skola erbjuds utvecklingssamtal. Enligt inspektionen har flertalet gymnasieelever en individuell studieplan. Även om utvecklingssamtalen skall föras med den individuella
studieplanen som grund saknar emellertid personal och elever tillräcklig kännedom
om respektive elevs individuella studieplan. Kunskap om och användandet av individuella studieplaner varierar alltför mycket både inom och mellan skolorna.133

Skolverket (2005) Lärare och elever om gymnasieskolans nationella prov – en enkätstudie (dnr
2004:1279)
131 Ibid.
132 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
133 Ibid.
130

Skolverket
75 (146)

En alltför stark betoning på de tre behörighetsgivande ämnena i grundskolan kan
vara en orsak till att så många elever byter program efter en tid i gymnasieskolan.
Om stödinsatserna begränsas till dessa ämnen kan kunskapsluckor uppstå i övriga
ämnen med otillräckliga förkunskaper för att klara av studier i gymnasieskolan till
följd.
Flera intervjuade funktionshindrade elever vittnar om att det individinriktade stöd
de fått i en speciellt anpassad undervisningsmiljö varit till stor hjälp. De upplever
att de haft lärare som lyssnat på dem, tagit reda på vad de kunnat och vad de behövt och att de i skolan har fått det stöd de önskat. Eleverna upplever det som mer
ändamålsenligt att få sin undervisning i en grupp där lärarna har kunskap om de
speciella pedagogiska krav som funktionshindret ställer. Särskilt elever som gått
individuella program anger att de i mindre grupper fått arbeta i egen takt och utifrån egna förutsättningar.134
Elever i segregerade områden och som kommit sent till Sverige

Hösten 2004 gick drygt var femte elev med utländsk bakgrund i en gymnasieskola
där över 40 procent av eleverna hade utländsk bakgrund, något endast tre procent
med svensk bakgrund gjorde. Sent invandrade elever är i hög grad hänvisade till
individuella program. En alltför stor del av dessa lämnar gymnasieskolan efter något eller några år, utan att ha övergått till ett nationellt program. Det finns ett starkt
samband mellan andelen sent invandrade elever som börjar på individuella program
och andelen elever som får slutbetyg inom fyra år. I kommuner där fler börjat i
gymnasieskolan på ett nationellt program fick fler slutbetyg. 135
Det är tydligt att det finns en stor variation mellan skolor när det gäller vad IVundervisningen innebär och hur den organiseras, liksom i kommunernas styrning
och uppföljning av verksamhetens resultat. Inom ett individuellt program kan elevens studieplan innehålla allt från enbart praktik till enbart ämnesundervisning.
Undervisningen består främst av svenska/svenska som andraspråk och matematik,
liksom modersmålsundervisning. Det är vanligt att elever tackar nej till undervisning i modersmål och svenska som andraspråk. Enligt inspektionen brister ofta
kommunerna när det gäller rutinerna kring upprättande av åtgärdsprogram samt
åtgärdsprogrammens innehåll. Det förekommer att tid för särskilt stöd schemaläggs
på udda tider för elever vilket gör att deltagandet är lågt.
Skolverkets utvärdering av de nationella kursproven i gymnasieskolan visar att såväl
elever som lärare anser att dagens nationella prov missgynnar elever med annat
modersmål än svenska. Framför allt anger lärare att detta har att göra med mängden text och den språkliga nivån i proven, och då särskilt proven i matematik A.
Proven i svenska och svenska som andraspråk anses också förutsätta ingående kunskaper om svensk kultur och samhälle på ett sätt som missgynnar invandrarelever.

Göteborgs universitet (2005) Skolans möte med elever med funktionshinder, Rapport på uppdrag av Skolverket. Se vidare avsnitt 16.
135 Se vidare avsnitt 15.
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Normer och värden

Utbildningsinspektionen visar att gymnasieskolornas arbete med normer och värden är framgångsrikt. Det övergripande intrycket är att eleverna tycker det är viktigt
att ta ansvar för sin utbildning och att ha inflytande men samtidigt är det många
som väljer att inte engagera sig i de formella organ för elevinflytande som finns i
skolorna. Intervjuade elever vid flera skolor anser att de har ett inflytande över undervisningens former, men ett begränsat inflytande över innehållet i undervisningen.
Skolan skall träna eleverna i att arbeta självständigt och tillsammans med andra med
olika uppgifter och skall även stimulera elevernas självförtroende och lust att lära.
Generellt bedömer såväl elever som lärare att gymnasieskolan lyckas med detta,
även om undantag redovisas för vissa skolor på vissa program. En ännu inte avrapporterad studie pekar på att arbetsledare på arbetsmarknaden och lärare på grundläggande nivå vid universitet och högskolor värderar egenskaper som samarbetsförmåga, motivation och självförtroende högt och de tycker ofta också att svenska
ungdomar har dessa egenskaper. Enligt lärarna inom högskolan brister dock de
unga studenterna i planering och att kunna analysera.136
Inspektionen har visat att det är vanligare att elever på yrkesinriktade program
skolkar och att det förekommer oftare i kärnämnen än i karaktärsämnen.137 Skolverket anser att gymnasieförordningen bör tydliggöra elevernas närvaroplikt så att
det tydligt framgår att eleverna skall delta i all verksamhet som ingår i gymnasieutbildningen.138
Inspektionens iakttagelser av att det finns elever i gymnasieskolorna som lever i
skilda världar beroende av vilket program de går på, och där olika program har
olika status, är bekymmersamt med tanke på läroplanens betoning av skolan som
en social och kulturell mötesplats för personer med olika bakgrund.
Efter gymnasieskolan

Nio av tio elever som fått slutbetyg från gymnasieskolan uppnår grundläggande
högskolebehörighet och i allt ökad utsträckning har högskolestudier påbörjats tre år
efter avslutat gymnasium. Närmare hälften av dem som slutade gymnasieskolan
våren 2000 hade påbörjat studier i högskolan senast läsåret 2003/04. Direktövergången har dock varit relativt konstant över tid, runt 17-18 procent. Liksom tidigare är det främst elever på de studieinriktade programmen (natur- och samhällsvetenskapsprogrammet) som övergår till högskolan och kvinnor i högre grad än män.
Inom det naturvetenskapliga/matematiska området finns ett missnöje med elevernas matematikkunskaper, liksom med deras förmåga att problematisera. Två av tre
tillfrågade högskolelärare inom det naturvetenskapliga/matematiska området anser
att elevernas förkunskaper och färdigheter försämrats över tid medan endast ett
Skolverket (2005) Väl förberedd?. Kommande rapport.
Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
138 Skolverkets yttrande över utkast till lagrådsremiss med förslag till en ny skollag m.m. (dnr
2005:1916)
136
137

Skolverket
77 (146)

fåtal tycker att de blivit bättre. Inom det konstnärliga området är däremot lärarna
mer positiva till de ungas förkunskaper och färdigheter.139
Samtidigt har minskningen i andelen elever som efter att ha lämnat gymnasieskolan
direkt påbörjar studier i komvux stannat upp. Av årskurs 3-eleverna 2002/03 återfanns 13 procent i komvux efterföljande läsår. Det är fortfarande vanligare att elever som lämnat gymnasieskolan utan slutbetyg direkt börjar studera i komvux även
om skillnaden inte är stor jämfört med elever som fått slutbetyg (13 respektive 15
procent). Skolverket anser det positivt att komvux bereder unga vuxna att komplettera och bredda tidigare erhållna kunskaper för att öka deras möjligheter till vidare
studier och att få ett arbete.
Statistiken visar att ju längre studietid och ju bättre betyg, desto större andel av de
unga återfinns sedan på arbetsmarknaden. De som aldrig påbörjat gymnasiestudier
är de som i lägst utsträckning har sysselsättning vid 22 års ålder. Relativt många
arbetsledare inom privat och offentlig sektor uppger dock att det inte är så viktigt
med slutbetyg från gymnasieskolan vid rekrytering. I stället verkar den personliga
kontakten vara viktigast, där elevers praktik och arbetsplatsförlagda utbildning lyfts
fram, liksom rekommendationer från andra.140
Bedömning

Skillnaderna mellan program och programgrupper när det gäller fullföljande av
utbildning och betygsnivåer, i undervisningens innehåll och anpassning till program
samt vilken vikt som läggs vid de nationella proven ställer frågan om utbildningens
likvärdighet på sin spets. Den gäller även om de betyg som sätts är rättvisa och
likvärdiga. Skolverket bedömer att så inte är fallet. Att det brister i hur elever som
är i behov av särskilt stöd ges stöd innebär också att gymnasieskolans kompensatoriska roll inte verkar fungera. Dagens gymnasieskola ger inte alla ungdomar möjlighet att förvärva förkunskaper och färdigheter för vidare studier, yrkesliv och ett
aktivt deltagande i samhället. Samtidigt anser flertalet tillfrågade arbetsledare att
svenska ungdomar har sådana egenskaper och färdigheter som bedöms som viktiga
i arbetslivet, medan högskolelärare är mindre positiva till ungdomarnas förkunskaper.
En fråga att uppmärksamma är att arbetsledare i flertalet sektorer på arbetsmarknaden bedömer att de ungas kunskaper i allmänna ämnen är tillräckliga och inte särskilt prioriterade, samtidigt som en stor andel unga som gått yrkesinriktade program
ej nått målen i dessa ämnen? Samtidigt är högskolelärare inom det naturvetenskapliga/matematiska området missnöjda med studenternas matematikkunskaper – den
grupp elever som oftast har mycket bra betyg från gymnasieskolan.
Utvecklingen med olika skolor för olika program ställer högre krav på huvudmannen att tillse att utbildningen i den egna kommunen är likvärdig mellan skolor och
program.

139
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De stora skillnaderna i måluppfyllelse mellan kommuner och mellan skolor med låg
och hög andel elever med utländsk bakgrund när det gäller sent invandrade elever
ställer frågor om utbildningens likvärdighet. Kvaliteten på undervisningen bedöms
öka i och med att alla kommuner skall erbjuda IV som heltidsstudier från och med
1 juli 2006.
Ledning, styrning och kvalitetsarbete
Skolverkets utbildningsinspektion 2004141 har visat att gymnasieskolor ofta uppvisar
brister i kvalitetsarbetet. Det är ovanligt att man har en systematisk uppföljning av
resultat för elever på olika program och för olika elevgrupper, och om det förekommer är den oftast begränsad till ett fåtal kurser. De sammanställningar som
görs av t.ex. resultat på nationella prov och slutbetyg används sällan som underlag
för diskussioner lärare emellan för att förbättra undervisningen eller för att bedöma
om bedömningsnivåerna vid betygssättningen skiljer sig åt mellan lärare och ämnen. En effekt av det bristande kvalitetsarbetet är att skolornas kvalitetsredovisningar inte fungerar som det nav för ständigt pågående kvalitetsförbättring som det
är tänkt. De brister som inspektionen funnit har dock sällan varit en nyhet på de
inspekterade skolorna, tvärtom uppger många skolledare i intervjuer att de är medvetna om bristerna.
Skolverkets kartläggning av huvudmännens arbete med kvalitetsredovisning142 visar
att det brister även i huvudmannens ansvarstagande för kvaliteten i gymnasieskolan. En fjärdedel av de kommuner som har gymnasieutbildningar i egen regi och
som upprättat en kvalitetsredovisning har inte behandlat gymnasieskolan. Ytterligare några kommuners kvalitetsredovisning behandlar gymnasieskolan, men redovisningen bedöms inte uppfylla förordningens krav om vad som skall redovisas. Att
huvudmän inte i en kvalitetsredovisning uppmärksammar den för vissa program
och elevgrupper bristande måluppfyllelsen är anmärkningsvärt.
Det finns ett stort behov av kompetensutveckling hos förvaltningspersonal, rektorer och lärare när det gäller hur ett effektivt kvalitetsarbete skall bedrivas.143 För en
bättre måluppfyllelse krävs ökade kunskaper om hur man arbetar med mål- och
resultatstyrning, men också förbättrade kunskaper om det nationella regelsystemet.
Slutsatser och åtgärdsförslag
Resultatet i gymnasieskolan har förbättrats; allt fler elever lämnar gymnasieskolan
med slutbetyg från fullständiga program samtidigt som betygsnivåerna ökat liksom
andelen med grundläggande behörighet till högskolestudier. Den goda utvecklingen
berör i princip alla program. Betygsnivåerna vid fristående skolor har generellt varit
högre än vid kommunala skolor och så är det fortfarande, men i takt med elevökningen har skillnaderna mellan huvudmännen minskat. Resultatet kan dock inte
bedömas som tillfredsställande då var fjärde gymnasieelev inte avslutat studierna
Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
142 Se vidare avsnitt 13 med analys av huvudmännens kvalitetsredovisningar
143 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
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inom fyra år. Det är positivt att svenska ungdomar generellt har sådana förhållningssätt, kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan syftar till att utveckla hos
eleverna och som arbetsliv och högskola bedömer vara viktiga.
Att gymnasieskolan splittras organisatoriskt med olika program vid olika skolor
verkar segregerande, vilket då många program är könsbundna kan ge en utveckling
mot ”flick”- respektive ”pojkskolor”. Det kan också verka socialt segregerande då
elevsammansättningen på olika program skiljer sig åt mellan elever med olika bakgrund. Att undervisningen i kärnämneskurser inte alltid följer kursplanerna och att
undervisningen för elever på yrkesprogram saknar koppling till programmålen utan
att relateras till karaktärsämnena innebär att alla elever inte tillförsäkras de kunskaper gymnasieutbildningen skall förmedla. Att det finns exempel på att kraven på
elever på naturvetenskapsprogrammet läggs högre än kursplanerna avser innebär
även det att likvärdigheten i utbildningen hotas och medför att elever pressas och
riskerar att slås ut.
Att alla elever som behöver stöd inte får det då det begränsas till vissa ämnen eller
organiseras på ett sådant sätt att elevernas deltagande försvåras står i strid med bestämmelserna om elevens rätt till stöd. Rektorer och lärare känner inte i tillfredsställande grad till de bestämmelser som berör undervisningssituationen för elever i
behov av särskilt stöd
Antalet elever i gymnasieskolan kommer att öka ytterligare, en situation som ställer
stora krav på huvudmannens förmåga att anpassa organisationen och att kunna
rekrytera kompetent personal. Staten har här ett ansvar för att dimensionera antalet
platser på lärarutbildningen, där satsningen på särskild lärarutbildning för lärare i
yrkesämnen är ett exempel. Att andelen lärare som saknar en pedagogisk högskoleutbildning fortsätter att öka försvårar en ökad måluppfyllelse.
Gymnasieskolan skall tillförsäkra eleverna en gemensam kärna av kunskaper och
färdigheter för framtida studier, yrke och privatliv, något som förutsätter att alla
elever utmanas och stimuleras i sitt lärande genom att undervisningen uppfattas
som meningsfull och motiverande för eleverna.
Skolverket verkar för en sådan utveckling genom att kursplanerna för kärnämnena i ökad grad inriktas mot programmålen. Skolverket kommer att se över
det nationella provsystemet så att proven i ökad grad fungerar som stöd för
kunskapsbedömning och betygssättning av elever på yrkesförberedande program. Därigenom stärks kunskapsutvecklingen för dessa elever. Skolverket
kommer också att se över och anpassa de nationella proven innehållsligt så att
de bättre mäter kunskaper hos elever med utländsk bakgrund.
Skolverket anser att åtgärder måste vidtas för en ökad likvärdighet i gymnasieskolan; mellan skolor och mellan elever på olika program. Som Skolverket
framfört i yttrandet över förslag till en ny skollag är att det viktigt att kraven på
lärarprofessionen stärks. Varje lärare skall hålla sig informerad om styrdokumentens innehåll och krav. De professionella måste få tillfälle att t.ex. genom
ett utvecklat samarbete mellan kärnämnes- och karaktärsämneslärare ge elever
möjlighet att utvecklas i sitt lärande efter vars och ens förmåga och intresse.
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9. Gymnasiesärskola
Elever som fullgjort sin skolplikt i den obligatoriska särskolan skall enligt skollagen
erbjudas fortsatt fyraårig utbildning i gymnasiesärskolan. Syftet med utbildningen är
att ge eleverna en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning som så långt
det är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan.
Styrelsen för särskolan avgör om en elev i gymnasiesärskolan skall gå på ett nationellt, specialutformat eller på ett individuellt program. Varje kommun skall erbjuda
de elever som har bedömts kunna gå på ett nationellt program ett urval av olika
program.
Diagram 9.1 Indexerad utveckling av antalet elever och lärare (i årsarbetskrafter) i gymnasiesärskolan hösten 1997-hösten 2004 samt kostnadsutveckling1 kalenderåren 1997-2004. Index, 1997=100.
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Tabell 9.1 Faktaruta gymnasiesärskolan
1

2000/01

2003/04

Antal elever totalt
5 100
6 700
- andel i kommunala skolor, %
91,6
92,0
- andel i landstingsskolor, %
3,4
2,4
- andel i fristående skolor, %
4,9
5,6
Andel elever på nat. och specialutformade pgm, %
57,3
61,7
Antal lärare, heltidstjänster,
totalt
1 200
1 600
- andel i kommunala skolor, %
89,1
90,9
- andel i landstingsskolor, %
4,0
2,3
- andel i fristående skolor, %
6,8
6,8
Andel lärare med pedagogisk
84,0
80,6
utbildning, % 1
1 Beräknat på heltidstjänster.
2 Kostnaderna är exklusive kostnader för skolskjuts.

2004/05
7 100
92,2
2,9
4,9
61,8
1 700
90,3
2,5
7,3

Antal lärare (heltids-tjänster)
per 100 elever
- i kommunala skolor
- i landstingsskolor
- i fristående skolor
Total kostnad i miljoner kr (i
2004 års prisnivå) 2
Snittkostnad per elev i kronor (-"-)

2000/01

2003/04

2004/05

24,9
24,3
28,5
32,8

24,8
24,6
22,1
29,5

24,1
23,6
20,8
36,0

968

1 234

1 393

227 400

214 500

221 700

79,9

Anm: Kostnadsuppgifterna avser kommunernas kostnader kalenderåren 2000, 2003 respektive 2004.
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Organisering
Elevantalet i särskolan har ökat kraftigt under de senaste åren. Läsåret 1997/98 gick
1,4 procent av gymnasieeleverna i gymnasiesärskola. Motsvarande andel för läsåret
2004/05 var 2 procent. Ökningen av antalet elever i gymnasiesärskolan är till del en
naturlig följd av att stora kullar nu lämnar den obligatoriska särskolan.
Antal kommuner som bedriver gymnasiesärskoleverksamhet har ökat kontinuerligt
över tid, liksom antalet gymnasiesärskolor. Inom gymnasiesärskolan har de specialutformande programmen ökat mycket kraftigt mellan åren såväl antals- som andelsmässigt. Läsåret 2004/05 gick 20 procent av eleverna i gymnasiesärskolan i
specialutformade program. Många kommuner erbjuder specialutformade program
istället för nationella program De flesta kommuner har samarbetsavtal med andra
kommuner.144
Cirka 40 procent av eleverna i gymnasiesärskolan gick ett nationellt program, där
hotell- och restaurang- samt naturbrukprogrammen var mest populära. Motsvarande andel i gymnasieskolan var drygt 70 procent i nationella program.
Förslagen i Carlbeck-kommitténs slutbetänkande har som utgångspunkt att gymnasiesärskolan skall utvecklas i takt med och i samverkan med gymnasieskolan. Skolverket ställer sig också bakom utredningens förslag som bl.a. syftar till att bestämmelserna för gymnasiesärskolan skall vara så lika gymnasieskolans bestämmelser
som möjligt med hänsyn tagen till den speciella elevgruppens behov och förutsättningar. Arbetet med gymnasieskolans förändring inför 2007 pågår och några politiska beslut rörande särskoleformerna har ännu inte tagits, vilket leder till att det
inte blir en parallell reformering av de bägge skolformerna.
Resultat och kvalitet
Måluppfyllelsen i gymnasiesärskolan är svår att mäta

I Skolverkets utbildningsinspektion har lärare uppgivit att inspekterade gymnasiesärskolor uppvisar förhållandevis goda resultat avseende kunskaper. Det är dock
svårt att dra slutsatser i vilken utsträckning som eleverna i gymnasiesärskolan når de
övergripande målen i kursplanen eftersom det ofta saknas systematisk dokumentation av elevernas kunskapsutveckling.
Normer och värden

Av Skolverkets utbildningsinspektion framkommer att eleverna är trygga och trivs
väl i sina gymnasiesärskolor, men att de mest håller sig för sig själva på rasterna.145
Andelen integrerade elever i gymnasiesärskolan är mycket låg, 3,5 procent. Det blir
ofta en fråga om fysisk integrering, dvs att elever och lärare inom de olika skolformerna finns under samma tak utan att ha något direkt samröre med varandra. Liksom i Skolverkets utbildningsinspektion framkommer att det är ytterst sällan som
144 Skolverket (1999) Kvalitet i särskolan samt Skolverkets planerade insatser och prioriteringar,
Rapport till regeringen (dnr 1996:565)
145 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
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elever från gymnasiesärskolan samspelar med elever som inte går i särskolan. Samma sak gäller samspelet mellan de olika skolformernas lärare. Eleverna har också
relativt få valmöjligheter både vad gäller programmets innehåll och gymnasiesärskolans geografiska belägenhet.146
Slutsatser och åtgärdsförslag
Skolverkets utbildningsinspektion visar på förhållandevis goda resultat avseende
kunskaper i gymnasiesärskolan. Det är dock svårt att uttala sig om i vilken utsträckning eleverna i gymnasiesärskolan når kursplanemålen eftersom det saknas systematisk dokumentation angående elevernas kunskapsutveckling.
Skolverket konstaterar att rutiner behöver utarbetas för att måluppfyllelsen inom
särskoleverksamheten skall kunna följas och bedömas. Det gäller såväl för skolor
som på kommunal och nationell nivå.

146 Linköpings universitet (2004) Att vara i särklass – om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan av Martin Molin
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10. Kommunal vuxenutbildning
Den nationellt fastställda målsättningen för vuxnas lärande innebär att alla vuxna
skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sina kompetenser i syfte
att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning samt en rättvis fördelning. Det skall vara möjligt att studera i olika åldrar
och vid skilda livssituationer. Lärmiljöer, undervisning, handledning och nätbaserad
utbildning skall tillhandahållas i en omfattning som flexibelt och så långt möjligt
svarar mot vuxnas olika behov och förutsättningar för ett livslångt lärande.
Kommunerna är skyldiga att erbjuda grundläggande vuxenutbildning och skall också erbjuda gymnasial vuxenutbildning.
Diagram 10.1 Indexerad utveckling av antalet studerande läsåren 1992/93-2003/04 och antalet
lärare (i årsarbetskrafter) hösten 1992-2004 i komvux samt kostnadsutveckling kalenderåren 19922004. Index, 1992 = 100.
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Tabell 10.1 Faktaruta komvux
1999/00
Antal studerande totalt
- andel i grundläggande vux,
%
- andel i gymnasial vux, %
- andel i påbyggnadsutb, %
Andel kursdeltagare hos
annan anordnare än kommun,
%

2002/03

1999/00 2002/03 2003/04 2004/05

2003/04

332 100

244 100

226 900

12,7

16,4

17,1

84,9

80,8

80,3

2,3

2,8

2,6

Antal lärare, heltidstjänster,
totalt
Andel lärare med pedagogisk
utbildning, % 1
Antal lärare (heltidstjänster)
per 100 studerande
Total kostnad i miljoner kr
(2004 års prisnivå)

21,4

21,0

20,6

Snittkostnad per studerande i
kronor (-"-)

8 100

6 000

5 100

4 700

77,5

75,0

78,1

78,8

4,5

4,0

4,1

7 124

6 092

4 813

4 552

34 000

36 000

35 000

32 500

Antal skolkommuner
282
277
276
på heltidstjänster
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kalenderåren 1999, 2002, 2003 respektive 2004.
1 Beräknat

Organisering
Deltagandet på gymnasial nivå minskar i lägre takt

Andelen invånare 20-64 år som deltar i komvux ökade kraftigt under 1990-talet till
6,5 procent år 1999 men har sedan dess successivt minskat till 4,1 procent år
2003/04. Minskningstakten har avtagit.
Den mest aktuella statistiken från Skolverkets halvårsuppföljning av kommunal
vuxenutbildning147 visar att verksamheten mätt i antalet studerande totalt i den
kommunala vuxenutbildningen i stort sett var oförändrad hösten 2004 jämfört med
hösten 2003. Jämfört med hösten 2003 ökade studerande på grundläggande nivå
medan studerande på gymnasial nivå minskade. Så länge statsbidraget till vuxenutbildning inte ändras kommer verksamheten troligtvis att ligga på ungefär samma
nivå som läsåret 2003/04. Antalet kursdeltagare och antalet kurser per studerande
har minskat med ökad andel studerande under 25 års ålder som inte heltidsstuderar.
Andelen män i kommunal vuxenutbildning var hösten 2004 oförändrad i förhållande till tidigare år, 1/3 av de vuxenstuderande. Var tredje vuxenstuderande var född
utomlands. Av deltagarna i grundläggande vuxenutbildning var 76 procent utlandsfödda.
En tredjedel av de vuxenstuderande är under 25 år

1/3 av de vuxenstuderande var hösten 2004 under 25 år. Antalet vuxenstuderande
under 25 års ålder ökade på ett år med 4 600 personer (+10 procent) och uppgick
hösten 2004 till 52 500. Antalet vuxenstuderande över 30 års ålder minskade. Andelen vuxenstuderande på gymnasial nivå i åldern 20-24 år varierade mellan kommunerna från 0 till 19 procent. Hälften av dem som deltar i gymnasial vuxenutbildning har gymnasial utbildning längre än 2 år eller eftergymnasial utbildning.

Skolverket (2005) Kommunal vuxenutbildning hösten 2004 omfattning, innehåll och form samt
tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag för vuxenstuderande. Rapport till regeringen (dnr
2004:499, 2004:2414)

147
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Tabell 10.2 Studerandes ålder och utbildningsbakgrund i gymnasial vuxenutbildning läsåret
2003/04 samt utveckling från läsåret 2002/03
Åldersintervall
Utbildningsbakgrund
-19
20-24 25-29 30-34 35-44 45-54
55Folkskola/högst 9 år i grundskola
1 976 10 516
4 191 2 783 4 310 2 474 1 629
Gymnasieutbildning högst 2 år
319 7 169
5 327 9 012 17 171 8 119 3 060
Gymnasieutbildning 3 år
8 029 31 273 11 619 6 327 8 823 3 080 1 136
Högskola
8 3 613
4 781 5 171 8 342 5 320 3 003
Uppgift saknas
297 1 006
697
436
502
218 377
Total
10 629 53 577 26 615 23 729 39 148 19 211 9 205
Andel
6%
29%
15%
13%
21%
11%
5%
+1
+3
+1
+/-0
-2
-1
-1
Förändring från 2002/03 (%-enh)

Total
Andel
27 879 15%
50 177 28%
70 287 39%
30 238 17%
3 533
2%
182 114 100%
100%

Ca 40 procent av de som började studera vid universitet och högskolor 2003/04
hade någon gång studerat på gymnasial nivå i komvux. Andelen som studerat vid
komvux innan högskolestudier ökade under 1990-talet men har minskat under de
senaste åren. Andelen som studerat i komvux ökade mest bland de yngsta högskolenybörjarna. På läkarutbildningen, som har extremt stark konkurrens om platserna,
har andelen nybörjare som studerat i komvux ökat mer än för någon annan utbildning – från 16 procent i mitten av 1990-talet till 38 procent läsåret 2003/04.148
Oavsett ålder har fler kvinnor än män passerat komvux innan högskolestarten. Av
de studenter som var nya i högskolan läsåret 2003/04 hade 33 procent av kvinnorna och 27 procent av männen studerat i komvux. Sjuksköterskeutbildningen har
den högsta komvux-andelen bland de stora yrkesinriktade högskoleutbildningsprogrammen.149
Många unga kompletterar matematik på komvux

Vardera drygt 50 000 kursdeltagare, vilket är 10 procent av kursdeltagarna. De vanligaste kärnämnena som unga under 25 år studerar på komvux är matematik,
svenska och engelska. Matematik är det i särklass vanligaste ämnet med 26 000
kursdeltagare som är under 25 år. Omvårdnad är det vanligaste karaktärsämnet
bland unga kursdeltagare och studerades av 10 000 studerande. Lika många unga
studerande på orienteringskurser.150
Skolverket bedömer att de vuxenstuderande som läser på gymnasial nivå ofta har
en god kunskap om målen för utbildningen. Men det finns också enheter där såväl
studerande som personal angivit att diskussioner om mål och betygskriterier är
sällsynta.151

Högskoleverket (2005) Högskoleverkets årsrapport 2005, Rapportserie 2005:26 R
Ibid.
150 Bearbetning av underlag till Skolverket (2005) Kommunal vuxenutbildning hösten 2004 omfattning, innehåll och form samt tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag för vuxenstuderande. Rapport till regeringen (dnr 2004:499, 2004:2414)
151 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
148
149
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Var femte studerade hos extern anordnare

Andelen kursdeltagare hos extern anordnare har sedan läsåret 1999/00 legat relativt
stabilt kring en femtedel. Totalt upphandlades över 200 300 kursplatser läsåret
2003/04. I 80 kommuner genomfördes vuxenutbildningen 2004 endast i kommunal regi.
Större kommuner använder sig ofta av flera olika utbildningsanordnare. Mindre
kommuner går ofta ihop i utbildningsförbund eller köper utbildningar från en större grannkommun för att tillmötesgå efterfrågan och lösa sin brist på utbud av kurser. Ökningen av antalet vuxenstuderande på grundläggande nivå återfinns hos
andra anordnare än kommuner och CFL (Centrum för flexibelt lärande) där antalet
har minskat med 4,9 procent.
De flesta kommunerna anser att den specialpedagogiska kompetensen hos externa
anordnare är relativt begränsad.152
Liten andel av kommunerna har en policy för utveckling av flexibelt lärande

Många kommuner har verksamheter inom vuxenutbildningen som på flera sätt
ökar deltagarnas möjlighet att studera utifrån egna önskemål och behov. De flexibla
inslagen i kommunernas utbud av vuxenutbildning har ökat mellan 2003 och 2004.
Av kommunerna redovisade 2004
39% att de vuxenstuderande kunde påbörja de flesta kurser kontinuerligt,
32% att alla/nästan alla kurser kunde läsas i egen takt,
29% att alla/nästan alla kurser kunde examineras vid minst tre tillfällen per
halvår,
18% att distanskurser med IT-stöd erbjöds i alla/nästan alla kurser,
31% att de erbjöd valmöjlighet mellan individuella och gruppvisa studier i
alla/nästan alla kurser och
31% att lärcentrum utnyttjades av de flesta vuxenstuderande.
Det är relativt stora skillnader i de flexibla inslagen mellan olika kategorier av
kommuner. Glesbygdskommuner, övriga mindre kommuner och medelstora städer
uppgav hög grad av valmöjligheter i sina studieutbud för vuxna.
Trots förekomsten av flexibel verksamhet uppgav endast en femtedel av kommunerna 2004 att de hade en policy för hur flexibelt lärande skulle utvecklas i kommunens vuxenutbildning.153 Lärcentra finns i ca 90 procent av kommunerna.
Skolverket bedömer att organisationen av vuxenutbildningen var relativt flexibel i
de flesta av de inspekterade kommunerna. Skolverket bedömer dock att möjlighe-

Specialpedagogiska institutet (2004) Vuxnas lärande. Specialpedagogiska konsekvenser i vuxenutbildningen
153 Nationellt centrum för flexibelt lärande (2004) Vuxenutbildning i förändring. Flexibel utbildning i
Sveriges kommuner hösten 2004
152
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terna till framför allt flexibel avslutning av kurserna i vuxenutbildning men även
flexibel studiestart kan utvecklas.154
Mindre inflytande vid flexibla arbetssätt

Studerande i vuxenutbildningen verkar nöjda med det inflytande de kan utöva på
undervisningen, även om det för inspektörerna ibland ter sig begränsat. För närmare hälften av de inspekterade vuxenutbildningsenheterna bedömer inspektörerna att
arbetet för att utveckla de studerandes inflytande och delaktighet bör förbättras
och/eller att enheten bör göra en analys av orsakerna till de studerandes bristande
vilja att påverka och delta i det demokratiska arbetet. Skolverkets inspektörer bedömer att möjligheten till inflytande och delaktighet är större vid traditionell, sammanhållen undervisning, än vid distansundervisning och handledda självstudier.155
Integrering i gymnasieklasser positivt?

De studerande i den kommunala vuxenutbildningen integreras i många fall direkt i
gymnasieklasserna, detta för att ge utrymme för ett brett urval av kurser för vuxenelever. Både vuxenstuderande och gymnasieelever upplever integrationen som i
stort sett positiv även om en del vuxenstuderande upplever det som hindrande, dels
beroende på olika ambitionsnivå dels på olika studietakt.156
Resultat och kvalitet
Goda studieresultat i komvux

Andelen studie- och kursavbrott var 14 respektive 17 procent hösten 2004. Den
största andelen studieavbrott sker på grundläggande nivå. Jämfört med hösten 2003
har studieavbrotten ökat på grundläggande nivå och minskat på gymnasial nivå.
Drygt 623 000 kursdeltagare slutförde läsåret 2003/04 en kurs inom den gymnasiala vuxenutbildningen.
Sett över en längre tidsperiod har andelen kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning som erhållit G minskat och andelen som erhållit MVG ökat. Andelarna
som erhållit IG och VG har varit relativt konstanta. Den genomsnittliga betygsfördelningen läsåret 2003/04 var IG 9 procent, G 32 procent, VG 35 procent och
MVG 24 procent. Andelen kursdeltagare med betyget MVG har ökat med 4 procent jämfört med läsåret 1999/00.
Andelen kursdeltagare med betyget MVG var betydligt lägre än genomsnittet i kurserna Matematik B och C. Högst andel med betyget MVG hade kursdeltagarna i
Historia A. Liksom i grundskolan och gymnasieskolan hade kvinnor inom kommunal vuxenutbildning i genomsnitt högre betyg än män.

Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
155 Ibid.
156 Ibid.
154
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Läget i vuxenutbildningen vad gäller studieresultat utifrån individuella mål är enligt
2004 års utbildningsinspektion gott. Flertalet når de nationella målen. Enligt resultat från inspektionen är de studerande i vuxenutbildningen i stort nöjda med den
undervisning de får. Det pedagogiska arbetet får goda omdömen.
Professionell diskussion om bedömning och betygsättning i komvux saknas

Kunskapsbedömningen och betygsättningen av de studerande i komvux sker oftast
utifrån ett brett och allsidigt underlag. Intervjuade elever upplever att betygen oftast
är rättvisa och väl motiverade. Samtidigt konstateras att det saknas generellt organiserade samarbeten och övergripande rutiner för att säkerställa likvärdigheten i betygsättningen. Lärarna använder ofta nationella prov som en avstämning av betygsättningen, men de egna resultaten och grunderna för den egna betygsättningen
diskuteras sällan med andra lärare.157
I de flesta av de inspekterade kommunerna 2004 följde inte vuxenutbildningen
gällande bestämmelser inom den kommunala vuxenutbildningen att alla studerande
skall ha individuella studieplaner, som upprättas vid studiestarten och revideras
kontinuerligt. I nästan samtliga inspektionsrapporter omnämner inspektörerna kravet att arbetet med de individuella studieplanerna måste utvecklas. Formerna för
arbetet med de individuella studieplanerna behöver tydliggöras och delges eleverna.158
Ledning, styrning och kvalitetsarbete
Många kommuner kvalitetsredovisar inte kommunal vuxenutbildning

Resultatet från Skolverkets utbildningsinspektion tyder på ett utbrett ointresse
bland huvudmän och skolledning för att följa upp måluppfyllelsen i vuxenutbildningsverksamheten. En bidragande orsak till att måluppfyllelsen inte följs upp kan
vara svårigheten att systematiskt följa upp resultat i en så pass flexibel och starkt
individualiserad verksamhet som vuxenutbildningen är.
Knappt hälften av kommunerna har inte kvalitetsredovisat sin kommunala vuxenutbildning. En del kommuner redovisar såväl komvux, särvux, sfi, kvalificerad yrkesutbildning, högskoleutbildningar m m under benämningen Komvux. Inspektionen har konstaterat att innehållet i vuxenutbildningsenheternas kvalitetsredovisningar är torftigt och inte svarar upp mot de krav som finns för kvalitetsredovisning. En förklaring till att vuxenutbildningen behandlas skilt från styr- och kvalitetsdokumenten för de övriga utbildningsformerna kan vara att vuxenutbildningen
inte har en gemensam nämnd med barn- och ungdomsutbildningen. Vid sidan av
kommuner med bristande kvalitetsredovisning finns också exempel på en bra styrning av vuxenutbildning med tillsynsbesök, vuxenutbildningsråd och en god kvalitetsredovisning.159

157 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278).
158 Ibid.
159 Ibid.
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Påbyggnadsutbildningar
Läsåret 2003/04 fanns ca 5 850 studerande i påbyggnadsutbildning anordnad av
122 kommuner och landsting. Regeringens beslut att staten skall ta över ansvaret
för och finansieringen av vissa påbyggnadsutbildningar från kommunerna innebär
att resurser för 89 tidigare kommunala påbyggnadsutbildningar tillförs den kvalificerade yrkesutbildningen. 15 specificerade utbildningar och fem utbildningsområden överförs till statligt finansierad påbyggnadsutbildning, fyra utbildningar till
folkhögskolor, en till kompletterande utbildning och två ges möjlighet att övergå till
högskolor.
En översyn av regelverk för lokala påbyggnadsutbildningar pågår. Även påbyggnadsutbildningar med nationella kursplaner är föremål för översyn.
Kompletterande utbildningar
Höga avgifter för kompletterande utbildningar

Kompletterande utbildningar är kortare yrkesutbildningar för ungdomar och vuxna.
Utbildningarna utgör ett komplement till gymnasial utbildning i det offentliga skolväsendet. Utbildningarna har en enskild huvudman (ägare) d.v.s utbildningen anordnas inte av kommun eller landsting och de flesta är avgiftsbelagda för de studerande. De skall tillgodose behovet för yrken och kompetensområden inom ibland
mycket smala områden, alltifrån konstnärligt skapande till tekniska verksamheter,
som det finns ett uttalat nationellt behov av eller som bidrar att bevara traditionella
yrkeskunskaper. Utbildningsformen är viktig för utbildningar och kurser som på
grund av sin utformning inte bedöms kunna inrymmas i andra statligt finansierade
system. Mellan hösten 2003 och 2004 minskade antalet elever totalt med tre procent till 5 700.
2005 erbjuds totalt 288 utbildningar varav de flesta inom kategorierna Konst,
Hantverk och Dans, teater, musik. 157 utbildningar berättigar till studiestöd och av
dessa får 88 utbildningar statsbidrag. Under 2004 disponerade Skolverket 135 miljoner kronor för bidrag till verksamheten.
Flertalet verksamheter - även de skolor som får statsbidrag - har svårt att få ekonomin att gå ihop. Många av utbildningsanordnarna söker tilläggsbidrag utöver
grundbidraget. Särskilt konstutbildningar som måste följa med i den digitala utvecklingen rapporterar ekonomiska svårigheter. Bibliotek samt löneutveckling för lärarna eftersätts också när pengarna inte räcker till, vilket påverkar kvaliteten.
De förberedande konstutbildningarna utgör motsvarigheten till grundutbildning i
andra discipliner vid högskolorna. Endast i undantagsfall tas studerande in till högskolan direkt från gymnasiet. De kompletterande utbildningarna (liksom vissa folkhögskoleutbildningar) tillhandahåller sålunda mer eller mindre en obligatorisk
grundbildning. Ur de studerandes perspektiv – och detta gäller alla typer av utbildningar – upplevs en orättvisa i fråga om åtkomst av studiestödsplatser och höga
elevavgifter. Detta har blivit än mer markant sedan kvalificerade yrkesutbildningar
har blivit väletablerade. Varken kvalificerade yrkesutbildningar eller kompletterande
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utbildningar ger någon behörighet utan uppfattas av de studerande som kvalitetsmässigt likvärdiga utbildningar.
Studiefinansiering
Lågt utnyttjande av tillfälligt utökat rekryteringsbidrag

Av de som studerade på komvux hösten 2004 hade
31% studiemedel
9% rekryteringsbidrag
0,2% tillfälligt utökat rekryteringsbidrag.
60% okänd finansiering
För hösten 2004 anslog riksdagen 45,1 mnkr motsvarande 2 600 studieplatser för
tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Syftet var
att minska trycket på friställning av personal inom vård, skola och omsorg och
samtidigt stödja kompetensförstärkningen i kommuner och landsting.
Ca 17 procent av de anslagna medlen för hösten 2004 betalades ut. 131 kommuner
och sex landsting har inte använt något av sitt tilldelade bidrag.
Antalet platser var för få för att ha någon effekt på de friställningar som varit aktuella. Kommunerna ansåg att resursinsatsen som krävdes för administration och
marknadsföring av bidraget var för stor i förhållande till mängden studieplatser.
Ersättningen bedömdes också vara för låg för att locka till studier.
Slutsatser och åtgärdsförslag
Många kommuner har nu en kommunal vuxenutbildning med flexibla inslag. Men
graden av flexibilitet varierar och för att utbudet av individuellt anpassad vuxenutbildning skall bli likvärdig krävs därför en fortsatt utveckling av vuxenutbildningen.
Kommunerna behöver också hitta former för att bättre följa upp resultatet av och
att kvalitetsredovisa vuxenutbildningen.
På nationell nivå pågår en utveckling av det nationella uppföljningssystemet för
vuxenutbildning för att anpassa det efter den reformering som vuxenutbildningen
genomgår.
Andelen unga i komvux har ökat. Många av de unga kompletterar gymnasieutbildningen och/eller läser upp gymnasiebetygen i den kommunala vuxenutbildningen. Genom utökad studiehandledning samt stöd och motivering bör andelen unga i komvux kunna minskas. Skolverket anser dock att bristande studiemotivation under tonåren inte skall vara avgörande för livskarriären. Det bör då
finnas möjligheter till en andra chans genom komplettering.
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11. Vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Vuxenutbildning för utvecklingsstörda skall ge de studerande kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar kan få i den obligatoriska särskolan och på
nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan. Särvux vänder sig
till personer från 20 år eller de som har slutfört sin utbildning i gymnasiesärskolan.
Enligt skollagen skall varje kommun erbjuda utbildning som svarar mot behov och
efterfrågan. Kommunerna skall också informera om möjligheterna till särvux samt
verka för att vuxna med utvecklingsstörning deltar i sådan utbildning.
Diagram 11.1 Indexerad utveckling av antalet studerande och lärare (i årsarbetskrafter) i särvux
hösten 1992- 2004 samt kostnadsutveckling kalenderåren 1992-2004. Index, 1992=100.
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Tabell 11.1 Faktaruta särvux
2000/01
Antal studerande totalt

2003/04

2004/05

4 300

4 700

4 800

- andel grundsärskolnivå, %

47,0

43,8

42,2

- andel träningsskolnivå , %
- andel gymnasiesärskolenivå, %

35,0

34,4

33,4

18,1

21,7

24,4

Antal lärare, heltidstjänster,
totalt
Andel lärare med pedagogisk
utbildning, % 1
Antal lärare (heltidstjänster)
per 100 studerande
Total kostnad i miljoner kr
(2004 års prisnivå)
Snittkostnad per studerande i
kronor (-"-)

Antal skolkommuner
202
203
211
1 Beräknat på heltidstjänster
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kalenderåren 2000, 2003 respektive 2004.

2000/01

2003/04

2004/05

230

250

251

90,4

90,1

91,5

5,3

5,2

5,2

117

147

146

27 500

31 500

31 200

Organisation
Antalet studerande vid särvux har ökat under 2000-talet. Ökningen har framför allt
skett i större och medelstora kommuner. 42 procent studerar på grundsärskolenivå,
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en tredjedel på träningsskolnivå och 24 procent av eleverna studera på gymnasiesärskolenivå. 90 procent av lärarna har pedagogisk högskoleutbildning.
Resultat och kvalitet
Svårt att uttala sig om resultat och kvalitet i särvux

Några slutsatser av resultatet/arbete med normer och värden samt kunskaper är
svåra att dra på grund av att underlaget är så begränsat. Intrycket är dock att kunskapsmålen inte är särskilt prioriterade. Det saknas också rutiner för att bedöma de
studerandes kunskapsutveckling. 160
Under perioden 2002-2005 har kommunerna haft möjlighet att få statsbidrag för
utveckling av vuxenutbildning av utvecklingsstörda. Bidrag har lämnats till insatser
som syftar till förbättrade möjligheter för den enskilde att uppnå kursmålen, t.ex.
ett ökat inslag av arbetslivsanknytning, utveckling av individuella utvecklingsplaner
och undervisning i större grupper. Myndigheten för skolutveckling har gjort en
utvärdering av statsbidraget och gör bedömningen att statsbidraget har haft en positiv effekt på verksamheten och menar att särvux tidigare varit en lågt prioriterad
verksamhet, men att en positiv utveckling har skett på senare tid. Särvux integreras
mer och mer i kommunens hela vuxenutbildning.161
Bedömning och åtgärdsförslag
Statsbidraget för utveckling av särvux förefaller ha haft en mycket positiv effekt på
verksamheten. Områden som haft en särskilt god utveckling är individuella studieplaner samt samverkan mellan utbildningen och den studerandes omgivning. Skolverket konstaterar att det saknas rutiner för att bedöma de studerandes kunskapsutveckling, och intrycket är att kunskapsmålen inte är särskilt prioriterade i verksamheten. Skolverket bedömer att det är viktigt att undervisningen erbjuder deltagarna kunskapsmässiga utmaningar i enlighet med styrdokumenten.
Skolverket anser att ett ökat inslag av arbetslivsanknytning och utveckling av
utbildningen för nyanlända utvecklingsstörda vuxna invandrare är områden
som behöver utvecklas vidare.

160 Skolverket (2005) Utbildningsinspektion 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten.
161 Myndigheten för skolutveckling (2005) Delrapport (dnr 2003:569)
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12. Svenskundervisning för invandrare
Det är en kommunal skyldighet att erbjuda invandrare från och med andra halvåret
de fyller 16 år möjligheter att inhämta grundläggande kunskaper i svenska språket
och om det svenska samhället. För personer under 20 år ges svenskundervisning
för invandrare (sfi) inom ramen för gymnasieskolans individuella program. Varje
kommun skall aktivt rekrytera behöriga studerande till sfi och motivera dem att
delta i utbildningen. Styrelsen skall i samarbete med arbetsförmedlingen verka för
att undervisningen så snart som möjligt kan kombineras med sådan arbetsplatsorientering eller sådant förvärvsarbete som ger sfi-eleven möjlighet att träna sig i att
tala svenska.
Om det inte finns särskilda skäl skall sfi-undervisningen kunna påbörjas inom tre
månader efter det att rätt till sfi inträtt. Sfi är en flexibel skolform i meningen att
eleverna kan påbörja och avsluta utbildningen när som helst under året.
Diagram 12.1 Indexerad utveckling av antalet studerande läsåren 1992/93-2003/04 och antalet
lärare (i årsarbetskrafter) i sfi hösten 1992-2004, samt kostnadsutveckling kalenderåren 1992-2004.
Index, 1992=100.
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Tabell 12.1 Faktaruta sfi
1999/00

2002/03

2003/04

Antal studerande totalt
- andel i kommunala skolor,
%
- andel hos annan anordnare, %

34 100

43 900

47 600

87,6

62,5

63,8

12,4

37,5

36,2

Antal kommuner
Antal utbildningsanordnare

242
262

248
277

247
275

Antal lärare, heltidstjänster,
totalt
- andel i kommunala skolor,
%
- andel hos annan anordnare, %
Andel lärare med pedagogisk
utbildning, % 1
- i kommunala skolor, %
- hos annan anordnare, %
Antal lärare (heltidstjänster)
per 100 studerande
- i kommunala skolor
- hos annan anordnare
Total kostnad i miljoner
kronor (i 2004 års prisnivå)
Snittkostnad per studerande
i kronor (-"-)

1999/00

2002/03

2003/04

2004/05

1 100

1 200

1 300

1 200

91,7

78,5

74,7

78,2

8,2

21,5

25,3

21,8

82,4
84,4
61,0

74,8
78,9
60,0

72,8
78,1
56,9

74,2
80,1
52,8

5,3
5,5
4,0

5,6
6,1
4,4

4,8
5,6
3,3

4,3
5,0
2,8

653

802

776

671

40 900

41 300

.

28 800

1 Beräknat

på heltidstjänster
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kalenderåren 1999, 2002, 2003 respektive 2004.

Organisering
Sfi anordnas av flertalet kommuner i anslutning till komvux. 36 procent av deltagarna genomgår sfi-utbildningen hos studieförbund, folkhögskolor eller privata
utbildningsanordnare. Som framgår av tabell 12.1 har andelen ökat kraftigt sedan
läsåret 1999/00. Andelen lärare med pedagogisk utbildning är betydligt lägre hos
annan än kommunal sfi-anordnare.
Resultat från en studie av hur stor andel av nyanlända invandrare åren 1993-2000
som var berättigade till undervisning som också deltog i sfi visar att deltagandegraden i sfi sjönk betydligt under 1990-talet från drygt 70 till runt 55 procent. Deltagandegraden var som högst de år flyktinginvandringen var som störst. Enligt studien verkar det finnas stöd för tolkningen att flyktingar som genom kommunernas
introduktionsverksamhet kommer i kontakt med sfi deltar i sfi i högre utsträckning
än övriga invandrare. Den högre deltagandegraden bland flyktingar kan även hänga
samman med att flyktingar genom introduktionsersättningen hade bättre försörjningsmöjligheter under studieperioden än övriga invandrare.162
Andelen som läser enligt de nya kursplanernas olika studievägar varierar mellan
kommunerna

Den sfi-kursplan som fick börja användas 1 augusti 2002 och som gäller fr o m den
1 januari 2003 inrymmer tre olika studievägar som riktar sig till elever med olika
utbildningsbakgrund, förutsättningar och studiemål. Var och en av studievägarna
består av två olika kurser (A-D) som tydliggör progressionen inom utbildningen.
Inom sfi 1 (A+B) är målen anpassade till invandrare som är analfabeter eller kortIFAU (2005) Vilka deltar i svenska för invandrare? Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Rapport 2005:13

162
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utbildade. Sfi 2 (B+C) och 3 (C+D) har snabbare studietakt och mer avancerade
mål. Kursplanesystemet gör det möjligt att kombinera kurser inom sfi med t ex
studier i andra skolformer, praktik eller förvärvsarbete. Varje kurs ger ett betyg och
det finns möjlighet att sluta efter varje kurs även om sfi är anordnat i tre studievägar om två kurser var. Varje kurs kan alltså vara den avslutande kursen även om de
flesta siktar på att uppnå D-kursnivå.
Äldre kursplaner fick användas för undervisning som påbörjats enligt dessa längst
till utgången av december 2004. 96 procent av sfi-eleverna läsåret 2003/04 studerade enligt den nya kursplanens studievägar.
Tabell 12.2 Andel elever i sfi läsåret 2003/04 som studerar enligt äldre sfi-kursplan respektive enligt
den nya kursplanens studievägar totalt och i Göteborg, Malmö och Stockholm. Uppgifter för läsåret
2002/03 i parentes.

Samtliga kommuner
- Göteborg
- Malmö
- Stockholm

Äldre kursplan, %
4 (42)
0 (0)
0 (24)
11 (64)

Sfi 1, %
14 (10)
19 (19)
13 (10)
7 (3)

Sfi 2, %
35 (22)
28 (32)
28 (17)
46 (20)

Sfi 3, %
47 (27)
53 (49)
60 (49)
36 (12)

Det finns skillnader mellan kommunerna när det gäller vilken kursplan som sfistuderande följer. I tabell 12.2 redovisas uppgifter för storstäderna. Det finns kommuner där mer än hälften av sfi-deltagarna läsåret 2003/04 läste enligt den äldre
kursplanen (Vindeln 58%, Stenungsund 61% och Älmhult 81%). Det finns också
kommuner där samtliga eller en stor majoritet av sfi-deltagarna studerade enligt den
nya kursplanens studieväg 1 medan inga läste Sfi 1 eller Sfi 3.
Skolverket har erfarit att det finns sfi-utbildningar som trots omfattande informationsinsatser inte känner till den nya kursplanen eller har bristande kännedom om
den. Enligt Skolverkets utbildningsinspektion 2004 känner studeranden på sfi i
lägre utsträckning till målen för utbildningen jämfört med övriga vuxenstuderande.163
Flexibiliteten skapar stora problem vid redovisning av sfi-deltagandet

Möjligheten till en flexibel sfi-utbildning gör att deltagarna studerar hemma samt
växlar mellan kurser och läser kurser parallellt. Denna studiemöjlighet har visat sig
innebära stora problem vid kommunernas uppföljning och redovisning av sfideltagandet.

163 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
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Resultat och kvalitet
Andelen som avbrutit sfi-studier har ökat

Nybörjare i sfi för tre läsår sedan som godkänts har ökat något från 32 till 34 procent mellan åren 2003 och 2004. Andelen som avbrutit studierna har ökat från 43
till 49 procent. Det är enligt Skolverkets utbildningsinspektion mycket slående att
många enheter ofta inte känner till orsaken till varför studerande inte slutfört studierna. För ett antal av de inspekterade verksamheterna bedömde inspektörerna att
ett förbättringsarbete behövde inledas för att följa upp och analysera orsaker till
bristande utbildningsresultat.
Lärare önskar fler nationella kursprov för sfi

Nationella kursprov för sfi erbjuds två gånger om året. Sfi-provet prövar de språkliga målen för kurs D. Via provbanken erbjuds Sfi-prov som inte längre är sekretessbelagda.
2004 publicerades ett bedömningsmaterial för sfi för samtliga kurser. Här beskrivs
såväl bedömning av språkförmåga som bedömning av ”nya” kursmål som kulturella jämförelser och samhällsorientering.
Vid kontakter med sfi-lärare, både direkt och genom enkäter, framkommer starka
önskemål om ytterligare nationella prov, särskilt för kurs C. En av tankarna med de
nya kursplanerna var att kursdeltagare skulle kunna planera sina studier mer flexibelt och att det självklara målet för alla inte var kurs D alternativt att man som studerande kunde göra avbrott med betyg från en kurs för att senare återkomma och
fortsätta sina studier på nästa kurs. Med ett betyg från t.ex. kurs C kunde man gå
vidare från sfi till arbetslivet. Samtidigt som lärare och kursanordnare uttrycker
önskemål om ytterligare sfi-prov utbildas allt fler i att använda bedömningsmaterialet. En risk med ett nationellt prov, framför allt på en tidsmässigt kort kurs, är att
provet får alltför stor tyngd i den sammanvägda bedömningen av den studerandes
prestationer.
Det nuvarande sfi-provet, som anpassats till de nya kursplanerna, används av en
majoritet av landets sfi-anordnare. Signaler pekar på att provet ibland kan ges en
examensliknande roll trots att det nationella provet inte är avsett att mäta alla mål i
kursen. Provet har en hög legitimitet bland lärare och studerande samtidigt som det
spelar en dominerande roll i bedömningen.
Under 2005 genomför Skolverket en effektstudie över de nationella proven inom
vuxenutbildningen. Sfi-provens roll i utbildningen undersöks särskilt liksom användningen av bedömningsmaterialet.
Slutsatser och åtgärdsförslag
Det saknas en samlad bild av sfi-undervisningens resultat och kvalitet. För närvarande samlas inte provresultat in för sfi från Skolverkets sida. En nationell insamling av resultat från sfi-provet skulle ge Skolverket ökade möjligheter att analysera
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utbildningens kvalitet. Förutom effekterna av nationella prov bör Skolverket även
studera effektiviteten i undervisningen.
Innan resultatet från effektstudien föreligger är det svårt att göra en bedömning av
om det är klokt att införa ett sfi-prov på B- eller C-kursen. Utfallet av effektstudien
och resultatet av utredningen kring en ny vuxenmyndighet är faktorer som kommer
att styra planerna på utveckling av nya sfi-prov.
För att få underlag till beslut om eventuella ytterligare statliga informationsinsatser bör en utvärdering av hur den nya sfi-kursplanen har slagit igenom
genomföras under år 2006.
Gemensamma principer bör utformas för hur kommunerna skall redovisa byte
av kurser och parallellstudier.
Målen för och information om sfi-utbildningen bör år 2006 översättas till de
vanligaste invandrar-/användarspråken.
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13. Analys av kommuners kvalitetsredovisningar
Enligt regeringens uppdrag skall Skolverket i årets lägesbedömning belysa huvudmännens kvalitetsredovisningar utifrån hur de uppfyller kraven i förordningen
(1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Skolverket har i anledning
av uppdraget genomfört en särskild insamling av kvalitetsredovisningar.
Utgångspunkter och genomförande
Utgångspunkten för bedömningen av redovisningarnas innehåll har varit förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS 1997:702 med ändring
2001:649 och 2004:648). Analysen omfattar kvalitetsredovisningar för 2004 som
skulle har upprättats senast den 1 maj 2005 varför granskningen gjorts utifrån förordningen i sin lydelse före ändringen den 15 augusti 2005.
I studien ingår kommunala huvudmän, såväl kommuner som landsting och kommunalförbund. Avgränsningen är gjord utifrån att fristående huvudmän inte omfattas
av förordningstexten endast fristående skolor. Studien omfattar en granskning av de
kommunala huvudmännens kvalitetsredovisningar för kalenderåret 2004. Inhämtning av huvudmännens kvalitetsredovisningar gjordes dels via SIRIS164, dels via
brev där huvudmännen anmodades att skicka in sin kommunala kvalitetsredovisning till Skolverket. En uppföljning av de 40-tal huvudmän som inte skickat in eller
besvarat brevet gjordes under augusti månad. Totalt har 271 av 290 kommuner, 8
av 11 kommunalförbund och 7 av 10 landsting inkommit med kvalitetsredovisningar inom studiens tidsram (maj-augusti 2005).
Studien är upplagd i två delar:
1. En kvantitativ analys; om huvudmannen kvalitetsredovisat och om redovisningen omfattar alla verksamhetsformer som huvudmannen bedriver.
2. En kvalitativ analys av ett urval av 92 kommuners kvalitetsredovisningar utifrån
förordningens innehåll och med utgångspunkt från underlag som använts vid
tidigare liknande granskningar. Analysen omfattar en bedömning av om kraven
enligt förordningen uppfylls samt av kvalitetsredovisningarnas innehåll utifrån
vissa kvalitetsaspekter.
Skolverket har i tidigare studier redovisat förekomst av och bedömningar av kommuners kvalitetsredovisningar165. Resultat från den har använts i föreliggande studie
så att jämförelser över tid kan göras.
Förekomst av kvalitetsredovisning
Jämfört med 2001 har något färre kommuner upprättat en skriftlig kvalitetsredovisning för år 2004, 271 jämfört med 279 kommuner. I flertalet av dessa kommuner
pågick dock arbete med att ta fram kvalitetsredovisningar men redovisningarna var
inte klara inom tidsramen för denna studie.
SIRIS = Skolverkets Internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem
Se t.ex. Skolverket (2003) Kvalitetsredovisning i landets kommuner samt Skolverkets åtgärder för
att stödja detta arbete (dnr 77-2002:2192)
164
165
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Tabell 13.1 Antal och andel kommuner som upprättat kvalitetsredovisningar för 2004 fördelade på kommungrupper, samt en jämförelse med andelen 2001, 2000 och 1999
Kommungrupp
Storstäder
Förortskommuner
Större städer
Medelstora städer
Industrikommuner
Landsbygdskommuner
Glesbygdskommuner
Övriga större kommuner
Övriga mindre kommuner
Totalt

Antal kommuner 2004
3
36
26
40
53
30
29
31
42
290

Antal kommuner
som upprättat KR
för 2004166
3
34
24
39
50
26
25
30
40
271

Andel kommuner som upprättat KR, %
KR för
KR för
KR för
KR för
2004
2001
2000
1999
100
100
100
0
94
94
83
64
92
100
92
69
98
98
68
60
94
94
68
55
87
93
77
63
86
97
34
10
97
100
74
58
95
98
76
44
93
97
72
53

Av tabell 13.1 framgår att det fortfarande framför allt är de mindre kommunerna
som inte har upprättat en kvalitetsredovisning. Enligt Skolverkets bedömning finns
olika faktorer som påverkar det faktum att de mindre kommunerna generellt har
problem med att komma i gång med sitt kvalitetsredovisningsarbete. Många mindre
kommuner saknar nyckelpersoner såsom utvecklingsledare, kvalitetsledare och liknande befattningar. Ofta brukar dessa ansvara för upprättande och förvaltning av
kvalitetssystem, men också med att stödja respektive skolas rektor. När dessa nyckelpersoner saknas vilar ansvaret oftast ensamt på förvaltningschefen som i regel
inte har samma möjlighet att avsätta tid för arbetet med kvalitetsredovisningen.
När Skolverket varit i kontakt med de huvudmän som inte upprättat en kvalitetsredovisning anges som en vanlig orsak att den ansvarige haft en för hög arbetsbelastning eller varit sjuk, andra orsaker har varit omorganisation och införande av nya
system för kvalitetsarbete/uppföljning.
Tabell 13.2 Antal och andel kommuner som upprättat kvalitetsredovisningar för 2004 och
2001, efter befolkningsmängd
Antal invånare
0–9 999
10 000–19 999
20 000–49 999
50 000–
Totalt

Antal
kommuner
2004
74
97
77
42
290

Antal kommuner
som upprättat KR
för 2004
66
89
77
39
271

Andel kommuner
som upprättat KR
för 2004, %
89
92
100
93
93

Andel kommuner
som upprättat KR
för 2001, %
93
96
99
100
97

Skolverkets tidigare studier av huvudmännens kvalitetsredovisningar omfattade inte
kommunalförbundens och landstingens kvalitetsredovisningar. I föreliggande studie ingår dock kvalitetsredovisningar av kommunalförbund och landsting som bedriver skolverksamhet. Dessa jämställs som kommunala huvudmän. Det finns elva
kommunalförbund och tio landsting som bedriver verksamhet inom gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Av dessa har åtta respektive sju kvalitetsredovisningar skickats in till Skolverket. I ett fall har ingen redovisning upprättats och i övriga
fall har inte huvudmännen kunnat nås för en förklaring.
166 19 kommuner har ej skickat en kvalitetsredovisning för 2004 till Skolverket, därav har 7 stycken
angett att de inte har upprättad någon och 12 att arbete pågår.
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Redovisade verksamhetsformer
Kommuner

Av de kommuner som upprättat och skickat in kvalitetsredovisning för 2004 redovisas förskolan i närmare tre av fyra kvalitetsredovisningar, även om den verksamhetsformen inte reglerades i den tidigare förordningen. Skolbarnsomsorgen redovisas i ytterst få fall. Verksamhetsformerna särskola och vuxenutbildning redovisas
inte alls i samma utsträckning som grundskola och gymnasieskola. I nio av de
granskade kommunernas kvalitetsredovisning saknas redovisning av grundskolan,
dvs. för var tionde kommun. I dessa fall har kommunen i stället bifogat skolors
kvalitetsredovisningar.
Diagram 13.1 Kommuners kvalitetsredovisning. Andel kommuner som i sin kvalitetsredovisning redovisat de verksamhetsformer kommunen bedriver, per verksamhetsform(%)167
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Om förskoleklass kvalitetsredovisas så sker det sällan ”distinkt” – här förekommer
många tveksamma redovisningar. Det förekommer att skolformen kallas för ”sexårsverksamhet”. Annars sägs den ofta ingå i kvalitetsredovisningen av grundskolan.
Tre av fem kommuner som kvalitetsredovisat har redovisat förskoleklassen, men
bara hälften på ett tydligt sätt.
Grundskolan

Grundskolan är den verksamhetsform som oftast kvalitetsredovisats. Nästan alla
kommuner som kvalitetsredovisat har redogjort för grundskolan. Nio kommuner
har inte gjort en samlad bedömning av grundskolan utan endast skickat in respektive skolas kvalitetsredovisning.

167 Endast beräknat på verksamhetsformer för kommuner med minst 3 elever/deltagare. Med ”tveksam redovisning” avses redovisningar där verksamhetsformen i och för sig nämns, men där verksamheten inte värderas eller bedöms av kommunen.
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Obligatorisk särskola

115 kommuners kvalitetsredovisningar behandlar obligatorisk särskola, vilket innebär att mer än hälften av alla kommuner som skall redovisa verksamhetsformen
inte gjort det. Obligatorisk särskola redovisas alltså sällan, kanske beroende av att
verksamheten ofta är integrerad med grundskolan. Vanligen redovisas antalet barn
inskrivna i särskolan men inte mer. Det är ovanligt att kvalitetsredovisningen innehåller en redovisning och bedömning av måluppfyllelsen utifrån särskolans mål.
En tolkningssvårighet är att flera kommuner valt att samredovisa obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan under den gemensamma beteckningen ”särskolan”.
Det gör det svårt att bedöma om redovisningen avser de olika verksamhetsformerna eller enbart den obligatoriska, och om så är fallet är det svårt att läsa ut måluppfyllelsen för respektive verksamhetsformerna.
Gymnasieskolan

Gymnasieskolan kvalitetsredovisas i tre fjärdedelar av de kommuner som har gymnasieskola. De kommuner som har en gemensam nämnd som svarar för den både
den obligatoriska skolan och gymnasieskolan har i högre grad redovisat gymnasieskolan än de som har olika nämnder för verksamhetsformerna. Det förekommer
att det individuella programmet inom gymnasieskolan redovisas som en del av
komvux om den förvaltning som ansvarar för vuxenutbildningen också ansvarar
för kommunens IV-program.
Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisas i likhet med den obligatoriska särskolan ganska sällan.
Av de kommuner som bedriver gymnasiesärskoleverksamhet och som skickat in en
kvalitetsredovisning har endast cirka 40 procent kvalitetsredovisat verksamheten.
Kommunal vuxenutbildning

Knappt hälften av kommunerna har inte presenterat någon kvalitetsredovisning för
den kommunala vuxenutbildningsverksamheten. Redovisningarna innehåller ofta
något om gymnasial vuxenutbildning och ibland även grundläggande vuxenutbildning men sällan påbyggnadsutbildning. En svårighet är att flera kommuner samredovisar komvux, särvux och svenskundervisning för invandrare (sfi) under det gemensamma begreppet Vuxenutbildning vilket gör det svårt att analysera innehållet.
Det verkar då mest avse gymnasial vuxenutbildning och lite om sfi. En del kommuner har också svårt med att hålla reda på de olika verksamhetsformerna och
redovisar såväl komvux, särvux som sfi och kvalificerad yrkesutbildning, högskoleutbildningar m.m. under benämningen Komvux.
Särvux

Endast en tredjedel av de kommuner som har särvux har kvalitetsredovisat verksamheten, varav endast två av tre på ett tydligt sätt.
Svenskundervisning för invandrare (sfi)

En tredjedel av kommunerna har inte redovisat sin sfi-verksamhet i kvalitetsredovisningen. I de fall där sfi behandlas är redovisningarna ofta knapphändiga.
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Kommunalförbund och landsting

Kommunalförbunden och landstingen bedriver skolverksamhet på gymnasial nivå
och inom vuxenutbildning. Hälften av de kommunalförbund som skickat in kvalitetsredovisning har redovisat alla de verksamhetsformer som förbundet bedriver.
Gymnasieskolan redovisas mest frekvent (67%) medan särskolan och vuxenutbildningen redovisas i mindre omfattning. Ingen av landstingens inskickade kvalitetsredovisningar innehåller alla de verksamhetsformer som huvudmannen bedriver.
Gymnasieskolan redovisas oftast medan vuxenutbildningen inte alls redovisas.
Bedömning av upprättade kvalitetsredovisningar
Skolverket har analyserat samtliga kommunalförbunds och landstings kvalitetsredovisningar samt ett urval om 92 kommuners kvalitetsredovisningar utifrån förordningens innehåll och med utgångspunkt från underlag som använts vid tidigare
liknande granskningar. Jämförelser med 2001 års kvalitetsredovisningar görs endast
procentuellt eftersom den tidigare undersökningen omfattade samtliga kommuners
upprättade kvalitetsredovisningar men inte kommunalförbundens och landstingens
kvalitetsredovisningar.
Uppfylls kraven enligt förordningen?

Utgångspunkten för bedömningen av redovisningarnas innehåll har varit förordningen om kvalitetsredovisning (SFS 1997:702) med ändring (SFS 2001:649 och
2004:648). De ändringar som trädde i kraft 15 augusti 2005 har således inte beaktats. Följande fyra kriterier har använts vid bedömningen:
1. upprättad senast 1 maj,
2. kommunens kvalitetsredovisning bygger på skolornas och på andra uppgifter
som är väsentliga för uppföljning och utvärdering,
3. kvalitetsredovisningen innehåller en bedömning av i vilken mån de nationella
målen har uppnåtts och
4. kvalitetsredovisningen innehåller vilka åtgärder som kommunen avser att vidta
om de nationella målen inte har uppnåtts.
Kommuner

Andelen kvalitetsredovisningar som uppfyller förordningens krav har ökat, 74 procent 2004 jämfört med 62 procent av 2001 års redovisningar. Var fjärde kvalitetsredovisning för 2004 uppfyller dock inte förordningens krav i ett eller flera avseenden. 17 procent brister i ett avseende, fem procent brister i två avseenden medan
tre procent har brister i tre avseenden. En procent brister i samtliga avseenden.
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Tabell 13.3 Antal och andel kvalitetsredovisningar som uppfyller kraven i förordningen fördelade på kommungrupper 2001 och 2004
Kommungrupp
Storstäder
Förortskommuner
Större städer
Medelstora städer
Industrikommuner
Landsbygdskommuner
Glesbygdskommuner
Övriga större kommuner
Övriga mindre kommuner
Totalt

Antal kommuner
i urvalet
3
13
10
12
14
10
10
10
10
92

Antal kommuner i urvalet
vars KR 2004 uppfyller
förordningens krav
2
12
9
11
11
5
5
6
7
68

Andel KR i urvalet som
uppfyller kraven, %
KR för 2004
KR för 2001
67
67
92
58
90
77
92
73
79
53
50
53
50
55
60
61
70
68
74
62

I granskningen av 2001 års kvalitetsredovisningar hade tidigare konstaterade skillnader mellan de olika kommungrupperna börjat jämnas ut. Årets granskning tyder
på att ingen försämring skett inom de olika kommungrupperna. Däremot tycks
förortskommuner, större städer, medelstora städer och industrikommuner i högre
grad än tidigare upprätta kvalitetsredovisningar som uppfyller kraven. I övriga
kommungrupper är andelen som uppfyller kraven i förordningen ungefär som tidigare.
Tabell 13.4 Antal och andel kvalitetsredovisningar som uppfyller förordningens krav fördelade
efter kommunernas invånarantal.
Antal invånare
0–9 999
10 000–19 999
20 000–49 999
50 000–
Totalt

Antal kommuner i
urvalet
21
26
29
16
92

Antal kommuner i urvalet
vars KR 2004 uppfyller
förordningens krav
12
18
24
14
68

Andel KR i urvalet
som uppfyller
kraven, %
57
69
83
88
74

Andel KR 2001
som uppfyller
kraven, %
45
66
64
79
62

Det är fortfarande de mindre kommunerna som har de största svårigheterna med
att upprätta kvalitetsredovisningar som uppfyller förordningens krav. Men det har
skett en tydlig förbättring inom samtliga grupper jämfört med år 2001. I de kommungrupper som har ett lågt invånarantal finns bl.a. industrikommuner. I den
kommungruppen har det skett en markant ökning av antalet redovisningar som
uppfyller förordningens krav.
Kommunerna förefaller fortfarande ha stora problem med att beskriva vilka åtgärder som kommunen behöver vidta för att förbättra måluppfyllelsen. Det är inom
detta område som de flesta bristerna finns. I flera fall har kommunerna endast
sammanställt de åtgärder som skolorna i sina respektive kvalitetsredovisningar angett att de behöver vidta. Det är framför allt de mindre kommunerna som enbart
sammanfattat innehållet i de enskilda skolornas kvalitetsredovisningar.
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Tabell 13.5 Antal kvalitetsredovisningar som inte uppfyller kraven per punkt efter bedömningskriterier och kommunens invånarantal
Kriterier
Upprättad senast 1 maj
Kommunens kvalitetsredovisning bygger på
skolornas och på andra uppgifter som är väsentliga för uppföljning och utvärdering
Kvalitetsredovisningen innehåller en bedömning
av i vilken mån de nationella målen har uppnåtts
Kvalitetsredovisningen innehåller vilka åtgärder
som kommunen avser att vidta om de nationella
målen inte har uppnåtts

Antal invånare i kommunen
10 00020 0001-9 999
19 999
49 999
50 0000
1
3
0

Totalt
antal
brister
4

2

0

1

1

4

7

4

1

0

12

8

5

3

1

17

Ett flertal kommuner har således inte på huvudmannanivå reflekterat över vilka
åtgärder kommunen som huvudman behöver vidta för att uppfylla kravet på en
likvärdig skola av god kvalitet. Redovisningar av vilka åtgärder som huvudmannen
avser att vidta för att skapa förutsättningar för att verksamheterna utvecklas mot de
nationella målen saknas.
Ett annat område som uppvisar stora brister är bedömningen av i vilken mån de
nationella målen har uppnåtts. Oftast beskrivs endast vilka insatser som genomförts
för att målen skall nås däremot saknas bedömningen av måluppfyllelsen. De nationella mål som anges i kvalitetsredovisningarna är på olika nivåer. Det finns exempel
på målformuleringar av mer övergripande karaktär såsom Kunskaper och Normer
och värden från de olika läroplanerna med underliggande målbeskrivningar, men
det finns också exempel på målformuleringar som är mycket mer detaljerade och
behandlar enskilda sakfrågor. Det senare ger ingen helhetsbild av kommunens
skolverksamhet och kan innebära att kommunens bedömning och åtgärder blir
otydliga.
Flertalet av de granskade kvalitetsredovisningarna tar sin utgångspunkt i de prioriterade mål som kommunen angett i sin skolplan. Det förekommer att redovisningarna innehåller både nationella mål och kommunala mål. I vissa fall är de senare mål
inte av nationell karaktär utan mer lokalt inriktade och i vissa fall lokalt bearbetade
nationella mål. Ett vanligt problem är att kommunerna i sin iver att tolka målen
bryter ner målen i en omfattning som gör att de nationella intentionerna försvinner.
Skolverkets utbildningsinspektion ser allt för lite av beskrivningar som anger hur
kommunerna och skolorna skall arbeta för att de nationella målen skall nås. Ofta
bildar kommunernas planering, uppföljning och kvalitetsredovisning inte en helhet
i kommunernas kvalitetsarbete. Detta kan bidra till att verksamheten går i annan
riktning än den som staten bestämt.
Det är svårt att utläsa om kommunernas redovisningar är upprättade senast den 1
maj eftersom flertalet redovisningar saknar datering (beslutsdatum). Skolverket har
ändå kunnat konstatera att merparten av redovisningarna är upprättade i tid eftersom de skickats in till Skolverket före den 1 maj. Fyra kommuner i urvalet har uppenbarligen upprättat kvalitetsredovisningen efter den 1 maj. Av dem har tre redovisningar i övrigt bedömts uppfylla förordningens krav och ha en god kvalitet ut-
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ifrån en bedömning av kvalitetsredovisningarnas innehåll. Det finns exempel på
kommuner som upprättat en kvalitetsredovisning före 1 maj men där kvalitetsredovisningen avser läsårsdata 2003/04.
Kommunalförbund och landsting
Kommunalförbund

Av kommunalförbundens kvalitetsredovisningar bedöms sju av åtta uppfylla förordningens krav. I den redovisning som inte uppfyller kraven anges inte vilka åtgärder som huvudmannen avser att vidta om de nationella målen inte har uppnåtts.
Landsting

Fem av sju granskade kvalitetsredovisningar av landstingen uppfyller förordningens
krav. De två som inte uppfyller kraven har inte upprättats före 1 maj.
Bedömning och analys av kommunala huvudmäns kvalitetsredovisningar

Av de 92 kommuners kvalitetsredovisningar som granskats bedöms 68 uppfylla
kraven i förordningen. Dessa kvalitetsredovisningar har analyserats djupare med
avseende på vissa kvalitetsaspekter. Följande fem bedömningskriterier har använts168:
1. Förekomst av nationella mål.
Kvalitetsredovisningens anger prioriterade nationella mål.
2. Arbetet med de nationella målen/insatser.
Redovisningen beskriver vad huvudmannen gjort för att målen skall nås. (Detta är ett viktigt
incitament för ett bra kvalitetsarbete. Beskrivningen bör stå som grund för reflektion över vad
som gjorts, vad som var bra och vad som var mindre bra.)
3. Kvalitetsredovisningen beskriver verksamhetens resultat och belyser på vilket
sätt resultaten samlats in, bearbetats och sammanställts.
Kvalitetsredovisningen ger en allsidig bild av verksamhetens resultat och belyser på vilket sätt
resultaten samlats in, bearbetats och sammanställts.
4. Bedömning av resultat/måluppfyllelse (analys av genomförda insatser).
Redovisningen belyser gjorda resultatanalyser och innehåller en bedömning av i vilken utsträckning målen uppnåtts och om genomförda åtgärder bidragit till ökad måluppfyllelse.
5. Redogörelse för åtgärder vid bristande måluppfyllelse finns och dessa är kopplade till redovisade resultat.
Kvalitetsredovisningen anger på ett strukturerat sätt vilka åtgärder som avses vidtas om målen inte nåtts, dvs. det finns en plan för genomförandet av åtgärderna. Dessutom görs en analys av genomförda insatser.
För att beräkna fram ett genomsnittligt värde har vart och ett av de fem bedömningskriterierna poängsatts med 1–3 poäng. Den bedömningsskala som använts är
Acceptabelt (1 p), God kvalitet (2 p) och Mycket god kvalitet (3 p). Kvalitetsvärdet
kan därmed maximalt uppgå till 15 poäng.
168

Det som står med kursivstil är påståenden som i granskningen har verifierats eller ej.
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I det följande redovisas i vilken grad de kvalitetsredovisningar som uppfyller förordningens krav svarar upp mot bedömningskriterierna. De redovisningar som inte
uppfyller ett eller flera krav i förordningen har således inte beaktats
Kommunerna

Av de 92 granskade kvalitetsredovisningarna uppfyller 68 kommuner kraven i förordningen. Av dessa håller drygt hälften god kvalitet medan cirka fyra av tio bedöms endast hålla en acceptabel kvalitet. Endast fyra procent av redovisningarna är
av mycket god kvalitet. Av de kvalitetsredovisningar som uppfyller förordningskraven är det alltså endast tre av fem som bedömts vara av god kvalitet eller mycket
god kvalitet.
Det är inget särskilt av de fem bedömningskriterierna som avviker i positiv eller
negativ riktning. Som tidigare nämnts har kommunerna problem med att tolka förordningens krav avseende att bedöma i vilken mån de nationella målen för utbildningen har uppnåtts. Samtliga kommuner behandlar ett urval av de nationella målen
och det vanligaste är att cirka tre nationella mål redovisas. De nationella mål som
anges i redovisningarna är på olika nivåer, alltifrån övergripande karaktär till mer
detaljerade mål som behandlar enskilda sakfrågor. Vid kontakter har ett flertal
kommuner uppgett att detta är ett svårt område då de nationella målen är så många.
I flera av de kvalitetsredovisningar som uppfyller förordningens krav finns tydliga
bedömningar av i vilken mån de nationella målen har uppnåtts. Däremot saknar
många kvalitetsredovisningar en beskrivning och bedömning av det arbete som
kommunen bedrivit för att de nationella målen skall nås. När 2004 års kvalitetsredovisningar upprättades fanns inget krav på detta i förordningen, men det är ett
viktigt incitament för utveckling av verksamheten då kommunen är tvungen att
reflektera över vad som gjorts för att de nationella målen skall nås. I detta sammanhang bör ju kommunen fundera över vad som var bra, mindre bra och klokt
att göra i fortsättningen. Ett flertal kvalitetsredovisningar bygger sin resultatbild på
ett begränsat underlag.
Som tidigare nämnts har kommunerna stora problem med att beskriva vilka åtgärder som kommunen behöver vidta för att förbättra måluppfyllelsen. I de redovisningar som uppfyller förordningens krav framträder inte detta som något stort
problem. Det finns generellt en tydlig koppling mellan resultat och åtgärd. Däremot
måste kommunerna bli bättre på att redovisa vilka insatser som kommunen avser
att vidta för att förbättra verksamheten. Oftast saknas en reflektion över vilka åtgärder som behöver vidtas för att kravet på en likvärdig skola av god kvalitet skall
uppfyllas.
Skolverkets kvalitetsbedömning av kvalitetsredovisningarna har endast omfattat de
som uppfyller förordningens krav. Det är inga större skillnader i det sammanlagda
kvalitetsvärdet mellan de stora och mindre kommuner, men de större kommunernas kvalitetsredovisningar håller generellt en bättre kvalitet än de mindre kommunernas, se tabell 13.6. Det sammanlagda kvalitetsvärdet för kommuner med en befolkning som överstiger 20 000 invånare är genomsnittligt i nivå med vad som bedöms vara god kvalitet. De små kommunerna har svårare att upprätta kvalitetsre-
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dovisningar av god kvalitet. Endast 3 av de 12 minsta kommunerna (0-9 999 invånare) har bedömts upprättat kvalitetsredovisningar av god kvalitet.
Tabell 13.6 Antal kommunala kvalitetsredovisningar som uppfyller förordningens krav sorterat per bedömningsnivå (per invånarantal).
Antal invånare

Antal
kommuner

Acceptabelt

God kvalitet

Mycket god kvalitet

Genomsnittligt
kvalitetsvärde

0–9 999
10 000–19 999
20 000–49 999

12
18
24

9
10
4

2
7
19

1
1
1

8,4
9,4
10,1

50 000–

14

5

9

0

9,9

Totalt

68

28

37

3

9,6

Tabell 13.7 Antal kvalitetsredovisningar som uppfyller förordningens krav sorterat per bedömningsnivå (per kommungrupp).
Kommungrupp

Antal
kommuner

Acceptabelt

God kvalitet

Mycket god kvalitet

5
5
9
11
12
6
11
2
7
68

4
3
4
6
4
2
2
0
3
28

1
1
5
4
8
4
9
2
3
37

0
1
0
1
0
0
0
0
1
3

Landsbygdskommuner
Glesbygdskommuner
Större städer
Industrikommuner
Förortskommuner
Övriga större städer
Medelstora städer
Storstäder
Övriga mindre kommuner

Totalt

Genomsnittligt
kvalitetsvärde
7,8
9,0
9,4
9,5
9,6
9,7
10,0
10,0
10,6
9,5

Endast kommuner i kommungrupperna storstäder, medelstora städer och övriga
mindre kommuner når upp till ett kvalitetsvärde som ligger i linje med eller överstiger värdet som motsvarar god kvalitet. Det är dock inga större skillnader mellan
kommungrupperna. Det sammanlagda genomsnittliga kvalitetsvärdet uppgår endast
till dryg 9 poäng vilket innebär ett värde strax under god kvalitet. Landsbygdskommuner har det lägsta kvalitetsvärdet på drygt 7 och för övriga mindre kommuner var värdet närmare 11 poäng.
Kommunalförbund och landsting

Av de sju kommunalförbund som upprättat kvalitetsredovisningar som uppfyller
kraven i förordningen håller fyra av dessa god kvalitet och tre når endast upp till
acceptabel kvalitet. När det gäller de fem landstingen så når endast två upp till god
kvalitet eller mer och övriga tre ligger på acceptabel kvalitet. Inte heller här förefaller något av de fem bedömningskriterierna avvika mer än de andra. Det genomsnittliga kvalitetsvärdet för kommunalförbunden var drygt 8 och för landstingen
knappt 8- ett lägre värde än för primärkommunerna.
Sammanfattning
Kvalitetssäkrings- och förbättringsarbetet hos skolhuvudmännen tycks ha förbättrats men behöver utvecklas ytterligare. Flera av kommunerna tar upp vikten av
kvalitetsarbete och drygt hälften beskriver sina system för uppföljning och utvärdering. Antalet huvudmän som upprättat kvalitetsredovisningar har minskat något
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medan kvaliteten blivit bättre så en större procentuell andel uppfyller kraven i förordningen. Drygt 9 av 10 kommuner har kvalitetsredovisat sin skolverksamhet för
år 2004. De befolkningsmässigt små kommunerna har i mindre utsträckning än
övriga kommuner upprättat kvalitetsredovisningar. Detsamma gäller glesbygds- och
landsbygdskommuner jämfört med andra kommuntyper.
Vissa verksamhetsformer kvalitetsredovisas mer sällan, framför allt särskola och
vuxenutbildningen. En orsak kan vara att ansvaret för olika verksamhetsformer
lagts på skilda nämnder och förvaltningar inom kommunen.
Tre av fyra granskade kvalitetsredovisningar för 2004 bedöms uppfylla kraven i
kvalitetsredovisningsförordningen. Detta är en tydlig förbättring jämfört med 2001
års kvalitetsredovisningar. Det är framför allt de mindre kommunernas kvalitetsredovisningar som inte bedöms uppfylla kraven. Kommunerna har problem med att
beskriva vilka åtgärder som behöver vidtas för att måluppfyllelsen skall öka. Generellt är kommunerna bättre på att beskriva verksamheten, men sämre på att analysera det beskrivna och att koppla åtgärder till beskrivna. Skillnaderna i kvalitetsredovisningarnas innehåll och kvalitet är fortfarande stora. Endast tre av fem kvalitetsredovisningar bedöms vara av god eller mycket god kvalitet. Även i detta avseende
är det de mindre kommunerna som har de största problemen.
Ett tydligt resultat är att kvalitetsredovisningarna ofta saknar ett huvudmannaperspektiv. Det saknas en samlad analys och bedömning om den verksamhet som
kommunen bedriver uppfyller kraven på och målen om en likvärdig skola. Redovisningarna saknar ofta åtgärder som huvudmannen avser att vidta för att skapa
förutsättningar för att verksamheterna utvecklas mot de nationella målen. Framför
allt i de mindre kommunerna fokuseras skolnivån där redovisningen ofta utgörs av
en sammanställning av skolornas redovisningar och förslag till åtgärder eller endast
består av respektive skolas kvalitetsredovisning. I dessa fall görs ingen värdering
och bedömning med utgångspunkt från det ansvar som åligger huvudmannen.
Förordningens tidigare krav på att kommunens kvalitetsredovisning ”skall bygga på
skolornas kvalitetsredovisningar” synes ha fått till följd att kommunens kvalitetsredovisning inriktas på skolnivån. Det kan även vara en bidragande orsak till att några
kommuner upprättat kvalitetsredovisningar som avser läsår istället för kalenderår.
Det är tydligt att prioriterade mål som anges i kommunens skolplan styr innehållet i
skolors och därmed kommunens kvalitetsredovisning. De mål som kommunerna
redovisar har olika nivåer och är av olika karaktär. I vissa fall redovisas läroplanernas övergripande målområden ”Kunskaper” och ”Normer och värden” med ett
flertal underliggande mål. I andra fall redovisas ett fåtal detaljerade mål som behandlar enskilda sakfrågor och som i bästa fall kan härledas till nationella mål t.ex.
elevinflytande och mobbning. Dessa mål är snarare insatser än målbeskrivningar.
Slutsatser och förslag till åtgärder
Kvalitetsarbetet i kommuner har utvecklats de senaste åren. Flera av kommunerna
tar upp vikten av kvalitetsarbete och drygt hälften beskriver sina system för uppföljning och utvärdering. Ett annat tecken på detta är att en större andel av kommunernas kvalitetsredovisningar uppfyller kraven enligt förordningen om kvalitets-
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redovisning inom skolväsendet år 2004 än år 2001. Det finns dock fortfarande stora skillnader i kvalitet mellan kommunernas kvalitetsredovisningar.
Skolverket vill särskilt uppmärksamma att huvudmannaperspektivet inte framträder
tydligt i kommunernas kvalitetsredovisningar. Det är viktigt att kommunen värderar
och bedömer skolverksamheten utifrån de övergripande krav och mål som åligger
huvudmannen. Kommunerna som ansvarig för verksamheten bör i sin kvalitetsredovisning bedöma variationer i skolors resultat utifrån kravet på en likvärdig skola
och utifrån de förutsättningar som skolorna ges.
Regeringen har aviserat nya preciseringar i förordningen om kvalitetsredovisning. Skolverket avser att utifrån dessa förändringar utarbeta nya allmänna råd
med kommentarer för att tydliggöra statens krav och stödja arbetet med kvalitetsredovisningar.
Det är en prioriterad uppgift för Skolverket att inspektera kommunernas ledning av verksamheten med inriktning på kvalitetssäkring och förbättringsarbete.
Kommunerna som ansvarig för verksamheten bör i högre utsträckning göra
överväganden och bedömningar av vilka åtgärder som bör vidtas från huvudmannens sida för att förbättra måluppfyllelsen.
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14. Kommuner/skolor med hög andel lärare utan pedagogisk utbildning – en belysning
Enligt regeringens uppdrag skall Skolverket i lägesbedömningen 2005 särskilt belysa
kommuner/skolor med hög andel lärare utan pedagogisk utbildning.
Redovisningen inleds med en nationell lägesbild av lärarsituationen med avseende
på pedagogisk utbildning. Därefter beskrivs, utifrån olika analyser, vad som karakteriserar kommuner och skolor med hög andel lärare utan pedagogisk utbildning.
Redovisningen avslutas med ett avsnitt om lärarrekrytering samt slutsatser och åtgärdsförslag.
Stor variation i andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning

Från mitten av 1990-talet har andelen lärare utan pedagogisk högskoleutbildning i
grundskolan nästan fördubblats. Ökningen av andelen lärare utan pedagogisk högskoleutbildning i grundskolan har till viss del följt elevökningen. Ökningen av andelen lärare utan pedagogisk högskoleutbildning i gymnasieskolor var 40 procent mellan 1997/98 och 2003/04.
Diagram 14.1 Andel lärare utan pedagogisk högskoleutbildning inom grundskola och gymnasieskola läsåren 1997/98 - 2004/05. Andel av antal tjänstgörande lärare omräknat till heltidstjänster.
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Drygt 20 000 lärare i grundskolan och gymnasieskolan saknade pedagogisk högskoleutbildning. Totalt sett har andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning ökat
något mellan läsåren 2003/04 och 2004/05. Skillnaden mellan kommunerna i andelen lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleutbildning är stor och varierar
mellan 67 och 98 procent.169 Skillnaden mellan grupper med låg respektive hög
169 Avser kommuner med högst respektive lägst andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning
läsåret 2004/05. Skillnaden mellan min- och max-värdet för kommunerna har minskat något sedan
läsåret 2003/04.
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andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning har minskat. I 21 procent av kommunerna var andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning i grundskolan lägre
än 80 procent. I två kommuner var andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning lägre än 70 procent.
Från år 2003 till 2004 har andelen lärare i grundskolan utan pedagogisk högskoleutbildning minskat i 219 kommuner och ökat i 39 kommuner. I 31 kommuner är
andelen lärare utan pedagogisk högskoleutbildning oförändrad.
I gymnasieskolan varierade år 2004 andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning mellan 31 och 100 procent. I 57 procent av kommunerna var andelen lärare
med pedagogisk högskoleutbildning i gymnasieskolan lägre än 80 procent. I 62
kommuner var andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning i gymnasieskolan
lägre än 70 procent.
Fristående grundskolor har en högre andel lärare utan pedagogisk högskoleutbildning än kommunala skolor

Andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning har alltid varit högre i de kommunala grundskolorna än i de fristående. En förklaring kan vara att de fristående
skolorna tidigare inte hade samma krav på sig att anställa lärare med pedagogisk
utbildning som de kommunala.
Diagram 14.2 Andel tjänstgörande lärare utan pedagogisk utbildning i grundskolan
1995/96-2003/04
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Andelen lärare utan pedagogisk högskoleutbildning är mer än dubbelt så hög i fristående skolor jämfört med kommunala skolor. I fristående grundskolor saknar 38
procent av samtliga tjänstgörande lärare (omräknat till heltidstjänster) pedagogisk
utbildning 2004/05, jämfört med 16 i kommunala grundskolor. För gymnasieskolan är motsvarande siffror 50 procent i fristående och 22 procent i kommunala
skolor.
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Många tillsvidareanställda saknar pedagogisk högskoleutbildning

Trots skollagens krav på pedagogisk högskoleutbildning för att få anställas tillsvidare, har en stor andel av lärare i grund- och gymnasieskolan tillsvidareanställningar
utan att ha fullständig lärarutbildning. Det är fallet för var tolfte tillsvidareanställd
lärare.
Diagram 14.3 Tjänstgörande lärare 2004. Fördelning efter ålder, utbildning och anställningsform170
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Det är en stor snedfördelning i åldersstrukturen hos lärare utan pedagogisk högskoleutbildning. Många av dem som saknar pedagogisk utbildning är unga. 42 procent
var under 35 år gamla.
Andelen tillsvidareanställda lärare utan pedagogisk högskoleutbildning är tre gånger
högre inom fristående skolor än inom kommunala skolor och högre i gymnasieskolan än i grundskolan. I kommunala grundskolor saknar 10 procent av de tillsvidareanställda pedagogisk utbildning, medan det i fristående skolor är 30 procent. I
kommunala gymnasieskolor är det 12 procent av de tillsvidareanställda som saknar
pedagogisk utbildning, medan det är 40 procent i de fristående gymnasieskolorna.
Ett skäl till den högre andelen tillsvidareanställda i fristående skolor som saknar
pedagogisk utbildning kan vara att dessa skolor tidigare inte haft samma rätt som
kommunala skolor att tidsbegränsa anställningar. Det är en betydligt större andel
män än kvinnor utan pedagogisk högskoleutbildning som har tillsvidareanställning
vilket kan vara uttryck för en strävan och svårighet att öka andelen män i skolan.
Av de lärare som saknar pedagogisk högskoleutbildning och som är tillsvidareanställda i kommunala skolor saknar 21 procent eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel för fristående skolor är 31 procent. Hälften av de tillsvidareanställda
lärarna utan pedagogisk högskoleutbildning saknar helt studier inom undervisningsområdet.
Alla intervjuade rektorer171 säger att lärare utan pedagogisk högskoleutbildning endast får visstidsanställas i väntan på att skolan skall få tag på en lärare med rätt
kompetens och som har pedagogisk högskoleutbildning. Trots det är det inte ovanligt att lärare som saknar pedagogisk högskoleutbildning får sina anställningar för170
171

Skolverket (2005) Analys av lärarsituationen hösten 2004. Kommande rapport.
Ibid.

Totalt antal: 39 872
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längda. Ett flertal av de intervjuade rektorerna säger att den personal som saknar
pedagogisk högskoleutbildning ofta inte har ambitionen att komplettera sin utbildning så att de får lärarexamen.
Viss samvariation mellan kommunstrukturella faktorer och andelen lärare med
pedagogisk utbildning

Analys av registerdata visar att det finns en viss samvariation mellan kommunstrukturella faktorer och andelen lärare med pedagogisk utbildning. Andelen lärare med
pedagogisk högskoleutbildning samvarierar negativt med andelen invånare med
utländskt medborgarskap, andelen korttidsutbildade och andelen barn i bidragshushåll. Det finns en viss positiv samvariation mellan andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning och tätortsgrad.
Diagram 14.4 Plotdiagram över andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning och olika
strukturella faktorer för kommunerna 2004.
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Värdena som anger hur mycket av andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning som förklaras av de strukturella faktorerna är låga.172 Samtliga studerade faktorer svarar för knappt 20 procent av variationen i andelen lärare med pedagogisk
högskoleutbildning.
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Samtliga faktorer är dock statistiskt signifikanta på åtminstone 5-procentsnivån.
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Större andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning i skolor där eleverna har
högutbildade mödrar

En analys baserad på registerdata om 323 grundskolor med elever i årskurs 7-9
2003/04 visar att andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning är lägre i skolor där andelen elever med högutbildade mödrar är låg (se tabell 14.1). I närmare en
tredjedel av skolorna med lägst andel högutbildade mödrar var andelen pedagogiskt
utbildade lärare bland de lägsta. Endast ett fåtal av de skolor som har lägst andel
högutbildade mödrar hade en hög andel av lärarna pedagogisk högskoleutbildning.
Andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning är högre i skolor där andelen
elever med högutbildade mödrar är hög. En förklaring skulle kunna vara att lärare
med pedagogisk högskoleutbildning söker sig till skolor med en viss sammansättning av elever utifrån socioekonomiska förhållanden.
Tabell 14.1 Fördelning av årskurs 7-9-skolor läsåret 2003/04 efter andel lärare utan pedagogisk högskoleutbildning och andel högutbildade mödrar. Kvartiler.

Antal skolor fördelade i kvartiler efter
andel mödrar med högskoleutbildning
(från lägst (1) till högst (4))

1
2
3
4
Totalt

Antal skolor fördelade i kvartiler efter andel lärare med
pedagogisk högskoleutbildning (från lägst (1) till högst
andel (4))
1
2
3
4
Totalt
27
25
17
8
77
22
24
19
20
85
18
21
19
25
83
14
11
25
28
78
81
81
80
81
323

Kommuner med lägst andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning

Merparten av kommunerna där mindre än 75 procent av lärarna i grundskolan
2004/05 hade pedagogisk högskoleutbildning är befolkningsmässigt små. Hälften
av kommunerna i gruppen har mindre 10 000 invånare. Merparten av kommunerna
har haft en negativ befolkningsutveckling det senaste året.
I kommuner med lägst andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning är det genomsnittliga meritvärdet både för flickor och pojkar i årskurs 9 något lägre än för
riket. Dessa kommuner har samtidigt en relativt hög lärartäthet.
Även för gymnasieskolan gäller att kommuner med hög andel lärare utan pedagogisk högskoleutbildning är befolkningsmässigt små. Merparten kommuner där
mindre än 60 procent av lärarna 2004/05 hade pedagogisk har mindre än 10 000
invånare. En övervägande del av kommunerna har ett litet antal nationella gymnasieprogram. Mycket få av dessa kommuner har ett stort och varierat utbud av program. I majoriteten av kommunerna studerar en stor del av eleverna på gymnasieskolor utanför den egna kommunen. Tre av kommunerna har endast individuella
programmet.
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Tabell 14.2 Kommuner där mindre än 75 procent av lärarna i grundskolan läsåret 2004/05
hade pedagogisk högskoleutbildning.
Kommun
Ragunda
Vingåker
Ljusnarsberg
Töreboda
Håbo
Lilla Edet
Malå
Heby

Vaxholm
Arjeplog
Filipstad
Gullspång
Nynäshamn
Bräcke
Herrljunga
Munkedal
Sigtuna
Södertälje

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning (%)
Läsåret 2004/05
Läsåret 2003/04
67
68
68
67
70
58
70
65
71
68
71
64
71
74
72
71
72
73
73
73
73
74
74
74
74
74

Lärartäthet, dvs.
lärare (heltidstj.) per
100 elever
9,9
8,4
8,6
8
8,6
8,1
10,8
9,4

73
72
62
76
71
74
73
72
72
72

8,4
8,8
7,7
9,7
7,1
7,9
7,5
8,5
7,8
7,8

Fem av kommunerna - Arjeplog, Bräcke, Heby, Munkedal och Töreboda – tillhör
gruppen med lägst andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning både i grundskolan och i gymnasieskolan.
Tabell 14.3 Kommuner där mindre än 60 procent av lärarna i gymnasieskolan hade pedagogisk högskoleutbildning 2003/04 och 2004/05.
Kommun
Perstorp
Heby
Malå
Bräcke
Krokom
Berg
Dals-Ed
Arjeplog
Åstorp
Mullsjö
Vansbro
Burlöv
Nordanstig
Lessebo
Hällefors
Sunne
Oxelösund
Valdemarsvik
Staffanstorp
Töreboda
Sävsjö
Munkedal
Högsby

Andel lärare med pedagogisk
högskoleutbildning, %
2004/05
2003/04
31
19
42
.
46
45
47
52
48
39
48
48
50
60
51
59
52
45
53
49
53
54
53
79
54
56
55
.
55
53
55
58
55
62
55
63
56
.
56
54
57
59
57
72
58
71

Antal gymnasieelever folkbokförda i
kommunen
333
695
152
336
694
375
200
160
563
320
284
646
444
345
293
523
459
328
862
418
476
442
320

Andel gymnasieelever i den egna kommunen, %
7
4
15
24
10
12
23
54
9
21
57
8
8
5
52
41
17
38
4
16
56
9
46
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Skillnaden i andel lärare med pedagogisk utbildning varierar stort mellan kommuner. Intervjuade rektorer i skolor som ligger i mindre orter har svårare att hitta lärare med pedagogisk utbildning än rektorer i städer.173 Den stora variationen inom
gymnasieskolan kan delvis förklaras av kommunernas olika programutbud, eftersom andelen lärare som saknar pedagogisk högskoleutbildning är mycket hög inom
flera yrkesämnen.
Diagram 14.5 Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning i grundskolan respektive
gymnasieskolan per kommun 2004/05. Intervall
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Analys visar på en mer negativ resultatbild i kommuner med hög andel lärare
utan pedagogisk högskoleutbildning

En jämförande studie har gjorts av 35 skolrapporter från Skolverkets utbildningsinspektion174 av totalt 4 kommuner med låg respektive 3 kommuner med hög andel
lärare med pedagogisk högskoleutbildning. Undersökningen bygger på de samlade
bedömningar som Skolverkets utbildningsinspektörer gjort avseende inspektionsområdena Kunskaper och Pedagogisk verksamhet. Studien visar på en ganska olikSkolverket (2005) Analys av lärarsituationen hösten 2004. Kommande rapport.
Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
173
174
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artad bild när det gäller kunskapsresultaten i de båda grupperna av kommuner, med
bättre kunskapsresultat för kommuner med hög andel lärare med pedagogisk utbildning. En analys har gjorts om bakgrundsfaktorer som elevernas kön, utländska
bakgrund och utbildningsnivå hos föräldrarna har haft betydelse för skillnaderna i
kunskapsresultaten. Slutsatsen är att skillnaderna kvarstår även efter det att hänsyn
tagits till relevanta bakgrundsfaktorer.
En analys har därefter gjorts av den pedagogiska verksamheten i de båda grupperna
av skolor. Syftet med denna del av studien har varit att få en uppfattning om elever
i skolor i kommuner med en låg andel lärare med pedagogisk utbildning kan bedömas ha likvärdiga förutsättningar i det pedagogiska arbetet i skolan jämfört med
elever i skolor i kommuner med hög andel lärare med pedagogisk utbildning.
Här kan skönjas ett mönster som kan tolkas som att det i kommuner med låg andel
lärare med pedagogisk utbildning finns ett relativt stort antal skolor där eleverna
har tillgång till en ”mycket bra” pedagogisk verksamhet och samtidigt finns det ett
relativt stort antal skolor där den pedagogiska verksamheten ”skall/bör förbättras”.
I skolor i kommuner med en hög andel lärare med pedagogisk utbildning är bilden
däremot den att den pedagogiska verksamheten ofta fått omdömet ”bra”, medan
en mindre andel skolor fått omdömena ”skall/bör förbättras” respektive ”mycket
bra”. Med andra ord är det en större spridning i kvaliteten i det pedagogiska arbetet
i kommuner med låg än i kommuner med hög andel lärare med pedagogisk utbildning.
Utifrån uppgifter om lärartätheten i de jämförda kommunerna verkar eleverna i
kommuner med låg andel lärare med pedagogisk utbildning enligt inspektionen inte
ha en sämre tillgång på lärare än jämförelsegruppen.
Vid bedömningen av ovanstående resultat bör det noteras att urvalet av kommuner
är begränsat till dem som ingick i 2004 års inspektion, och är således inte slumpmässigt.
Större andel elever med utländsk bakgrund i skolor med hög andel lärare utan
pedagogisk högskoleutbildning

Det finns indikationer på att kvaliteten är lägre bland skolor med en högre andel
elever med utländsk bakgrund. Resultat baserade på registerdata visar att dessa skolor hade en lägre andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning och även högre
omsättning av lärare.175
Tabell 14.4 Genomsnittligt antal lärare per 100 elever, andel kvarvarande lärare samt andel
lärare med pedagogisk utbildning i grundskolor med årskurs 9 våren 2003, fördelat efter
skolors andel elever med utländsk bakgrund
Andel elever med
Genomsnittlig
Genomsnittligt antal andel kvarvarande
utländsk bakgrund Antal grundskolor
med elever i årskurs 9 lärare per 100 elever lärare a)
i skolan
0-20%
1 119
8,3
66%
20-40%
200
8,8
63%
40-100%
125
10,1
61%

Genomsnittlig andel
lärare med pedagogisk
högskoleutbildning
73%
70%
64%

a) Andel lärare 15 oktober 2002 av de lärare som fanns på skolan 15 oktober 2000.
175

Skolverket (2004) Elever med utländsk bakgrund (dnr 2004:545)
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I flera kommuner saknas en tydlig koppling mellan skolors kvalitetsredovisningar
och resursfördelningen. Det finns heller inte alltid rutiner för att säkerställa att elever i behov av särskilt stöd får tillgång till de resurser de har behov av och rätt
till.176
Lärarresursen har betydelse för resultatet

Lärarkompetensens stora betydelse för elevernas utbildningsresultat är väl belagd i
forskningen. I internationella studier kännetecknas framgångsrika länder av välutbildade lärare med goda ämneskunskaper och kvalificerad utbildning för att undervisa i heterogena grupper.177
Diverse studier som refereras i kunskapsöversikten Ekonomiska resursers betydelse
för pedagogiska resultat är inte helt entydiga. 178 Forskning visar på ämneskunskapernas betydelse men också att det krävs kunskap om undervisningsmetoder som
erhålls inom en kvalificerad lärarutbildning. I studien dras slutsatsen att oberoende
av hur lärarkompetensen bestäms – t.ex. erfarenhet i yrket, pedagogisk utbildning,
ämnesutbildning eller kompetensutveckling – är lärares kompetens är betydelsefull
för elevernas studieresultat.
I vilken grad lärares brist på pedagogisk utbildning och/eller ämneskunskaper påverkar elevernas resultat är svårt att säga. Här finns också ett besvärligt metodproblem eftersom lärare med bristande kompetens sannolikt sätter betyg på svagare
grund än lärare med god kompetens, något som t.ex. Skolverkets kvalitetsgranskning av betygsättningen 2000-2001 pekade på.
Rekryteringsmöjligheterna varierar över landet

Som huvudregel anger skollagen att lärare skall ha en utbildning avsedd för den
undervisning de i huvudsak skall bedriva. Reglerna om anställning av lärare och hur
de skall användas i undervisningen gör det svårt att exakt avgöra i vilken utsträckning som en lärare är behörig eller inte. Det finns en öppning för att en lärare som
saknar föreskriven utbildning för viss undervisning ändå är att anse som behörig.
Förutsättningen är då att den undervisning där lärarens behörighet brister endast
utgör en mindre del av den sammanlagda undervisningen som läraren fullgör.
Skolverkets prognoser förutsätter att all personal i grundskolan som saknar pedagogisk högskoleutbildning och är visstidsanställda skall ersättas med pedagogiskt
högskoleutbildad personal. Behovet av lärare för att ersätta dem som saknar pedagogisk högskoleutbildning är stort och kommunernas förmåga när det gäller att
ersätta dessa lärare är avgörande för hur efterfrågan på pedagogiskt högskoleutbildade kommer att se ut de allra närmaste åren.179 Endast 25 procent av kommunerna

176 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
177 OECD (2005) Teachers Matter, Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers
178 Skolverket (2002) Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat, Skolverkets monografiserie.
179 Skolverket (2005) Lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning. Prognos över behov av och
tillgång på lärare perioden 2005-2019. Rapport till regeringen (dnr 2004:2867)
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har personalförsörjningsprogram.180 Skolverkets utbildningsinspektion har visat att
kommuners och skolors planering av långsiktiga kompetensutvecklingsinsatser
behöver stärkas.181
De kommuner som har redovisat sina planer bedömer att andelen personal med
pedagogisk högskoleutbildning kommer att öka inom samtliga verksamheter till år
2010 jämfört med situationen år 2004. För rekrytering av lärare till grundskolans
tidigare år rapporterar 9 av 21 län att det blivit lättare att rekrytera år 2005 än 2004.
Ingen kommun anser att det har varit svårt att rekrytera personal till grundskolans
tidigare år under 2005. De lärarstuderandes verksamhetsförlagda utbildningsdel
(VFU) har av kommunerna rangordnats näst högst vid valet av verkningsfulla rekryteringsåtgärder, efter annonser.182
Rektorer i grundskolan och gymnasieskolan som Skolverket intervjuat uppger
genomgående att de har ökat eller skall öka andelen lärare med pedagogisk utbildning i sitt rektorsområde.183 De säger samtidigt att det är mycket lättare att få tag på
lärare med pedagogisk utbildning i dag jämfört med för bara några år sedan. Alla
rektorer är överens om att det är lätt att hitta lärare för samhällsvetenskapliga ämnen. Lättast är det för historia. De intervjuade rektorerna har oftast inte några problem med att få många kvalificerade sökande, förutom vid rekrytering av yrkeslärare och ibland vid rekrytering av språklärare. En av orsakerna till att de flesta inte
uppfattar moderna språk som ett problem kan vara att flera rektorer rapporterar att
antalet elever som läser dessa språk minskar.
Av de sökande hade ungefär hälften pedagogisk högskoleutbildning. Ett skäl som
nämndes i intervjuerna till varför lärare utan pedagogisk utbildning anställdes var
att det inte alltid finns utbildning för ett specifikt ämnesområde. Det är främst till
ämnesområdena data, media och slöjd som det är svårt att få tag på lärare med pedagogisk högskoleutbildning. I brist på pedagogiskt utbildade lärare har rektorn valt
att istället anställa personer som kunde ämnesområdet, men som saknade pedagogisk utbildning. Andelen lärare som saknar pedagogisk högskoleutbildning varierar
kraftigt mellan ämnena. Generellt sett är andelen lärare utan pedagogisk högskoleutbildning högre i språk och i praktisk-estetiskt inriktade ämnen än i övriga ämnen.184
Ca 32 000 personer med lärarutbildning arbetar inom andra yrken. Sex av tio av de
icke-yrkesverksamma lärarna under hösten 2004 skulle kunna tänka sig att söka sig
till skolväsendet som lärare inom en treårsperiod.185

180 Skolverket (2005) Kommunernas personalförsörjningsprogram för lärare till förskola, fritidshem,
förskoleklass och grundskolans tidigare år. Rapport till regeringen (dnr 2005:1168)
181 Skolverket (2004) Utbildningsinspektionen 2003 ur ett nationellt perspektiv – en analys av inspektionsresultaten (dnr 2004:468)
182 Skolverket (2005) Kommunernas personalförsörjningsprogram för lärare till förskola, fritidshem,
förskoleklass och grundskolans tidigare år. Rapport till regeringen (dnr 2005:1168)
183 Skolverket (2005) Analys av lärarsituationen hösten 2004. Kommande rapport.
184 Ibid.
185 Statistiska centralbyrån (2005) Lärarförsörjningen 2004, SCB UF 26 SM 0501
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En analys av de utbildningskrav som angivits i 187 aktuella platsannonser rörande
grundskollärare 1-9 (per 2005-09-02) visar att ett uttalat krav på lärarutbildning
finns i 59 procent av platsannonserna.186
Tabell 14.5 Angivna kvalifikationskrav i platsannonser för lärartjänster i AMS platsbank
september 2005.
Angivna kvalifikationskrav

Antal platsannonser

Andel av annonserna

Krav på lärarutbildning

111

59%

Lärarutbildning eller motsvarande

32

17%

Uttalade kvalifikationskrav saknas i annons
Summa

44

24%

187

100%

Antalet platsannonser är för litet för att kunna dra några slutsatser om kommuner
med låg andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning anger andra kvalifikationskrav än kommuner med hög andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning.
Att uttalade kvalifikationskrav saknas i annons kan innebära att lärarutbildning ses
som ett självklart kvalifikationskrav.
Antalet platser på lärarutbildningen har minskat

Sedan den nya lärarutbildningen infördes har antalet nybörjare på lärarexamensprogram ökat kraftigt. Läsåret 2003/04 började nästan 15 000 studenter på lärarexamensprogram vilket dock är en minskning på ett år med nära 600 personer. Nedgången beror på minskat antal platser på lärarutbildningen.187
Enligt Skolverkets prognos behöver 12 800 lärare examineras varje år fram till
2009. Prognoserna utgår ifrån att i princip alla lärare skall ha pedagogisk högskoleutbildning år 2010. I prognosen antas bland nyexaminerade lärare 90 procent av
grundskolelärarna och 80 procent gymnasielärarna börja arbeta som lärare. Läsåret
2003/04 examinerades 7 600 lärare.
En analys av i vilket län lärarstuderande från olika lärosäten arbetar visar att lärare i
mycket hög utsträckning stannar kvar för att arbeta som lärare i det län som man
har fått sin utbildning i.188
Slutsatser och åtgärdsförslag
Nuvarande regler om anställning av lärare och hur de skall användas i undervisningen gör det svårt att avgöra om en lärare är behörig eller inte. Det är viktigt för
skolans resultatförbättring att kraven på lärarprofessionen stärks och förtydligas.
Det är mycket viktigt att lärare har gedigen ämneskompetens och att lärarna undervisar i de ämnen de har ämneskompetens i. Som Skolverket framfört i yttrandet
över förslaget till ny skollag bör kraven på ämneskunskaper tydligare framgå samt
att annan lärare endast får användas i undantagsfall.

Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS platsbank.
Högskoleverket (2005) Högskoleverkets årsrapport 2005, Rapportserie 2005:26 R
188 Skolverket (2005) Från Skåne till Norrbotten. Regionala bilder över lärarsituationen. Kommande
rapport.
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Skolverket bedömer att lärarauktorisation skulle kunna ge möjlighet att ställa
vissa gemensamma krav på utövande lärare oberoende av vilken lärarutbildning
de har gått. Detta skulle också kunna vara ett sätt att påverka lärarutbildningarna att anpassa utbildningen efter samhällets och skolornas behov. Nationell lärarauktorisation kan därmed främja en ökad måluppfyllelse i skolan. Det kan
även ge möjlighet till att öka statusen för läraryrket vilket kan bidra till att säkra
lärartillgången på längre sikt. Skolverket anser därför att frågan om lärarauktorisation nu bör utredas vilket Skolverket framfört i flera sammanhang, bl.a. i en
skrivelse189 till regeringen.
Skolverket avser att genomföra en undersökning om lärares behörighet. Skolverket kommer att i studien göra en jämförelse mellan den nationella statistiken
över andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning och skolors uppgifter
om lärares formella kompetens.
Skolverket ser det som viktigt att fortsätta arbetet med att utöka tillgången till
data i det nationella uppföljningssystemet som underlag för analyser av sambandet mellan resurser och resultat.
För att målet om likvärdig utbildning skall nås måste kommunerna i ökad utsträckning styra resurser till skolor med låg måluppfyllelse.

Skolverket (2005) Skolverkets kommentarer till Högskoleverkets utvärdering av lärarutbildningen
(dnr 2005:1067)
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15. Utbildningsvillkor för barn och ungdomar i segregerade områden samt för barn och ungdomar som invandrat
sent till Sverige
I årets lägesbedömning skall Skolverket enligt regeringens uppdrag redovisa fördjupade analyser avseende dels utbildningsvillkoren för barn och ungdomar i segregerade områden, dels barn och ungdomar som anländer till Sverige sent under grundskoletiden eller till individuella program i gymnasieskolan. Uppdraget avrapporteras
i detta avsnitt.
Bakgrund
I oktober 2004 avrapporterade Skolverket regeringsuppdraget att analysera orsaker
till varför elever med utländsk bakgrund generellt har lägre utbildningsresultat än
svenska elever.190
Studien visade att elever med utländsk bakgrund presterade sämre såväl i grundskolan som i gymnasieskolan, och att resultatskillnaden mellan invandrade elever och
elever födda i Sverige tycktes öka i gymnasieskolan jämfört med grundskolan. Skillnaderna i betygsresultat mellan elever kunde dock till stor del förklaras av skillnader
i elevsammansättningen. Framför allt varierar föräldrarnas utbildningsnivå, arbetsmarknadsanknytning och om eleven lever med båda eller bara den ena av föräldrarna. Om man tar hänsyn till dessa bakgrundsfaktorer försvinner mycket av skillnaderna i betygsresultat (meritvärden) mellan elever med respektive utan utländsk
bakgrund. Det är bara för gruppen elever som anlänt till Sverige efter sjuårsåldern
som betygsresultatet är väsentligt lägre.
Enligt studien har elever som går i invandrartäta skolor, oberoende av migrationsbakgrund, generellt lägre betygsresultat beroende av att dessa elever skiljer sig åt
avseende socioekonomisk bakgrund jämfört med elever i övriga skolor. Det finns
också en så kallad kontexteffekt kopplad till skolspecifika förhållanden såsom genomsnittlig utbildningsnivå hos skolans föräldrar och förhållanden i skolans omgivning.
I studien drogs slutsatsen att skillnaderna mer har att göra med elevens socioekonomiska bakgrund än med den utländska bakgrunden eller skolsituationen i sig,
men att det för invandrade elever är ytterst viktigt att beakta den tid som eleven har
på sig att lära sig det svenska språket och anpassa sig till det svenska skolsystemet.
Bristande språkkunskaper ses som en viktig förklaring till bristande skolframgång,
men samtidigt redovisades brister i modersmålsundervisningen och en låg kvalitet i
undervisningen i svenska som andraspråk. Skolverkets slutsats var därför att det
finns anledning att göra mer riktade insatser mot just elever som invandrat i sjuårsåldern eller senare, dvs. efter ordinarie skolstartsålder.
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Segregerade områden – segregerade skolor
Gemensamt för de kommuner där segregation mest frekvent diskuteras är att de
har bostadsbrist och att en relativt stor andel av befolkningen kommer från andra
länder än Sverige191. I det fortsatta menas med segregerade områden områden/skolor med en relativt stor andel elever med utländsk bakgrund.
Det finns signaler om att mer framgångsrika elever som bor i segregerade områden
i högre utsträckning än andra väljer bort skolan i närområdet och i stället väljer att
gå i en kommunal eller fristående skola på annat håll. En sådan situation, där mer
studiemotiverade elever försvinner från den lokala skolan, innebär samtidigt att den
positiva effekt som dessa elever kan ha på övriga elevers studieprestationer också
försvinner vilket sammantaget inverkar negativt på verksamheten och måluppfyllelsen. Skolverket har dock i en studie visat att valfrihetsreformer i högre utsträckning
utnyttjas av högutbildade vilket i sin tur påverkar elevsammansättningen, exempelvis elevers etniska tillhörighet, föräldrars utbildningsnivå och elevers prestationer,
på skolnivå.192
Många elever i segregerade områden går i skolan någon annanstans

Preliminära uppgifter från ett pågående studie193 av utvecklingen i de 24 områden194
som omfattas av regeringens storstadssatsning visar, att i nästan en tredjedel av
områdena gick minst 30 procent av årskurs 9-eleverna som var folkbokförda i dessa
områden våren 2004 i en skola i ett annat område än det de bodde i. Det pekar på
att det finns en rörlighet från skolorna i de segregerade områdena till andra skolor,
vilket stöds av att det genomsnittliga meritvärdet för alla årskurs 9-elever boende i
storstadssatsningens områden vanligen var högre än det genomsnittliga meritvärdet
för eleverna i skolorna i dessa områden. Samtidigt finns det områden med ett stort
nettoinflöde till sina skolor, varför bilden inte är entydig. Flödet av elever mellan
folkbokförings- och skolområde kan naturligtvis också förklaras av att det kan vara
närmare till en skola som ligger utanför det egna området än till andra skolor.
Skolverkets statistik utgår från de enskilda skolorna och deras elever, inte var eleverna bor, vilket innebär att analyser på skolnivå mer kan sägas behandla segregerade skolor än segregerade områden. I praktiken går dock flertalet elever i grundskolan i det område där eleven bor. I gymnasieskolan är situationen annorlunda där
elevsammansättningen mer styrs av vilka program skolan ger än var eleverna bor.
I det följande redovisas analyser av utbildningsvillkoren utifrån var eleverna går i
skolan.

Boverket (2005) Välkommen till bostadsmarknaden! En lägesrapport om integration.
Skolverket (2003) Valfrihet och dess effekter på skolområdet, Skolverkets rapport nr 230
193 Regeringsuppdrag att i anslutning till årsredovisningen 2005 belysa utvecklingen av utbildningsnivå och skolresultaten i de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal.
194 De 24 områdena ligger i Botkyrka kommun, Göteborgs kommun, Haninge kommun, Huddinge
kommun, Malmö kommun, Stockholms kommun samt Södertälje kommun.
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Grundskolan – en beskrivande bild
En mycket stor andel av landets drygt 1 500 grundskolor med årskurs 9-elever hade
våren 2004 relativt få eller inga elever med utländsk bakgrund. I nästan fyra av fem
skolor var andelen årskurs 9-elever med utländsk bakgrund under 20 procent. I var
tionde skola var andelen över 40 procent. Andelarna är ungefär desamma när det
gäller andelen grundskoleelever med slutbetyg 2004.
Tabell 15.1 Skolor och elever i årskurs 9 med slutbetyg efter skolors andel elever med utländsk
bakgrund
Skolor
Årskurs 9-elever
Antal
Skolor
Andel, %
Elever med Antal
Andel, %
slutbetyg

Totalt
1 523
100%
116 361
100%

Skolandel elever med utländsk bakgrund
0-19%
20-39%
40-100%
1 180
193
150
77%
13%
10%
92 259
15 774
8 328
79%
14%
7%

Av de drygt 116 300 elever med slutbetyg från grundskolan våren 2004 hade 86
procent ”svensk bakgrund”, dvs. födda i Sverige med båda föräldrar är födda i landet. Av de invandrade eleverna, 8 procent av samtliga, hade över hälften (58%)
invandrat före sju års ålder och således kunnat gå hela grundskolan i Sverige. Var
sjunde invandrad elev anlände till Sverige år 2000 eller senare.
Få elever med svensk bakgrund går i skolor med en hög andel elever med utländsk
bakgrund. Endast 3 procent av de infödda årskurs 9-eleverna gjorde det våren
2004. För elever med utländsk bakgrund var denna andel ca. 31 procent, lägre för
elever som invandrat före sju års ålder men något högre för de som invandrat i
högre ålder.
Tabell 15.2 Utbildningsnivå för föräldrar till elever med slutbetyg från årskurs 9 våren 2004
efter elevernas migrationsbakgrund samt skolors andel elever med utländsk bakgrund
Andel elever
med utländsk
bakgrund i
Migrationsbakgrund skolan
0-19%
Svensk bakgrund
20-39%
40-100 %
Total
0-19%
Födda i Sverige,
20-39%
utländsk bakgrund
40-100 %
Total
Födda utomlands,
0-19%
invandrat före 7 års 20-39%
ålder
40-100 %
Total
0-19%
Födda utomlands,
invandrat vid minst 7 20-39%
40-100 %
års ålder
Total

Elevantal
85 299
11 633
3 277
100 209
2 613
1 759
2 377
6 749
2 707
1 373
1 374
5 454
1 640
1 009
1 300
3 949

Föräldrars högsta utbildningsnivå, %
EfterFörgymnasial
gymnasial
Gymnasial
utbildning
utbildning
utbildning
4%
50%
46%
5%
50%
44%
7%
53%
39%
4%
50%
45%
15%
48%
36%
19%
53%
28%
28%
49%
23%
21%
50%
29%
15%
43%
42%
18%
45%
38%
24%
44%
32%
18%
44%
38%
22%
33%
45%
26%
34%
41%
27%
33%
40%
24%
33%
42%
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Studien Elever med utländsk bakgrund195 visade på en hög grad av samvariation
mellan olika socioekonomiska variabler; utländsk bakgrund, sysselsättningsgrad och
disponibel inkomst. Elever i skolor med en hög andel elever med utländsk bakgrund hade oftare än övriga elever föräldrar med låg utbildning, låg sysselsättningsgrad respektive lägre disponibel inkomst. Tabell 15.2 visar att det fortfarande är
fallet. I skolor med en låg andel elever med utländsk bakgrund våren 2004 var oftast föräldrarnas utbildningsnivå högre än i skolor med en hög andel elever med
utländsk bakgrund. Det gäller oavsett migrationsbakgrund (svensk eller utländsk
bakgrund). Av eleverna med utländsk bakgrund var andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning högst bland de elever som invandrat sent till Sverige och lägst
bland elever födda i Sverige med minst en förälder som invandrat till Sverige.
Måluppfyllelse

Betygsstatistiken för grundskolan våren 2004 visar att tidigare mönster består; elever med utländsk bakgrund presterar sämre än övriga och att måluppfyllelsen är
lägre ju senare elever invandrat till Sverige.
Tabell 15.3 Utbildningsresultat för elever med slutbetyg från årskurs 9 våren 2004 efter elevernas migrationsstatus
Migrationsbakgrund
Alla årskurs 9-elever med betyg
varav
Svensk bakgrund
Utländsk bakgrund
- Födda i Sverige
- Födda utomlands
- Invandrat före 7 års ålder
- Invandrat vid minst 7 års ålder
- Invandrat efter 1999

Antal elever
115 604
99 582
16 022
6 710
9 312
5 425
3 887
1 776

Genomsnittligt
meritvärde 1)
207

Andel med minst Andel behöriga
betyget Godkänd till nationella
program
i alla ämnen, %
76%
90%

210
190
196
185
197
166
137

78%
61%
66%
58%
68%
45%
28%

91%
78%
84%
74%
85%
59%
44%

1) Meritvärdet beräknas för elever med betyg i minst ett ämne (betyg för 2 030 elever som bedömts
enligt annat betygssystem än det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet ingår ej).

Det är mycket svårt för elever som invandrat sent under grundskoletiden att hämta
in de kunskaper och färdigheter som kursplanerna behandlar. Av de årskurs 9elever läsåret 2003/04 som invandrat efter sex års ålder uppnådde tre av fem behörighet till gymnasieskolans nationella program medan tre av sju fick betyget Godkänd i alla ämnen. Av de som invandrat efter 1999 och som därför maximalt gått
fyra år grundskolan blev trots allt 44 procent behöriga att söka nationella program,
men endast 30 procent uppnådde målen i alla ämnen.
Det finns stora skillnader i måluppfyllelse mellan elever beroende på om man gått i
en invandrartät skola eller ej, oavsett elevernas migrationsbakgrund. Samtidigt är
det med undantag av de sent invandrade eleverna ofta mycket små skillnader i genomsnittligt meritvärde för elever som gått i skolor med en hög andel elever med
utländsk bakgrund.

195
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Diagram 15.1 Andel elever samt genomsnittligt meritvärde för elever i årskurs 9-elever våren
2004 efter elevernas migrationsbakgrund samt andel elever med utländsk bakgrund i skolan
Andel elever med utländsk bakgrund

Meritvärde

0-19%

Alla elever

20-39%

208

Svensk bakgrund

40-100 %

198

209

Födda i Sverige, utländsk
bakgrund

199

203

193

Födda utomlands, inv före 7 års
ålder

194

171

varav invandrade efter 1999

0%

187

160

147

137

135

20%

40%

188

186

199

Födda utomlands, inv vid minst
7 års ålder

188

110

60%

80%

100%

Andel elever i resp. redovisningsgrupp

Utfallet för elever med utländsk bakgrund födda i Sverige respektive de som invandrat före sju års ålder är också mycket likartat, oberoende av andelen elever med
utländsk bakgrund på skolan. För elever som invandrat sent är det dock stora skillnader i genomsnittligt meritvärde beroende av om de gått i en skola med en låg
eller hög andel elever med utländsk bakgrund.
Tabell 15.4 Andel årskurs 9-elever våren 2004 med minst betyget Godkänd i alla ämnen efter
elevernas migrationsstatus samt andel elever med utländsk bakgrund på skolan
Migrationsbakrund
Svensk bakgrund
Födda i Sverige, utländsk bakgrund
Födda utomlands, inv före 7 års ålder
Födda utomlands, inv vid minst 7 års ålder
varav invandrade efter 1999
Samtliga

Antal elever
99 582
6 710
9 312
3 887
1 776
115 604

% med minst
G
78%
66%
68%
45%
28%
76%

Andel elever med utländsk bakgrund
0-19%
20-39%
40-100 %
79%
73%
63%
72%
65%
60%
72%
68%
59%
54%
45%
32%
38%
29%
17%
79%
70%
57%

Tabell 15.5 Andel årskurs 9-elever våren 2004 som uppnått behörighet att gymnasieskolan
nationella och specialutformade program efter elevernas migrationsbakgrund samt andel
elever med utländsk bakgrund på skolan
Migrationsbakrund
Svensk bakgrund
Födda i Sverige, utländsk bakgrund
Födda utomlands, inv före 7 års ålder
Födda utomlands, inv vid minst 7 års ålder
varav invandrade efter 1999
Samtliga

Antal elever
% gy-behöriga
99 582
91%
6 710
84%
9 312
85%
3 887
59%
1 776
44%
115 604
90%

Andel elever med utländsk bakgrund
0-19%
20-39%
40-100 %
92%
89%
81%
89%
85%
77%
88%
86%
79%
69%
60%
45%
52%
42%
23%
92%
86%
74%

En viktig indikator på likvärdigheten i skolsystemet är i vilken grad eleverna når
målen i alla ämnen. Av eleverna som gått i skolor med låg andel elever med utländsk bakgrund nådde åtta av tio målen i alla ämnen, något endast sex av tio gjorde i skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund. Av de senast invandrade
som gick i invandrartäta skolor fick bara knappt var femte ett slutbetyg med minst
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betyget Godkänd i alla ämnen, något två av fem uppnådde i skolor med relativt få
elever med utländsk bakgrund.
Andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program196 uppvisar inte några
större skillnader mellan elever med olika migrationsbakgrund, undantaget dem som
invandrat sent. Oberoende av migrationsbakgrund blev elever i invandrartäta skolor i lägre utsträckning behöriga att söka gymnasieskolans nationella program. Sent
invandrade elever blev i lägst utsträckning behöriga, i synnerhet de som gick i invandrartäta skolor. Det var dubbelt så vanligt att elever som invandrat efter 1999
uppnådde behörighet om de gått i skolor med låg andel elever med utländsk bakgrund än om de gått i en skola med hög andel elever med utländsk bakgrund.
Övergång till gymnasieskolan

Var tredje årskurs 9-elev våren 2004 som invandrat till Sverige i sjuårsåldern eller
senare började på hösten på det individuella programmet (IV), det enskilt största
programmet för dessa elever. 43 procent av dessa hade gått i grundskolor med en
hög andel elever med utländsk bakgrund. Av de sent invandrade elever som började på nationella program hade en fjärdedel gått i invandrartäta skolor, att jämföra
med riksgenomsnittet som var tio procent. Av samtliga grundskoleelever på IV
kom var sjätte från en grundskola med en hög andel elever med utländsk bakgrund.
Vid intagningen till gymnasieskolan togs sent invandrade elever in med i genomsnitt lägre meritvärden än övriga elever. Det var främst elever från invandrartäta
skolor som börjar på IVIK, invandrarintroduktion för nyanlända elever, den elevgrupp som i genomsnitt hade lägst meritvärde från grundskolan. Det är också
IVIK-eleverna som oftast gått i en invandrartät grundskola. Endast en liten andel
sent invandrade elever påbörjade ett PRIV-program (ett individuellt program med
inriktning mot ett studieförberedande eller yrkesinriktat nationellt program).
Analys av grundskolor med hög andel invandrade elever
En särskild analys har gjorts av 2004 års inspektionsrapporter avseende rektorsområden/grundskolor med en relativt stor andel elever födda utomlands – tio procent
av alla elever vid skolan.197 I det följande kallas dessa rektorsområden/skolor för
”urvalsskolor” som jämförs med övriga inspekterade grundskolor.
Enligt rapporterna finns inga större skillnader mellan urvalsskolorna och övriga
skolor. Det finns i båda grupperna exempel på skolor som bedriver en kvalitativt
mycket bra verksamhet och där eleverna i stor utsträckning når målen, men också
skolor som omedelbart måste vidta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för
en kvalitativt god verksamhet. Samtidigt finns det vissa systematiska skillnader mellan de jämförda skolorna, och då till nackdel för skolor med en stor andel invandrade elever, vilka redogörs för nedan. Analysens slutsatser avser de granskade skolorna i sin helhet, inte enskilda elever eller elevgrupper.
196 För att vara behörig krävs att eleven fått minst betyget Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.
197 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 - sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
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Lägre måluppfyllelse i invandrartäta skolor

Urvalsskolorna bedömdes oftare än övriga skolor behöva vidta åtgärder för att
förbättra elevernas kunskaper om målen för utbildningen; närmare 60 procent i
urvalet jämfört med drygt 40 procent i övriga skolor. Det bristande resultatet när
det gäller kännedomen om målen kan kopplas till bristande måluppfyllelse vad gäller elevernas insikt i sitt eget sätt att lära. Känner man som elev inte till målen med
utbildningen är det svårare att veta hur man skall nå dem. Urvalsskolorna bedömdes dubbelt så ofta som övriga skolor behöva vidta åtgärder för att öka elevernas
kunskaper om sitt eget lärande.
Inspektörernas bedömning är att närmare hälften av skolorna i urvalet måste vidta
åtgärder för att fler elever skall nå målen för årskurs 5, att jämföra med knappt var
fjärde övrig inspekterad skola. Även om resultatet i årskurs 9 enligt inspektionen
förbättrats något över tid bedöms måluppfyllelsen som låg. Fastän det förekommer
att skolor ”förklarar” bristande resultat med en ökad andel invandrade elever visar
intervjuer med rektorer att man sällan tagit initiativ till att följa upp och analysera
provresultat och betyg för att förbättra resultatet. De uppföljningar som gjorts har
ofta endast inriktats på de behörighetsgivande ämnena, i de senare årskurserna och
analyser har inte gjorts t.ex. utifrån elevernas kön eller utländsk bakgrund fastän
stora skillnader i måluppfyllelse framkommer av betygsstatistiken.
Brister i dokumentation och beslut om stödinsatser

Inspektörerna fann att det i flera av de granskade invandrartäta skolorna förekom
att elever placerats i särskilda undervisningsgrupper utan att formella beslut med
överklagandehänvisning fattats. Var femte urvalsskola kritiserades för att inte på ett
korrekt sätt ha dokumenterat beslut om elevers utbildning, att jämföra med drygt
var tionde övrig inspekterad skola.
Inspektionen har visat att grundskolan i hög grad fokuserar på de tre behörighetsgivande ämnena, något som gäller alla skolor - inte enbart de med en hög andel
invandrade elever. Det förekommer att åtgärdsprogram inte upprättas för alla elever som behöver det, t.ex. när det är frågan om andra ämnen än svenska, engelska
och matematik, vilket medfört att elever i behov av stöd i andra ämnen inte fått det.
I urvalsskolorna fick en något större andel skolor påpekande om att arbetet med
åtgärdsprogram behövde förbättras jämfört med övriga inspekterade skolor. Drygt
40 procent av urvalsskolorna brast när det gäller att tillgodose elevers behov av
särskilt stöd, att jämföra med var fjärde skola.
Modersmål och svenska/svenska som andraspråk

Myndigheten för skolutveckling har i en studie198 visat att undervisning i modersmålet och svenska/svenska som andraspråk har betydelse för elevernas resultat.
Modersmålsstöd påverkar positivt elevens identitetsutveckling, elevens kunskapsinhämtning och elevens möjlighet att utveckla flerspråkighet. Många elever skulle
enligt studien sannolikt snabbare kunna hämta in kunskaper i olika ämnen om de
198 Myndigheten för skolutveckling (2004) Vid sidan av eller mitt i? – om undervisningen för sent
anlända elever i grund- och gymnasieskolan.
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fick göra det på det språk som de behärskar bäst. En annan framgångsfaktor är att
språkundervisningen organiseras så att modersmålet och andraspråket ges parallellt.
Den tyngst vägande faktorn för framgång i skolan är att eleverna kontinuerligt och
långsiktigt får utveckla sitt tänkande och lärande på modersmålet, samtidigt som de
får möjligheten att utveckla andraspråket. Resultatet är i linje med Skolverkets tidigare bedömningar199.
I en intervjustudie inom ramen för NU-03 pekade många lärare också ut bristande
språkkunskaper som en viktig förklaring till varför relativt nyanlända elever har
svårt i skolan. Flertalet av intervjuade lärare utgick ifrån att elevernas resultat i hög
grad beror av språket (svenska), stöd hemifrån samt familjens socioekonomiska
bakgrund och ansåg också att modersmålsundervisningen var dåligt integrerad med
övrig undervisning. Några intervjuade elever såg undervisningen i svenska som
andraspråk som att de behöver extra hjälp och skämdes över detta.200 Denna bild
bekräftas av inspektionen 2004.
I en skola, där ämnet svenska som andraspråk har hög status och personalen god
kompetens, fungerade undervisningen i ämnet väl och verksamheten bedömdes
vara mycket bra. Denna skola framstår dock som ett undantag; det fanns även skolor där svenska som andraspråk inte erbjöds alla elever som var i behov av det. I ett
par av urvalsskolorna förekom det ingen undervisning i svenska som andraspråk
alls, trots att det fanns elever med behov av undervisning i ämnet. Det förekommer
också skolor där ämnet svenska som andraspråk närmast behandlas som en stödinsats i ämnet svenska, och där eleverna betygssatts i svenska i stället för i det ämne
de läst - svenska som andraspråk. Som ett exempel kan nämnas en skola där svenska som andraspråk hade låg status och där undervisningen bedrevs integrerat med
undervisning i svenska. Vem som skulle få betyg i svenska som andraspråk respektive svenska avgjordes av läraren i samråd med elev och förälder, något skolan kritiserades för.
Det förekommer att elever inte gavs modersmålsundervisning, bl.a. genom att rektor felaktigt hänvisat till att det inte är fem elever på skolan som önskar undervisning i det språk en elev önskat. Detta kan vara en bidragande orsak till att alla som
är berättigade till modersmålsundervisning inte deltar i sådan. Att modersmålsundervisningen ofta förläggs efter ordinarie skoltid, ibland på en annan skola än hemskolan kan vara en annan orsak. Det gör det också svårt att integrera modersmålsundervisningen i övrig verksamhet.
Studiehandledning på elevers modersmål är en stödåtgärd som rektorn skall fatta
beslut om och som skall ges till elever i behov av detta Det förekommer dock att
skolor i strid med författningarna inte tillhandahållit studiehandledning på modersmål för de elever som behöver det, något som rektorn på en skola förklarade
det med att det ej finns ekonomiska resurser till det. I en annan skola erbjöds eleverna studiehandledning på modersmål vilket sedan hemmet fick fatta beslut om,
inte rektorn. Andra exempel på felaktig hantering var att man inte inventerat om

199
200

Se t.ex. Skolverket (2002) Flera språk - fler möjligheter (dnr 2001:2751)
Skolverket (2004) Elever med utländsk bakgrund (dnr 2004:545)
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det fanns elever i behov av studiehandledning på modersmål eller att det endast
erbjöds vissa elever, t.ex. elever i förberedelseklasser.
Brister i arbetsmiljön men ändå positiva omdömen

Urvalsskolorna prioriterar värdegrundsfrågor och delaktighet och man arbetar ofta
aktivt på ett bra sätt mot kränkande behandling, mobbning och andra trakasserier.
Var fjärde urvalsskola bedömdes bedriva ett mycket bra arbete. Var tredje skola
med många invandrade elever bedömdes också på ett mycket bra sätt arbeta förebyggande och vidta åtgärder när kränkningar trots allt förekommer.
Men trots att urvalsskolorna i större utsträckning än övriga skolor satsat på att
komma tillrätta med hårt språkbruk mellan elever förefaller det vara vanligare i
dessa skolor att det brister när det gäller hur eleverna visar respekt för andra elever
och även vuxna i skolan. Det kan förekomma ett grovt och ibland kränkande
språkbruk liksom konflikter mellan grupper av elever på rasterna. Detta verkar
sammanfalla med en låg vuxennärvaro i korridorer och andra platser. Det verkar
även vara vanligare i urvalsskolorna att elever framfört att de känt sig kränkta av
vuxnas språkbruk och tilltal i skolan. Problemet verkar inte alltid vara synliggjort av
ledning och personal, då det förekommer att skolornas handlingsplaner mot kränkande behandling och mobbning inte alltid behandlar situationer där vuxna kränker
elever.
Å andra sidan verkar det i allmänhet råda ett gott klimat i de besökta skolorna där
flertalet elever trivs och känner sig trygga, även om de kan uppge att det kan var
bråkigt och stökigt. Även intervjuade föräldrar ger en bild av att de upplever skolan
som en trygg arbetsplats för sina barn, även om de efterlyser en större samverkan i
frågor kring normer och arbetsmiljö. Detta kan tyda på att ett visst mått av ”stökighet” accepteras av elever och föräldrar. I flera skolor angav intervjuade elever
och lärare att deras skolor hade ett oförtjänt dåligt rykte som gjort att man känt att
man måste försvara sin skola.
Enligt NU-03 verkar elever med utländsk bakgrund födda i Sverige trivas bättre
med skolan och skolarbetet jämfört med övriga elever. För elever med utländsk
bakgrund finns generellt en tendens att andelen som trivs mycket bra är högre i
skolor med en hög andel elever med utländsk bakgrund. Samtidigt kände tillfrågade
lärare på skolor med en hög andel elever med utländsk bakgrund i lägre grad trivsel
än lärare på andra skolor, och en högre andel lärare på dessa skolor hade övervägt
att byta yrke eller arbetsplats (läraromsättningen var också högre i de invandrartäta
skolorna). Lärarna på dessa skolor upplevde dock i högre grad att de har kompetens i att arbeta med elever med olika social och kulturell bakgrund.201
Bedömning

Jämförelsen mellan skolor med hög respektive låg andel invandrade elever är till
nackdel för de förstnämnda. Inspektörernas bedömning ”mycket bra” förekom tre
gånger så ofta för grundskolor med låg andel invandrade elever jämfört med skolor
med högre andel invandrade elever.
201

Skolverket (2004) Elever med utländsk bakgrund (dnr 2004:545). Se även avsnitt 14.
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Resultatet av arbetet med normer och värden behöver förbättras i de invandrartäta
skolorna. Att eleverna sällan ges ett reellt inflytande över arbetssätt och arbetsformer gör det svårt för eleverna att själva ta ansvar för studierna. Många skolors fokusering på de behörighetsgivande ämnena svenska, engelska och matematik bedöms vara till nackdel för eleverna. Det förekommer att upprättade åtgärdsprogram
endast omfattar dessa ämnen. Frågan är i vilken mån grundskolan i dessa fall ger
eleverna tillräckliga kunskaper för att gå vidare till studier i gymnasieskolan, även
om de lyckas uppnå den formella behörigheten. Bristande förkunskaper i andra
ämnen kan skapa studiesvårigheter i gymnasieskolan, något som de många avhoppen från gymnasieskolan tyder på.
Genomgången visar också att de åtgärdsprogram som upprättas i flera skolor i högre grad för elever i invandrartäta skolor än i övriga skolor endast behandlar vad
eleven skall göra, inte skolans åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Påfallande ofta
brister tillgången till undervisning i svenska som andraspråk och modersmålsundervisning för de elever som har behov av det. Inte heller tillhandahålls studiehandledning på modersmålen till alla de elever som behöver det. Skolorna känner här
inte till vilka regler som gäller. Denna kunskapsbrist är särskilt allvarlig vid skolor
där elevsammansättningen innebär att det är speciellt viktigt att regelverket tillämpas.
Gymnasieskolan
Hösten 2004 var andelen elever med utländsk bakgrund under 20 procent i en fjärdedel av de totalt 769 gymnasieskolorna, medan andelen översteg 40 procent i var
tolfte gymnasieskola. Liksom i grundskolan gick endast ett par procent av elever
med svensk bakgrund (infödda elever med båda föräldrarna födda i Sverige) i en
skola med hög andel elever med utländsk bakgrund.
Tabell 15.6 Skolor och totalt antal elever i gymnasieskolan ht 2004 fördelat efter andelen elever med utländsk bakgrund vid skolan
Skolor
Migrationsbakgrund
Gymnasieskolor totalt ht 2004
Elever
Svensk bakgrund
Födda i Sverige, utländsk bakgrund
Födda utomlands
varav
Invandrat före 7 års ålder
Invandrat vid minst 7 års ålder
varav invandrat efter år 2000
Samtliga elever

Antal
769

Andel elever med utländsk bakgrund
0-19%
20-39%
40-100%
75%
18%
8%

293 198
19 093
35 422

79%
40%
51%

18%
39%
30%

3%
22%
19%

15 742
19 163

56%
48%

31%
30%

13%
22%

45%
74%

28%
20%

27%
6%

6 505
347 713

Totalt sett hade 19 procent av alla elever i gymnasieskolan hösten 2004 utländsk
bakgrund. Drygt var femte elev med utländsk bakgrund född i Sverige liksom sent
invandrade elever gick i en invandrartät gymnasieskola.
Sent anlända elever placeras ofta i någon form av förberedelseklass eller motsvarande, och endast ett fåtal integreras direkt i ordinarie klass. I såväl grund- som
gymnasieskolan erbjuds eleverna i stort sett samma undervisningstid vilket pekar på
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att verksamheten för sent invandrade elever ofta organiseras med begränsade möjligheter till individanpassning. 202
Tabell 15.7 Nybörjare i gymnasieskolan ht 2004 efter programtyp och migrationsbakgrund

Svensk
bakgrund

Utländsk
bakgrund,
födda i
Sverige

Utländsk
bakgrund,
födda
utomlands

varav

invandrat varav
invandrat före vid minst 7 invandrat
år 20017 års ålder
års ålder

Program

Samtliga
elever

Alla program/motsv.

120 142

101 526

6 930

11 686

5 506

5 813

3 037

Nationella program
varav
Studieförberedande
Yrkesinriktade

67%

70%

63%

50%

68%

37%

20%

38%
30%

38%
32%

43%
21%

33%
17%

44%
23%

24%
13%

14%
6%

Individuella
Specialutformade
Övriga utb.

11%
8%
13%

8%
9%
13%

14%
7%
16%

34%
5%
11%

13%
7%
13%

50%
3%
10%

72%
1%
7%

Av nybörjarna i gymnasieskolan hösten 2004 började närmare sju av tio på ett nationellt program och en av tio på ett individuellt program (IV). Meritvärdena för de
som börjat på utbildningar inom de olika programgrupperna var relativt jämna oberoende av migrationsbakgrund, i snitt 227 på studieinriktade program och 177 på
studieförberedande program. Däremot var variationen i meritvärde från grundskolan större mellan elever på IV.
Andelen elever som började på IV var högre för invandrade elever jämfört med
övriga elever, och då framför allt för de som invandrat sent. Hälften av dem som
invandrat efter sex års ålder började på IV, och av de som invandrat efter år 2000
började tre av fyra på IV. Det var också den elevgrupp som hade lägst meritvärden
från grundskolan. 20 procent av de elever som invandrat efter 2000 började på ett
nationellt program, flertalet på ett studieförberedande program (program utan arbetsplatsförlagd utbildning).
Måluppfyllelse

Det huvudsakliga syftet med individuellt program är att möjliggöra att elever skall
övergå till ett nationellt program och kunna slutföra sina studier med goda resultat.
I det följande inriktas redovisningen på elever som invandrat sent till Sverige, av
vilka flertalet börjat på IV, och utfallet jämförs med övriga elever.
Genomströmning

Många som börjar på IV övergår till ett nationellt program inom ett eller ett par år.
Av alla nybörjare på IV hösten 2003 hade 37 procent bytt program efter ett år, medan 46 procent fortsatte ett andra år på IV och 17 procent inte fanns kvar i gymnasieskolan. Invandrade elever, i synnerhet sent invandrade elever, var i högre utsträckning kvar på IV. Det gäller drygt hälften av dem som invandrat efter sex års
ålder och två av tre som invandrat inom fyra år före gymnasiestarten. Var fjärde
IV-elev som invandrat efter sex års ålder fanns inte kvar i gymnasieskolan efter ett
år. Det är väsentligt högre jämfört med de sent invandrade som började på ett an202 Myndigheten för skolutveckling (2005) Vid sidan av eller mitt i? – om undervisningen för sent
anlända elever i grund- och gymnasieskolan
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nat program än IV hösten 2003 (3 %). Oberoende av vilket program eleverna börjat på var det vanligare att sent invandrade elever inte fanns kvar i gymnasieskolan.
Av nybörjarna på IV hösten 2002 gick var fjärde på IV hösten 2004 medan 41 procent återfanns på ett annat program. Var tredje IV-elev hade hoppat av. Bland de
sent invandrade var denna andel ca 40 procent samtidigt som ungefär lika många
fanns kvar på IV. Av de sent invandrade som börjat på en annan utbildning än IV
kvarstod 75 procent på samma program som det program de började på två år tidigare medan 6 procent ej kvar i gymnasiet. Av de senast invandrade var denna andel
13 procent att jämföra med rikssnittet om 3 procent.
Slutbetyg

En anledning till att relativt få invandrade elever får slutbetyg inom fyra år förklaras
av att många lämnar gymnasieskolan efter bar bara något eller några års studier, och
framför allt är det elever som börjat på IV som inte fått slutbetyg. Samtidigt varierar det över landet när det gäller hur stor andel av de sent invandrade eleverna som
börjar på IV respektive på andra program.
Diagram 15.2 Nybörjarelever i gymnasieskolan ht 2000 som invandrat 1997-2000; andel som
börjar på studieinriktat, yrkesförberedande respektive individuellt program per län
Andel, %
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Län

% IV

% yrkesinriktat pgm

ta
l

09

To

23

18

05

03

20

10

08

04

25

07

21

01

19

14

12

13

22

06

17

24

0%

% studieförberedande pgm

Av nybörjarna i gymnasieskolan hösten 2000 som invandrat till Sverige 1997-2000
började 55 procent på IV, se diagram 15.2. I Västerbottens län var andelen 20 procent och i Jämtlands län 80 procent, de län som hade lägst respektive högst andel
IV-nybörjare bland dem som invandrat sent till Sverige.203 I Malmö var motsvarande andel ca 40 procent och i Uppsala län 77 procent. Skillnaderna mellan länen är
svåra att förstå och borde analyseras närmare.
Sambandet mellan andelen elever som börjat på IV och andelen elever med slutbetyg inom fyra år är starkt när det gäller de som invandrat sent till Sverige, dvs. maxGotlands län ingår ej i jämförelsen då det var färre än fem nybörjarelever i länets gymnasieskolor
år 2000 som invandrat efter 1996.
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imalt fyra år före gymnasiestarten. Ju större andel av eleverna som börjat på IV, ju
lägre andel elever har fått slutbetyg inom fyra år204.
Diagram 15.3 Andel nybörjare i gymnasieskolan ht 2000 som invandrat 1997-2000 med slutbetyg inom fyra år per skolkommun205
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Kommun eleven började i som nybörjare i gymnasieskolan

I genomsnitt hade endast 38 procent av alla nybörjare hösten 2000 som invandrat
1997-2000 fått slutbetyg inom fyra år. Spridningen mellan kommunerna var mycket
stor, mellan 7 och 100 procent, beräknat på de 62 kommuner som hade minst fem
nyinvandrade elever i sina skolor (se diagram 15.3).
Verksamhetens organisation och innehåll

Skolverkets kunskap är begränsad vad gäller hur verksamheten organiseras i gymnasieskolan för invandrade elever och baseras främst på inspektörernas iakttagelser.
Det är tydligt att det finns en stor variation mellan skolor när det gäller vad IVundervisningen innebär och hur den organiseras. Inom den del av ett individuellt
program som inte är inriktad mot ett särskilt gymnasieprogram kan elevens studieplan innehålla allt från enbart praktik till enbart ämnesundervisning. Undervisningen består främst av svenska/svenska som andraspråk och matematik, liksom modersmålsundervisning. Kommunerna brister ofta när det gäller rutinerna kring upprättande av åtgärdsprogram samt åtgärdsprogrammens innehåll. Det förekommer
att tid för särskilt stöd schemaläggs på udda tider för elever vilket gör att deltagandet är lågt. Det är vanligt att elever tackar nej till undervisning i modersmål och
svenska som andraspråk. 206
Arbetet med elevinflytande inom IV varierar och det förekommer att det finns
problem med elevernas närvaro. Kommunernas uppföljning av resultatet av IV är
dock ofta begränsad, till exempel framgår oftast inte antalet avhopp från programKorrelation enligt linjär regression (R2) = 0,606.
Endast skolkommuner med minst fem elever som invandrat efter 1996.
206 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 - sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
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met. Intervjuade elever framförde att schemat borde göra det möjligt att utnyttja
tiden under dagen på ett bättre sätt, något som troligen sammanhänger med att
eleverna ofta endast läser vissa kurser inom ramen för undervisningen. Kvaliteten
på undervisningen bedöms öka i och med alla kommuner ges skyldighet att från
och med 1 juli 2006 erbjuda IV som heltidsstudier.
Slutsatser och åtgärdsförslag
Det relativt sämre resultatet för elever i segregerade områden och segregerade skolor omfattar såväl elever med svensk som utländsk bakgrund och kan förklaras av
elevernas socioekonomiska och sociokulturella status. Den bristande måluppfyllelsen kan därmed inte ses som ett problem som kan lösas med särskilda satsningar
för elever med utländsk bakgrund. Däremot är betygsresultatet för gruppen elever
som anlänt till Sverige efter sjuårsåldern väsentligt lägre än andra elevers.
Det tuffa klimatet i invandrartäta skolor är ett problem där den bristande respekten
mellan elever och mellan elever och lärare visar på ett otillräckligt resultat av skolans arbete med normer och värden. Skolverket konstaterar samtidigt att det dock
inte verkar ses som ett problem av elever och föräldrar och till en del inte heller av
lärare i berörda skolor.
Det är anmärkningsvärt att undervisning i svenska som andraspråk och i modersmål inte alltid ges eller erbjuds de elever som har behov av det, eller att undervisningen organiseras så att elevers deltagande i realiteten försvåras. Inte heller tillhandhålls studiehandledning på modersmålen till alla de elever som behöver det.
Det är extra anmärkningsvärt att skolor inte känner till vilka regler som gäller, särskilt i skolor där dessa berör många elever.
Det finns stora skillnader mellan kommuner i intagningen till gymnasieskolans olika
program för sent invandrade elever. Att eleverna har sådana förkunskaper att de
kan börja på ett nationellt program ökar sannolikheten för att studierna kan slutföras. För de som är hänvisade till det individuella programmet bör kvalitetshöjningen 2006 genom att alla kommuner skall erbjuda utbildning som heltidsstudier bidra
till att fler kan fullfölja sina studier.
Skolverkets slutsats är att den bedömning som gjordes i studien Elever med utländsk bakgrund bekräftas och läget verkar inte ha förbättrats. Bristande språkkunskaper är en bidragande förklaring till bristande skolframgång, samtidigt som det
förekommer brister i modersmålsundervisningen och en låg kvalitet i undervisningen i svenska som andraspråk. Skolverket bedömer att det krävs mer riktade insatser
mot just elever som invandrat till landet, och särskilt elever som invandrat efter
ordinarie ålder för skolstart. Ett inslag kan vara att eleverna erbjuds undervisning
på deras modersmål även i andra ämnen än det egna språket.
Då den bristande måluppfyllelsen i skolor med en hög andel elever med utländsk
bakgrund omfattar alla elevgrupper, även infödda elever, bör även andra insatser
övervägas.
Modersmålet är en viktig väg till att nå ökad måluppfyllelse i skolan. De flerspråkiga elever som har behov av särskilda åtgärder för att nå kunskapsmålen i
olika ämnen behöver i högre utsträckning få stöd på de språk som bäst gagnar
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möjligheterna till måluppfyllelse. En förstärkning av undervisningen på modersmålet skapar goda förutsättningar för dessa elevers utveckling och lärande
varför Skolverket anser att rätten till modersmålsundervisning skall lagstadgas
för samtliga skolformer för barn och ungdomar207.
De regler som skall tillförsäkra elever med annat modersmål än svenska det
stöd de behöver för att kunna nå målen för utbildningen måste vara kända av
alla beslutsfattare inom skolväsendet. Även detta bör därför vara ett obligatoriskt inslag i rektorsutbildningen.

207 Skolverket (2003) Skolverkets yttrande över remissen Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU
2002:121), dnr 2003:755
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16. Funktionshindrades utbildningsvillkor
Enligt regeringens uppdrag skall Skolverket i den samlade bedömningen av utvecklingen inom respektive verksamhetsområde redovisa erfarenheter och slutsatser
kring villkoren för funktionshindrades utbildning.
Skolverket har givit Göteborgs universitet i uppdrag att genomföra en fallstudie i
fyra kommuner för att ge en bild av funktionshindrades utbildningsvillkor. Den
följande redovisningen bygger till stor del på denna fallstudie samt på resultaten av
Skolverkets utbildningsinspektion 2004.
Tillgång och delaktighet
Fallstudien visar att när det gäller anpassning av lokaler för elever med fysiska funktionshinder har kommunerna enligt politikerna väl uppbyggda system för detta på
förvaltningsnivå. Kommunala tjänstemän uppger dock att det i dagens läge finns
klara begränsningar när det gäller att göra skolan helt tillgänglig för elever med
funktionshinder. Det är framförallt tillgänglighet till den sociala gemenskapen som
framstår som den svåra frågan att arbeta med. Flera kommunala tjänstemän menar
att det i stor utsträckning handlar om att arbeta med attityder och värderingar hos
personal, föräldrar och elever.
På lärarnivå upplever man det som svårare att skapa social delaktighet för alla elever än att förändra lokaler och skaffa hjälpmedel. Detta anses särskilt svårt under
de senare skolåren. Flera lärare i fallstudien poängterar att deras möjligheter att göra
skolan mer tillgänglig för elever med social problematik minskar allt mer. Man upplever sig inte ha några strategier för att möta dessa elevers behov.208
Många elever upplever en liten undervisningsgrupp som positiv ur undervisningssynpunkt men upplever samtidigt gruppen som en nödlösning och känner sig ofta
inte delaktiga i de aktiviteter som andra elever ägnar sig åt.209
Grundskolan

En bild som framträder är att de första åren i grundskolan fungerar bra för de flesta
eleverna med funktionshinder, men att svårigheterna börjar dyka upp under grundskolans sista år. Ständiga lärarbyten skapar en osäkerhet och ofta får en elevassistent hjälpa till att informera lärare om elevens behov. Bland intervjuade elever
fanns det de som uttryckte en stor tacksamhet för att de har fått en diagnos. De
upplever att de tack vare diagnosen fått förståelse och tillgång till hjälpmedel i skolan utan att behöva kämpa för det.210

Göteborgs universitet (2005) Skolans möte med elever med funktionshinder, Rapport på uppdrag av Skolverket
209 Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
210 Göteborgs universitet (2005) Skolans möte med elever med funktionshinder, Rapport på uppdrag av Skolverket
208
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Den bild som Skolverkets inspektioner ger är att lokalernas tillgänglighet för elever
med funktionshinder i allmänhet är tillfredsställande. Vissa skolor saknar hiss och
har delvis trånga lokaler.211
Gymnasieskolan

Många elever med funktionshinder har begränsade valmöjligheter vad gäller att
välja program i gymnasieskolan. Detta beror enligt kommunala tjänstemän framförallt på att eleverna har låga eller ofullständiga betyg från grundskolan. Samtidigt
visar tidigare studier att rörelsehindrade elever ofta går på IV, trots att de har betygsresultat i nivå med riksgenomsnittet212. De flesta elever som har någon form av
neuropsykiatriska funktionshinder börjar på individuella program eller på något av
de yrkesförberedande programmen. Kommunala tjänstemän anser att lärarna på
dessa program har större möjlighet att möta elevernas behov, bl a beroende på att
man där kan organisera eleverna i mindre grupper. De största svårigheterna för
elever i behov av särskilt stöd uppges av samtliga kommunala tjänstemän höra
samman med social problematik. Gymnasielärare menar generellt att eleverna har
stora möjligheter att påverka sin skolsituation och att de är delaktiga i de beslut som
fattas. Särskilt anses detta gälla det individuella programmet och flera elever bekräftar denna bild.213
Skolverkets inspektioner visar att de gymnasieskolor man besökt har god standard
på sina lokaler. Skolorna är anpassade för elever med rörelsehinder, eller kan i de
flesta fall lätt anpassas. Skolverkets bedömning är att cirka var tionde grund- och
gymnasieskola bör förbättra tillgängligheten för funktionshindrade.214
Resultat och kvalitet
Grundskolan

Elever vittnar om svårigheter att få det stöd man haft behov av och om lärare som
inte lyssnat på dem under grundskoletiden. Dock anser de flesta att den undervisning man fått i särskilda undervisningsgrupper varit till stor hjälp. Denna undervisning har kunnat möta de behov de haft på ett sätt som den vanliga undervisningen i
grundskolan inte klarat av.215
Utbildningsinspektionen visar att de flesta skolor försöker identifiera stödbehov så
tidigt som möjligt för att kunna sätta in stödåtgärder. I många kommuner finns det
särskilda undervisningsgrupper. Om det finns särskilda skäl får stöd ges i särskild

Skolverket (2005) Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
212 Skolverket (2001) Tre magiska G:n. Skolans insatser för elever med funktionshinder. Fördjupad
studie ur Skolverkets rapport nr 202
213 Göteborgs universitet (2005) Skolans möte med elever med funktionshinder, Rapport på uppdrag av Skolverket
214 Skolverket (2005), Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
215 Göteborgs universitet (2005) Skolans möte med elever med funktionshinder, Rapport på uppdrag av Skolverket
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undervisningsgrupp. Detta skall ske efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare.216
Gymnasieskolan

Eleverna ger en mycket positiv bild av gymnasieskolan. Gymnasieeleverna har varit
nöjda med sin skolsituation i gymnasiet. De upplever att de på gymnasiet haft lärare
som lyssnat på dem, tagit reda på vad de kunnat och vad de behövt och att de i
skolan har fått det stöd de önskat, detta har inte alltid varit fallet under grundskoletiden. Flera av eleverna säger sig ha känt en stor delaktighet i de beslut som fattats i
anslutning till deras skolsituation. Särskilt gymnasiets individuella program framstår
som någonting positivt. Här upplever eleverna att de i mindre grupper kan få arbeta
i egen takt och utifrån egna förutsättningar.
Flera intervjuade elever vittnar om att det individinriktade stöd de fått i en speciellt
anpassad undervisningsmiljö varit till stor hjälp. Eleverna upplever det som mer
ändamålsenligt att få sin undervisning i en grupp där lärarna har kunskap om de
speciella pedagogiska krav som funktionshindret ställer.217
Slutsatser
Gymnasieskolan, och då särskilt det individuella programmet lyckas uppenbarligen i
stor utsträckning möta funktionshindrade elevers behov på ett sätt som dessa inte
upplevt att den vanliga undervisningen i grundskolan klarat av. Det verkar alltså
finnas mycket att lära i dessa verksamheter för att använda sig av i tidigare skeden
under elevernas skolgång.
Mindre undervisningsgrupper uppskattas av eleverna ur undervisningssynpunkt,
men bidrar uppenbarligen samtidigt till att eleverna känner en minskad delaktighet
med andra elever på skolan. Tillgängligheten till lokalerna är god men möjligheterna
till social delaktighet behöver utvecklas.

216 Skolverket (2005), Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten (dnr 2005:2278)
217 Göteborgs universitet (2005) Skolans möte med elever med funktionshinder, Rapport på uppdrag av Skolverket
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Bilaga: åtgärdsförslag i Skolverkets lägesbedömning 2004
I denna bilaga förtecknas de åtgärdsförslag Skolverket lämnade i 2004 års lägesbedömning av barnomsorg, skola och vuxenutbildningen (Skolverkets rapport nr 249)
samt de åtgärder som såvitt känt vidtagits. Vissa av åtgärdsförslagen återkommer
som prioriterade åtgärdsförslag även i lägesbedömningen 2005.
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Förskoleverksamhet

I lägesbedömningen 2004 framhöll Skolverket att kommunerna måste sträva efter
att följa upp, utvärdera och organisera sin verksamhet med utgångspunkt i barnens
behov. Enligt Skolverkets inspektion formulerar många kommuner mål för förskoleverksamheten i kommunala skolplaner och verksamheten behandlas ofta i kommunernas kvalitetsredovisningar. Bedömningar av verksamhetens resultat är dock
ovanliga och några effekter på verksamhetens organisering har inte kunnat iakttas.
Skolverket lyfte även fram vikten av att barn i förskolan erbjuds modersmålsstöd i
den utsträckning de är i behov av det. Andelen barn med annat modersmål än
svenska som får modersmålsstöd ligger dock kvar på en oförändrad nivå, och hösten 2004 anordnade endast ett femtiotal kommuner modersmålsstöd i förskolan.
Läroplanen för förskolan har under 2005 kompletterats med målet att förskolan för
barn med annat modersmål än svenska skall ge stöd i barnens identitetsutveckling
samt i deras förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
Skolbarnsomsorg

Skolverket betonade att kommunerna måste sträva efter att minska de stora barngrupperna i fritidshemmen för att öka kvaliteten i skolbarnsomsorgen. Utvecklingen har dock varit den motsatta och på ett år har ökningen varit i genomsnitt ett
barn per grupp.
Barn- och ungdomsutbildning
Förskoleklass

Inom förskoleklassen har andelen barn med annat modersmål än svenska som får
modersmålsundervisning endast ökat marginellt, varför någon ändring i kommunernas strävan att erbjuda modersmålsundervisning inte kan avläsas.
Grundskola

I lägesbedömningen 2004 framhölls att orsaker till bristande måluppfyllelse i
grundskolan avseende såväl kunskaper som normer och värden bör bevakas och
analyseras av stat, huvudmän och verksamhetsansvariga. Huvudmäns och skolors
särskilda ansvar för att utveckla och förbättra undervisningen betonades.
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Skolverket har under 2005 arbetat vidare med att analysera materialet från den nationella utvärderingen NU-03 samt PISA och TIMSS som underlag för förslag till
förbättringsinsatser. Regeringen har i budgetpropositionen för 2006 föreslagit en
satsning för implementering av nya regler för kvalitetsredovisningar och individuella utvecklingsplaner, insatser för att stärka elevernas baskunskaper liksom särskilda
insatser för språkutveckling för elever med utländsk bakgrund. Regeringen avser
också att ta initiativ till en översyn av hur nuvarande mål- och uppföljningssystemet
med målnivåer och nationella prov kan stärkas och utvecklas, vilket förutses innebära att kursplanerna för grundskolan ses över.
Skolverket erfar att det på skol- och kommunnivå fortfarande ofta brister när det
gäller analys av verksamhetens resultat, och att kunskapsuppföljning i de tidigare
skolåren förekommer alltför sparsamt. Skolverkets utbildningsinspektion liksom en
aktuell kartläggning visar på brister i huvudmännens kvalitetsredovisningar. Kommunerna redovisar sällan en samlad bild av alla de skolformer kommunen ansvarar
för och analys av resultat och åtgärdsförslag saknas ofta. Antalet kommuner som
upprättat en kvalitetsredovisning har minskat något jämfört med 2001. Regeringen
har ändrat förordningen för kvalitetsredovisning så att den sedan 15 augusti 2005
bl.a. förtydligar att arbetet med kvalitetsredovisning skall främja kommuners och
verksamheters kvalitetsarbete.
För att uppfylla läroplanens demokratimål och för att öka elevernas ansvarstagande
för sina studier skall de involveras och aktivt delta i utformningen av undervisningen, något huvudmän och rektorer uppmanades stödja. Elever har ett visst inflytande över utbildningen men det begränsas ofta till ”hur”-frågor, inte vad undervisningen skall innehålla. Den förändrade kvalitetsredovisningsförordningen föreskriver att lärare, övrig personal och elever skall medverka i utarbetandet av kvalitetsredovisningen vilket bedöms öka elevernas inflytande.
Myndigheten för skolutveckling har fått i uppdrag att redovisa insatser för att stödja kommuners och skolors arbete mot kränkande behandling samt dessas arbete
med normer och demokratifostran.
Obligatorisk särskola

Skolverket konstaterade att det behövs insatser för att öka huvudmäns och rektorers kännedom om de författningar som styr särskolans verksamhet. Resultatet av
utbildningsinspektionen 2004 visar att kunskaperna om lagar och regler är otillräckliga. Myndigheten för skolutveckling har regeringens uppdrag att utveckla innehåll
och form för rektorsutbildningen i syfte att öka dess effektivitet, och beakta den
utveckling av rektors ansvar som föreslås i förslaget till ny skollag.
Gymnasieskola

För att öka andelen lärare i gymnasieskolan som har en pedagogisk högskoleutbildning har riksdagen på regeringens förslag beslutat att satsa motsvarande 1 000 platser inom den särskilda lärarutbildningen inriktad mot obehöriga yrkeslärare inom
gymnasieskolan.
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I lägesbedömningen 2004 underströks att handledningen av elever vid projektarbetet måste förbättras så att bedömningen av projektarbetet kan ske utifrån ett brett
underlag. Enligt Skolverkets inspektion har flertalet skolor nu fått igång rutinerna
för elevernas genomförande av projektarbetet, men det förekommer att det saknas
handledare i skolor.
Skolverket betonade att huvudmän och rektorer måste tillse att stödet till elever
inte begränsas till vissa ämnen eller kurser så att elevens möjlighet att fullfölja utbildningen med godkända kursbetyg inte äventyras. Skolverkets konstaterar att det
är alltför vanligt att skolor endast ger särskilt stöd i vissa ämnen, oftast kärnämneskurser som svenska, engelska och matematik.
Vuxenutbildning
Komvux

I lägesbedömningen 2004 betonades vikten av att den fortsatta utvecklingen av
vuxenutbildningen och tillgången till utbildning bevakas och stöds så att satsningen
på utvecklad infrastruktur inte går förlorad. Många kommuner har nu många verksamheter inom vuxenutbildningen med en hög grad av flexibilitet, och de flexibla
inslagen har ökat över tid. Det riktade statsbidraget för utbildning av vuxna behålls
i ytterligare tre år och statens styrning av vuxenutbildningen ses över.
Skolverket drog slutsatsen att vuxenutbildningen behöver ges en tydligare styrning,
dess roll för tillväxten behöver tydliggöras och resultatet av vuxenutbildningen behöver följas upp av kommunerna. För att skapa bättre förutsättningar för uppföljning på den nationella nivån har regeringen givit Skolverket i uppdrag att lämna
förslag på en anpassning av det nationella uppföljningssystemet avseende det offentliga skolväsendet för vuxna till vuxenutbildningens vidgade uppdrag.
En stor andel av eleverna i grundläggande vuxenutbildning är utlandsfödda. Skolverkets slutsats var att målen för och information om utbildningen borde översättas
till de vanligaste invandrar-/användarspråken för att öka kännedomen om målen
för utbildningen i grundläggande vuxenutbildning. Situationen verkar inte ha förbättrats, det är sällan information om utbildningen finns tillgänglig på andra språk
än svenska.
Sfi

Skolverket lyfte fram att även målen för och information om sfi-utbildningen bör
översättas till de vanligaste invandrar-/användarspråken, något som inte gjorts i
någon större omfattning i kommunerna. Det förekommer enligt utbildningsinspektionen att studerande inom sfi inte känner till målen för utbildningen. Skolverket
avser att under 2005/2006 översätta och tillhandahålla målen samt information om
sfi-utbildningen till de vanligaste invandrar-/användarspråken.
Särvux

Carlbeck-kommittén har föreslagit att samverkan mellan kommuner och folkbildningen bör öka, ett förslag Skolverket ställde sig bakom. Skolverket anser även att
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deltagare i särvux skall ha en individuell studieplan vilket lyftes fram i lägesbedömningen. Kommitténs förslag bereds för närvarande inom regeringskansliet.
Lärartillgång, lärares och rektorers utbildning och kompetens

I lägesbedömningen 2004 framhöll Skolverket att alla lärare och rektorer måste av
stat och kommun ges en relevant utbildning och få kontinuerlig utbildning i författningar som styr skolan. Den statliga rektorsutbildningen bör svara för att alla
deltagare får utbildning i frågor som rör myndighetsutövning inom skolans område
och skoljuridik i synnerhet
I regeringens förslag till ny skollag anges att huvudmannen skall se till att personalen ges möjligheter till kompetensutveckling så att de har nödvändiga insikter i de
föreskrifter som gäller för skolväsendet. I motiven framförs vikten av att huvudmannen uppfyller sitt ansvar för att all personal får nödvändig och kontinuerlig
kompetensutveckling för att kvaliteten i utbildningen skall kunna upprätthållas. En
översyn av den statliga rektorsutbildningen som MSU ansvarar för pågår.
Bedömning och betygssättning

I utkastet till lagrådsremiss med förslag till en ny skollag m.m. (U2000/5584/S)
föreslås att rektors ansvar att verka för att betygssättningen sker i enlighet med lag
och andra författningar skall förtydligas genom en särskild bestämmelse i skollagen.
I förslaget preciseras huvudmannens ansvar för att systematiskt planera, följa upp
och utvärdera sin verksamhet och att huvudmannen skall se till att erforderliga åtgärder vidtas om det framkommer brister i verksamheten. Enligt förslaget skall
huvudmannen se till att personalen ges möjligheter till kompetensutveckling så att
de har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet.
Skolverket underströk att huvudmän och rektorer inom ramen för ansvaret för de
anställdas kompetensutveckling bör sörja för att kännedomen är god om läro- och
kursplaner och författningarnas krav i frågor som rör bedömning och betygssättning, särskilt vad gäller lärare utan pedagogisk högskoleexamen. I förslaget till ny
skollag poängteras att det i rektors ansvar särskilt ingår att beakta obehöriga, oerfarna och nyanställda lärares behov av stöd för att kunna sätta rättvisa och likvärdiga betyg.
Skolverket påtalade att lärarutbildningarna samt den statliga rektorsutbildningen
måste ta ansvar för att de som genomgått utbildningarna har kompetens att hantera
betygssystemet. Högskoleverkets utvärdering av kvaliteten i landets lärarutbildningar (mars 2005) visade att en del av utbildningarna inte behandlar centrala kunskapsområden såsom kunskapsbedömning och betygssättning. Lärosätena rekommenderades att se över utbildningen så att den inrymmer sådana väsentliga moment
i tillräcklig omfattning och regeringen rekommenderades att i examensordningen
tydliggöra innehållet i det allmänna utbildningsområdet.
Den 1 juli 2005 ändrades examensordningen för lärarexamen så att det nu anges att
man för att få lärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans senare
år och i gymnasieskolan skall ha fördjupad kunskap i att analysera och bedöma
elevers kunskapsutveckling samt ha god kunskap i betygssättning.
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