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Skolverkets lägesbedömning 2006
Förskola, skola och vuxenutbildning

Förord
Skolverket har enligt regleringsbrevet för 2006 uppdrag att redovisa en samlad
bedömning av utvecklingen inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
barn- och ungdomsutbildning samt vuxnas lärande. Skolverket skall även
lämna förslag till åtgärder utifrån de bedömningar som görs. Syftet med lägesbedömningen är att ge regeringen ett samlat faktabaserat underlag för beslut
om utbildningspolitiska åtgärder. Lägesbedömningen skall också stimulera
till diskussioner i kommuner och skolor om hur verksamhetens kvalitet och
resultat kan utvecklas. Uppdraget har inte omfattat bedömning av kostnadskonsekvenser av föreslagna åtgärder.
Regeringsuppdraget omfattar även fördjupade analyser av kommuners
kvalitetsredovisning, huvudmännens åtgärder för att tillgodose sina behov av
lärarkompetens, skolbibliotekens pedagogiska roll, skolors arbete med läs-,
skriv- och matematikinlärning samt funktionshindrades utbildning.
Lägesbedömningen bygger främst på Skolverkets uppföljningsinformation,
utvärderingar och resultat från utbildningsinspektionen men även på andra
aktörers studier och på forskningsresultat.
Rapporten har utarbetats av undervisningsråden Silja Jundin (projektledare), Erik Bergeå, Birgitta Henecke, Kerstin Hilding Lundström, Gunilla
Olsson, Birgit Skjönberg, Britt-Inger Stoltz och Lars Ullén.

Stockholm den 31 oktober 2006
Per Thullberg 		
Generaldirektör
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1. Inledning
Det övergripande målet för utbildningspolitiken är att Sverige skall vara en
ledande kunskapsnation som präglas av hög kvalitet och livslångt lärande
för tillväxt och rättvisa. Enligt skollagen skall tillgången till utbildning i det
offentliga skolväsendet vara lika för barn, elever och vuxenstuderande, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden.
Inom EU har Sverige tillsammans med övriga länder enats om tre övergripande strategiska mål för de europeiska utbildningssystemen: ökad kvalitet och
effektivitet, enklare tillträde för alla samt ökad öppenhet mot omvärlden.
I denna rapport redovisar Skolverket, i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 2006 (U2005/9498/BIA) en samlad bedömning av utvecklingen
inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen och vuxnas lärande. Bedömningen rymmer en fördjupad analys av
områden som verket bedömer särskilt angelägna mot bakgrund av den uppföljning, utvärdering och utbildningsinspektion som genomförts sedan föregående
samlade bedömning. I redovisningen har ett jämställdhetsperspektiv beaktats.
I uppdraget anges att Skolverket särskilt skall belysa följande områden:
huvudmännens kvalitetsredovisningar utifrån hur de uppfyller kraven i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m., samt
hur de i övrigt bedriver sitt systematiska kvalitetsarbete. Skolverket skall vidare
redovisa sin bedömning av skolornas arbete med att följa upp elevernas språk-,
läs- och skrivutveckling samt kunskapsutveckling i matematik – särskilt i de
lägre åldrarna, huvudmännens åtgärder för att tillgodose sina behov av lärarkompetens samt orsaker till variationer i resultat mellan olika skolor, program
i gymnasieskolan, grupper av elever utifrån kön och social bakgrund samt
utländsk respektive svensk bakgrund i grund- och gymnasieskolan.
Vidare skall skolbibliotekens roll i det pedagogiska arbetet uppmärksammas
utifrån en granskning av hur kommunerna lever upp till sitt lagstadgade ansvar
beträffande skolbiblioteken och hur dessa används för att stärka elevernas
lärande. Skolverket skall också inom ramen för myndighetens sektorsansvar
för handikappfrågor redovisa erfarenheter och slutsatser kring villkoren för
funktionshindrades utbildning.
I enlighet med uppdraget riktas redovisningen med åtgärdsförslag både till
regeringen och till huvudmanna- och verksamhetsnivån.
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2. S
 lutsatser och åtgärder
för ökad måluppfyllelse
I årets lägesbedömning har Skolverket framför allt identifierat två förbättringsområden som är gemensamma för förskola, skola och vuxenutbildning. Det
behövs omfattande satsningar på kompetensutveckling av lärare och rektorer
och möjligheterna för elever att få stöd för att nå målen måste öka.
Andelen elever som inte når målen i grundskolan och gymnasieskolan har
legat på ungefär samma nivå de senaste fem åren. För att fler elever skall kunna
nå målen för utbildningen genom en utvecklad pedagogik och för att elevernas rätt till en rättvis och likvärdig bedömning skall kunna garanteras är det
viktigt att fler med lärarexamen anställs i grund- och gymnasieskolan. Lärare
utan pedagogisk lärarexamen och ämneskompetens har inte ersatts eller kompetensutvecklats i förväntad takt. Under de senaste åren har en svagt positiv
utveckling skett när det gäller lärarkompetensen i grundskolan i meningen att
en något större andel lärare i grundskolan har lärarexamen. I gymnasieskolan
minskar fortfarande andelen lärare med lärarexamen.
För att barn tidigt skall få så bra stöd i sin utveckling som möjligt är det
viktigt att lärarutbildningen dimensioneras så att kommunerna kan anställa
utbildade förskollärare och fritidspedagoger till förskolan och fritidshemmen.
En förutsättning för att kunna utveckla det tidiga stödet i förskola och fritidshem är att barngruppernas storlek minskas.
Lärarutbildning och kompetensutveckling ger lärare självförtroende och
tilltro till sin kompetens vilket är grundläggande för att kunna ge eleverna ett
gott stöd. Lärare med god kompetens har större möjlighet att variera undervisningssätt och att anpassa undervisningen till olika elevgrupper och olika behov
hos elever. Elevers lärande beror till stor del på lärares förmåga att intressera
och motivera eleverna. Det är därför av vikt att öka lärares självtillit genom
kompetensutveckling som stärker lärares ämneskunskaper och insikt i pedagogiska metoder.
Stat, huvudmän och rektorer måste ta ett större ansvar vad gäller befintliga
lärares kompetensutveckling, så att lärarna är lärarutbildade och utbildade i
sina undervisningsämnen. Lärare måste ha ett sådant innehåll i sin utbildning
och kompetensutveckling att de har och känner kompetens att undervisa även
elever med svårigheter i sitt lärande och elever med olika kulturell och social
bakgrund. Alla lärare behöver kompetensutveckling. För att nå ökad måluppfyllelse och för att öka likvärdigheten bör rektor regelbundet följa upp lärarnas
arbete för att kunna stödja och stimulera dem. Det är också viktigt att rektorn
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skaffar sig en tydlig bild av skolans resultat och hur det utvecklas.
Det är angeläget att kraven på lärares pedagogiska kompetens och ämneskompetens preciseras så att det blir tydligt vad begreppet behörig lärare står
för. Det är också angeläget att alla nytillträdda rektorer genomgår en obligatorisk rektorsutbildning, att rektorer får möjlighet till kompetensutveckling och
att rektorerna ges förutsättningar att vara pedagogiska ledare.
För att andelen elever som når målen skall kunna öka behöver också elever
med utländsk bakgrund, genom en effektiv svenskundervisning och vid behov
studiehandledning på modersmålet, ges ökade förutsättningar att nå målen för
utbildningen. För att vara ett stöd för elever med utländsk bakgrund behöver
modersmålsundervisningen knytas närmare till ämnesundervisningen. Tidigt
stöd byggt på systematisk kunskapsuppföljning och analys av elevers styrkor
och eventuella svagheter liksom insatser för ökad studiero är också avgörande
för ökad måluppfyllelse.
Trots de många utbildningsvarianterna som finns för ungdomar står många
utanför den reguljära gymnasieutbildningen, antingen på grund av att de saknar
behörighet till gymnasiestudier eller inte är motiverade för studier, trots att de
saknar annan sysselsättning. Sammantaget finns ca 50 000 ungdomar i åldern
16-19 år som gymnasieutbildningen inte är ett tillräckligt bra alternativ för.
Även i grundskolan står många elever periodvis utan undervisning. Skolverkets tillsyn visar att elever i grundskolan inte alltid får sin rätt till utbildning
tillgodosedd. Förutom att elever periodvis är hemma har det blivit allt vanligare att elever i behov av särskilt stöd samlas i särskilda grupper eller särskilda
skolor i kommunerna. Principen i skollagstiftningen är att barn i första hand
skall ges stöd inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Verksamheten i
grundskolan skall organiseras så att eleverna i huvudsak har en sammanhållen
och gemensam studiegång. Alla elever skall i största möjliga mån undervisas
tillsammans. Även om det är nödvändigt att ibland frångå denna grundprincip
är det väsentligt att det då sker med en genomtänkt pedagogisk planering och
utvärdering. Det är oroande att så ofta inte är fallet.
Skolan skall ha och har också en kompensatorisk funktion. Skolan är oerhört viktig för många elever. I många skolor pågår omfattande arbete med att
utveckla skolans kvalitet med utgångspunkt i dessa elevers behov.
Uppgifter om resultat och resurser på kommun- och skolnivå finns på
www.skolverket.se
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2.1 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 av och ansvar för barn.

Förskoleverksamhet
Reformerna inom förskoleverksamheten som genomförts de senaste åren har
fått betydande effekter. Andelen barn i förskola har ökat varje år sedan 2000.
Arbetslösa och föräldralediga föräldrar har fått möjlighet att låta sina barn gå
i förskola. Betydelsen av föräldrarnas utbildningsbakgrund och ursprung har
minskat avsevärt för barnens deltagande sedan 1999.
Bland flertalet förskollärare är medvetenheten hög om förskolans uppdrag.
Förskollärarnas syn på barns lärande och utveckling speglar i stort det synsätt
som uttrycks i läroplanen om helhet, allsidighet och saklighet i den pedagogiska verksamheten.
Behovet av personal i förskolan kommer att öka under flera år framöver. Samtidigt har Skolverket sett att kommunerna inte lyckas rekrytera utbildad personal. Kommunerna kan inte förverkliga sina ambitioner för förskoleverksamheten
därför att det inte finns personal med pedagogisk högskoleexamen att tillgå.
De stora barngrupperna finns kvar i förskolan. Gruppstorlekarna har i stort
sett inte förändrats sedan 2002 och ligger på en hög nivå, i genomsnitt 17 barn
per grupp. Många barn missgynnas av de stora barngrupperna. Framför allt
små barn och barn i behov av särskilt stöd samt barn med annat modersmål
och barn från socioekonomiskt mindre gynnade grupper vinner på att vistas i
mindre barngrupper. Stora barngrupper medför dessutom ökad stress hos både
barn och personal. Skolverket tog våren 2005 fram allmänna råd för kvalitet
i förskolan vilka förutsätts leda till en positiv utveckling av verksamheternas
kvalitet, bl a vad gäller gruppstorleken. Skolverket har i olika sammanhang
framhållit vikten av att bristerna i regleringen och tillsynen av förskolebarnens
hälsa och säkerhet behöver åtgärdas.1
Skolbarnsomsorg
Fritidshemmens uppgift är att komplettera skolan och att ge barn en meningsfull
fritid och stöd i utvecklingen. Det finns fritidshem som har en väl genomtänkt
och varierad verksamhet som är anpassad efter barnens behov, ålder, intressen
och erfarenheter. Men på andra håll är verksamheten torftig och ensidig.
Skolbarnsomsorgen planeras i regel inte som ett komplement till skolans verk1) Skolverket (2006) Skolverkets yttrande över betänkandet Bättre arbetsmiljöregler (SOU 2006:44),
dnr 2006:2157
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samhet på annat sätt än att barnen får mycket fria aktiviteter. I vissa fall beror det
på att fritidshemspersonalen haft en stor del av sin arbetstid förlagd i skolan och
därför inte haft tid att planera fritidshemmets eftermiddagsverksamhet.
Gruppstorlekarna har slutat att öka i fritidshemmen, men grupperna är fortfarande stora. Hösten 2005 fanns det i genomsnitt drygt 30 barn per avdelning.
Variationerna mellan kommunerna är mycket stora. Den genomsnittliga gruppstorleken kan vara fem gånger så stor i en kommun som i en annan.
Skolbarnsomsorgen finns sällan med i kommunernas måldokument eller i
kvalitetsredovisningar.
Skolverket kommer att besluta om nya allmänna råd för fritidshem i början av
år 2007. Skolverket planerar för implementeringen av de nya allmänna råden.

2.2 Barn- och ungdomsutbildning
Mål för utbildningspolitiken: Öka andelen elever som når målen för utbildningen.

Förskoleklass
Enligt skollagen skall utbildningen i förskoleklassen stimulera varje barns
utveckling och lärande samt ligga till grund för fortsatt skolgång. Inspektionen
har bedömt att flertalet verksamheter lever upp till dessa krav på ett bra sätt.
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. På
de flesta skolor ligger verksamhetens tyngdpunkt mellan förskolans pedagogik
och grundskolans.
Som Skolverket påpekat i tidigare lägesbedömningar är personal med
pedagogisk högskoleutbildning viktig för att aktiviteterna inom förskoleklassen skall bli mer planerade, målstyrda och differentierade. Den totala andelen
lärare med pedagogisk högskoleexamen var relativt hög i kommunala förskoleklasser 2005 men betydligt lägre i fristående förskoleklasser.
Även om andelen barn i förskoleklass med annat modersmål än svenska
har legat fast har andelen barn som får modersmålsstöd fortsatt att öka. Till
skillnad från förskoleverksamhet och grundskola finns i förskoleklassen ingen
reglering av modersmålsundervisning.
Grundskola
Skolans uppdrag är att ge eleverna goda förutsättningar att nå målen för utbildningen. Andelen elever som inte når grundskolans mål har legat på ungefär
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samma nivå de senaste fem åren. I arbetet med att öka andelen elever som når
målen bör man uppmärksamma elevers olika förutsättningar beroende på deras
hemförhållanden. Barn och ungdomar med utländsk bakgrund bör ges bättre
möjligheter att bli en del av det svenska samhället. Skolan har här en mycket viktig roll. Elever som inte har svenska som modersmål måste ges möjligheter till en
effektiv svenskundervisning så att de så snabbt som möjligt kan tillgodogöra sig
undervisningen i andra ämnen. För att stödja dessa elever behöver modersmålsundervisningen i högre utsträckning knytas närmare till ämnesundervisningen.
En nationell uppföljning och utvärdering av frågor som rör språkutveckling för
elever med utländsk bakgrund är angelägen. En annan förutsättning är att tillse
en långsiktig personalförsörjning i form av god lärarkompetens i de kommuner
och skolor där det finns en stor andel utlandsfödda elever.
Inspektionsresultaten visar en splittrad bild avseende elevers rätt till särskilt
stöd och individanpassning. Det finns i allmänhet goda rutiner för att kartlägga elever i behov av särskilt stöd medan det däremot finns brister i insatser
för att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. Enligt inspektionsrapporterna
är det inte ovanligt att det brister i samsyn på skolorna och i kommunen kring
vad som menas med elever i behov av särskilt stöd, när eleven anses vara i
sådant behov av särskilt stöd att åtgärdsprogram skall upprättas och om hur
resurserna skall användas.
En slutsats som Skolverket drar av de ärenden som inkommit till verket är
att skolor sällan lyfter frågor som rör elevens rätt till utbildning till den kommunala nivån. Det är viktigt att det finns rutiner på huvudmannanivå som
ger rektor stöd och hjälp i svåra elevärenden.
Skolverket bedömer att både stat, huvudman och verksamheter behöver
utvidga och fördjupa kunskaperna om hur individanpassning, stöd och särskilt
stöd till elever kan förbättras.
Inspektionen visar att det finns brister i huvudmännens och skolors uppföljning av elevers kunskaper. Den mer systematiska uppföljningen inskränker
sig oftast till att endast omfatta ämnena svenska, engelska och matematik.
Kvaliteten och rättssäkerheten i bedömningen och betygssättningen är beroende av att kunskaper värderas enligt en gemensam tolkning av de nationella
målen och kriterierna utifrån ett brett bedömningsunderlag. Det är av vikt
att huvudmannen som ansvarig för en likvärdig utbildning har kunskap om
skolors måluppfyllelse och vilka förutsättningar som skolor arbetar under samt
skapar förutsättningar för en likvärdig betygssättning.
Skolverket har gjort bedömningen att det på nationell nivå saknas en systematisk verksamhet vars primära syfte och metodik är inriktad på nationell
bedömning av elevers kunskapsresultat och hur dessa utvecklas över tid.
En annan bedömning är att de nationella målen i årskurs 5 för samtliga
ämnen bör få ökat fokus och uppmärksamhet. Ett sätt som bör prövas är att
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införa bestämmelser om obligatoriska skriftliga omdömen i årskurs 5.
Studien av skolors arbete med elevers språkutveckling visar att det före
kommer en mängd olika aktiviteter inom detta område och att elevers språk
inlärning fokuserats och prioriterats ute i kommuner och skolor. Matematikundervisningen tycks inte vara lika varierad som läs- och skrivundervisningen
och undervisningen blir alltmer läromedelsbaserad ju äldre eleverna blir. Inom
båda områdena används diagnoser och screenings regelbundet. Resultaten från
dessa används dock sällan som grund för generella åtgärder och förbättring av
undervisningen. Det tycks saknas insatser för uppföljning och utvärdering av
vilken typ av undervisning som ger de bästa effekterna.
Studier har visat på betydelsen av lärares kompetens och engagemang för
elevers studieresultat. Även rektorernas engagemang att på olika sätt följa
upp lärares arbete har betydelse för lärarens arbetssituation. Studier har visat
att rektor i alltför liten utsträckning följer upp och utvärderar lärares arbete
och resultat. Rektor har ansvaret för skolans resultat och bör därför i högre
utsträckning verka för att de nationella målen nås.
Arbetsmiljön för elever har en stor betydelse för hur deras arbete kan
bedrivas effektivt och med bra kvalitet. Flera undersökningar och studier har
visat att det inte sällan förekommer störningar och oro i klassrummet. Lärares
förhållningssätt till enskilda elever och elever i grupp är den enskilt viktigaste
faktorn för att få en stimulerande och effektiv undervisning. Detta förutsätter
arbetsro, respekt och tillit mellan elever och mellan elever och lärare. En annan
aspekt av arbetsmiljö är hur skolor och lärare organiserar undervisningen för
att undvika stress hos eleverna. Flera studier pekar på att stress utgör ett betydande inslag i elevers skolarbete. Eleverna uppger att tidsbrist är den främsta
orsaken till stress. Tidsbrist kan vara en följd av att undervisningstiden inte
kan utnyttjas effektivt.
Det finns oklarheter beträffande ansvarsfördelningen av tillsynen av den
fysiska och den psykosociala miljön i skolorna. Skolverket anser att tillsyns
ansvaret för den psykosociala miljön bör regleras i skollagen.

Obligatorisk särskola
Det finns brister när det gäller särskoleelevernas och deras föräldrars kännedom
om målen för utbildningen. Det framkommer också att kopplingen mellan
undervisningen och de nationella målen ofta är otydlig. Kurserna integreras
och tematiseras utifrån ett individperspektiv, främst utifrån vad eleven bedöms
behöva i framtiden. Det är av stor vikt att elever och föräldrar görs medvetna
om att eleverna utifrån sina förutsättningar arbetar mot nationellt uppställda
mål i olika ämnen.
Det finns en osäkerhet om huruvida åtgärdsprogram skall upprättas även för
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elever i särskolan. Även om de individuella utvecklingsplanerna är utarbetade
utifrån varje elevs behov kan de inte ersätta ett åtgärdsprogram med stödinsatser, vem som skall göra vad och hur arbetet skall följas upp och utvärderas.
Skolorna måste skaffa rutiner för att identifiera elever i behov av särskilt stöd
även i den obligatoriska särskolan.
Kvalitetsredovisningar saknas ofta för särskolans verksamhet, såväl på kommunal nivå som på skolnivå. Om en kvalitetsredovisning för skolformen ändå
finns är innehållet oftast beskrivande, medan måluppfyllelse i relationen till
nationella mål saknas. För att stärka kvaliteten i särskolan skall skolors och
kommuners systematiska kvalitetsarbete även omfattar dessa skolformer.

Gymnasieskola
Lägesbedömningen år 2006 uppmärksammar bland annat de organisatoriska
förutsättningarna för 16-19-åringarnas utbildning och utvecklingen under en
5- till 10-årsperiod. Två tydliga tendenser framträder, dels att gymnasieutbildningen är alltmer tillgänglig och varierad genom att antalet fristående skolor
ökar, med, ett mycket stort antal utbildningsvarianter, dels att studietiden blir
längre än tre år för ett ökande antal elever i gymnasieåldern.
Gymnasieskolorna har ökat i antal under den senaste 5-årsperioden med
närmare 22 procent till 795. Merparten av ökningen står de fristående skolorna för. De fristående gymnasieskolorna har som regel ett begränsat antal
elever och ett fåtal utbildningsprogram. Dessa har en motsvarighet i ett
nationellt program men oftast med en särskild profil. Även de kommunala
huvudmännen fortsätter att söka vägar för att bredda sitt utbud inom ramarna
för nationella och, alltmer, specialutformade program. Vidare söker kommuner delvis nya sätt att genomföra utbildning, t.ex. genom samarbete över
kommungränser eller med fristående huvudmän eller genom entreprenader.
Konkurrens om elever är en realitet även om antalet ungdomar i gymnasieåldern under en följd av år ökar och fortsätter att öka de närmaste åren. Kommunernas ambitioner då de utvecklar och organiserar gymnasieutbildning är i
många fall också att motivera 16-20-åringarna för gymnasiestudier.
Utvecklingen har lett till att läsåret 2005/06 andelen elever som följer ett
nationellt program minskat till 70 procent, att jämföra med 92 procent för tio
år sedan.
Trots de många utbildningsvarianterna finns ungdomar som står utanför
den reguljära utbildningen i form av nationella program eller motsvarande,
antingen på grund av att de saknar behörighet till gymnasiestudier eller inte är
motiverade för studier, trots att de saknar annan sysselsättning. En relativt stor
grupp 16-20-åringar rör sig mellan olika aktiviteter som kommunerna erbjuder inom ramen för det kommunala uppföljningsansvaret, med olika former
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av gymnasieutbildning, praktik och arbetsmarknadsåtgärder. Det innebär
att det finns en relativt stor grupp ungdomar 16-20 år som har mycket svårt
att skaffa sig meriter inom gymnasieutbildningens ram eftersom de inte är
motiverade för studier. Skolverket beräknar denna grupp av 16-20-åringarna
till drygt 32 000 personer. Till detta kan läggas de som av motsvarande skäl
studerar på individuella program inom gymnasieskolan. I den senare gruppen
finns ungdomar som är inriktade mot en viss gymnasieutbildning så snart de
kompletterat grundskolan (PRIV) och en grupp som utgörs av nyanlända från
andra länder (IVIK). Sammantaget finns ca 50 000 ungdomar i åldern16-19
år som gymnasieutbildningen inte är ett tillräckligt bra alternativ för.
Könsuppdelningen på olika utbildningsvägar har minskat i och med reformerna på 1990-talet, framför allt på den naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga utbildningen som har allra flest elever. En motsatt tendens finns
också, nämligen att utbildningsvarianter blir mer könssegregerade. Kvinnor
når i genomsnitt bättre betygsresultat medan särskilt män med utländsk bakgrund tenderar att inte fullfölja studierna i lika hög grad som andra. Samtidigt
som skolorna gör stora ansträngningar för att tillgodose elevernas val och
behov av stöd tycks stödinsatserna inte räcka.
Den ökande mångfalden och den alltmer individualiserade utbildningen
inom gymnasieskolan riskerar att skapa problem, dels för elever som har svårt
att hantera alla valsituationer, dels för avnämare. Det blir exempelvis mer
komplicerat att bedöma betygens meritvärde, både på arbetsplatser och i högre
utbildning. Att en ökande andel lärare inte har en lärarutbildning är också
problematiskt i detta perspektiv eftersom de saknar kunskaper om inom vilka
ramar de använder sina specifika kunskaper i ett ämnes- eller yrkesområde.
Motsvarande problem kan komma att öka om utbildning alltmer läggs ut på
entreprenad eller t.ex. i lärlingsutbildning där arbetsplatsernas handledare har
behov av viss utbildning om sitt uppdrag och ansvar.
År 2005 var den största kostnadsposten den för undervisningen, dvs. i
huvudsak kostnad för lärare och personalens kompetensutveckling. Samtidigt
saknade ungefär var fjärde lärare i gymnasieskolan en lärarutbildning. Situationen har försämrats mellan 2004/05 och 2005/06. De fristående gymnasieskolorna hade betydligt högre andel lärare utan lärarutbildning än de kommunala.
Även om många som undervisar i gymnasieskolan saknar lärarexamen har
en övervägande del en relativt lång eftergymnasial utbildning. Undantag är
lärare i yrkesämnen, av vilka knappt en tredjedel enbart har en gymnasial
utbildning bakom sig. Orsaker till att andelen lärare som saknar lärarexamen
ökar kan i varje fall delvis bero på att gymnasieskolorna erbjuder alltmer specialinriktade utbildningar som kräver andra kunskaper än de som universitet och
lärarutbildningar erbjuder. Behoven av kompetensutveckling för lärare som
saknar adekvat utbildning behöver tillgodoses av huvudmännen.
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Gymnasieutbildningens måluppfyllelse i betydelsen hur många elever som
lämnar skolan med ett slutbetyg inom den tid som avsetts är otillfredsställande och dessutom relativt stabil över tid, nämligen två tredjedelar av en
nybörjarkull. Ytterligare 7-8 procent når målen med ett års längre studietid.
Skäl för en längre studietid är framför allt att grundskoleutbildningen behöver
kompletteras för att eleven skall bli behörig att tas emot i gymnasieskolan. För
många orsakas också en längre studietid av att eleven byter program/studieväg
inom gymnasieskolan. Det i sin tur kan ha många orsaker, bland dessa motivationen för utbildningen men även önskan att maximera den genomsnittliga
betygspoängen för att komma in på en attraktiv högre utbildning. Tendensen
att byta studieväg har ökat under en 5-årsperiod. Cirka 12 procent av nybörjarna år 2004 fanns ett år senare på ett annat program. Bortsett från byten från
individuellt program till nationella program vilket är syftet med individuellt
program, var byten relativt vanliga bland elever på naturvetenskapligt och
samhällsvetenskapligt program i kommunala skolor.
Den genomsnittliga betygspoängen i slutbetygen läsåret 2004/05 i hela
gymnasieskolan var 14,1, samma som föregående år. Högst poäng fanns i
slutbetygen från naturvetenskaplig utbildning där det var över 16. Skillnaderna
var stora i genomsnittspoängen i slutbetyg från de olika kommunerna.
Nio av tio elever som avslutade gymnasieskolan med ett slutbetyg, efter tre
eller fler studieår, hade grundläggande behörighet till högskolestudier. Direkt
övergången till högskolan ökade något bland elever som avslutade gymnasie
studierna i början av 2000-talet. Ungefär var femte går vidare direkt till
högskolestudier efter gymnasieskolan. Avnämarna i arbetslivet är relativt nöjda
med gymnasieelevernas kunskaper och förmågor medan avnämare i högskoleutbildningen är delvis mindre nöjda.
Det finns således utrymme att förbättra måluppfyllelsen i olika avseenden.

Gymnasiesärskola
Det är av stor vikt att elever i gymnasiesärskolan görs medvetna om att de utifrån sina förutsättningar arbetar mot nationellt uppställda mål i olika ämnen.
Skolverket betonar också vikten av kunskapsutmaningar i gymnasiesärskolan.
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2.3 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 det systematiska kvalitetsarbetet baserat på kunskapsuppföljning bör i
många kommuner utvecklas.
De nuvarande studiestödsreglerna är svårförenliga med den ökande flexibiliteten inom vuxnas lärande. CSN kommer att i särskild ordning peka på
olika möjliga inriktningar för att göra studiestödsreglerna i högre utsträckning
kompatibla med möjligheten till individanpassning inom vuxenutbildningen.
Förutom vägledning om studierna bör vägledningen också omfatta studiefinansieringen. Effekten kan på sikt bli bättre studieresultat och färre studieavbrott samt färre ändringar av studiestödsbeslut.
I det uppdrag till Skolverket som gäller att ta fram en ny kursplan för sfi,
flyttas alfabetiseringen från den grundläggande vuxenutbildningen, Svenska
som andraspråk, till sfi. Skolverket bedömer att alfabetisering även bör finnas
kvar inom grundläggande vuxenutbildning, då det dels finns studerande med
svenska som modersmål som behöver grundläggande kunskaper, dels lågutbildade, studieovana invandrare som efter ett antal år kanske återkommer till
studier inom grundläggande vuxenutbildning och som inte praktiserat sina
läs- och skrivkunskaper, bl.a. därför att de inte hunnit få dem automatiserade.
Den delen av utbildningen som handlar om alfabetisering bör alltså, med
tanke på målgruppen, finnas tillgänglig såväl inom Svenska som inom Svenska
som andraspråk.
För grundskolan gäller2 att läraren vid betygssättningen får bortse från
enstaka mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. För
gymnasieskolan och vuxenutbildning på gymnasial nivå gäller3 att lärare kan
bortse från enstaka kriterier vid betygssättningen om det föreligger särskilda
skäl. För grundläggande vuxenutbildning saknas motsvarande undantagsbestämmelse. Skolverket anser att det vore önskvärt med en översyn av förordningen om kommunal vuxenutbildning för att möjliggöra motsvarande
undantag vid betygssättning av elever vid den kommunala vuxenutbildningen.
Den kommunala vuxenutbildningen var föremål för en omfattande forskning under 1980-talet, i anslutning till bland annat introduktionen av en
2) Grundskoleförordningen 7 kap. 8§ 3 st
3) 4§ SKOLFS 2000:134
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läroplan för kommunal vuxenutbildning. Sedan dess har komvuxforskningen
minskat och är nu underdimensionerad i jämförelse med annan pedagogisk
forskning. Det saknas bl a forskning om vuxenpedagogik och om effekter av
vuxenutbildning.

Svenskundervisning för invandrare
Svenskundervisning för invandrare vänder sig till personer som har olika
studiemål och som sinsemellan kan vara olika vad gäller t ex utbildningsbakgrund, livs- och yrkeserfarenheter och ålder. Kraven på flexibilitet och anpassning till olika gruppers och individers behov är därför stora. Samverkan mellan
utbildare och andra aktörer, exempelvis arbetsförmedlingen, är angeläget för
att språkutbildningen skall kunna anpassas till kommande behov.
Kompletterande utbildningar
Krav på kvalitetsredovisning för utbildningsanordnarna av kompletterande
utbildningar är inte lika formellt som i de offentliga utbildningsformerna. Det är
viktigt att huvudmännen utvecklar sin förmåga att utvärdera och följa upp sina
utbildningar, även om det inte finns något formellt krav på kvalitetsredovisning.

2.4 Fördjupningsområden
Utbildning för elever med funktionshinder
Huvudresultatet är att skolan, trots en stor medvetenhet på många nivåer om
kravet på en likvärdig utbildning, uppvisar stora brister när det gäller att göra
utbildningen tillgänglig även för funktionshindrade elever. Bristerna framkommer framför allt när det gäller psykosociala funktionshinder. Det finns en
relativt god beredskap för att undanröja fysiska hinder men många elever med
funktionshinder känner sig ändå utanför och försöker anpassa sig till skolan
utan att avvika för mycket. Ofta har de första åren i grundskolan fungerat
relativt väl, men många problem aktualiseras under de sista åren i grundskolan.
En av de svåraste uppgifterna för skolan är att anpassa undervisningen efter
varje elevs förutsättningar – något som är extra viktigt för elever med funktionshinder. Även generella anpassningar som kan vara till nytta för alla elever
bör eftersträvas.
Det är framför allt arbetskulturen vid den enskilda skolan som påverkar
tillgängligheten i en skola. Skillnader i lärarnas och arbetslagets kompetens och
arbetssätt påverkar tillgängligheten i mycket större utsträckning än skillnader
mellan kommuner i den kommunala styrningen.
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Skolpersonal använder oftast inte beteckningen funktionshindrade utan i stället
elever i behov av stöd. Ofta löses dessa behov med små undervisningsgrupper i
grundskolan eller IV-programmet i gymnasiet. En fråga i sammanhanget är om
sådana särskilda lösningar som liten grupp och individuellt program leder till
svårigheter att på sikt ingå i en större samhällsgemenskap. Många elever i den
lilla gruppen känner sig inte heller delaktiga i övriga elevers aktiviteter.
Skolverket har nyligen fått ett uppdrag att genomföra en kartläggning av
förekomsten av diskriminering i form av trakasserier på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt den kommunala vuxenutbildningen. Vidare skall Skolverket följa upp hur lagen om förbud
mot diskriminering tillämpas i de olika skolformerna samt att genomföra en
inventering av elever med funktionshinder i grund- och gymnasieskolan.

Skolbiblioteken
Kunskapsöversikter över forskning4 om skolbibliotekens pedagogiska roll ger
bland annat grund för uppfattningen att biblioteket i skolan har en särskild
potential att höja kvaliteten på elevers lärande, men denna utnyttjas endast i
begränsad omfattning. Detta bekräftas i Skolverkets enkätundersökning från
våren 2006. Det kan finnas många skäl, exempelvis kvaliteten i bokbeståndet
eller annan utrustning, i den biblioteksservice som erbjuds eller i samverkan
mellan personalgrupperna. Det kan även handla om den rådande skolkulturen
eller ledningens prioriteringar. Men det kan också vara så att begreppet skolbibliotek behöver omdefinieras och funktionen som sådan få ett nytt innehåll.
Det finns få studier av vad och hur elever lär via skolbibliotek och svårigheter att identifiera och beskriva detta. Med ökande tal om informationssamhället och dess krav, behov och möjligheter har studier mer gällt elevers
informationssökning än försök att ta reda på hur eleverna förstår innehållet i
informationen och vad de faktiskt lär sig genom sina självständiga arbetsuppgifter, bl.a. via skolbibliotekens resurser. Vad som dock påpekas är att det är
av stor vikt hur de olika personalgrupperna som kan använda skolbibliotekets
resurser – lärare, bibliotekarier, lärarbibliotekarier, assistenter – lyckas i sitt
samspel med varandra och med eleverna.
Enligt forskare överskuggar den läsfrämjande rollen med fokus på skön
litteratur bibliotekets roll som fakta- och informationscentral. Detta trots
att om målen i de senaste läroplanerna lett till fler inslag som temaarbeten,
elevernas ”egen forskning”, fördjupnings- och projektarbeten har ökat behoven
av faktaböcker/facklitteratur och andra typer av informationskällor. En tydlig
4) Skolverket (2003) Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt
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tendens är att ju äldre eleverna är desto fler användningsområden förekommer när det gäller bibliotekets resurser. Trots detta tycks inte de äldre elevernas
användning av biblioteket öka utan tvärtom minska.
Med ändrade kommunikationstekniker och möjligheter att nå information
har helt nya möjligheter öppnats för bibliotekens arbetssätt och verksamhet
jämfört med den tid då bibliotek var ”en ordnad samling av böcker”. Inte
minst är behoven hos elever med olika studieinriktningar, med olika modersmål eller med olika funktionsnedsättningar det som bör ha betydelse för hur
skolbiblioteken – eller en motsvarande funktion – kan och bör fungera.

Huvudmännens åtgärder för att tillgodose
sina behov av lärarkompetens
Ökade ingångslöner för nyanställda har varit ett konkurrensmedel mellan
kommunerna när tillgången på lärare varit mindre än behovet. Annonsering
har av kommunerna bedömts som den viktigast och mest verkningsfulla åtgärden. Mängden utannonserade lärartjänster totalt för årets första fem månader
ökade mellan 2004 och 2005 från ca 15 600 till 16 300. Mest ökade annonseringen efter lärare i förskola och fritidshem.5
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är viktig både som ett led i
lärarutbildningen och som ett rekryteringsverktyg för kommunerna. VFU har
av kommunerna rangordnats näst högst efter annonser som en verkningsfull
rekryteringsåtgärd. VFUns roll i rekryteringen har stärkts betydligt under
de senaste åren. Många kommuners tidigare svaga engagemang för detta
utbildningsinslag hade ofta sin grund i att de inte ansåg sig få ekonomiskt
godtagbara villkor för sitt deltagande. I takt med att man insett betydelsen av
VFU för den egna rekryteringen av lärare har engagemanget ökat. Skolverket
bedömer utvecklingen som mycket positiv eftersom VFUn kan vara ett viktigt
verktyg för att nå en samstämmighet mellan kommunernas behov av lärare och
de lärarstuderandes val av inriktning.
Endast 18 kommuner uppgav 2005 att de såg utbildning av personal som
saknar pedagogisk högskoleutbildning eller har annan utbildning än den som
efterfrågas som en rekryteringsåtgärd. Det förekommer samarbetsprojekt med
distansutbildning mellan lärarutbildning och kommuner i bl a Västra Götalands län där behovet av förskollärare är stort. Även i regionen kring Malmö
har det varit stor brist på förskollärare. En utbildning i samarbete med Malmö
stad har bedrivits för att bredda arbetslösa grundskollärares kompetens till
att omfatta även förskolan. Efter avslutad utbildning har de varit garanterade
heltidsanställning som förskollärare i kommunen. Även andra kommuner har
5) Skolverket (2005) Kommunernas personalförsörjningsprogram för lärare till förskola, fritidshem,
förskoleklass och grundskolans tidigare år. Rapport till regeringen (dnr 2005:1169)
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erbjudit grundskolelärare utbildning för arbete i förskolan. Intresset för denna
utbildning har dock från lärarhåll varit begränsat.
Det är stor risk att det kommer att utbildas för få gymnasielärare i yrkes
ämnen och i praktiskestetiska ämnen och att det utbildas fler än det behövs för
undervisningen inom andra ämnen i gymnasieskolan.

Granskning av kommuners kvalitetsredovisningar
och kvalitetsarbete
Antalet kommuner som upprättat en skriftlig kvalitetsredovisning har ökat
jämfört med tidigare år. 275 av 290 kommuner har upprättat en kvalitetsredovisning för 2005.
Skillnaderna i kvalitetsredovisningarnas innehåll och struktur är fortfarande
stora. Det är tydligt att kraven på en redovisning av all kommunalt bedriven
verksamhet inte fått genomslag. Framförallt gäller det målformuleringar och
bedömning av måluppfyllelsen inom skolbarnsomsorgen och förskoleklassen
men även skolformer som särskolan och vuxenutbildning saknar tydliga redovisningar. En förklaring till att vissa verksamhetsformer som sällan redovisas
och bedöms enligt förordningens krav kan vara att de inte upplevs ha tydliga
nationella mål.
I likhet med föregående års granskning saknas i flertalet av redovisningarna
en samlad analys av den verksamhet som kommunen bedriver och en bedömning om den uppfyller kraven på och målen om en likvärdig skola. I och med
att flera verksamhets- och skolformer saknas i kvalitetsredovisningarna kan den
inte heller användas som information för intressenter. Genom att utgå från
respektive verksamhets- och skolform skulle kvalitetsredovisningarna ge en
betydligt bättre information om kvaliteten i hela den verksamhet som kommunen bedriver. Syftet med kvalitetsredovisningen är ju att få en bild av kvaliteten i respektive verksamhetsform men även att få en samlad bild av kvaliteten
av hela kommunens verksamhet.
Det är viktigt att kommunen värderar och bedömer skolverksamheten
utifrån övergripande krav och mål om tillgång till och likvärdig utbildning.
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. Inspektionen pekar på att det
systematiska kvalitetsarbetet på kommunnivå behöver utvecklas. I kommunernas kvalitetsredovisningar saknas till stor del redovisningar av hur kommunen
bedriver kvalitetsarbetet.
Vid granskningen av kommunernas kvalitetsredovisningar från år 2005 har
Skolverket tagit hänsyn till att förordningen ändrats under året. Ändringen
innebar att från den 15 augusti 2005 omfattas inte bara skolverksamheten
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utan också förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen av förordningens
krav. Kommunerna hade kort tid för att anpassa datainsamling och utvärdering, utbilda sin personal m.m. för att svara upp mot kraven. Kommunerna
hade också behov av att särskilt stödja förskolor och fritidshem så att de kan
utveckla nödvändig kompetens och rutiner för sina redovisningar. Det är
därför inte förvånande att många kvalitetsredovisningar inte bedömts motsvara de nya kraven. Även om få redovisningar uppfyller förordningens krav
har det ändå skett en utveckling av innehållet i kvalitetsredovisningar men det
är fortfarande långt kvar till att de innehåller alla de delar som förordningen
föreskriver.
Skolverket har i juni 2006 gett ut allmänna råd för kvalitetsredovisning.
Under hösten 2006 genomför Myndigheten för skolutveckling i samarbete med
Skolverket konferenser i hela landet för att förbättra kunskaperna om förändringarna och om de allmänna råden. Myndigheten för skolutveckling genomför
också andra insatser för att kvalitetsredovisningen skall utvecklas till och även
uppfattas som ett bra verktyg i den interna styrningen. Samtidigt fortsätter
Skolverket vid utbildningsinspektion att uppmärksamma den lokala styrningen
och kommer i det sammanhanget att ha anledning att återkomma till kvalitetsredovisning som ett styrinstrument i ett mer övergripande perspektiv.

2.6 Å
 tgärder för ökad måluppfyllelse
och likvärdighet
FÖRSLAG TILL REGERINGEN
Lärares och rektorers kompetens
• Behörighetsbestämmelserna för rektorer och lärare bör förtydligas.
• En obligatorisk statlig rektorsutbildning för nytillträdda rektorer bör införas.
Skolverket har i remissyttrande över förslag till ny rektorsutbildning utvecklat ett förslag till innehåll i en obligatorisk ettårig rektorsutbildning.6
Förskoleklassen och grundskolan
Uppföljning av kunskapsresultat och stöd till eleverna

• Ett krav på modersmålsstöd i förskoleklassen bör införas i skollagen.
• För att stärka kunskapsuppföljningen bör tidigare betyg och obligatoriska
skriftliga omdömen i årskurs 5 införas.
6) Skolverket (2006) Skolverkets yttrande (dnr 2006:1393)
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• Ett nationellt system för kunskapsutvärderingar i grundskolans samtliga
ämnen med de internationella kunskapsmätningarna som en integrerad del
bör införas i enlighet med en av Skolverket utarbetad strategi.
• Av rättssäkerhetsskäl behöver bestämmelser som reglerar särskilt stöd förtydligas
i den nya skollagen. I det sammanhanget bör också uppmärksammas under
vilka förutsättningar sådant stöd får ges i särskilda undervisningsgrupper.
Likvärdig bedömning och betygssättning

• Om tidigare betyg införs bedömer Skolverket att det finns behov av att ta
fram kompletterande nationella mål och kriterier för att underlätta för de
professionella och få en ökad likvärdighet i bedömningen och betygssättningen.
Elevers studiemiljö

• Staten bör tydliggöra myndigheters tillsynsansvar beträffande elevernas
psykosociala och fysiska miljö. Tillsynsansvaret för den psykosociala miljön
bör regleras i skollagen.

Komvux
Studiefinansiering

• Studiestödsreglerna bör anpassas till flexibiliteten i vuxenutbildningen.
Likvärdig bedömning och betygssättning

• Undantagsbestämmelse som ger lärare rätt att vid betygssättningen, om det
föreligger särskilda skäl, bortse från enstaka mål bör föras in i förordningen
om kommunal vuxenutbildning.
Forskning om vuxenutbildning

• Det behövs en ökad satsning på forskning om vuxenutbildning.

SFI
SFI-kursplanerna

• På sikt bör systemet med studievägarna ses över.
Likvärdig bedömning och betygssättning

• Undantagsbestämmelse som ger lärare rätt att vid betygssättningen, om det
föreligger särskilda skäl, bortse från enstaka mål bör föras in i förordningen
om svenskundervisning för invandrare.
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Kompletterande utbildningar
Studiefinansiering

• Studerande på kompletterande utbildningar bör ges likvärdiga ekonomiska
villkor
• Studiestödet bör anpassas till flexibiliteten
• Studiestödet bör anpassas till den reella studienivån

SKOLVERKETS ÅTGÄRDER
Lärares och rektorers kompetens
• Skolverket avser att ta fram ett allmänt råd till läroplanerna kring rektors
funktion och ansvar.
• Med hänsyn till de skillnader som finns i behovet av olika lärarkategorier
och mellan olika regioner kommer redovisningsgrupperna i de kommande
lärarprognoserna att ses över.
Förskoleverksamhet
Kommentarmaterial

• Skolverket avser att utarbeta ett kommentarmaterial till stöd för förskollärare
för hur iakttagelser och bedömningar kan göras i förhållande till läroplanens
mål om barnens utveckling och lärande. Syftet är både att ge stöd för att
följa varje barns utveckling och för att bedöma verksamhetens kvalitet.

Grundskolan och gymnasieskolan
Uppföljning av kunskapsresultat och stöd till eleverna

• Skolverket kommer att fördjupa kunskaperna om språkutveckling hos elever
med utländsk bakgrund.
• Under förutsättning av regeringsbeslut avser Skolverket att så snart som
möjligt implementera ett nationellt system för kunskapsutvärderingar i
grundskolans ämnen.
• För att få bättre kunskap om skolors bidrag till elevers kunskapsutveckling
bör metoder för s k value added analyser utvecklas.
• Skolverket kommer att arbeta vidare med kunskapsöversikter och utvärderingsinsatser om hur individanpassning, stöd och särskilt stöd till elever kan
förbättras.
Elevers studiemiljö

• Skolverket kommer att utarbeta ett konkret förslag till lagbestämmelse om
elevers rätt till lugn och trygg studiemiljö.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR
HUVUDMANNA- OCH VERKSAMHETSNIVÅN
Det pedagogiska ledarskapet och lärarkompetensen
• Huvudmännen bör ställa krav på och ge förutsättningar för att rektorerna
leder arbetet med att utveckla skolornas kvalitet.
• Personalförsörjningsprogram på kort och lång sikt som omfattar rekryteringsåtgärder behöver utvecklas.
• Fristående och kommunala huvudmän måste se till att skolorna har lärare
med lärarexamen och att lärarna med så få undantag som möjligt undervisar
i de ämnen och de årskurser som de är utbildade för.
• Fristående och kommunala huvudmän måste se till att rektorer och lärare
får adekvat kompetensutveckling.
Kvalitetsredovisning och kvalitetsarbete
• Kommunerna bör i högre grad värdera och bedöma den verksamhet som
kommunen bedriver utifrån övergripande nationella krav och mål om tillgång till och likvärdig utbildning.
• Ett systematiskt kvalitetsarbete inom skolbiblioteksverksamheten bör
utvecklas.
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Stöd till barnens språkutveckling

• Kommunerna bör i högre grad erbjuda barn i förskolan med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sitt modersmål i den utsträckning de
är i behov av det.
Barngruppernas storlek

• För att höja kvaliteten inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen
bör kommunerna sträva efter att minska gruppstorlekarna.
Personalrekrytering

• Kommunerna bör öka sina ansträngningar att rekrytera personal med
pedagogisk högskoleutbildning till förskoleverksamheten.

Grundskolan och obligatoriska särskolan
Uppföljning av kunskapsresultat och stöd till eleverna

• Uppföljning och analys av kunskapsresultat i grundskolans samtliga ämnen
behöver utvecklas.
• Många grundskolor behöver utveckla stödet till eleverna.
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• Särskolans elever och föräldrar måste informeras om att eleverna utifrån
sina förutsättningar arbetar mot nationellt uppställda mål enligt särskolans
kursplan för olika ämnen.
• Skolorna måste skaffa rutiner för att identifiera elever i behov av särskilt stöd
även i den obligatoriska särskolan.
Likvärdig bedömning och betygssättning

• Många grundskolor behöver förbättra sitt arbete för att säkerställa en rättvis
och likvärdig bedömning och betygssättning.
Elevers studiemiljö

• Huvudmännen bör i högre utsträckning stödja skolorna i deras arbete med
att förbättra skolornas fysiska och psykosociala miljö.
• För att minska elevers stress måste det göras tydligt vad som förväntas av
dem. Undervisningen måste planeras så att eleverna får en väl avvägd arbetssituation.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Uppföljning av kunskapsresultat och stöd till eleverna

• Uppföljning och analys av kunskapsresultat behöver utvecklas.
• Arbetet med de individuella studieplanerna bör förbättras.
• Många gymnasieskolor bör förbättra sina rutiner kring utvecklingssamtalen
så att de genomförs en gång per termin med den individuella studieplanen
som grund.
• Många gymnasieskolor behöver utveckla stödet till eleverna.
• Möjligheten till etappläsning av kärnämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik kan utnyttjas för att få fler elever att fullfölja
sin gymnasieutbildning.
• Studiehandledning på annat modersmål än svenska och undervisning i
svenska som andraspråk bör utvecklas och erbjudas elever med svårigheter i
studierna.
• Rutinerna för att följa upp 16-20-åringar utanför gymnasieskolan bör
förbättras och alternativ utvecklas för dem tillsammans med arbetsliv och
arbetsförmedling.
• Det är av stor vikt att även elever i gymnasiesärskolan görs medvetna om att
de utifrån sina förutsättningar arbetar mot nationellt uppställda mål i olika
ämnen och att eleverna i gymnasiesärskolan får kunskapsutmaningar.
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Likvärdig bedömning och betygssättning

• Gymnasieskolorna behöver följa upp och analysera betygssättningen så att
den sker på ett rättvist och likvärdigt sätt. Resultaten från nationella prov,
samverkan mellan lärare inom och mellan skolor samt kompetensutveckling
bör användas som stöd i arbetet.
• Ett vanligt kritikområde för gymnasiesärskolan är att betyg inte sätts efter
avslutad kurs, vilket inte är i enlighet med bestämmelserna.
Kompetensutveckling av lärare

• Kompetensutveckling för lärare som saknar lärarexamen är angelägen.

Komvux
Uppföljning av kunskapsresultat och stöd till eleverna

• Uppföljning och analys av kunskapsresultat i komvux behöver utvecklas.
• Arbetet med individuella studieplaner bör förbättras
Likvärdig bedömning och betygssättning

• Betygssättningen behöver kvalitetssäkras.

SFI
Uppföljning av kunskapsresultat och stöd till eleverna

• Studievägledningen behöver förbättras så att sfi-utbildningen tydligare
kopplas till arbetsmarknaden.
• Det behövs ökad samverkan mellan sfi-utbildare och arbetsförmedlingen.
• Sfi-deltagare måste i större utsträckning erbjudas språkpraktikplatser.
• Det är viktigt att sfi-utbildningen planeras och dokumenteras. Ett hjälp
medel för detta är t ex individuella studieplaner, som vid behov skall
revideras.
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Förskoleverksamhet

3. Förskoleverksamhet
Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola, familjedaghem och
öppen förskola. Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn
i åldern 1-5 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 föräldrar,
dagbarnvårdare eller annan vuxen som har ansvar för medföljande barn möjlighet att tillsammans med personalen utveckla en pedagogisk gruppverksamhet
för barnen.
Förskolan har sedan 1998 en egen läroplan, Lpfö-98. Det innebär att
förskolan ingår i och utgör det första steget i samhällets samlade utbildningssystem för barn och ungdom. Förskolans läroplan skall vara vägledande
för familjedaghem och öppen förskola. Förskoleverksamheten skall vila på
demokratins grund och dess verksamhet skall utformas i överensstämmelse
med grundläggande demokratiska värderingar. De pedagogiska principerna i
läroplanen bygger på att omsorg och pedagogik hör ihop. Lekens betydelse för
barns utveckling och lärande betonas.
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.
På senare år har omfattande reformer genomförts inom förskoleverksamheten. Maxtaxa infördes i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 1 januari
2002. Maxtaxan är frivillig för kommunerna och innebär att en nationell övre
gräns sätts för de avgifter föräldrar skall betala oavsett var man bor. År 2003
hade alla kommuner infört maxtaxa. Från och med 1 januari 2003 är kommunerna dessutom skyldiga att erbjuda förskola för alla barn från och med
höstterminen det år de fyller fyra år, så kallad allmän förskola. Den allmänna
förskolan för fyra- och femåringar skall omfatta minst 525 timmar om året och
vara avgiftsfri.
I samband med reformerna om maxtaxa och allmän förskola infördes två
särskilda statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa. 3,16 miljarder har
avsatts för att kompensera kommunerna för det inkomstbortfall de beräknas få
på grund av maxtaxan. Statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder som omfattar 0,5 miljarder skall användas till personalförstärkningar eller till kompetenshöjande åtgärder för de som arbetar i verksamheterna.
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Tabell 3.1 Faktaruta förskoleverksamhet
2001

2004

2005

354 900
88,8
11,2

395 500
92,0
8,0

408 600
92,8
7,2

Andel inskrivna barn i åldern 1–5 år, totalt
andel i förskola, %
andel i familjedaghem, %

76,7
67,8
8,7

82,8
76,2
6,6

83,4
77,3
6,1

Andel inskrivna barn i enskild verksamhet

15,6

16,3

16,4

Antal inskrivna barn totalt
andel i förskola, %
andel i familjedaghem, %

58 700

67 200

72 300

Andel personal med ped. högskoleexamen
i kommunal förskola, % 1
i förskola, enskild verks, % 1
i familjedaghem, % 2

Antal personal i förskola  

52,3
49,7
2,5

52,3
45,6
3,3

52,8
44,4
2,8

Andel personal med utbildning för arbete med barn
i förskola, % 1
i förskola, enskild verks, % 1
i familjedaghem, % 2

96,4
92,2
69,6

94,9
89,3
70,7

96,0
88,6
70,8

5,4
5,6
5,3

5,4
5,4
5,2

5,4
5,4
5,1

32 408
28 703
3 705

37 748
34 578
2 990

40 364
37 566
2 798

90 000
68 800

95 100
78 300

99 100
80 700

750
590
77,8
312

450
430
79,6
255

450
440
77
243

1

Antal barn per årsarbetare
i förskola
i förskola, enskild verks
i familjedaghem 2,3
Total kostnad i miljoner kr (i 2005 års prisnivå)
varav förskola
varav familjedaghem 2
Snittkostnad per barn i kronor (-”-)
i förskola
i familjedaghem 2
Öppen förskola
Antal avdelningar
Antal personal, årsarbetare, totalt
Andel personal med ped. högskoleutbildning. % 1
Total kostnad i miljoner kr (i 2005 års prisnivå)
1) Beräknat på heltidstjänster.
2) Avser all familjedaghemsverksamhet för barn 1–12 år.
3) Avser antal barn per dagbarnvårdare.
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Diagram 3.1 Indexerad utveckling av antalet inskrivna barn och personal i års
arbetskrafter inom förskola och antal dagbarnvårdare i familjedaghem
hösten 1997-hösten 2005 samt kostnadsutveckling kalenderåren
1997–2005. Index, 1997=100.
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3.1 Organisering
Fler barn än någonsin i förskoleverksamhet
Antalet barn inom förskoleverksamheten fortsätter att öka. 2005 var antalet
barn i förskoleverksamhet över 400 000. Andelen barn som är inskrivna i förskoleverksamhet har också ökat. 2005 återfanns över 83 procent av barnen
i åldern 1-5 år i förskoleverksamhet. Andelen inskrivna barn i förskoleverksamhet var högre bland äldre barn än bland yngre barn. 96 procent av alla fyraoch femåringar var inskrivna i förskoleverksamhet 2005 medan motsvarande
andel för ettåringar var 46 procent.
Av barnen i förskoleverksamhet var 93 procent inskrivna i förskolan samtidigt som andelen barn i familjedaghem har minskat med en procentenhet till
7 procent. Det innebär att antalet barn i förskolan har ökat med 15 000 på ett
år och att andelen av alla barn i åldern 1-5 år som återfinns i förskolan ökat
med en procentenhet till 77 procent.
Fortsatt ökning av barn i enskild verksamhet
Även andelen barn i förskoleverksamhet i enskild regi fortsätter att öka något
från 16,3 procent till 16,4 procent. Detta innebär att antalet barn i enskild
verksamhet har ökat med nästan 3000 barn på ett år. Drygt en tredjedel av dessa
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barn gick i ett föräldrakooperativ, nästan lika många i en bolagsdriven förskola.
Förskoleverksamhet i enskild regi är vanligast i storstäder och förortskommuner
och minst vanlig i kommuner med mindre än 12 500 invånare.

Färre barn i familjedaghem
Samtidigt som förskolan byggs ut minskar både andelen och antalet barn i
familjedaghemmen. Hösten 2005 var 29 600 barn i åldern 1-5 år inskrivna i
familjedaghem, en minskning med närmare 1900 barn från 2004. Den senaste
tioårsperioden har antalet 1-5-åringar i familjedaghem minskat med 57 500
vilket också innebär att andelen barn i familjedaghem minskar. Hösten 2005
fanns 6 procent av alla barn inom förskoleverksamheten i familjedaghem, en
minskning med nästan två procentenheter sedan 2004. Som en följd av detta
ökar antalet kommuner som helt saknar familjedaghem. 2002 saknade 6 kommuner familjedaghem, 2005 hade antalet ökat till 14.
Andelen femtontimmarsbarn ökar
Andelen barn i förskolan med närvarotider på högst 15 timmar i veckan var
20 procent 2005. Det är en fördubbling sedan 1999. Andelen barn med närvarotider upp till 15 timmar i veckan är ännu fler i familjedaghem. Där är andelen nu uppe i 28 procent. Utvecklingen är ett resultat av att kommunerna har
fått skyldighet att erbjuda förskoleverksamhet för barn till arbetslösa och föräldralediga i minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Skolverket har
i uppföljningar sett att de flesta kommuner begränsar närvarotiderna för dessa
grupper av barn till femton timmar i veckan, och att barnen i allmänhet finns
i förskolan tre timmar under förmiddagen. Regeln har i många fall förändrat
förutsättningarna för hur verksamheten kan planeras och bedrivas. Det blir ofta
ett högt tryck på verksamheten under den del av dagen då alla barn är där.7
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 eller föräldralediga bör undvikas. Vissa kommuner organiserar särskilda
förskolegrupper för barn till arbetslösa, föräldralediga och för fyra- och
femåringar. Vanligast förekommande hösten 2005 var grupper för fyra- och
femåringar som antingen var barn till föräldrar som inte efterfrågar ytterligare
förskoleverksamhet eller hade en förälder som var föräldraledig med annat
barn. Grupperna uppges ha tillkommit som en direkt följd av den ökade
7) Skolverket (2006) Uppföljning av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m., Skolverkets rapport nr 278
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tillgängligheten till förskoleverksamhet för barn till föräldralediga och arbetslösa samt av kommunernas skyldighet att erbjuda fyra- och femåringar allmän
förskola.8

Öppen förskola finns i drygt hälften av kommunerna
Den kraftigt nedåtgående trenden för öppen förskola bröts under 2005. Hösten 2005 fanns 448 öppna förskolor, en mer än året innan. Ett trettiotal kommuner rapporterar fler öppna förskolor 2005 än 2004. Drygt hälften av kommunerna (151 kommuner) saknade dock helt öppen förskola 2005 jämfört
med 149 året innan. Den öppna förskolan byggdes ut under 1980-talet och
som flest fanns 1 644 verksamheter 1991. Fram till och med 2004 minskade
antalet varje år. Mellan 1994 och 2004 försvann nästan 900 öppna förskolor.
Öppettiderna varierar. I vissa kommuner hade alla öppna förskolor öppet
mer än 16 timmar i veckan, medan ingen hade öppet så mycket i andra kommuner. Drygt hälften (56 %) hade öppet mer än 16 timmar/vecka 2005.
Andelen personal som har pedagogisk högskoleexamen är 77 procent. Det
är avsevärt högre än för övrig förskoleverksamhet. Förskollärare är den dominerande yrkeskategorin, men även barnskötare och socionomer förekommer.
Antalet årsarbetare har inte minskat i samma utsträckning som antalet öppna
förskolor. Det innebär att antalet årsarbetare per öppen förskola har ökat.
År 1999 gick det 0,75 årsarbetare per öppen förskola och 2005 gick det
0,96 årsarbetare per öppen förskola.

3.2 Resultat och kvalitet
Barnen ges goda förutsättningar
Skolverkets inspektioner av förskoleverksamheten i kommunerna visar att barnen i förskoleverksamheten får goda förutsättningar att utveckla sin förståelse
för sig själv och sin omvärld. Verksamheten stödjer och stimulerar barnens
utveckling och lärande samt deras självtillit och lust att lära. Bedömningen är
att verksamheten ger en god start för ett livslångt lärande där omsorg, fostran
och lärande utgör en helhet.
Personal i förskolan har som regel goda kunskaper om barns lärande och
de nationella styrdokumenten. Förskoleverksamheten genomförs med tydliga
kopplingar till förskolans läroplan. Bland flertalet förskollärare är medvetenheten god om förskolans uppdrag, om syftet med olika delar i verksamheten
och syftet med valet av arbetsformer. Förskollärarnas syn på barns lärande
8) Skolverket (2006) Uppföljning av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m., Skolverkets rapport nr 278
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och utveckling speglar i stort det synsätt som uttrycks i läroplanen om helhet,
allsidighet och saklighet i den pedagogiska verksamheten.
Skolverkets inspektioner visar också att förskolorna ger barnen möjlighet
att utveckla normer och värden som ligger i linje med målen i läroplanen för
förskolan. Förskoleverksamheten uppvisar i huvudsak en god miljö där både
omsorg och lärande får utrymme. Barnen får möjlighet att utveckla empati för
sina medmänniskor och förmåga att ta ansvar och vara delaktiga i sin omvärld.
Inspektionerna visar att det i de flesta förskoleverksamheter arbetas aktivt
för att skapa ett gott samarbete med hemmen. Flertalet förskolor har ett
föräldraråd av något slag och intervjuer med föräldrar bekräftar bilden av ett
gott samarbete.9

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 2005 hade 15 procent av de inskrivna barnen i åldern
1-5 år i förskola ett annat modersmål än svenska. Det motsvarade sammanlagt
56 800 barn. Av dessa fick endast 14 procent modersmålsstöd. I familjedaghemmen var andelen 5 procent bland 1-5-åringarna. Andelen har ökat något
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 sjuttiotal kommuner
anordnar modersmålsstöd.
De flesta föräldrar är mycket 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 någon annan omsorgsform. Ca 93 procent av dem som har barn i förskola
eller familjedaghem uppger att de är nöjda med detta. Av dem som inte är
nöjda med sina barns omsorg vill ungefär hälften hellre att deras barn ska gå
i förskola och ungefär var fjärde vill hellre stanna hemma med sitt barn. Vid
en jämförelse med 2002 visar det sig att andelen som hellre vill ha förskola
har ökat, framförallt på bekostnad av andelen föräldrar som hellre vill stanna
hemma. Lägst andel nöjda föräldrar finns i familjer där barnen tas om hand av
grannar eller släktingar, de skulle hellre vilja ha sina barn i förskoleverksamhet.
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
9) Skolverket (2006) Utbildningsinspektionen 2005 – med trender och tendenser 2003-2005.
Kommande rapport
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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. 2005 uppgav 93 procent att de var nöjda, oavsett om barnet var
hemma eller i förskoleverksamhet.10

Social bakgrund påverkar inte val av omsorgsform
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.11
Fortsatt stort behov av personal i förskolan
Hösten 2005 gick det 5,2 barn per årsarbetare i förskolan jämfört med 5,4
barn ett år tidigare. Det är det lägsta värde som uppmätts sedan 1994. Minskningen är sannolikt en följd av det statsbidrag som utgick till kommunerna
under 2005 för att öka personaltätheten i förskolan. Behovet av personalökning i förskolan fram till 2009 beräknas vara över 19 500 personer. Det ökade
personalbehovet de närmaste åren är en följd av ett ökat antal barn i befolkningen, men också en följd av att personaltätheten antas kvarstå på nuvarande
nivå genom det särskilda statsbidraget för ökad personaltäthet i förskolan.
Andelen barn som går i förskola väntas också öka något på grund av att andelen barn i familjedaghem fortsätter att minska.12
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 omkring
10) Skolverket (2006) Uppföljning av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m., Skolverkets rapport
nr 278
11) Ibid.
12) Skolverket (2006) Lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning. 2006 års prognos över behov
av och tillgång på lärare perioden 2005-2019 (dnr 2006:1865)
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90 procent till förskolan och 10 procent till skolbarnsomsorgen. Ungefär
86 procent av statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder användes 2005 till
personalförstärkningar, en minskning med 2 procentenheter sedan föregående
år. Skolverkets uppföljning visar att kommunerna inte har kunnat genomföra planerade satsningar fullt ut. Det tycks framförallt bero på att man haft
svårigheter att rekrytera personal med önskad utbildning, särskilt gäller detta
förskollärare. De tre senaste åren har knappt var tredje lärarstudent valt att
särskilt inrikta sin utbildning mot förskola/förskoleklass.13

Fortfarande stora barngrupper
Hösten 2005 var det genomsnittliga antalet barn per grupp i förskolan 17, en
liten minskning från 17,2 hösten 2004. 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 15 procent av grupperna fanns 21 barn
eller fler, det är en minskning med två procentenheter sedan 2004.
Variationerna mellan kommungrupper är förhållandevis små. Den genomsnittliga gruppstorleken är minst i glesbygdskommunerna med 15,8 barn och
störst i kommungruppen övriga kommuner med fler än 25 000 invånare med
17,4 barn. I övriga kommungrupper ligger gruppstorleken kring 17 barn per
grupp.
Drygt var fjärde grupp (29 %) i förskolan är en småbarnsgrupp, dvs. tar
endast emot barn i åldern 0–3 år. Nästan hälften (49 %) av dessa grupper hade
2005 mellan 14 och 16 barn. 10 procent av småbarnsgrupperna har 17 barn
eller fler, vilket är oförändrat jämfört med året innan.

3.3 Styrning, ledning och kvalitetsarbete
Förskolan finns med i kommunens skolplaner
De kommuner som inspekterats har organiserat sin förskoleverksamhet på
många olika sätt. I vissa kommuner ansvarar förskolans chef bara för förskolor
och i andra kommuner bildar förskola, förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg en enhet med en rektor.
Av de kommuner som inspekterats var det få som bedömdes behöva
förbättra ledningen för förskoleverksamheten. I vissa fall visar det sig dock
att rektorer som ansvarar för flera olika verksamheter kan ha svårt att vara
lika förtrogna med alla verksamheter. Det finns rektorer som gett uttryck
13) Skolverket (2006) Uppföljning av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m., Skolverkets rapport
nr 278
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för att ansvaret för flera olika verksamheter gör att de inte kan vara delaktiga
i verksamheten i den utsträckning de önskar. Bristande förtrogenhet med
verksamheten visar sig bero på bristande kunskaper om förskolepedagogik och
bristande kunskap om förskoleverksamhetens mål och uppdrag.14

3.4 Skolverkets slutsatser och förslag till åtgärder
Reformerna inom förskoleverksamheten som genomförts de senaste åren har
fått betydande effekter. Andelen barn i förskola har ökat varje år sedan 2000.
Arbetslösa och föräldralediga föräldrar har fått möjlighet att låta sina barn gå
i förskola. Betydelsen av föräldrarnas utbildningsbakgrund och ursprung har
minskat avsevärt för barnens deltagande sedan 1999.
Bland flertalet förskollärare är medvetenheten hög om förskolans uppdrag.
Förskollärarnas syn på barns lärande och utveckling speglar i stort det synsätt
som uttrycks i läroplanen om helhet, allsidighet och saklighet i den pedagogiska verksamheten.
Behovet av personal i förskolan kommer att öka under flera år framöver.
Samtidigt har Skolverket sett att kommunerna inte lyckas rekrytera utbildad
personal. Kommunerna kan inte förverkliga sina ambitioner för förskoleverksamheten därför att det inte finns personal med pedagogisk högskoleexamen
att tillgå.
De stora barngrupperna finns kvar i förskolan. Gruppstorlekarna har i stort
sett inte förändrats sedan 2002 och ligger på en hög nivå, i genomsnitt 17 barn
per grupp. Många barn missgynnas av de stora barngrupperna. Framför allt
små barn och barn i behov av särskilt stöd samt barn med annat modersmål
och barn från socioekonomiskt mindre gynnade grupper vinner på att vistas i
mindre barngrupper. Stora barngrupper medför dessutom ökad stress hos både
barn och personal. Skolverket tog våren 2005 fram allmänna råd för kvalitet
i förskolan vilka förutsätts leda till en positiv utveckling av verksamheternas
kvalitet, bl a vad gäller gruppstorleken. Skolverket har i olika sammanhang
framhållit vikten av att bristerna i regleringen och tillsynen av förskolebarnens
hälsa och säkerhet behöver åtgärdas.15

14) Skolverket (2006) Lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning. 2006 års prognos över behov
av och tillgång på lärare perioden 2005-2019 (dnr 2006:1865)
15) Skolverket (2006) Skolverkets yttrande över betänkandet Bättre arbetsmiljöregler (SOU
2006:44), dnr 2006:2157
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SKOLVERKETS ÅTGÄRDER
Kommentarmaterial
• Skolverket avser att utarbeta ett kommentarmaterial till stöd för förskollärare
för hur iakttagelser och bedömningar kan göras i förhållande till läroplanens
mål om barnens utveckling och lärande. Syftet är både att ge stöd för att
följa varje barns utveckling och för att bedöma verksamhetens kvalitet.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR
HUVUDMANNA- OCH VERKSAMHETSNIVÅN
Stöd till barnens språkutveckling
• Kommunerna bör i högre grad erbjuda barn i förskolan med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sitt modersmål i den utsträckning de
är i behov av det.
Barngruppernas storlek
• För att höja kvaliteten inom förskoleverksamheten bör kommunerna sträva
efter att minska gruppstorlekarna.
Personalrekrytering
• Kommunerna bör öka sina ansträngningar att rekrytera personal med
pedagogisk högskoleutbildning till förskoleverksamheterna.
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Skolbarnsomsorg

4. Skolbarnsomsorg
Skolbarnsomsorg är ett samlingsbegrepp för fritidshem, familjedaghem och
öppen fritidsverksamhet. 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.
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 förskole
klassen, 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. Fritidshem är ofta integrerade med skolan. Integrationen kan
Diagram 4.1 Indexerad utveckling av antalet inskrivna barn och personal (i års
arbetskrafter) inom fritidshemmen hösten 1997-hösten 2005 samt
kostnadsutveckling kalenderåren 1997–2005. Index, 1997=100.
140
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2002
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Tabell 4.1 Faktaruta skolbarnsomsorg

Antal inskrivna barn, 6–12 år
varav i fritidshem, %
varav i familjedaghem, %
Andel inskrivna, 6–9 år
varav i fritidshem, %
varav i familjedaghem, %
Andel inskrivna, 10–12 år, %
varav i fritidshem, %
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, %
andel i enskild verks, %
Andel personal med ped. högskoleexamen
i fritidshem, % 2
i kommunal regi, %
i enskild verksamhet, %
Antal barn per årsarbetare i fritidshem
Antal barn per dagbarnvårdare i familjedaghem

2001

2004

2005

346 300
97,2
2,8

330 600
98,6
1,4

327 000
98,7
1,3

68,0
66,1
1,9

75,5
74,5
1,0

77,2
76,4
0,8

8,5
8,3
0,3

10,2
10,0
0,2

10,8
10,6
0,2

19 400
92,6
7,4

17 900
92,4
7,6

17 400
91,9
8,1

9 300
93,9
6,1

6 900
90,9
9,1

6 500
89,8
10,2

57,1
58,2
43,3

58,4
60,1
37,6

59,2
61,0
38,7

17,4

18,2

18,6

5,3

5,2

5,1

Total kostnad, miljoner kr (i 2005 års prisnivå)
varav i fritidshem
varav i familjedaghem

13 749
10 045
3 703

13 327
10 338
2 988

13 199
10 401
2 798

Snittkostnad per barn i fritidshem, kronor
Snittkostnad per barn i familjedaghem, kronor 1

30 000
68 900

31 400
78 000

32 400
80 700

79
627
161

68
566
146

67
562
158

1

Öppen fritidsverksamhet
Antal kommuner med öppen fritidsverksamhet
Antal enheter
Total kostnad, miljoner kr (i 2005 års prisnivå)
1) Avser all familjedaghemsverksamhet för barn 1–12 år.
2) Beräknat på heltidstjänster.

avse personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. I familjedaghem tar
en dagbarnvårdare emot inskrivna barn under den tid föräldrarna arbetar eller
studerar. I öppen fritidsverksamhet är barnen inte inskrivna. 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 enbart erbjuda öppen
fritidsverksamhet.
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4.1 Organisering
Antalet barn i fritidshem fortsätter att minska
Antalet inskrivna barn i skolbarnsomsorgen i åldern 6-12 år minskade med 3600
mellan 2004 och 2005. Samtidigt har andelen barn i skolbarnsomsorgen fortsatt
att öka. Andelen barn i åldern 6-9 år ökade från 74 procent 2004 till 76 procent
2005. Andelen inskrivna barn i åldern 10-12 år var i stort sett oförändrad på
11 procent. Av barnen i skolbarnsomsorgen återfanns 2005 99 procent i fritids
hem. Andelen barn inskrivna i skolbarnsomsorg är högst i storstäder, större städer
och förortskommuner. Lägst är andelen inskrivna barn i glesbygdskommuner.
Fritidshemmen har i mycket stor utsträckning gemensam ledning med
grundskolor och särskolor. Av alla inskrivna barn i fritidshem gick 98 procent i
ett fritidshem som hade gemensam rektor med en grundskola eller särskola.
Fortsatt minskning av antalet barn i familjedaghem
Antalet skolbarn i familjedaghem har minskat sedan slutet av 1980-talet. År
2005 fanns det 3 500 barn i åldern 6-9 år i familjedaghem, att jämföra med
4 500 barn 2004. De flesta skolbarn som finns i familjedaghem är i åldern
6-9 år. Endast 0,2 procent av 10-12 åringarna går i familjedaghem.
Färre barn i öppen fritidsverksamhet
Skolbarnsomsorg för barn i åldern 10-12 år kan bedrivas i form av öppen fritidsverksamhet, som ett alternativ till fritidshem och familjedaghem. För barn
yngre än tio år är det enligt skollagen inte tillräckligt att erbjuda enbart öppen
fritidsverksamhet. Antalet kommuner med öppen fritidsverksamhet fortsätter
att minska. År 2005 bedrev endast 67 kommuner öppen fritidsverksamhet, en
kommun mindre än 2004. Totalt fanns det 562 avdelningar, fyra färre än 2004.
Ungefär 74 procent av avdelningarna var öppna mer än 16 timmar per vecka.
Barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar även i fritidshem
Kommunerna började ta emot barn till föräldralediga och arbetslösa i samband
med att man började ta emot barn till föräldralediga och arbetslösa 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. Mellan 2002 och 2005 har andelen barn till föräldralediga föräldrar
legat kvar på samma nivå. 2005 var 47 procent av de barn som hade arbetslösa
föräldrar inskrivna i fritidshem. Motsvarande andel för barn vars föräldrar var
föräldralediga var 30 procent.
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Närvarotiderna går ner i fritidshem
Enligt Skolverkets föräldraenkät 2005 har närvarotiderna i fritidshem gått ner
sedan 2002. För barn i åldern 7-9 år har närvarotiden minskat i genomsnitt
med totalt 2 timmar i veckan. Det är framförallt 7-åringarna som minskat sin
närvarotid. Närvarotiden minskade mest för barn till föräldralediga och arbetslösa. Däremot är närvarotiden för barn i åldern 10-12 år oförändrad mellan
2002 och 2005.
2005 fanns den största gruppen barn i fritidshem 1-15 timmar per vecka
(76%). 20 procent av barnen var i fritidshem 16-25 timmar per vecka och
ungefär 5 procent fanns i fritidshem mer än 26 timmar per vecka.

4.2 Resultat och kvalitet
Varierande kvalitet på skolbarnsomsorgen
Skolverkets inspektioner visar att det ofta saknas konkreta målsättningar
för skolbarnsomsorgen, på såväl lokal som kommunal nivå. Dessutom saknas utvärderingar av verksamheten utifrån de nationella målen. Skolverkets
inspektörer har därför haft svårigheter att få fram underlag för bedömningar
av skolbarnsomsorgens kvalitet. Inspektionerna visar i de fall kvaliteten kunnat bedömas att skolbarnsomsorgen är av mycket skiftande kvalitet. Det finns
fritidshem som har en väl genomtänkt och varierad verksamhet som är anpassad efter barnens behov, ålder, intressen och erfarenheter. På andra håll är den
verksamhet som erbjuds torftig och ensidig.
Inspektionerna visar dessutom att skolbarnsomsorgen i regel inte planeras
som ett komplement till skolans verksamhet på annat sätt än att barnen får
mycket fria aktiviteter. Detta beror i vissa fall på att fritidshemspersonalen haft
en stor del av sin arbetstid förlagd i skolan och därför inte haft utrymme att
planera fritidshemmets eftermiddagsverksamhet.
Föräldrar är positiva till skolbarnsomsorgen
Av 6-9 åringarna är ca 77 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 95 procent av de föräldrar som har barn i åldern 6-9 år är nöjda med
barnens omsorgsform och vill inte byta till något annat. Av de föräldrar som
inte är nöjda vill hälften att deras barn hellre skall få gå i fritidshem. Ungefär
40 procent skulle hellre vilja vara hemma med sitt barn. Bland 10-12 åring-
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arnas föräldrar är andelen som är nöjda 92 procent. Av de föräldrar som inte
är nöjda vill 45 procent hellre att deras barn skulle gå i fritidshem eller öppen
fritidsverksamhet.

Föräldrarnas bakgrund har betydelse för deltagande
Andelen 6-9 åringar som har plats i fritidshem är högre om båda föräldrarna
är födda i Sverige (76%) än om båda föräldrarna är födda utomlands (60%).
I stället är barn till utrikes födda föräldrar oftare hemma på dagarna, antingen
tillsammans med en förälder eller ensamma. Den utbyggnad av skolbarnsomsorgen 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.16
Personalen i fritidshem är välutbildad
Majoriteten av personalen i fritidshem är välutbildad. I kommunala fritidshem
har andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning ökat från 58 procent
till 59 procent. I fritidshem i enskild regi har andelen pedagogiskt högskoleexamen personal ökat från 37,6 procent 2004 till 38,6 procent 2005. Andelen
personal med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem i enskild regi är dock
fortfarande klart lägre än i kommunala fritidshem.
Personaltätheten är fortfarande låg
Personaltätheten i fritidshemmen minskade betydligt under hela 1990-talet.
Mellan 1990 och 1998 nästan halverades personaltätheten. Efter att de senaste
åren ha legat på 18,2 barn per heltidsanställd har personaltätheten åter minskat något. Antalet barn per årsarbetare i fritidshemmen var hösten 2005 18,6.
I familjedaghem har en dagbarnvårdare i princip ensam ansvar för en
barngrupp. För familjedaghem blir därför antalet barn i gruppen både ett mått
på gruppstorlek och personaltäthet. Den genomsnittliga personaltätheten var
hösten 2005 5,1 barn per dagbarnvårdare. Det är en liten minskning från 5,2
året innan.
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. Bara 11 procent av de utbetalade statsbidragen gick till skolbarnsom16) Skolverket (2006) Uppföljning av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m., Skolverkets rapport
nr 278
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sorgen. 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.17

Gruppstorlekarna fortsatt mycket stora
Gruppstorlekarna har slutat att öka i fritidshemmen, men är fortfarande stora.
Jämfört med 1998 har den genomsnittliga gruppstorleken i fritidshem ökat
med 1,6 barn och sedan 1990 med mer än 13 barn. Hösten 2005 fanns det
i genomsnitt 30,6 barn per avdelning, en ökning med nästan ett barn sedan
hösten 2003. Störst är barngrupperna i förortskommuner och större städer med
i genomsnitt 32,1 respektive 31,8 barn per grupp, medan de är minst i glesbygdskommuner med 23,3 barn per grupp. Variationerna mellan kommunerna
är mycket stora. Den genomsnittliga gruppstorleken kan vara fem 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.18 Skolverket
gav 1999 ut allmänna råd med kommentarer för fritidshem. Enligt en enkät
undersökning finns det huvudmän som inte känner till dessa.

4.3 Ledning, styrning och kvalitetsarbete
Kommunala mål för skolbarnsomsorgen saknas
I några av de kommuner som inspekterades 2005 saknas mål för skolbarnsomsorgen på central nivå. Det finns även brister avseende uppföljning och utvärdering av skolbarnsomsorgen. När det finns specifika mål för fritidshemmen
utvärderas dessa inte alltid systematiskt och dokumentation av måluppfyllelsen
saknas därmed i flera kommuner. Skolbarnsomsorgen är en av de verksamheter
som sällan redovisas i kommuners kvalitetsredovisningar. I endast en tredjedel
av de granskade kvalitetsredovisningarna redovisas och bedöms verksamheten
inom skolbarnsomsorgen.19 Skolverkets inspektörer bedömer att uppföljning
och utvärdering av skolbarnsomsorgen liksom bedömning av måluppfyllelsen
inom skolbarnsomsorgen bör utvecklas.
17) Skolverket (2006) Uppföljning av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m., Skolverkets rapport
nr 278
18) Skolverket (2000) Finns fritids? En utvärdering av kvalitet i fritidshem. Skolverkets rapport nr 186
19) Se avsnitt 18
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4.4 Skolverkets slutsatser och förslag till åtgärder
Fritidshemmens uppgift är att komplettera skolan och att ge barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Det finns fritidshem som har en väl genomtänkt och varierad verksamhet som är anpassad efter barnens behov, ålder,
intressen och erfarenheter. Men på andra håll är verksamheten torftig och
ensidig.
Skolbarnsomsorgen planeras i regel inte som ett komplement till skolans
verksamhet på annat sätt än att barnen får mycket fria aktiviteter. I vissa fall
beror det på att fritidshemspersonalen haft en stor del av sin arbetstid förlagd
i skolan och därför inte haft tid att planera fritidshemmets eftermiddagsverksamhet.
Gruppstorlekarna har slutat att öka i fritidshemmen, men grupperna är
fortfarande stora. Hösten 2005 fanns det i genomsnitt drygt 30 barn per
avdelning. Variationerna mellan kommunerna är mycket stora. Den genomsnittliga gruppstorleken kan vara fem gånger så stor i en kommun som i en
annan.
Skolbarnsomsorgen finns sällan med i kommunernas måldokument eller i
kvalitetsredovisningar.
Skolverket kommer att besluta om nya allmänna råd för fritidshem i början av
år 2007. Skolverket planerar för implementeringen av de nya allmänna råden.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR
HUVUDMANNA- OCH VERKSAMHETSNIVÅN
Barngruppernas storlek
• För att höja kvaliteten inom skolbarnsomsorgen bör kommunerna sträva
efter att minska gruppstorlekarna.
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Förskoleklass

5. Förskoleklass
Förskoleklassen är en frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet. 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. 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 skall betraktas som undervisning i samma mening som i
övriga skolformer. Från 1998 har förskoleklassen och grundskolan en 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 av 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 2005 samt kostnadsutveckling
kalenderåren 1998-2005. Index, 1998=100.
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Tabell 5.1 Faktaruta förskoleklass
2001/02

2004/05

2005/06

Antal elever totalt
andel i kommunala skolor, %
andel i skolor med annan huvudman än kommunal, % 1

99 600
94,2
5,8

89 300
93,0
7,0

88 400
92,6
7,4

Andel av sexåringarna i förskoleklass, %
andel i kommunala skolor, %
andel i skolor med annan huvudman än kommunal, % 1

93,3
88,2
5,1

94,6
88,3
6,3

94,7
87,9
6,7

Andel personal med ped. högskoleexamen, % 2
i kommunala skolor, % 2
i skolor med annan huvudman än kommunal, % 1, 2

83,3
84,3
69,2

83,6
85,4
62,5

84,2
85,9
65,7

Antal personal (heltidstjänster) per 100 barn
i kommunala skolor
i skolor med annan huvudman än kommunal 2

8,2
8,1
8,6

7,4
7,3
8,2

7,1
7,1
7,9

Total kostnad, miljoner kr (i 2005 års prisnivå)
i kommunala skolor
i skolor med annan huvudman än kommunal 3

4 046
3 843
182

3 861
3 571
286

3 999
3 696
303

38 900
42 300
40 300

43 000
49 200
57 300

44 800
51 400
71 200

Snittkostnad per elev i kronor (i 2005 års prisnivå)
i kommunala skolor
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 2001, 2004 respektive 2005.

5.1 Organisering
Liten ökning av andelen elever i förskoleklassen
Antalet elever i förskoleklass var 88 400 läsåret 2005/06 vilket är knappt tusen
elever färre jämfört med läsåret 2004/05. Andelen av alla 6-åringar som går i
förskoleklass är dock i stort sett densamma som läsåret 2004/05 då 95 procent
av 6-åringarna gick i förskoleklass. Av alla elever i förskoleklass återfanns 7,4
procent i skolor med annan huvudman än kommunal, det är en liten ökning
från året innan då andelen var 7 procent. Andelen elever i enskild verksamhet
varierade kraftigt mellan olika kommuner. I vissa kommuner fanns över 20
procent av eleverna i enskild förskoleklass, medan nästan hälften av kommunerna helt saknade förskoleklass i enskild regi.
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.
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Organisering av förskoleklassen
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.

5.2 Resultat och kvalitet
Samverkan med andra verksamheter
Enligt skollagen skall utbildningen i förskoleklassen stimulera varje barns utveck
ling och lärande samt ligga till grund för fortsatt skolgång. De verksamheter som
inspekterats under 2005 har i flertalet fall bedömts leva upp till dessa krav på ett
bra sätt.
Av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, framgår att samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och
fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och
lärande. I många skolor som har inspekterats under 2005 finns en samverkan
mellan personal i förskoleklass, skola och fritidshem där ett genomtänkt arbete
bedrivs kring lekens betydelse för inlärningen och där personalens olika kompetenser tas tillvara. Flera skolor har ett system där personalen i förskoleklassen
följer med eleverna till årskurs 1 för att skapa en kontinuitet för eleverna samt
för att ta till vara personalens kunskap om barnens olika förutsättningar och
behov. På vissa skolor har dock inspektörerna bedömt att samverkan mellan
förskoleklass, skola och fritidshem behöver förbättras.
Särskilt stöd ges även i förskoleklassen
Särskilt stöd skall ges till de elever i förskoleklassen som behöver det enligt
skollagen. Skolverkets inspektioner visar att grundskolornas rutiner för att
identifiera och tillfredsställa behovet av stöd vanligtvis även omfattar förskoleklassen. De skolor som använder sig av tester för att stämma av barnens
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utveckling genomför oftast denna kartläggning redan i förskoleklassen. De
resurser som skolorna förfogar över i form av speciallärare och specialpedagoger utnyttjas dessutom även i förskoleklassen. Det är inte ovanligt att åtgärdsprogram upprättas även för barn i förskoleklass, trots att detta inte är ett krav
i skolförfattningarna.

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 pedagogisk högskoleexamen 86 procent 2005/06 medan
motsvarande andel i enskild verksamhet var 66 procent. Jämfört med 2004/05
hade andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ökat något i den
kommunala verksamheten medan andelen i enskild verksamhet hade ökat
med 3,5 procentenheter. Det stora flertalet med pedagogisk högskoleexamen
är förskollärare (69%), mycket få har lärarutbildning (7%). Skillnaden mellan
kommunerna var ännu större än mellan olika kategorier av anordnare. För
skoleklass samverkar vanligtvis – eller bedrivs integrerat – med grundskola och
fritidshem. Detta innebär att personalen kan arbeta i flera av dessa verksam
heter. Personalen arbetar dock fortfarande till stor del i endast en verksamhet.
Fler barn i förskoleklassen får modersmålsundervisning
Andelen barn i förskoleklassen med annat modersmål är ungefär lika stor
2005/06 som tidigare år, 14,5 procent. Andelen barn med annat modersmål
som får modersmålsstöd fortsätter dock att öka. 2005 var andelen 47 procent,
en ökning med två procentenheter sedan 2004 och den högsta andelen 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.
Antalet barn fortsätter att minska och personaltätheten går ner
Antalet anställda omräknat till årsarbetare har fortsatt att minska till 6 300 i
förskoleklassen. Minskningen 2005/06 jämfört med föregående läsår är 300
årsarbetare, vilket motsvarar 4,5 procent. Antalet elever har också minskat
något. Därmed har personaltätheten mätt i antalet årsarbetare per 100 elever
minskat från 7,4 läsåret 2004/05 till 7,1 läsåret 2005/06. Detta är en minskning för fjärde året i rad. Personaltätheten har varierat från 7,1 till 8,2 års
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arbetare per 100 elever sedan skolformen infördes läsåret 1998/99.
Skillnaderna mellan kommuner är dock mycket stora. Personaltätheten
varierade 2005/06 från 3,7 till 15,9 årsarbetare per 100 elever. När det gäller
personaltätheten var dessutom skillnaderna mellan kommunala och enskilda
anordnare stora. I kommunal förskoleklass var personaltätheten 7,1 årsarbetare per 100 elever medan den var 7,9 per 100 elever i fristående och enskilda
skolor.

5.3 Skolverkets slutsatser och förslag till åtgärder
Enligt skollagen skall utbildningen i förskoleklassen stimulera varje barns
utveckling och lärande samt ligga till grund för fortsatt skolgång. Inspektionen
har bedömt att flertalet verksamheter lever upp till dessa krav på ett bra sätt.
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. På
de flesta skolor ligger verksamhetens tyngdpunkt mellan förskolans pedagogik
och grundskolans.
Som Skolverket påpekat i tidigare lägesbedömningar är personal med
pedagogisk högskoleutbildning viktig för att aktiviteterna inom förskoleklassen skall bli mer planerade, målstyrda och differentierade. Den totala andelen
lärare med pedagogisk högskoleexamen var relativt hög i kommunala förskoleklasser 2005 men betydligt lägre i fristående förskoleklasser.
Även om andelen barn i förskoleklass med annat modersmål än svenska
har legat fast har andelen barn som får modersmålsstöd fortsatt att öka. Till
skillnad från förskoleverksamhet och grundskola finns i förskoleklassen ingen
reglering av modersmålsundervisning.

FÖRSLAG TILL REGERINGEN
• Ett krav på modersmålsstöd i förskoleklassen bör införas i skollagen.
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Grundskola

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.

6.1 Förutsättningar
Fortsatt minskat elevantal i grundskolan men ökning
i fristående skolor
De senaste fyra åren har antalet elever och antalet grundskolor minskat. Läsåret 2004/05 gick knappt en miljon elever i närmare 5000 grundskolor. Som
en följd av det minskande elevunderlaget har även antalet skolor minskat. Det
är de kommunala grundskolorna som fortsätter att minska medan däremot
antalet fristående grundskolor har ökat med 20 sedan läsåret innan. Totalt
fanns det hösten 2005 596 fristående grundskolor med drygt 74 000 elever20,
vilket motsvarar knappt 8 procent av eleverna.
De fristående skolorna har i genomsnitt betydligt färre elever, 127 elever,
medan en kommunal skola i genomsnitt har 213 elever. Den genomsnittliga
skolstorleken (mätt i antal elever) i de kommunala skolorna har ökat över tid
eftersom allt fler grundskolor omfattar årskurserna 1-9. Dessa skolor utgör
cirka 20 procent av samtliga skolor men de flesta skolorna, drygt 40 procent,
är dock fortfarande 1-6 skolor.

20) Exklusive riksinternat och internationella skolor
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Tabell 6.1 Faktaruta grundskola
2001/02

2004/05

2005/06

1 059 000
95,0
5,0

1 023 700
93,0
7,0

995 500
92,3
7,7

5 080
90,3
9,6

4 960
88,3
11,6

4 910
87,7
12,3

82 300
95,1
4,8

82 300
93,4
6,6

81 300
92,9
7,1

Andel lärare med ped. högskoleexamen, % 2
i kommunala skolor, %
i fristående skolor, % 1

81,8
82,5
68,0

83,4
84,7
64,8

84,3
85,7
64,7

Antal lärare (heltidstjänster) per 100 elever
i kommunala skolor
i fristående skolor 1

7,8
7,8
7,6

8,0
8,1
7,6

8,1
8,2
7,5

Total kostnad i miljoner kr (i 2005 års prisnivå)

67 614

72 333

73 663

Snittkostnad per elev i kronor (-”-) 3
i kommunala skolor, kr 4
i fristående skolor, kr 4, 5

62 100
63 100

67 600
67 800

70 800
68 900

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

1) Avser fristående skolor, internationella skolor samt riksinternatskolor.
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 2001, 2004 respektive 2005.

Kostnaderna ökar trots att antal lärare minskar
Utvecklingen över tid visar att kostnaderna ökat tämligen konstant sedan
1997. Trots att elevantalet och antalet lärare minskat de senaste fem åren har
kostnaderna fortsatt att öka. Den största kostnadsposten inom grundskolan
utgörs av kostnader för undervisning (löner) vilken ökat relativt mer jämfört
med övriga kostnader. Undervisningskostnaderna är olika i olika kommuner.
Kostnader för undervisning varierar från ca 30 000 till 60 000 kronor per elev.
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Diagram 6.1 Indexerad utveckling av antalet elever och lärare (i årsarbetskrafter)
i grundskolan hösten 1991 – hösten 2005 samt kostnadsutveckling
kalenderåren 1991–2005. Index, 1991=100.
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De kommande fem åren kommer elevantalet att ytterligare minska med totalt
100 000 elever inom grundskolan för att därefter åter igen öka.

Allt fler elever med svensk bakgrund söker sig
till fristående grundskolor
Fristående skolor har jämfört med kommunala över tid haft en betydligt högre
andel elever med högutbildade föräldrar och även en betydligt högre andel
elever med utländsk bakgrund. En jämförelse i årskurs 9 mellan läsåret 1999
och 2005 visar dock att andelen elever med svensk bakgrund ökat från 77 till
83 procent. Även skillnader i föräldrarnas utbildningsnivå börjar jämnas ut
men fortfarande är det betydande skillnader mellan kommunala och fristående
skolor. Drygt 60 procent av eleverna i årskurs 9 i fristående grundskolor har
föräldrar med eftergymnasial utbildning jämfört med drygt 40 procent i de
kommunala skolorna.
De flesta eleverna, 45 procent, går i en skola med en allmän inriktning eller
i en skola med en inriktning mot speciell pedagogik, 28 procent. Vid 1990talets början var fristående skolor med speciell pedagogik och konfessionell
inriktning vanligast. Skolor med en allmän inriktning har ökat i antal under
senare år medan däremot antalet skolor med inriktning mot speciell pedagogik
eller konfessionell inriktning har varit tämligen stabil.
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Tabell 6.2 Fristående skolor fördelat på inriktning läsåren 1999/00–2005/06, %
Inriktning

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

Allmän
inriktning

32

37

42

44

44

44

45

Speciell
pedagogik

36

35

32

31

29

29

28

Konfessionell

15

13

12

11

10

10

10

Språklig/
etnisk

8

7

7

6

8

8

8

Speciell
ämnesprofil

8

8

8

7

8

9

9

Övriga
inriktningar

1

1

1

1

1

1

1

Totalt antal
elever

33 619

41 501

51 081

57 637

65 036

69 451

74 091

Under 2006 inkom 124 ansökningar till Skolverket om att starta en fristående
utbildning motsvarande grundskola. Antalet ansökningar har varit tämligen
konstant de senare åren med kulmen år 2001 då 251 ansökningar behandlades. Den enskild största typen av huvudman är aktiebolag och har så varit
under en längre period. Drygt 40 procent fristående grundskolor har ett aktiebolag som huvudman. Därnäst kommer ekonomisk förening, 20 procent och
ideell förening med 17 procent. Trenden är att aktiebolagen ökar i andel och
de s.k. koncernskolorna blir allt ﬂer.
Möjligheten att välja fristående skola har ökat över tid men skiljer sig åt
beroende på var i landet man bor. Tidigare var fristående skolor främst ett
storstadsfenomen, men nu ﬁnns fristående grundskolor i 173 av Sveriges 290
kommuner. Skolorna finns dock företrädesvis i eller i närheten av storstäderna
Stockholm, Göteborg, Malmö och några andra större städer. Cirka 60 procent
av de fristående grundskolorna ﬁnns i de två största storstadsregionerna.
De sammanfattande resultaten från inspektionen har visat att fristående
skolor överlag bedriver en verksamhet av god kvalitet. De brister som inspektionen identifierat finns mest frekvent inom områdena bedömning och betygssättning, skolors system och rutiner för arbetet mot kränkande behandling,
skolors kvalitetsarbete där främsta bristen är en aktuell kvalitetsredovisning
som uppfyller förordningens krav samt brister i uppföljning av elevers kunskapsutveckling utöver ämnena svenska, matematik och engelska. I cirka hälften av de inspekterade skolorna bedöms det finnas brister avseende bedömning
och betygssättning och cirka en tredjedel av de inspekterade skolorna behöver
förbättra sitt arbete inom övriga nämnda områden.
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Färre lärare men ökad lärartäthet och lärarkompetens
i de kommunala grundskolorna
Lärartätheten i grundskolan har fortsatt att öka även om antalet lärare omräknat i heltidstjänster har minskat de två senaste läsåren. Lärartätheten har ökat
i kommunala grundskolor medan den däremot minskat i fristående mellan
läsåren 2000/01 och 2005/06. Den största förklaringen till den ökade lärartätheten är det minskade elevunderlaget samtidigt som antalet lärare inte minskat
i motsvarande omfattning. Kommunerna tycks ha kunnat behålla en del lärare
genom att nyttja de statliga bidragen för personalförstärkningar i skolan.21
Uppföljningen av hur dessa bidrag fördelat sig på verksamhetsformer och vilka
personalkategorier kommunerna valt att prioritera visar att särskolan ökat sin
personaltäthet allra mest och därefter kommer grundskolan.
Uppsala universitet22 har på uppdrag av Skolverket utvärderat effekterna av
det första bidragsårets (läsåret 2001/02) personalförstärkningar på elevernas
måluppfyllelse. De finner att de ökade resurserna och den ökade personaltätheten inte har haft någon statistiskt signifikant effekt på den genomsnittliga
elevens studieresultat. Däremot har de ökade resurserna lett till förbättrade
studieresultat för elever med lågutbildade föräldrar. Dessa resultat ligger i linje
med tidigare forskning.
Enligt Skolverkets prognoser kommer behovet av lärare inom grundskolan
att fortsätta minska fram till 2009. Därefter ökar elevantalet och därmed även
behovet av grundskolelärare i de tidigare åren. Även om behovet ökar finns en
risk att det blir överskott på lärare i grundskolans tidigare år eftersom merparten av studerande med inriktning mot förskola och grundskolans tidigare år i
första hand vill arbeta inom grundskolan.23

21) Skolverket (2006) Statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem 2004/05.
Skolverkets aktuella analyser.
22) IFAU (2005) En utvärdering av personalförstärkningar i grundskolan, Rapport 2005:6
23) Skolverket (2006) Lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning 2006 års prognos över behov
av och tillgång på lärare perioden 2005-2019 (2006:1865)
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Tabell 6.3 Andel av alla tjänstgörande lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen läsåren 2001/02–2005/06 fördelat på lärarkategorier
och 2004/05 även fördelat på kön (ej omräknat till heltidstjänster).
Andel lärare med ped. högskoleexamen, %
Lärarkategorier

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

Man

Kvinna

Samtliga lärare

80,6

79,9

80,1

81,9

82,7

23

77

därav
Lågstadielärare

93,7

93,9

94,4

95,3

95,8

2

98

Mellanstadielärare

89,2

89,8

90,9

93,0

93,9

25

75

Lärare matematik/NO 1–7

82,0

81,6

83,1

85,6

88,1

19

81

Lärare svenska/SO 1–7

84,7

86,4

87,7

89,5

91,1

11

88

Lärare övriga ämnen 1–7

73,9

75,6

77,7

83,1

84,7

13

87

Lärare matematik/NO 4–9

73,5

72,9

73,4

76,0

77,5

50

50

Lärare svenska/SO 4–9

79,1

77,5

77,9

81,1

82,3

42

58

Lärare svenska/språk 4–9

69,9

69,0

68,7

70,9

72,8

13

87

Lärare övriga ämnen 4–9

64,2

62,4

64,7

68,1

69,5

-

-

Speciallärare/
specialpedagog

91,1

90,8

91,3

92,0

92,6

15

Modersmålslärare

57,4

55,8

52,3

52,5

52,5

34

66

-

-

-

85,2

89,1

7

93

Lärare i idrott och hälsa

68,7

66,8

66,3

69,8

70,9

54

46

Lärare i musik

62,5

60,7

61,1

62,2

63,2

42

57

Lärare i bild

71,2

69,6

70,3

72,5

72,8

26

74

Lärare i trä- och metallslöjd

73,2

70,4

69,8

70,9

70,7

94

6

Lärare i textilslöjd

77,5

75,4

74,1

75,2

75,8

0

100

Lärare i hem- och
konsumentkunskap

77,6

75,2

73,3

73,7

74,3

2

98

Övriga lärare

67,2

66,3

66,7

45,8

62,4

-

-

Lärare svenska
som andraspråk

85

Under senare år har andelen lärare med lärarexamen i grundskolan ökat inom
de flesta lärarkategorier. Fortfarande är det dock brister i lärarnas utbildning
främst vad gäller ämnen med praktisk-estetisk inriktning, i svenska/språk samt
i matematik och de naturorienterande ämnena. Lägst andel lärare med pedagogisk högskoleexamen har lärare i modersmål. I genomsitt saknar cirka var
sjunde lärare i grundskolan en lärarexamen.
Inom grundskolan är det cirka en fjärdedel av lärarna med pedagogisk
högskoleexamen som är män. Den lärarkategori som har de högsta andelarna
med manliga lärare är lärare i trä- och metallslöjd, lärare inom idrott och hälsa,
lärare med inriktning mot matematik/NO 4-9 och lärare i svenska/SO 4-9
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samt lärare i musik. De kvinnliga lärarna återfinns främst inom lärarkategorier
med inriktning mot de tidigare årskurserna och med inriktning mot språk.
Av de lärare som inte har en lärarexamen är 39 procent män och 61 procent
kvinnor. I den kategorin är det således en större andel män än inom kategorin
lärare med lärarexamen.
Andelen kvinnor har ökat något under de senaste 20 åren, från knappa
70 procent till cirka 75 procent. Det har således inte skett någon dramatisk
ökning utan andelen har varit tämligen konstant över åren.
Figur 6.1. Lärare i grundskolor med fristående och kommunal huvudman.
Andel med lärarutbildning läsåret 2004/05 och 2005/06.
Variation mellan kommunerna.
2004/2005
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen

2005/2006
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen

< 70% (2)

70–79% (47)

70–79% (60)

80–89% (167)

80–89% (162)

90–100% (76)

90–100% (66)

I kommunala grundskolor har närmare 86 procent av lärarna pedagogisk högskoleexamen medan i fristående grundskolor är den andelen knappt 65 procent. Utvecklingen över tid visar att andelen lärare med lärarexamen inte ökat
över tid i fristående skolor medan den ökat i de kommunala grundskolorna.
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Lärares ämnesutbildning och förhållningssätt
har betydelse för elevers lärande
Tidigare studier har visat på samband mellan lärarens kompetens och elevernas
resultat.24 En bearbetning av data från den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 visar att lärarens utbildning har betydelse för elevernas lärande.
Att läraren har lärarutbildning och utbildning i det ämne som hon/han undervisar i har också samband med bättre resultat hos eleverna i svenska och engelska i årskurs 9. Detta samband tycks dock inte finnas i matematik. Däremot
har lärarens arbetsglädje samband med bättre elevresultat i matematik vilket
kan tyda på att ett ökat engagemang i undervisningen är en viktig förutsättning för bättre måluppfyllelse i matematik.25
Dock verkar lärares utbildning inte ha någon betydelse för lågpresterande
elevers uppfattning huruvida de anser att läraren är en bra lärare. Däremot
visar det sig att lärarens självtillit - hennes eller hans tilltro till sin egen kompetens och att det är roligt att undervisa får positivt gensvar hos både låg- och
högpresterande elever. Dessa lärare uppfattas också av eleverna som att de i
högre grad arbetar och agerar utifrån styrdokumentens intentioner.26
Andra resultat som framkommit i analysen är att pojkar i högre utsträckning uppfattar manliga lärare som bättre lärare än kvinnliga. För flickorna
däremot spelar inte könet någon roll utan det är snarare åldern hos lärarna
som har betydelse. Flickor uppfattar yngre lärare som bättre än äldre lärare.
När det gäller kvinnliga och manliga lärare visar en annan studie som Skolverket genomfört27 att det inte finns något statistiskt samband mellan lärarens
kön och elevens resultat. En studie som genomfördes i samband med tidigare
utvärdering av grundskolans årskurs 5 (UG-95)28 visar att elever i klasser med
kvinnliga lärare hade bättre matematikresultat än de med manliga lärare.
En fördjupad studie av ett antal skolors arbetsprocesser, organisering, styrning och ledning visade på ett antal likartade förhållanden som är verksamma
för god måluppfyllelse. I de skolor som studerats återkommer lärarnas förhållningssätt som en aspekt som verkar ha stor betydelse för elevernas studieresul-

24) Skolverket (2002) Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat
25) Skolverket (2006) Lusten och möjligheten - om lärares betydelse, arbetssituation och förutsättningar. Fördjupande utvärdering utifrån den nationella utvärderingen 2003 av grundskolans
årskurs 9. Skolverkets rapport nr 282. I studien har kunskapsresultat i ämnena svenska, engelska
och matematik analyserats.
26) Eleverna fick ta ställning till ett antal påståenden bl.a.: Läraren planerar de olika inslagen tillsammans med eleverna och Vi elever får veta vad som är bestämt i ämnets kursplan att vi ska lära oss.
27) Skolverket (2006) Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval. Kommande rapport
28) Skolverket (2005) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Årskurs 5. Ämnesrapport till
Skolverkets rapport nr 251
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tat. I de skolor där lärare betonar både omsorg och kunskap och arbetar med
motiverande insatser är också måluppfyllelsen högre.29
Lärare med god kompetens har större möjlighet att variera undervisningssätt
och att anpassa undervisningen till olika elevgrupper och olika behov hos elever.
Elevers lärande beror till stor del på lärares förmåga att intressera och motivera
eleverna. Det är därför av vikt att öka lärares självtillit genom kompetensutveckling som stärker lärares ämneskunskaper och insikt i pedagogiska metoder.

6.2 Resultat och kvalitet
Kunskaper
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 1997/98–2004/05.
Index, 1997/98=100.
108
106
104
Genomsnittligt meritvärde
102
100

Andel behöriga till gymnasiets nat. program

98
96
Andel elever med betyg i alla ämnen
94
92
1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

Ingen förbättring av andelen elever som når målen i alla ämnen
Preliminära siffror för läsåret 2005/0630 visar att knappt nio av tio elever var
behöriga till gymnasieskolans nationella program. Det är samma nivå som
de senaste åren. I de ämnen som krävs för behörighet (svenska/svenska som
29) Skolverket (2006) Vad gör det för skillnad vad skolan gör? Om skolors olikheter och deras
betydelse för elevernas studieresultat
30) Statistiken baseras på inkomna elevuppgifter från knappt 90 procent av eleverna.
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andraspråk31, engelska, matematik) var det i svenska drygt 4 procent respektive
svenska som andraspråk drygt 21 procent som inte fick betyg i ämnet. Knappt
8 procent av eleverna i årskurs 9 nådde inte nivån för betyget godkänt i matematik och motsvarande siffra i engelska var drygt 7 procent.
Av betygsdata för läsåret 2004/05 kan man se att resultaten inte utvecklats
positivt. Andelen behöriga till gymnasieskolans nationella och specialutformade program och andel elever med betyg i alla ämnen har legat på samma
nivå de senaste fem åren. Av de dryga 117 000 elever som slutade grundskolan
läsåret 2004/05 nådde cirka 75 procent kunskapsmålen i samtliga ämnen.
Då betygssystemet infördes, för nio år sedan, var motsvarande andel cirka
80 procent. Det genomsnittliga meritvärdet ökade något fram till läsåret
2003/04. Elever i fristående skolor har under hela perioden haft betydligt
högre meritvärden än elever i kommunala skolor. Denna skillnad har minskat
något de senaste läsåren. Läsåret 2004/05 var det genomsnittliga meritvärdet
för elever i fristående skolor 226 och i kommunala skolor 205.
En lägre andel flickor (21 procent) än pojkar (28 procent) nådde inte
kunskapsmålen i ett eller fler ämnen. Närmare sex av tio av de elever som inte
når målen utgörs av pojkar och den andelen har varit konstant sedan läsåret
1997/98. Pojkar med utländsk bakgrund32 är överrepresenterade.
Bland den fjärdedel av eleverna som inte nådde målen var det knappt
9 procent som inte fick betyg i ett ämne, cirka 15 procent i två eller fler ämnen
och drygt 1 procent som inte nått målen i något ämne (saknade slutbetyg).
I gruppen som inte nått målen i något ämne var utlandsfödda elever starkt
överrepresenterade. Andelen utlandsfödda elever i årskurs 9 uppgick läsåret
2004/05 till cirka 8 procent och elever födda i Sverige med utländsk bakgrund
till cirka 6 procent. Ser man fem läsår bakåt är det några kommuner som återkommer bland de 20 kommuner som har en relativ hög andel elever som inte
når målen i något ämne nämligen Malmö och Ljusnarsberg.

31) Svenska som andraspråk är ett eget ämne med egen kursplan och ska läsas av de elever som är i behov
av det. Det är rektor som beslutar om undervisning i svenska som andraspråk skall anordnas för de
elever som är i behov av det. Berörda elever är de som har ett annat språk än svenska som modersmål,
elever som har svenska som modersmål och som tagits in från skolor i utlandet och invandrarelever
som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna.
32) Med utländsk bakgrund avses endera att eleven är född utomlands eller att eleven är född i
Sverige och båda föräldrarna födda utomlands.

SKOLVERKETS LÄGESBEDÖMNING 2006

61

Tabell 6.4 Fördelning av betygsnivåer av samtliga betyg läsåret 2004/05, %
Flickor
svensk
bakgrund
MVG
VG
G
Ej uppnått målen
Genomsnittligt meritvärde

Flickor
utländsk
bakgrund

Pojkar
svensk
bakgrund

Pojkar
utländsk
bakgrund

21
40
34
5

16
34
39
11

13
34
48
6

10
28
48
14

220

199

198

179

Skillnader i meritvärde mellan pojkar och flickor med utländsk bakgrund är
densamma som mellan pojkar och flickor med svensk bakgrund. Flickor med
utländsk bakgrund presterar bättre eller har likvärdiga resultat med pojkar med
svensk bakgrund. Det är endast i måttet andelen elever med betyg i alla ämnen
som dessa flickor har sämre resultat.
Man bör dock i detta sammanhang ha i åtanke att det är föräldrars socioekonomiska bakgrund som visar den största samvariationen med elevers resultat medan kön påverkar en mindre del och i än mindre omfattning om eleven
är född i ett annat land än Sverige.
Skillnaderna i resultat på de nationella proven i årskurs 9 mellan olika
elevgrupper, kön och utlandsfödda, motsvarar bilden av skillnader i betygsresultat. Motsvarande skillnader mellan elevgrupper syns även i ämnesproven
för årskurs 5. Framför allt visar analyser att moderns utbildningsnivå har stor
betydelse för elevers resultat.
En av tio inte behöriga till gymnasieskolans nationella program
Läsåret 2004/05 var en större andel flickor (91%), jämfört med pojkar
(88%) behöriga till gymnasieskolan. Av de elever som inte var behöriga att
söka till gymnasieskolans nationella och specialutformade program hade en av
tre utländsk bakgrund. Totala andelen elever med utländsk bakgrund är cirka
14 procent. Andelen elever med utländsk bakgrund som var behöriga minskade något jämfört med tidigare läsår och var cirka 77 procent (pojkar 76%
och flickor 79%).
Av de elever som inte når behörighet till gymnasieskolan är sex av tio pojkar
och så har det varit ända sedan det målrelaterade betygssystemet infördes.33
I den gruppen är det en större andel som inte har svensk bakgrund.

33) Det målrelaterade betygssystemet infördes 1997/98 och kravet på behörighet till gymnasieskolans
nationella och specialutformade program infördes läsåret 2000/01
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I vilka ämnen når eleverna inte målen?
Andelen elever som inte når målen i olika ämnen har legat på ungefär samma
nivå de senaste fem åren. Flickor når målen i större utsträckning än pojkar i
alla ämnen utom i idrott och hälsa. De ämnen där flest elever inte når målen
är i de naturorienterande ämnena, kemi och fysik. Detta gäller för både pojkar
och flickor. Däremot är den högsta andelen som inte når målen i ämnet
svenska som andraspråk. Av de elever i årskurs 9 läsåret 2004/05 som hade
en utländsk bakgrund var det drygt 30 procent (cirka 5 000 elever) som läste
detta ämne och två tredjedelar av dessa var födda utomlands. Merparten av
dessa elever flyttade till Sverige efter årskurs 5.

Tabell 6.5 Andel elever som inte nådde målen i ett urval av ämnen
läsåren 2000/01–2004/05, %
Ämne

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

Svenska som
andraspråk

20,7

21,2

20,4

21,4

22,6

Kemi

11,4

11,2

11,2

10,6

10,5

Fysik

10,8

10,6

10,5

10,0

10,1

NO 34

10,7

10,2

10,4

8,8

9,2

Biologi

9,2

9,0

8,9

8,4

8,2

Geografi

7,4

7,5

7,5

7,1

7,4

Historia

8,1

7,7

7,8

7,3

7,3

Samhällskunskap

7,7

7,6

7,2

6,9

7,1

Religion

7,6

7,2

7,4

7,0

7,0

Matematik

6,8

6,6

6,3

6,4

6,8

SO

8,3

7,3

7,3

6,7

6,7

Teknik

6,7

6,7

6,8

6,1

6,2

Engelska

6,0

6,0

5,8

6,0

6,1

Svenska

4,2

3,9

3,7

3,8

3,9

35

Av de teoretiskt inriktade ämnena är det framför allt i SO som en stor andel
av eleverna nått nivån för mycket väl godkänd. Den lägsta andelen med detta
betyg är i ämnet svenska som andraspråk. Matematik och teknik är andra
ämnen där en låg andel elever nådde nivån för det högsta betyget.

34) I samlingsbetyget för NO ingår biologi, fysik, och kemi.
35) I samlingsbetyget för SO ingår geografi, historia, religion och samhällskunskap.
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Tabell 6.6 Andel elever med betyget Mycket väl godkänd i ett urval
av ämnen läsåren 2000/01–2004/05.
Ämnen

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

SO

17,7

18,6

18,5

19,5

19,3

Engelska

15,5

16,0

17,4

15,8

17,0

Historia

16,0

16,5

17,2

17,4

16,5

Religion

15,2

15,6

15,9

16,2

15,7

Biologi

15,0

15,2

15,6

15,8

15,5

Svenska

14,6

15,0

14,9

15,0

15,2

NO

13,0

13,5

14,1

15,8

14,9

Samhällskunskap

14,3

14,9

15,3

15,4

14,9

Geografi

13,5

13,6

13,7

14,3

13,9

Fysik

13,4

13,3

13,6

14,0

13,5

Kemi

12,2

12,8

12,6

13,1

12,9

Matematik

11,2

10,9

12,0

13,6

11,8

Teknik

9,0

10,0

10,3

11,3

11,1

Svenska som
andraspråk

3,7

4,4

4,6

4,5

4,7

Skillnader i provbetyg och slutbetyg
Skolverkets analyser av jämförelser mellan slutbetyg och de nationella proven
visar på skillnader i slutbetyg och provbetyg.36 Det råder generellt en större
överensstämmelse mellan provbetyg i de nationella ämnesproven i årskurs 9
och slutbetygen vad gäller svenska och engelska än i matematik. I svenska är
det ungefär lika stor andel som inte når nivån för godkänd på proven som i
slutbetyget. Medan det i engelska är fler elever som uppnått godkändnivån på
provet än som gjort i slutbetyget. I matematik är det däremot betydligt fler
som når betygsnivån godkänd i slutbetyget, nästan dubbelt så många, än de
som nådde motsvarande nivå enligt provbetyget. Orsaker till detta kan vara
flera men eftersom proven inte mäter samtliga mål i kursplanen kan skillnader
förekomma. En annan orsak kan vara att skolor sätter in stödåtgärder under
resterande delen av terminen vilket visar sig i form av en högre andel som når
nivån godkänd.

36) Skolverket (2006) Delredovisning av uppdrag avseende det nationella provsystemet
(dnr 2005:1688)
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Skillnader i pojkars och flickors resultat under lång tid
– till flickornas fördel

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) anger att skolan aktivt
och medvetet skall främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Skolan
har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster och utrymme skall
därför ges för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen
oberoende av könstillhörighet.
Under de senaste 30 åren har flickorna uppvisat bättre resultat, mätt i
olika betygsmått, jämfört med pojkarna. I genomsnitt uppnår pojkarna 90
procent av flickornas resultat.37 Även när det gäller de lägre åldrarna finns det
en skillnad mellan pojkars och flickors resultat. Resultaten på ämnesproven i
årskurs 5 visar på samma generella bild, flickor når i högre utsträckning målen
i ämnena svenska/svenska som andraspråk och engelska. I samtliga delprov
är det en större andel flickor än pojkar som når målen på proven. Framförallt
gäller det läsförståelse och skrivande förmåga i svenska/svenska som andraspråk
och skrivande förmåga i engelska. Däremot finns inte samma tydliga skillnad i
matematik.
Könsskillnaderna förstärks i samband med betygssättningen; pojkar presterar bättre än flickor när det gäller vissa enskilda prov men har lägre betygsresultat. Fler pojkar får ett slutbetyg som ligger lägre än deras resultat från ämnesproven och fler flickor får ett slutbetyg som ligger högre än deras resultat på
ämnesproven. En tolkning kan vara att flickor i högre utsträckning än pojkar
visar på kunskap och färdigheter på lektioner och i andra sammanhang som
enligt kursplanen skall vägas in i betyget. Det tycks vara så att flickor är bättre
på att tillmötesgå de krav som ställs för höga betyg.
Oavsett på vilket sätt man belyser skillnader i resultat mellan könen återspeglas dessa skillnader även inom olika sociala grupperingar. Könsskillnaderna är i det närmaste konstant oavsett socioekonomisk bakgrund. Likaså är
skillnaden mellan pojkar och flickor med utländsk bakgrund densamma som
könsskillnaden mellan pojkar och flickor med svensk bakgrund.
De friare arbetssätten kan vara en förklaring till att pojkar lyckas sämre än
flickor i skolarbetet.38 Pojkar klarar enligt denna teori inte av att ta ansvar för
utbildningen i den utsträckning som krävs. Inspektionen visar att olika former
av elevaktiva arbetssätt ökar. Ofta möter inspektörerna elever i klassrummen
som är upptagna med ”eget arbete”, vilket innebär att elever arbetar på egen
hand efter en dag- eller veckoplanering. De direkt lärarledda lektionerna tenderar att minska i omfattning. Detta kan rätt använt vara positivt, då elevers
delaktighet i det egna lärande utgör en viktig grund för framgång i skolan. De
37) Skolverket (2006) Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval. Rapport nr 286
38) Skolverket (2002) Könsmönster i förändring? En kunskapsöversikt om unga i skolan

SKOLVERKETS LÄGESBEDÖMNING 2006

65

nyare arbetssätten innebär ofta att eleverna får ta ett stort ansvar för sina egna
studier och själva söka kunskap.
Forskningsstudier visar att det finns en bild av hur en ”pojke” förväntas vara
och hur en ”flicka” förväntas vara. En av slutsatserna är att pojkar i betydligt
mindre omfattning tolererar gränsöverskridande beteenden som kan tolkas
som feminina medan däremot flickors gränsöverskridande beteenden mot det
maskulina är betydligt mer accepterat. ”Coola pojkar” får inte vara en ”plugghästar”.39 I en studie konstateras att de framsteg som flickor gjort under senare
tid är positiva men att det också skulle behövas motsvarande förändringar i
pojkars attityder och inställning.40
Det finns också forskning som hävdar att flickors och pojkars olika biologiska utvecklingstakt kan förklara skillnader i prestationer. Hypotesen att det
finns en mognadseffekt som påverkar elevernas resultat i grundskolan får också
stöd i Skolverkets studie.41
Orsakssammanhangen bakom skillnader i flickors och pojkars resultat är
komplicerade och troligen samvarierar flera av tänkbara förklaringar. Det som
kan konstateras är att det finns tydliga skillnader mellan pojkars och flickors
motivation och inställning till skolarbete. Flickor anger t.ex. i högre utsträckning än pojkar att de anstränger sig och gör sitt bästa även om ämnet inte
intresserar dem.42
Utifrån iakttagelser som inspektörerna gjort av skolors arbete med att
utjämna könsrelaterade skillnader i studieresultat framstår det som att det saknas ett genusperspektiv i personalens diskussioner om undervisningens innehåll, arbetssätt och resultat.43 Ett relativt vanligt inslag i de tidigare skolåren
är emellertid undervisning i flick- respektive pojkgrupper. Det gäller främst
ämnet idrott och hälsa där uppdelningen motiveras med att den ger flickor
större möjlighet att ”ta för sig” eller med andra ord att vara aktiva.
Sammantaget pekar detta mot att könsskillnader i studieresultat i viss mån
kan hänföras till motivation och studieinställning och att förklaringar kan
sökas i könsbundna värderingsmönster i samhället i stort. Denna teori delas av
flera av de genderforskare som studerat pojkar och flickor i skolan.44
Detta innebär att skolans åtgärder för att öka måluppfyllelsen bland pojkar
bör inriktas mot att öka motivationen och förändra attityder och att insatser
från övriga samhället är nödvändiga för att nå önskat resultat.

39) Nordberg, M (2006) Barns och ungas livsvillkor och identitetsskapande idag.
40) Myndigheten för skolutveckling (2005) Kön och skolframgång. Tolkningar och perspektiv
41) Skolverket (2006) Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval. Rapport nr 286
42) Se bl.a. NU-03 Huvudrapport, PISA och TIMSS
43) Granskning av ett begränsat antal skolor, 17 stycken, under våren 2006
44) Myndigheten för skolutveckling (2005) Kön och skolframgång. Tolkningar och perspektiv
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Elevers inställning samvarierar med studieresultat
I en fördjupad studie45 av högpresterande respektive lågpresterande elever i
120 skolor inom ramen för den nationella utvärderingen av grundskolan 2003
visar att det finns skillnader i grupperna både vad gäller bakgrundsfaktorer och
inställning till skolan.
Den högpresterande gruppen består av 80 procent flickor medan andelen
pojkar är i majoritet i den lågpresterande gruppen. I den grupp av elever med
mycket goda resultat har föräldrarna en högre utbildning än i gruppen med
lågpresterande elever. Däremot finns ingen skillnad i andelen föräldrar födda
utomlands. De högst och lägst presterande eleverna går sällan i samma klass.
Elever med de lägsta studieresultaten anger att de får mycket uppmärksamhet från sina lärare. Samma elever ger även uttryck för att de känner sig
störda av andra elever. De elever som har de allra bästa betygen upplever i
större utsträckning att de saknar inflytande och lämnas ensamma i studierna
än elever med de lägsta betygen. I den högpresterande gruppen anger eleverna
i högre utsträckning att de har stort stöd hemifrån. Ett annat resultat som den
fördjupade studien visar är att de framstående eleverna inte bara betygsmässigt
presterar goda resultat utan även att dessa elever i hög grad har värderingar i
enlighet med läroplanens intentioner.
Resultaten visar sammantaget att ”extremgrupp-hög” trivs bättre i skolan,
hänger med bättre i undervisningen, känner sig mindre mobbade och upplever
mindre än övriga elever att de blir orättvist behandlade.
Skolors olika förutsättningar
Skolverket har i en studie redovisat bakomliggande faktorer till varför elever
med utländsk bakgrund presterar sämre.46 Om hänsyn tas till elevers socioekonomiska bakgrund så försvinner mycket av skillnaderna i betygsresultat
mellan elever med respektive utan utländsk bakgrund. Föräldrars integration i
det svenska samhället, om de har ett arbete, och deras resurser både i form av
utbildning men även i ekonomisk bemärkelse samvarierar med elevernas resultat. Det är bara för gruppen elever som anlänt till Sverige efter den ordinarie
skolstarten i Sverige som lägre genomsnittliga betygsresultat kvarstår.
Ett annat resultat som den studien visade är att det finns en negativ effekt,
i form av sämre betygsresultat, av att skolor har en hög andel elever som inte
har svenska som modersmål. Andra studier har tagit upp problematiken kring
att dessa elever inte i tillräckligt hög grad får träna på att kommunicera det
svenska språket.47 Eftersom studier har visat att elevers kunskaper i det svenska
45) Skolverket (2006) Studier av individ- och klassvariationen i NU-materialet 2003.
Skolverkets aktuella analyser.
46) Skolverket (2004) Elever med utländsk bakgrund (dnr 2004:545)
47) Integrationsverket (2006) Rapport Integration 2005
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språket har betydelse för att uppnå goda resultat kan detta vara en försvårande
omständighet för dessa elever.
En forskningsstudie48 visar också att i skolor med språklig och kulturell
mångfald förekommer det att eleverna sluter sig samman i grupper av svenskar
respektive invandrare. Elevernas val, i olika sociala och undervisningssammanhang, tyder på att elevgrupperingar återspeglar de makt- och statusskillnader
som råder mellan minoritets- och majoritetsgrupper i samhället i övrigt.
Utifrån målet att öka integrationen bör enligt Skolverket ovanstående fenomen uppmärksammas av skolor och undervisningen organiseras på sådant sätt
att den främjar både integration och elevers lärande. En försvårande omständighet är att det i flera av de ”invandrartäta” områdena sker en omflyttning
som avspeglas även i skolorna. Genomströmningarna i skolan kan också bero
på att föräldrar och elever väljer andra skolor. Det kan således vara svårt att få
kontinuitet i elevgrupper och undervisning.
Den bild som träder fram av inspekterade skolor i de områden som omfattas av storstadssatsningen genom lokala utvecklingsavtal visar att skolor inom
dessa områden många gånger arbetar under svåra förhållanden. Men samtidigt
ges det uttryck för att skolan har en oerhört viktig funktion i dessa områden.
Malmö är en av de kommuner som under 2005 var föremål för inspektion
och är ett exempel på hur olika villkoren är för barn- och ungdomar i Sverige.
Inspektionen visar att det finns stora variationer i såväl måluppfyllelse som
förutsättningar. Av Malmös tio stadsdelar har några likvärdiga eller bättre
resultat jämfört med riket såväl när det gäller genomsnittligt meritvärde, andel
elever med fullständiga betyg som andel elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program. Andra stadsdelar har mycket svaga resultat. Det
finns också stora variationer mellan stadsdelarna när det gäller försörjningsstöd, förvärvsarbetande och barn med utländsk härkomst, vilket är väl synligt
i stadsdelarnas varierande välfärdsindex. Inspektionen konstaterar att dessa
faktorer givetvis har betydelse för såväl undervisningsprocessen som de resultat
som redovisas genom betyg och nationella prov.
Skolan har ett kompensatoriskt syfte att utjämna förutsättningar genom att
erbjuda en miljö och ge stöd så att alla elever får möjligheter att nå de nationella målen. Frågan är huruvida skolor kan överbrygga de förhållanden som
finns i närsamhället och de stora skillnader som finns i elevers förutsättningar.
Ökad segregation
Skolverket har i en studie kartlagt utvecklingen av ett antal centrala indikatorer
för likvärdigheten i den svenska grundskolan49. Indikatorerna utgörs av mått
48) Gröning, I (2006) Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola. Uppsala universitet
49) Skolverket (2006) Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? En kvantitativ analys av
variation och likvärdighet över tid. Skolverkets rapport nr 275
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på variationen av resultat mellan elever, variationen mellan skolor, betydelsen
av migrationsbakgrund och andel utlandsfödda elever utifrån slutbetyg och
resultat från de internationella kunskapsmätningarna. Analyserna ger inte en
entydig bild men det framträder dock ett mönster. De slutsatser som dras är att
spridningen i resultat ökat mellan skolor över tid, att betydelsen av elevens föräldrars utbildning ökat obetydligt och fortfarande har stor betydelse för elevens
förväntade skolprestation. Inte heller betydelsen av elevens egen migrationsbakgrund har förändrats på ett avgörande sätt under tidsperioden 1998-2004. Det
finns fortfarande en signifikant negativ effekt av att vara utlandsfödd.
Skolverkets studier om valfrihet50 visar på segregerande tendenser avseende
elevernas sociokulturella och etniska bakgrund samt även resultatmässigt som
en konsekvens av möjligheten att välja skola. Valfriheten inom skolområdet
tycks ha förstärkt den boendesegregation som finns i storstäder och förortskommuner. Det finns tydliga tecken på att skolsegregationen utifrån socioekonomisk bakgrund ökat (mätt i andel högutbildade föräldrar). Det kan vara så
att elever som är studiemotiverade söker sig till vissa skolor medan de mindre
motiverade blir kvar i vissa skolor. Det kan också vara så att nyanlända elever i
större utsträckning hamnar i ”invandrartäta” skolor medan andra utlandsfödda
elever som vistats längre i landet söker sig bort från dessa skolor. Betydelsen av
vilken skola en elev går i har också fått ökad betydelse för en elevs förväntade
skolprestation.51
Spridningen i betygsresultat mellan skolor är som störst i storstäderna.
Elever i storstäder och i förortskommuner har över tid i genomsnitt haft högre
meritvärden än elever i andra kommuntyper. Samtidigt är det just i storstäderna som vi finner den högsta andelen elever som inte når målen. Variationer
i resultat mellan elevgrupper, skolor och elevers bakgrund bör följas för att få
indikationer på hur likvärdigheten utvecklas över tid.

Normer och värden
Idogt arbete med värdegrunden men inga tydliga effekter
I skolan skall det inte accepteras några former av kränkningar. För att tydliggöra ansvaret för kommuner och skolor att arbeta aktivt för att motverka kränkande behandling har en ny lag införts om förbud mot diskriminering och
annan kränkande behandling i alla verksamheter som omfattas av skollagen.
Barn och elever har i och med det fått ett stärkt skydd. Samtidigt inrättades
också ett Barn- och elevombud (BEO) som ska ta tillvara den enskilda elevens
50) Skolverket (2006) Valfrihet och dess effekter inom skolområdet. Skolverkets rapport nr 230
Skolverket (1996) Att välja skola. Skolverkets rapport nr 109
51) Skolverket (2006) Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? En kvantitativ analys av
variation och likvärdighet över tid. Skolverkets rapport nr 275
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rätt enligt lagen. Den nya lagen innebär bl.a. att en likabehandlingsplan skall
upprättas av verksamheterna. Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen skall redovisas i verksamheternas kvalitetsredovisningar.
När det gäller förekomsten av kränkande behandling i skolan kan man inte
skönja några tydliga positiva förändringar de senaste åren. Skolverkets regelbundna attitydundersökningar tyder på att andelen elever i de senare grundskoleåren som känner sig mobbade av andra elever minskade något mellan
åren 2000 och 2003 (från 4 till 3 procent). Däremot tycks andra former av
kränkningar som hårt språkbruk mellan elever och främlingsfientlighet ökat.52
Andelen elever som uppger att de känner sig kränkta av lärare har inte heller
förändrats enligt de senaste mätningarna. Antalet anmälningar till Skolverket
rörande kränkande behandling har ökat betydligt senaste året. En förklaring
kan vara att ett ökat fokus från bl a media påverkat elevers och föräldrars
benägenhet att anmäla kränkande behandling.
Under 2003 och 2004 visade inspektionen på en i huvudsak ljus bild av
den värdegrund som råder i inspekterade förskoleklasser och grundskolor.
Omdömena om värdegrunden 2005 ligger i huvudsak i nivå med eller något
sämre än i tidigare års inspektioner. Inom vissa delar av värdegrundsområdet kan noteras att inspektionen visar på större behov av förbättringsinsatser
än tidigare. Utbildningsinspektionen 2005 omfattar ett stort antal skolor i
storstäder och det är sannolikt detta förhållande som förklarar förändringen.
Resultatbilden är dock sammansatt och det är inte alltid som resultatet av
värdegrundsarbetet bedömts som sämre i storstäder än i övriga delar av landet.
Vissa skolor i storstäder har tufft klimat men arbetar mycket bra med värdegrundsfrågorna. Vissa skolor i mindre kommuner står ibland ganska handfallna
när problem med normer och värden uppdagas i skolan. Olika skolklimat visar
på skilda världar.53
En fjärdedel av de rektorsområden i grundskolan som inspekterades hösten
2005 har blivit uppmanade att förbättra skolans system och rutiner för hur
man lägger upp arbetet mot kränkande behandling. En av bristerna i ett systematiskt arbete mot kränkande behandling är att fullgoda handlingsprogram
mot kränkande behandling mycket ofta saknas.

Lugnare studiemiljö nödvändigt för bättre resultat
Arbetsmiljön för elever har en stor betydelse för hur deras arbete kan bedrivas
effektivt och med bra kvalitet. Flera undersökningar och studier har visat att
52) Skolverket (2001)Attityder till skolan. Skolverkets rapport nr 197. Skolverket (2004) Attityder till
skolan. Skolverkets rapport nr 243
53) Skolverket (2006) Utbildningsinspektionen 2005 - med trender och tendenser under 2003-2005.
Kommande rapport. Underlaget omfattar drygt 700 grundskolor.
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det inte sällan förekommer störningar och oro i klassrummet.54 En undersökning av yngre elevers uppfattningar om arbetsmiljön i skolan visar att stökig
heten är den främsta orsaken till att de mår dåligt i skolan.55
Det är tydligt att det behövs åtgärder för att förbättra studiemiljön för
eleverna. Både den psykosociala miljön och den fysiska miljön har betydelse
för elevers lärande. Lärarna har en nyckelroll i detta arbete, där deras kompetens att hantera olika behov hos eleverna bidrar till en bättre studiemiljö. Rektor, elever och föräldrar har även ett ansvar att bidra till detta. För att stödja
lärare och rektorer har tydligare bestämmelser kring ordningsregler införts i
grundskoleförordningen.
Det behövs förändrade attityder och en inställning hos eleverna så att de tar
ansvar för sin egen och andras studiemiljö. Rektor måste skapa möjligheter för
eleverna att aktivt delta i arbetsmiljöarbete. Grundskoleelever omfattas av arbetsmiljölagen och det skall finnas elevskyddsombud på varje skola. Huvudmännen
bör i högre utsträckning uppmärksamma elevernas studiemiljö och stödja skolornas i deras arbete med att förbättra skolornas fysiska och psykosociala miljö.

Skolan bidrar till ungas stress
Flera studier har visat att den psykiska ohälsan bland skolbarn ökat över en
längre period, särskilt bland flickor.56 Av slutbetänkandet om ungdomars psykiska hälsa framgår att ungdomar anser att skolarbetet är den främsta orsaken
till stress. Skolverkets regelbundna attitydundersökningar tyder dock på att
stressen i de senare grundskoleåren minskat något över tid. Däremot finns det
betydande skillnader mellan pojkars och flickors upplevelser av stress.
Bland pojkar i de senare grundskoleåren är det en betydligt lägre andel som
angett att de alltid eller ofta upplever sig stressade jämfört med flickor (21%
respektive 47%).57 Om detta beror på att press och förväntningar är olika på
pojkar och flickor eller om de hanterar press och förväntningar på olika sätt är
dock oklart.
Det som eleverna uppger skapar stress är framför allt tidsbrist, att inte hinna
med skolarbetet, att inte hinna med inläsning till prov och hemuppgifter som
skall göras efter skoltid, att inte hinna med fritidsaktiviteter, att inte hinna med
54) Skolverket (2006) Lusten och möjligheten fördjupad studie av den nationella utvärderingen 2003
Skolverkets rapport nr 282, Skolverket (2004) PISA 2003 – svenska femtonåringars kunskaper
och attityder i ett internationellt perspektiv.
55) Arbetsmiljöverket (2006) Elevers skolmiljö – en undersökning hösten 2005 av barn födda 1994.
Rapport nr 2006:3
56) Se bl.a SOU 2006:77 Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Slutbetänkande av Utredningen
om ungdomars psykiska hälsa. Statens folkhälsoinstitut (2006) Svenska skolbarns hälsovanor
2005/2006. R2006:10
57) Skolverket (2004) Attityder till skolan 2003. Rapport nr 243
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att hjälpa till hemma etc. Stress kan även orsakas av oklara förväntningar vilket
eleverna också ger uttryck för. Det kan gälla oklara instruktioner vad som förväntas göras i ett arbete eller oklarheter vad gäller bedömningar av deras insatser.58
Skolan har ett ansvar vad gäller barns och ungdomars välbefinnande. Därför
bör skolor och lärare vara omsorgsfulla vid t.ex. planering av prov och hemuppgifter. Framför allt är det viktigt att skolan är så tydlig som möjligt när det
gäller målen för undervisningen och hur den planeras att genomföras. Genom
att eleverna i högre utsträckning är med och planerar och utvärderar skolarbetet ökar också förutsättningarna att minska ”arbetstoppar” och oklarheter vad
som förväntas av dem.

6.3 U
 ndervisningens planering, organisering
och genomförande
Elevinflytande – inte alltid så lätt
Det mest frekventa området över tid som inspektionen bedömt att skolor
behöver förbättra är elevernas inflytande. Över hälften av de under 2005
inspekterade rektorsområdena i grundskolan har uppmanats att förbättra sitt
arbete med att ge eleverna ett successivt ökat ansvar över verksamheten i klassrummet och över verksamheten i stort. Ett resultat som inspektionen också
återkommande visat är att de allra flesta grundskolor har samverkansorgan som
klassråd och elevråd där olika frågor, som oftast inte rör den direkta undervisningen, tas upp.
Inspektörerna bedömer däremot att eleverna inte har möjlighet att i enlighet
med målen i styrdokumenten utöva ett inflytande över sin utbildning och det
inre arbetet i grundskolan. Elevinflytande är både ett mål i sig och ett medel
för att skapa förutsättningar för ett gott lärande. Elevinflytandet tycks dock
inte förverkligas på det sätt som anges i läroplanen. För att elevinflytandet
skall få effekt och öka elevernas motivation krävs en dialog med eleverna och
att läraren tar tillvara elevers synpunkter och erfarenheter. Elevinflytande över
undervisningen som endast tar sig i uttryck som enskilt arbete med egna uppgifter tycks snarare påverka elevers lärande negativt.59
58) Se bl.a SOU 2006:77 Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Slutbetänkande av Utredningen om
ungdomars psykiska hälsa. Skolverket (2004) Yngre elevers attityder till skolan 2003 – Hur elever
i årskurs 4-6 upplever skolan. Statens folkhälsoinstitut (2006) Svenska skolbarns hälsovanor
2005/2006. R2006:10 Skolverket (2004) Attityder till skolan 2003. Rapport 2004 rapport nr 256
59) Skolverket (2004) Nationell utvärdering av grundskolan 2003 – Sammanfattande rapport.
Skolverkets rapport nr 250
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Bristande individanpassning och särskilt stöd
Över tid har cirka en fjärdedel av eleverna inte nått målen i alla ämnen de läst
och en grupp på cirka 1 procent eller drygt 1000 elever har saknat betyg i alla
ämnen. I den gruppen är pojkarna i majoritet. En av orsakerna är att elever
varit frånvarande från skolan och undervisningen. Studier som behandlat
elevers frånvaro visar att dessa elever inte trivs i skolan, de upplever att lärarna
inte lyckas engagera dem. Dessa elever upplever ett utanförskap, de blir inte
sedda i skolan och uppfattas inte sällan som stökiga. Skolorna anger ofta
sociala problem som orsaker.60
De anmälningsärenden som kommer till Skolverket handlar ofta om brister
när det gäller elevers rätt till stöd och rätt till utbildning. I ett antal ärenden
förekommer det uppgifter om att elever helt eller till stor uteblir från undervisningen under längre perioder. Anledningen till frånvaron är ofta stora och långvariga studiesvårigheter i kombination med diffusa sjukdomstillstånd och/eller
psyksomatiska problem samt hemsituationen. I en del fall har problem även
samband med att eleven upplever sig kränkt av andra elever eller personal.
När elever behöver särskilt stöd skall åtgärdsprogram upprättas. Både anmälningsärenden till Skolverket och inspektionen har visat att skolor brister i att
upprätta åtgärdsprogram och att innehållet ofta är av dålig kvalitet. Fr. o m
den 1 juli 2006 har bestämmelser om utredningsansvar och åtgärdsprogram
skärpts i grundskoleförordningen. Detsamma gäller skolors ansvar att följa och
rapportera elevers frånvaro (elever under 18 år) till vårdnadshavare.
Eftersom svåra elevärenden kan kräva samverkan och insatser på övergripande nivå bör skolan ha rutiner för detta. Studier har visat att det behövs
ökad samverkan mellan olika aktörer för att skapa förutsättningar att förbättra
dessa elevers skolsituation.61
I både fristående och kommunala grundskolor framstår arbetet med att
stödja elever som behöver särskilt stöd vara ett område som behöver förbättras.
I cirka tre av tio skolor bedömer inspektörerna att skolorna inte uppfyller de
krav som ställs i grundskoleförordningen och i förordningen om fristående
skolor eller att de kvalitetsmässigt behöver utveckla arbetet inom detta område.
Ett vanligt förbättringsområde för fristående skolor när det gäller elever i
behov av särskilt är kraven på upprättande av åtgärdsprogram. I de kommunala skolorna är det framförallt arbetet mer generellt som behöver utvecklas för
att stödja dessa elever.
60) Skolverket (2004) Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen? Skolverkets rapport
nr 202
61) SOU 2005:81. Källan till en chans. Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdoms
vården. Socialdepartementet. Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén, Hälsa, lärande trygghet. Prop. 2001/02:14. Utbildnings- och kulturdepartementet
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Det finns i allmänhet goda rutiner för att kartlägga elever i behov av särskilt
stöd. Trots detta har var tredje rektorsområde i grundskolan av inspektörerna
bedömts behöva förbättra sina insatser för att tillgodose elevers behov av
särskilt stöd. Det finns således en skillnad mellan hur stor andel av skolorna
som bedöms behöva förbättra sina rutiner och hur många skolor som behöver
förbättra sina stödinsatser. En förklaring till detta som ges vid intervjuer med
skolpersonal är att de kartläggningar som görs av vilka elever som har behov av
särskilt stöd inte alltid resulterar i att resurserna prioriteras på ett sådant sätt att
dessa elevers behov verkligen tillgodoses.
Enligt inspektionsrapporterna är det dock inte ovanligt att det brister i samsyn ute på skolorna och i kommunen kring vad som menas med elever i behov
av särskilt stöd och om hur resurserna skall användas. En tolkning av detta kan
vara att det är oklart hos lärare när eleven anses vara i sådant behov av särskilt
stöd att åtgärdsprogram ska upprättas.
Detta stämmer överens med resultat i Skolverkets attitydundersökningar
angående lärares syn på sin kompetens att identifiera och att stödja elever som
har svårigheter i skolarbetet. Lärare anser sig var betydligt bättre på att upptäcka elever i behov av särskilt stöd än att ge kompetent stöd till dessa elever.62
I studien om lärarens betydelse för elevers resultat63 uttrycker en tredjedel av
lärarkåren att de har ganska eller mycket dålig kompetens att kunna upptäcka
och stödja elever i behov av särskilt stöd samt att kunna arbeta med elever med
olika social och av kulturell bakgrund.
Inspektionen visar också att det verkar bli allt vanligare att elever i behov av
särskilt stöd för längre eller kortare tider samlas i särskilda grupper eller t.o.m.
särskilda skolor i kommunerna. Det handlar oftast om elever i grundskolan som
är i behov av särskilt stöd och där den ordinarie klassen eller hemskolan inte
förmått ge eleven den undervisning och de stödåtgärder som behövs. Verksamheten beskrivs ofta som omsorg snarare än undervisning och den undervisning
som erbjuds är oftast begränsad till ämnena svenska, engelska och matematik.

Gruppering av elever vanligt
Inom ramen för den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 har en
fördjupad studie av elevers resultat och skolors organisering genomförts.64
Knappt hälften av rektorerna som besvarat frågorna om gruppering anger att
de genomför någon form av nivågruppering. Nivågruppering är vanligast i
62) Skolverket (2004) Attityder till skolan. Skolverkets rapport nr 243
63) Skolverket (2006) Lusten och möjligheten Om lärares betydelse, arbetssituation och
förutsättningar. Skolverkets rapport nr 282
64) Skolverket (2006) Studier av individ- och klassvariationen i NU-materialet 2003. Skolverkets aktuella
analyser.
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ämnet matematik följt av engelska, svenska och andra språkval. 60 procent av
undervisningen sker i helklass, 37 procent i annan gruppering och cirka
6 procent individuellt. Av enkätsvaren framgår vidare att det är olika från skola
till skola vilka faktorer som ligger till grund för besluten om hur klasserna sätts
samman. En stor andel av rektorerna (86 procent) menar att det är viktigt
att blanda eleverna för att åstadkomma en så rättvis fördelning som möjligt
samtidigt som vi ser att elevernas val och skolans profil också har betydelse för
klassammansättningen.
Även om rektorerna uttrycker en positiv hållning till att blanda elever för att
åstadkomma en jämn fördelning visar studien att det på sina håll ändå uppstår
klassgrupperingar med mycket speciella särdrag t.ex. nästan renodlade pojkeller flickklasser, klasser med mycket hög andel elever med utländsk bakgrund
eller klasser med mycket likartad socioekonomisk struktur. Grannskapsprincipen i kombination med elevernas ökade valmöjligheter gör att boendesegregationen får ett starkt genomslag.
Huvudintrycket från denna studie och andra aktuella undersökningar på
området är att gruppsammansättning och enskilda elevers placering i olika
fasta eller rörliga grupper i många kommuner och skolor sker med utan tillräckliga överväganden om vilka konsekvenser detta kan få för elevernas totala
utveckling, socialt och studiemässigt. För att minska risken för att sociala faktorer, språklig bakgrund eller kön skall bli alltför styrande indelningsgrunder
är det angeläget att de ansvariga inom kommunen, rektorer och lärare arbetar
mer medvetet med sammansättningen av klasser och arbetsgrupper.

Hur få en effektiv undervisning för elever
med annat modersmål än svenska?
Att ha goda kunskaper i det språk som undervisningen bedrivs på är en självklar förutsättning för att tillgodogöra sig undervisningen och nå goda resultat.
Elevernas kunskaper i svenska har tydliga samband med deras ämneskunskaper. Andraspråkstalare tillägnar sig relativt snabbt kunskaper för vardaglig
språkanvändning men det kan ta fem till åtta år att utveckla de kunskapsrelaterade sidorna i språket till en nivå som är jämförbar med elever som har svenska
som modersmål.65
Ett resultat från inspektionen är att det inte är ovanligt att skolor framhåller
att elevernas bristande förmåga i det svenska språket utgör grundorsaken till
elevernas bristande kunskapsutveckling. För att underlätta för och stödja elever
som har ett annat modersmål än svenska finns bestämmelser i grundskoleförordningen kring undervisning av dessa elever. Det gäller modersmålsunder65) Gröning, I. (2006) Språk, interaktion och lärande I mångfaldens skola. Uppsala universitet
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visning, undervisning i svenska som andraspråk, studiehandledning på annat
modersmål än svenska och undervisning på elevers umgängesspråk.
I kursplanen för modersmål anges att modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga utvecklingen och kulturella identiteten och för den
intellektuella och emotionella utvecklingen. Av kursplanen framgår vidare att
lärande är starkt förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i det
egna språket är en väg till att lära också på svenska. Få länder förutom Sverige
ger inom den nationella läroplanens ram stöd för utveckling av annat modersmål än majoritetsspråket eller majoritetsspråken och de språk som förklaras
som minoritetsspråk (som eget, officiellt ämne).66
Läsåret 2005/06 var det cirka 15 procent av samtliga elever i grundskolan
som var berättigade till modersmålsundervisning. Denna andel har ökat något
från cirka 12 procent läsåret 2000/01. Andelen elever som läste modersmål var
under en period i slutet på 1990-talet sjunkande. Troligtvis har den utvecklingen även koppling till minskning av resurserna till skolan som skedde under
1990-talet. I början av 2000-talet skedde dock en ökning av andelen elever
som läste modersmål och nivån har sedan dess legat ungefär konstant på cirka
54 procent.
En orsak till att inte fler undervisas i modersmål kan vara svårigheter att
hitta lämpliga lärare. Särskilt i mindre kommuner och där det kan finnas
behov av flera olika modersmålslärare kan tillgången på lämpliga lärare göra
det svårt att anordna modersmålsundervisning. Ofta saknas en kommunal
samordning av modersmålsundervisning och inspektörerna bedömer att en
sådan samordning skulle öka möjligheterna att rekrytera lämpliga lärare samt
ge ett större elevunderlag inom respektive modersmål.
En annan bidragande orsak till att inte fler väljer att läsa modersmål kan
vara att undervisningen organiseras på sådant sätt att det försvårar för elever att
delta. Undervisningen kan t.ex. vara schemalagd samtidigt som andra ämnen
eller efter skoldagens slut vilket också försvårar för vissa elever att delta, t.ex.
för elever som är beroende av skolskjuts. Läsåret 2005/06 undervisades cirka
60 procent av eleverna utanför timplanebunden tid. Över tid har denna andel
varierat mellan cirka 55 och 60 procent.
Undervisning på elevers umgängesspråk är ett annat sätt att underlätta
för dessa elever att kunna tillgodogöra sig undervisningen i de olika ämnena
och att få visa de kunskaper som de faktiskt har utan att språket skall vara ett
hinder.67
66) OECD (2006) Where Immigrant Students Succeed. A comparative review of performance and
engagement in PISA 2003
67) Myndigheten för skolutveckling (2005) Vid sidan av eller mitt i – om undervisning för sent
anlända elever i grund- och gymnasieskolan (dnr 2004:282)
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Svenska som andraspråk är ett ämne som skall anordnas av skolan om eleven
är i behov av det.68 Kursplanen för svenska som andraspråk innehåller såväl
mål att uppnå för eleven i årskurs 9 som i årskurs 5 eller efter en första del av
undervisningen. Läsåret 2005/06 läste 67 500 elever (6,8 % av samtliga elever
i grundskolan) svenska som andraspråk.
Erfarenheter från inspektionen och andra studier har visat att kunskapen
om kursplanen i svenska som andraspråk ibland är svag bland rektorer och
lärare och ämnet behandlas på ett antal skolor som stöd i ämnet svenska.69
Detta har också inneburit att föräldrar/elever ”tackat nej” till sådan undervisning trots att rektor bedömt att eleven är i behov av sådan undervisning.
Närmare vart fjärde rektorsområde i grundskolan med elever som är i behov av
undervisning i ämnet svenska som andraspråk bedöms behöva förbättra denna
verksamhet.
En form av stöd som skall ges till elever som är i behov av det är studiehandledning på modersmål. Denna form av stöd har dock i inspekterade skolor visat sig vara sällan förekommande. I de skolor där det finns en stor andel
elever med utländsk bakgrund förekommer den typen av stöd i något större
omfattning men även där är det sällsynt.
Utbildningsinspektionen har återkommande visat att bestämmelserna om
modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk och studiehandledning på annat modersmål än svenska inte efterlevs. Orsaker till detta
kan vara att resursfördelningen inte står i samklang med bestämmelserna men
orsaken kan också vara bristande kunskaper hos skolledning och lärare och
övrig personal om bestämmelserna.
En annan problematik som inspektionen uppmärksammat är att vissa skolor
har bristande förmåga att skilja på språksvårigheter och andra särskilda stödbehov. Det finns exempel på elever som har fått speciallärarinsatser eller liknande,
där eleven egentligen hade behövt en kombination av modersmålsundervisning,
studiehandledning på modersmålet och svenska som andraspråk.
Sammanfattningsvis visar detta att kommuner och skolor behöver stärka sitt
arbete med elever som har annat modersmål än svenska. En förutsättning för
att dessa elever skall få en god undervisning är tillgången på god lärarkompetens i de kommuner och skolor där det finns en stor andel utlandsfödda elever.
Syftet måste vara att så snabbt som möjligt ge dessa elever förutsättningar att
tillgodogöra sig undervisningen. Det behövs därför satsningar på en anpas68) Det är rektor som beslutar om undervisning i svenska som andraspråk skall anordnas för de elever
som är i behov av det. Berörda elever är de som har ett annat språk än svenska som modersmål,
elever som har svenska som modersmål och som tagits in från skolor i utlandet och invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna.
69) Myndigheten för skolutveckling (2005) Vid sidan av eller mitt i – om undervisning för sent
anlända elever i grund- och gymnasieskolan (dnr 2004:282)
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sad och effektiv undervisning både i svenska och i modersmål samt underlätta
elevers inlärning genom att i högre utsträckning i undervisningen ge studiehandledning på andra språk.
För att få en bättre bild av elevers resultat i svenska som andraspråk anser
Skolverket att detta ämne i högre utsträckning bör ingå i nationella kunskapsuppföljningar och kunskapsutvärderingar. För att få ökad kunskap om
effektiviteten av svenskundervisning till elever med annat modersmål kommer Skolverket att fördjupa kunskaperna om språkutveckling för elever med
utländsk bakgrund.

Kunskapsuppföljning för ökad måluppfyllelse
Inspektionen visar att det finns brister i huvudmännens och skolors uppföljning av elevers kunskaper. För att huvudmännen skall kunna bedöma om den
skolverksamhet som bedrivs i kommunens skolor är likvärdig behövs kunskap
om skillnader i skolors förutsättningar och resultat.
Inspektionen visar att långt ifrån alla kommuner kan redovisa en systematisk
uppföljning och analys av de samlade kunskapsresultaten i de olika skolformerna som de ansvarar för. Det saknas till stor del analyser av betygsresultat,
t.ex. skillnader i flickors och pojkars resultat och studieframgången bland elever
med utländsk bakgrund. Särskilt bristfällig är redovisningen av kunskapsutvecklingen i de lägre årskurserna. Även om det i kursplanerna finns mål att uppnå i
årskurs 5 i alla grundskolans ämnen visar inspektionen att den samlade kunskapsuppföljningen för de tidigare skolåren i många grundskolor inskränker sig
till de behörighetsgivande ämnena svenska, engelska och matematik.
Brister i bedömning och betygssättning
Betyg ges i årskurs 8 och i årskurs 9. För årskurs 9 finns det nationella uppnåendemål som motsvarar betygsnivån godkänd och för betygsnivåerna väl
godkänd och mycket väl godkänd finns det nationella betygskriterier. Betyg
ges även i årskurs 8 varför skolorna själva måste arbeta fram betygskriterier
för de olika betygsnivåerna med utgångspunkt från de nationella målen i årskurs 9. Studier har visat att det finns brister i likvärdigheten kring bedömning
och betygssättning. Bristerna har bl.a. gällt lärares olika tolkningar av mål och
betygskriterier.70
Några avhandlingar har studerat lärares uppfattningar och deras tillämpning av betygssystemet. Lärare uppfattar kursplanernas mål som svårförståeliga

70) Skolverket (2004) Nationella kvalitetsgranskningar. Inspektionsresultat. Nationella utvärderingen
av grundskolan 2003. Huvudrapport
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genom de två olika måltyperna och diffusa skillnader mellan mål och kriterier.71 En annan aspekt som studerats är betygssättningen i årskurs 8. Den slutsats som författaren drar är att staten har skapat ett betygssystem som aldrig
kan vara likvärdigt i årskurs 8 eftersom det är upp till respektive skola, lärare
att besluta på vilka grunder bedömningen skall ske.72
Resultaten från inspektionen visar att i skolor med årskurser där betyg
sätts finns betygskataloger, resultat av nationella prov och nationell statistik
att tillgå. Dock finns det brister när det gäller kravet på att bedömning och
betygssättning skall göras utifrån ett allsidigt underlag.
Sammantaget visar detta att det finns behov av fortsatt stöd till skolor för
att förtydliga innehållet i de krav som staten har när det gäller bedömning och
betygssättning. Staten bör ytterligare klargöra att det är de nationella målen
och de nationella betygskriterierna som skall ligga till grund för bedömningar.
Om tidigare betyg införs bedömer Skolverket att det finns behov av att ta fram
kompletterande nationella mål och kriterier för att underlätta för de professionella och få en ökad likvärdighet i bedömningen och betygssättningen.

Skolors arbete med läs- och skriv- samt matematikinlärning
Skolverket har i samband med inspektion under våren 2006 i ett begränsat
antal skolor studerat hur skolor arbetar med elevers läs- och skrivutveckling
(10 skolor) samt matematikinlärning (15 skolor).
Läs- och skrivinlärning
I Skolverkets senaste nationella utvärdering av grundskolan jämförs elevernas
resultat på ämnesprov i svenska 2003 med 1992 och 1995 års prov.73 Jämförelsen visar att läsförmågan sjunkit hos grundskolans elever. Det finns också en
större spridning mellan olika elever. Dubbelt så många pojkar som flickor har
inte nått målen enligt ämnesprovens läsförståelsedel och tre gånger så många
når inte målen för den skriftliga delen. Av de cirka 350 elever som fått lägsta
antal poäng på båda proven är en majoritet, närmare 75 procent, pojkar. Även
elever med annat förstaspråk än svenska är överrepresenterade i denna grupp.
Det är i första hand dessa två elevkategorier som har en genomsnittligt svag
läsförmåga eller vilkas förmåga skolan kan sägas ha svårt att möta och utveckla.
I jämförelse med andra länder har svenska elever en mer positiv inställning
71) Selghed, B (2004) Ännu icke godkänt – lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning
i yrkesutövningen. Malmö högskola
72) Tholin, J (2006). Att kunna klara sig i ökänd natur. En studie av betyg- och betygskriterier
– historiska betingelser och implementering av ett nytt system. Högskolan i Borås
73) Skolverket (2004) Nationell utvärdering av grundskolan 2003 – Sammanfattande huvudrapport.
Skolverkets rapport nr 250
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till läsning. Svenska elevers läsvanor har dock förändrats något. Det är färre 9åringar som läser böcker och dagstidningar än i början av 1990-talet.74
Ser man till de utvalda skolornas resultat utifrån i vilken utsträckning
eleverna når målen på de nationella ämnesproven i svenska, varierar måluppfyllelsen mellan 73 och 100 procent i årskurs 5 och mellan 88 och 94 procent
i årskurs 9.
I stort sett alla lärare som undervisar i svenska på de besökta skolorna har
pedagogisk utbildning och ämneskompetens. Endast i ett fall fanns en undervisande lärare med endast ma/no-inriktning. Det tycks dock växla i vilken
utsträckning lärarna har god kompetens i läs- och skrivutveckling. Omfattningen av lärarnas kompetensutveckling varierar mellan skolorna, men den har
som regel varit sparsam. På de utvalda skolorna finns det för övrigt som regel
god tillgång till tidsenliga läromedel och andra materiella resurser.
Mer aktiva insatser i de tidigare åren än i de senare åren
för att stimulera elevers läsutveckling

Studien visar att flertalet skolor redan i förskoleklassen arbetar aktivt med att
stimulera elevernas språkliga medvetenhet. Genom olika former av uppföljning
tillägnar sig också skolorna tidigt en kunskap om elevernas språkliga utveckling.
Flera exempel finns på att broar byggs mellan förskoleklass och årskurs 1 i val
av både metoder och innehåll i undervisningen, med hänsyn till elevens tidigare
utveckling. I vilken utsträckning information om elevens tidigare utveckling
överförs i samband med övergångar mellan årskurs 3 och 4 eller 6 och 7 varierar. I samband med dessa övergångar förekommer dock ofta tester av elevernas
läsförståelse, ordförråd och stavning som specialpedagoger i regel genomför.
Flera av skolorna arbetar i de tidigare åren med att stimulera elevernas
läsintresse och ibland särskilt med att försöka väcka och ta tillvara pojkars
läsintresse. En av skolorna har exempelvis som sin profil ”kommunikation
med tonvikt på svenska”, vilket bland annat innebär att läsutveckling genom
skönlitteratur är ett prioriterat inslag. Ett nära och betydelsefullt samarbete
finns dessutom i flera fall med skol- eller kommunbibliotek. Exempel finns på
försök med att integrera läsning av skönlitteratur i de samhällsorienterande
och naturorienterande ämnena. Lässtimulerande aktiviteter av detta slag saknas
däremot i stor utsträckning i de senare åren.
Den pedagogiska verksamheten i övrigt skiftar mellan skolor och lärare.
Det finns exempel på undervisning där eleverna arbetar individuellt och tyst
med färdighetsträning av olika slag i sina läroböcker och där få möjligheter ges
till kollektiv reflektion över det inlärda. ”Fylleriövningar”, lösryckta gram-

74) Skolverket (2003) Barns läskompetens i Sverige och i världen. PIRLS 2001
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matikövningar och handstilsträning är här vanliga inslag. Men exempel finns
också på problembaserad undervisning där eleverna har temaarbeten och söker
information i olika böcker och på Internet, diskuterar, prövar olika lösningar
och reflekterar över sitt lärande. Även kreativt skrivande och språkutvecklande
arbete som tar sin utgångspunkt i musik, färg och form förekommer.
Vanligt med kommungemensamma tester

I alla de studerade kommunerna finns centrala beslut om att skolorna ska
använda vissa diagnosmaterial för att bedöma framför allt elevernas läsförmåga.
Karaktären på dessa diagnoser varierar. I vissa kommuner används icke-normerade tester och diagnosmaterial (såsom LUS, Läs- och skrivutvecklingsschema,
och Skolverkets diagnostiska material) medan andra kommuner använder
normerade tester, dvs. den typen av standardiserade tester som sedan länge
dominerat skolans utvärdering av elevers läs- och skrivförmåga. De senare ger
ofta information enbart om de brister eleverna uppvisar. I vilken utsträckning
kommunerna vid fastställandet av kommungemensamma test är medvetna om
detta är ovisst. I en kommun där de kommungemensamma testerna är normerade framgick dock att skälet till valet av dessa tester var att de var jämförbara
mellan skolor och att de gav förvaltningen en god bild av situationen i kommunen. I en annan kommun där icke normerade tester användes framkom att
vissa lärare såg svårigheter med att få en rättvisande resultatbild på skolnivå på
grund av testernas subjektiva inslag.
Oavsett vilka kommungemensamma test som förekommer används i de
tidigare skolåren flera olika typer av diagnoser och prov, såväl normerade som
icke normerade samt nationella ämnesprov i årskurs 5, deltagande observationer och intervjuer. Dessutom används andra typer av underlag för att bedöma
elevers språkutveckling, exempelvis sådana som finns i olika läromedel eller
som lärarna själva arbetat fram. Även om det framkommit att tyngdpunkten
avseende valet av tester kan variera, framstår det ofta som oklart hur medvetna
valen varit. I vissa fall framstår lärarna som väl medvetna om testernas olika
egenskaper och att valet sker på ett reflekterande sätt utifrån såväl läroplansmål
som kursplanemål.
Resultaten används sällan som grund för generella åtgärder
och förbättring av undervisningen

Resultaten dokumenteras som regel i individuella utvecklingsplaner, där även
målen för ämnena finns angivna. Flera skolor använder dessutom portfolio i
de tidigare skolåren, där exempel på elevernas alster från olika perioder finns
samlade. I de tidiga skolåren synliggör skolan som regel tydligt elevernas läs-,
skriv och språkutveckling både för eleverna själva och för deras föräldrar. Både
omfattning och innehåll i informationen minskar däremot i de senare skolåren.
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De olika sätt som skolorna använder för att följa upp elevernas utveckling
används också för att identifiera elever i behov av stöd. Som regel är det dock
elevens brister som diagnostiseras och inte undervisningens. Specialpedagoger kan erbjuda klasslärare stöd i hur undervisningen bör anpassas men det
vanligaste är att anpassad undervisning ges av specialläraren i mindre grupper
avskiljda från klassen. Det finns för övrigt även exempel på att insatser görs
för de elever som kommit långt i sin utveckling, i form av t.ex. mer avancerad
litteratur och lektioner tillsammans med äldre elever.
Åtgärder till följd av uppföljningarnas resultat sker alltså främst på individnivå. Resultaten används däremot sällan för att analysera och förbättra
kvaliteten på undervisningen. På en skola ligger emellertid uppföljningen till
grund för resursfördelningen till och inom ämnet. På denna skola används även
uppföljningen, av i synnerhet elevernas läsförmåga, för att informera samtliga
undervisande pedagoger i klassen om hur de kan eller bör anpassa sin under
visning.
I skolornas kvalitetsredovisningar finns som regel resultat på kommun
gemensamma diagnoser och nationella ämnesprov i svenska i årskurs 5 och 9.
Oavsett förändringar i måluppfyllelse saknas dock regelmässigt analyser av
resultaten och inte minst konsekvensanalyser med avseende på undervisningens
inriktning och karaktär. Även om ett medvetande och ett tydliggörande av
könsskillnader kan förekomma, saknas likaså exempel på en systematisk uppföljning och analys av dessa. En granskning av ett urval av kommuners kvalitetsredovisningar (90 stycken), tyder dock på att detta område är ett område
som uppmärksammats de senaste åren och att skolor och kommuner i högre
utsträckning genomför kompetensutveckling inom området.
Sammantaget ger detta en bild av att det förekommer en mängd olika aktiviteter inom området och att elevers språkinlärning fokuserats och prioriterats
ute i kommuner och skolor. Det tycks dock saknas insatser för uppföljning och
utvärdering av vilken typ av undervisning som ger de bästa effekterna.
Matematikinlärning
Försämrade resultat i elevers matematikkunskaper

Utvärderingar har visat att svenska elevers matematikkunskaper stadigt förbättrades från 1960-talet fram till början av 1990-talet. Utvecklingen var även
positiv i internationell jämförelse. Sedan dess har emellertid utvecklingen vänt
och de svenska elevernas kunskaper i matematik har successivt blivit sämre –
absolut och relativt – enligt senare nationella och internationella utvärderingar.
Enligt PISA har visserligen svenska elevers matematikkunskaper både år 2000
och år 2003 legat strax över genomsnittsnivån för OECD för femtonåringar,
men till skillnad från många andra OECD-länder har ingen förbättring skett
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mellan mättillfällena.75 Enligt TIMSS var eleverna i årskurs 7 bättre i matematik år 1995 än vad eleverna i årskurs 8 var år 2003.76 Under 1990-talets
senare hälft skedde således en kraftig försämring. Samma undersökning visar
att Sverige har bland de lägsta resultaten i geometri och algebra jämfört med
ett 20-tal jämförbara länder. Att svenska elever inte är så framgångsrika inom
dessa områden hänger samman med att ganska litet utrymme ges i kursplanen
för dessa områden i Sverige i jämförelse med andra länder. Antalet lektionstimmar är även sammantaget ganska lågt i jämförelser med andra länder, läxor och
prov likaså.
De försämrade prestationerna i matematik sammanfaller med en förändring
i lärarkåren som inneburit att lärarkompetensen under den senaste tioårsperioden försämrats. I rapporten påpekas dock att tydliga indikationer saknas på att
den försämrade lärarkompetensen skulle ha samband med resultaten. I början
av 1990-talet hade en betydligt större andel av lärarna läst flera universitetskurser i matematik, än vad som var fallet i början av 2000.
Förändringar i synen på matematikämnet

Formuleringarna i kursplanens mål vad skolan i sin undervisning i matematik
skall sträva efter visar att synen på ämnet förändrats från matematik som en
samling begrepp och färdigheter som eleven ska behärska till matematik som
en för eleven meningsfull, problemlösande och stimulerande aktivitet. Tidigare, för övrigt långt in på 1900-talet, hade räkning och färdighetsträning en
dominerande roll. De första standardproven som kom under 1940-talet bestod
också främst av hastighets- och räkneövningar. I och med Lgr 80 tonades
emellertid den numeriska räkningen ned. Det betonades istället att ämnet
främst skulle utveckla elevernas logiska tänkande och ge eleverna en möjlighet
att förankra och förstå matematiska begrepp utifrån praktiska situationer. I
den senaste läroplanen har ämnets syfte vidgats ytterligare. Detta ställer därmed krav på kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i flera
olika avseenden.
Matematikundervisningen styrs av läroböcker

Den nationella utvärderingen 2003 visar att undervisningen förändrats.77 Diskussioner och lärarledda genomgångar har blivit ovanligare och det enskilda
arbetet har ökat. Undervisningen är till mycket stor del läroboksstyrd. Även
om elever gett uttryck för att de anser att matematik är ett viktigt och nyttigt
75) Skolverket (2004) PISA 2003. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och
naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Skolverkets rapport nr 254
76) Skolverket (2004) TIMSS 2003. Skolverkets rapport nr 255
77) Skolverket (2004) Nationell utvärdering av grundskolan 2003 – Sammanfattande huvudrapport.
Skolverkets rapport nr 250
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ämne, upplever de det ofta som ett svårt och ointressant ämne där lektionerna
går långsamt. Eleverna önskar mer varierade arbetssätt och arbetsformer, att
få arbeta mer med andra uppgifter än lärobokens, att läraren är engagerad och
ägnar tid åt att förklara på ett bra sätt och kan knyta matematiken till samhällsfrågor i övrigt.
Det är vanligt att de friare arbetssätten under de tidiga skolåren relativt
snart övergår till ett mer formaliserat lärande, på många håll redan i årskurs 3.
Under senare år, tydligast i årskurs 7-9, finns en modell som dominerar undervisningen. Modellen utgörs av genomgång ibland, enskilt arbete i läroboken
följt av diagnos alternativt prov. Planerat elevsamarbete är ovanligt, gemensamma samtal mellan lärare och elever kring matematiska problem och tänkbara lösningsstrategier eller laborationer i matematik likaså. Även om elevernas
omdömen om undervisningen i de senare åren är blandade har glädjen mattats
hos många och de positiva omdömena om matematik är betydligt färre. Med
en ökad abstraktionsnivå ökar skillnaderna markant mellan de som förstår och
får ökad självtillit och de som inte förstår, resignerar och så småningom helt
förlorar både lust att lära och tilltron till sin förmåga att lära matematik.
Pettersson & Kjellström (2004) menar att det är viktigt att intresset för
ämnets bredd och djup väcks tidigt men också att det sedan vidmakthålls.78
I detta sammanhang menar de att det är angeläget att vara uppmärksam på vilken återkoppling som eleverna får när de visar sina kunskaper. Är det en återkoppling som stärker elevernas vilja att lära sig mer eller är det en återkoppling
som verkar menligt inte bara på intresset för ämnet och viljan att anstränga
sig utan också på självförtroendet? Pettersson & Kjellström lyfter bland annat
fram ett behov av en medvetenhet hos lärarna om elevers skiftande sätt att lära
sig matematik och om bedömningens möjligheter och risker.
Skolornas förutsättningar

Ser man till de utvalda skolornas resultat utifrån i vilken utsträckning eleverna
når målen på de nationella ämnesproven i matematik varierar måluppfyllelsen
mellan 63 och 97 procent i år 5 och mellan 72 och 97 procent i år 9. Resultatvariationen är således förhållandevis stor för utvalda skolor med de tidigare
åren och något mer begränsad för utvalda skolor med de senare åren. På två
av skolorna har resultatet försämrats under senare år vilket av lärarna förklaras
med en förändrad elevsammansättning och en ökad andel elever med utländsk
bakgrund. På en av skolorna förklarar lärare och skolledning de sjunkande
resultaten med att bedömningen av elevernas måluppfyllelse gjorts utifrån
resultaten på de nationella proven, att ca 70 procent av eleverna har annat
78) Skolverket (2004) Grundskolans ämnen i ljuset av nationella utvärderingen 2003. Nuläge och
framåtblickar
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modersmål än svenska och att de anser att proven inte tar hänsyn till detta. På
en av skolorna har resultatet istället förbättrats. Förändrade arbetsmetoder med
mer praktiskt inriktade matematikövningar nämns av lärarna som en möjlig
förklaring till förändringen.
Lärarkompetensen är överlag god på de utvalda skolorna. På majoriteten
av skolorna har de undervisande matematiklärarna utbildning i ämnet och för
den åldersgrupp de undervisar. På två skolor finns emellertid lärare som undervisar i matematik trots att de saknar formell behörighet.
Möjligheterna till kompetensutveckling varierar mellan skolorna. På drygt
hälften av skolorna har kompetensutveckling förekommit och omfattat exempelvis matematik i vardagen, barns taluppfattning och dyskalkyli. Insatserna
har använts som ett redskap för förbättrad måluppfyllelse men främst riktats
mot lärare i de tidigare skolåren. På övriga skolor har ingen specifik kompetensutveckling förekommit inom detta område under senare tid.
Granskningen har inte enbart fokuserat uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling utan mer allmänt belyst verksamheten inom området.
Tydlig skillnad i undervisningen under skolans tidigare år
och under de senare åren

Studien bekräftar i hög grad vad tidigare studier visat, nämligen att en tydlig
skillnad finns mellan undervisningen i matematik under skolans tidigare år
och under de senare. I de tidigare åren förekommer i stort sett genomgående
mer varierade arbetsformer. Tillämpningar av matematik i olika praktiska
och vardagliga situationer sker ofta och eleverna ges möjlighet att använda
sig av konkret material vid inlärning av nya moment. Laborativt material och
konstruktionsmaterial existerar på flera håll för att åskådliggöra matematiska
begrepp och förhållanden. Exempel ges även på hur matematik integreras i
andra ämnen som slöjd, hem- och konsumentkunskap och idrott för praktisk
tillämpning. Målen för ämnet är vidare i regel tydligt konkretiserade, åskådliggjorda för och kända av eleverna och kunskapsuppföljningen sker i förhållande till dessa. Det gäller dock i första hand uppnåendemålen. Läroplanens
strävansmål med de förmågor eleven ska tillgodogöra sig tydliggörs mer sällan,
även om det förekommer. Eleverna har följaktligen vanligen en god kännedom om sin egen kunskapsutveckling i förhållande till uppnåendemålen. Den
dokumenteras dessutom i elevernas individuella utvecklingsplaner och i vissa
fall deras loggböcker. Kunskapsutvecklingen kan därmed även följas av föräldrarna. Många elever i de tidigare åren tycker att matematik är roligt och väljer
att arbeta med detta ämne när de får möjlighet att välja.
Från och med årskurs 4 eller 5 sker vanligen en förändring av undervisningens
karaktär. Undervisningen blir mindre varierad och mer läromedelsbaserad.
Läromedlen väljs samtidigt av lärarna utifrån att de anses överensstämma med
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kursplanens mål. Elevernas entusiasm och intresse för ämnet tycks ofta dala i
samband med en mer läromedelsstyrd undervisning. Möjligen spelar här en
högre, och inte tillräckligt väl förberedd, abstraktionsnivå in.
Resultaten används sällan som grund för generella åtgärder
och förbättring av undervisningen

Enskilda lärare, skolor och kommuner har system för att mäta eller bedöma
elevers kunskaper vid olika tidpunkter och i de läromedel som används finns
ofta diagnoser och prov före och efter olika avsnitt. Den mest förenklade
användningen av ett prov är att läraren konstaterar om en elev kan eller inte
kan det som förväntats. Eventuellt noteras resultaten för att användas i diskussion vid utvecklingssamtal. Undervisningen fortsätter sedan med nästa avsnitt i
boken eller i den egna planeringen.
Att följa upp en elevs/elevers kunskapsutveckling innebär något mer än detta.
Skolan måste kunna beskriva hur skolan följer upp utvecklingen av elevers kunskaper och hur skolan arbetar för att de elever som vid en specifik tidpunkt inte
nått de förväntade målen ges möjligheter att nå dessa och följer upp detta arbete.
En inte oväsentlig fråga i samband med inspektionens fördjupade granskning är också mot vilka mål elevers kunskapsutveckling följs upp. Uttrycker
lärarna en tydlig koppling mellan det som lärs ut, det som kontrolleras och
kursplanens mål?
Under de tidigare åren har observationer av elevernas arbetssätt och vardagliga problemlösningar en tydligare roll, även om läromedlens diagnoser och
tester utgör ett regelbundet inslag. Under de senare åren dominerar de senare,
även om observationer av elevernas kontinuerliga arbete under lektionstid även
utgör en komponent. För utveckling av undervisningen används resultaten
främst på individnivå, dvs. för att anpassa undervisningen för enskilda elever.
Exempel finns på att enskilda elever som ett resultat av kunskapsuppföljningen
fått mer undervisning i textilslöjd i syfte att visualisera matematiska moment.
Men resultaten används även på gruppnivå, framför allt i de senare åren, för en
indelning av eleverna i grupper – i vissa fall åldersblandade – där olika typer av
matematikundervisning erbjuds.
I samband med kunskapsuppföljningen sker diskussioner mellan ämneslärarna och skolornas speciallärare om hur elever i behov av särskilt stöd
utvecklas mot målen. Specialläraren kan i vissa fall ge ämnesläraren råd om hur
undervisningen kan anpassas för dessa elever. Elever med koncentrationssvårigheter som enligt skolan har behov av en mer lugn miljö för att lära undervisas
dock ofta av specialläraren i mindre grupper.
I skolornas kvalitetsredovisningar förekommer i vissa fall resultat på kommungemensamma diagnoser och nationella prov i matematik. Analyser av
resultatens betydelse för undervisningens inriktning och karaktär saknas dock
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regelmässigt. Resultatmässiga könsskillnader noteras vidare emellanåt men
utan att leda till åtgärder. Exempel saknas på organiserade diskussioner om
resultat i de olika arbetslagen eller på skolnivå. Lärarna uppger dock att sådana
diskussioner kan förekomma spontant i olika grupperingar. En systematisk
koppling mellan resultat och åtgärdsförslag tycks dock saknas.
För att stödja kommuners och skolors arbete med läs- och skrivutveckling
samt matematikinlärning avser Skolverket att satsa på implementeringsinsatser
när de nya diagnosmaterialen i svenska/svenska som andraspråk och matematik
är klara. När det gäller rekrytering av lärarkompetens bör kommuner och skolor
vinnlägga sig om att tillse att det finns lärare som har sådan kompetens som
behövs för de tidiga årens skriv- och läsinlärning samt matematikinlärning.

6.4 Styrning, ledning och kvalitetsarbete
Kommuners kvalitetsarbete behöver utvecklas
Under den tid som Skolverket har arbetat med utbildningsinspektion är det
framför allt fem områden där förbättringar bedömts som nödvändiga. Erfarenheterna från inspektionen visar att det finns behov av ökade insatser från
skolhuvudmännens sida när det gäller främst kvalitets- och förbättringsarbetet,
kommuners och skolors arbete med kunskaper och värden, undervisningen
av elever i behov av särskilt stöd samt undervisningen av elever med annat
modersmål än svenska. Det finns också anledning att överväga på vilket sätt
huvudmannen kan stödja skolorna i hur elevernas inflytande över undervisningen intresset och lusten för att lära skall kunna ökas.
När det gäller kvalitetsarbetet handlar det i stor utsträckning om brister i
kommunernas uppföljning och utvärdering av verksamheten, att huvudmännen inte har kunskap om hur verksamheten bedrivs, om skolors resultat och
måluppfyllelse. Ett verktyg för detta är kvalitetsredovisningar. Resultaten från
den särskilda granskning som gjorts av ett urval av kommuners kvalitetsredovisningar visar att kommunerna strävar efter att kvalitetsredovisningarna
ska bli ett verktyg i kvalitetsarbetet men att det fortfarande finns relativt stora
utvecklingsbehov. En iakttagelse som gjorts är att kommunernas kvalitetsredovisningar för 2005 i högre grad tycks ha ett huvudmannaperspektiv än redovisningarna för tidigare år.
Inspektionen visar att de brister som finns på kommunnivå också finns på
skolnivå när det gäller uppföljning och utvärdering av verksamhetens resultat och måluppfyllelse. Skolor har sällan fungerande ”hjul” för uppföljning,
utvärdering och åtgärder. Kvalitetsredovisningar fungerar ännu inte som ett
naturligt verktyg i skolors kvalitetsarbete.
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När det gäller utvärdering av lärandet visar utvecklingen i grundskolan på
behov av förstärkta insatser. Ökade förbättringsbehov kan konstateras avseende
hur lärare och elever skall utvärdera lärandet. Kvalitetsarbetet används inte för
att förbättra grundskoleelevernas resultat och detta har konstaterats i ökande
grad under de senaste inspektionsperioderna. Mål, planering och utvärdering
finns inte i tillräcklig utsträckning i grundskolorna. Bristerna är stora när det
gäller kvalitetsredovisningar och här har förbättringsbehoven legat på en konstant mycket hög nivå under alla inspektionsperioder.

Rektor bör ta ett ökat ansvar för att följa upp skolans resultat
Rektorn har en viktig roll för det gemensamma arbetet på skolan. Rektorn har
det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de
nationella målen. Flera undersökningar har visat att rektorns förutsättningar
att styra och leda det pedagogiska arbetet i skolan inte är tillfredsställande.
Den fördjupade lärarstudien inom ramen för den nationella utvärderingen
2003 bekräftar bilden att rektorerna i för liten utsträckning följer upp skolans resultat och varje lärares arbete samt insatser och samtalar om detta.
Endast 16 procent av de tillfrågade lärarna uppger att det stämmer ganska bra
eller mycket bra att rektorn regelbundet följer upp och utvärderar resultatet
i ämnet. Studien visar också på den stora betydelse detta engagemang från
rektorns sida har för lärarens arbetssituation. Lärarens upplevelse av trivsel
med och förtroende för skolledning bör vara en god grund för att läraren i sin
tur kan fungera som en god lärare. Det är alltså viktigt att påverka och stödja
rektorerna i denna riktning.79

6.5 Skolverkets slutsatser och förslag till åtgärder
Skolans uppdrag är att ge eleverna goda förutsättningar att nå målen för utbildningen. Andelen elever som inte når grundskolans mål har legat på ungefär
samma nivå de senaste fem åren. I arbetet med att öka andelen elever som når
målen bör man uppmärksamma elevers olika förutsättningar beroende på deras
hemförhållanden. Barn och ungdomar med utländsk bakgrund bör ges bättre
möjligheter att bli en del av det svenska samhället. Skolan har här en mycket
viktig roll. Elever som inte har svenska som modersmål måste ges möjligheter
till en effektiv svenskundervisning så att de så snabbt som möjligt kan tillgodogöra sig undervisningen i andra ämnen. För att stödja dessa elever behöver
79)Skolverket (2006) Lusten och möjligheten - om lärares betydelse, arbetssituation och förutsättningar. Skolverkets rapport nr 282
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modersmålsundervisningen i högre utsträckning knytas närmare till ämnesundervisningen. En nationell uppföljning och utvärdering av frågor som rör språkutveckling för elever med utländsk bakgrund är angelägen. En annan förutsättning är att tillse en långsiktig personalförsörjning i form av god lärarkompetens
i de kommuner och skolor där det finns en stor andel utlandsfödda elever.
Inspektionsresultaten visar en splittrad bild avseende elevers rätt till särskilt
stöd och individanpassning. Det finns i allmänhet goda rutiner för att kartlägga elever i behov av särskilt stöd medan det däremot finns brister i insatser
för att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. Enligt inspektionsrapporterna
är det inte ovanligt att det brister i samsyn på skolorna och i kommunen kring
vad som menas med elever i behov av särskilt stöd, när eleven anses vara i
sådant behov av särskilt stöd att åtgärdsprogram skall upprättas och om hur
resurserna skall användas.
En slutsats som Skolverket drar av de ärenden som inkommit till verket är
att skolor sällan lyfter frågor som rör elevens rätt till utbildning till den kommunala nivån. Det är viktigt att det finns rutiner på huvudmannanivå som ger
rektor stöd och hjälp i svåra elevärenden.
Skolverket bedömer att både stat, huvudman och verksamheter behöver
utvidga och fördjupa kunskaperna om hur individanpassning, stöd och särskilt
stöd till elever kan förbättras.
Inspektionen visar att det finns brister i huvudmännens och skolors uppföljning av elevers kunskaper. Den mer systematiska uppföljningen inskränker
sig oftast till att endast omfatta ämnena svenska, engelska och matematik.
Kvaliteten och rättssäkerheten i bedömningen och betygssättningen är beroende av att kunskaper värderas enligt en gemensam tolkning av de nationella
målen och kriterierna utifrån ett brett bedömningsunderlag. Det är av vikt
att huvudmannen som ansvarig för en likvärdig utbildning har kunskap om
skolors måluppfyllelse och vilka förutsättningar som skolor arbetar under samt
skapar förutsättningar för en likvärdig betygssättning.
Skolverket har gjort bedömningen att det på nationell nivå saknas en systematisk verksamhet vars primära syfte och metodik är inriktad på nationell
bedömning av elevers kunskapsresultat och hur dessa utvecklas över tid.
En annan bedömning är att de nationella målen i årskurs 5 för samtliga
ämnen bör få ökat fokus och uppmärksamhet. Ett sätt som bör prövas är att
införa bestämmelser om obligatoriska skriftliga omdömen i årskurs 5.
Studien av skolors arbete med elevers språkutveckling visar att det förekommer en mängd olika aktiviteter inom detta område och att elevers språkinlärning fokuserats och prioriterats ute i kommuner och skolor. Matematikundervisningen tycks inte vara lika varierad som läs- och skrivundervisningen
och undervisningen blir alltmer läromedelsbaserad ju äldre eleverna blir. Inom
båda områdena används diagnoser och screenings regelbundet. Resultaten från
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dessa används dock sällan som grund för generella åtgärder och förbättring av
undervisningen. Det tycks saknas insatser för uppföljning och utvärdering av
vilken typ av undervisning som ger de bästa effekterna
Studier har visat på betydelsen av lärares kompetens och engagemang för
elevers studieresultat. Även rektorernas engagemang att på olika sätt följa
upp lärares arbete har betydelse för lärarens arbetssituation. Studier har visat
att rektor i alltför liten utsträckning följer upp och utvärderar lärares arbete
och resultat. Rektor har ansvaret för skolans resultat och bör därför i högre
utsträckning verka för att de nationella målen nås.
Arbetsmiljön för elever har en stor betydelse för hur deras arbete kan
bedrivas effektivt och med bra kvalitet. Flera undersökningar och studier har
visat att det inte sällan förekommer störningar och oro i klassrummet. Lärares
förhållningssätt till enskilda elever och elever i grupp är den enskilt viktigaste
faktorn för att få en stimulerande och effektiv undervisning. Detta förutsätter
arbetsro, respekt och tillit mellan elever och mellan elever och lärare. En annan
aspekt av arbetsmiljö är hur skolor och lärare organiserar undervisningen för
att undvika stress hos eleverna. Flera studier pekar på att stress utgör ett betydande inslag i elevers skolarbete. Eleverna uppger att tidsbrist är den främsta
orsaken till stress. Tidsbrist kan vara en följd av att undervisningstiden inte
kan utnyttjas effektivt.
Det finns oklarheter beträffande ansvarsfördelningen av tillsynen av den
fysiska och den psykosociala miljön i skolorna. Skolverket anser att tillsyns
ansvaret för den psykosociala miljön bör regleras i skollagen.

FÖRSLAG TILL REGERINGEN
Uppföljning av kunskapsresultat och stöd till eleverna
• För att stärka kunskapsuppföljningen bör tidigare betyg och obligatoriska
skriftliga omdömen i årskurs 5 införas.
• Ett nationellt system för kunskapsutvärderingar i grundskolans samtliga
ämnen med de internationella kunskapsmätningarna som en integrerad del
bör införas i enlighet med en av Skolverket utarbetad strategi.
• Av rättssäkerhetsskäl behöver bestämmelser som reglerar särskilt stöd förtydligas
i den nya skollagen. I det sammanhanget bör också uppmärksammas under
vilka förutsättningar sådant stöd får ges i särskilda undervisningsgrupper.
Likvärdig bedömning och betygssättning
• Om tidigare betyg införs bedömer Skolverket att det finns behov av att ta fram
kompletterande nationella mål och kriterier för att underlätta för de professionella och få en ökad likvärdighet i bedömningen och betygssättningen.
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Elevers studiemiljö
• Staten bör tydliggöra myndigheters tillsynsansvar beträffande elevernas
psykosociala och fysiska miljö. Tillsynsansvaret för den psykosociala miljön
bör regleras i skollagen.
SKOLVERKETS ÅTGÄRDER
Uppföljning av kunskapsresultat och stöd till eleverna
• Skolverket kommer att fördjupa kunskaperna om språkutveckling hos elever
med utländsk bakgrund.
• Under förutsättning av regeringsbeslut avser Skolverket att så snart som
möjligt implementera ett nationellt system för kunskapsutvärderingar i
grundskolans ämnen.
• För att få bättre kunskap om skolors bidrag till elevers kunskapsutveckling
bör metoder för s k value added analyser utvecklas.
• Skolverket kommer att arbeta vidare med kunskapsöversikter och utvärderingsinsatser om hur individanpassning, stöd och särskilt stöd till elever kan
förbättras.
Elevers studiemiljö
• Skolverket kommer att utarbeta ett konkret förslag till lagbestämmelse om
elevers rätt till lugn och trygg studiemiljö.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR
HUVUDMANNA- OCH VERKSAMHETSNIVÅN
Uppföljning av kunskapsresultat och stöd till eleverna
• Uppföljning och analys av kunskapsresultat i samtliga ämnen behöver
utvecklas.
• Många grundskolor behöver utveckla stödet till eleverna.
Likvärdig bedömning och betygssättning
• Många grundskolor behöver förbättra sitt arbete för att säkerställa en rättvis
och likvärdig bedömning och betygssättning.
Elevers studiemiljö
• Huvudmännen bör i högre utsträckning stödja skolorna i deras arbete med
att förbättra skolornas fysiska och psykosociala miljö.
• För att minska elevers stress måste det göras tydligt vad som förväntas av dem.
Undervisningen måste planeras så att eleverna får en väl avvägd arbetssituation.
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Obligatorisk särskola

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. De särskoleelever som
integreras i grundskoleklass skall läsa efter särskolans kursplaner. Inom den
obligatoriska särskolan finns grundsärskola och träningsskola. Träningsskolan
är avsedd för elever som inte kan gå i grundsärskolan. Ungdomar som slutfört
årskurs 9 i särskolan har rätt att få fortsatt utbildning i årskurs 10. Det tionde
året är frivilligt för eleverna, men en skyldighet för huvudmännen att erbjuda.
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. Skolverket har givit ut allmänna råd om rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan. Vårdnadshavaren skall erbjudas att delta i informationsutbytet
under utredningsprocessen.
I en regeringsskrivelse från våren 200680 redovisar regeringen sin syn på
vilka förändringar som bör genomföras när det gäller utbildningen för barn,
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Samverkan bör stärkas mellan
särskola och grund- respektive gymnasieskola och regelverket bör harmonieras.
En förbättring av kvaliteten i utbildningen betonas också. Ett förslag som får
stora konsekvenser för övriga skolformer är att personkretsen avgränsas så att
barn, ungdomar och elever med autism och autismliknande tillstånd endast tas
emot i särskolan om de också konstateras ha en utvecklingsstörning.

7.1 Organisering
Elevökningen i den obligatoriska särskolan har mattats av
Diagrammet nedan visar att såväl elevökningen som ökningen av antalet lärare
avstannat. Antalet elever i den obligatoriska särskolan har läsåret 2005/2006,
för andra året i rad, minskat något. Orsaken till det är att stora elevgrupper nu
lämnat den obligatoriska särskolan och gått in i gymnasiesärskolan. Andelen
elever i den obligatoriska särskolan ligger nu relativt stabilt på omkring 1,4
procent av alla elever i den obligatoriska skolan.
80) Regeringens skrivelse 2005/06:151 Kvalitet och samverkan – om utbildning för barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning.
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Många orsaker till elevökningen under 1990-talet
Antalet inskrivna elever i den obligatoriska särskolan ökade kraftigt under hela
1990-talet. Den stora elevökningen har analyserats av Skolverket ett flertal
gånger de senaste åren och flera faktorer som bidragit till ökningen har konstaterats. Kraven på att eleverna skall arbeta mer självständigt i grundskolan
samt att mål och betygskriterier blivit tydligare, liksom att fler elever har fått
olika diagnoser inom autismspektrat, antas ha bidragit till ökningen. Skiftande
utredningsrutiner och personkretsbedömningar i kommunerna har också
spelat in, liksom att integrering i grundskoleklasser blivit vanligare vilket tycks
ha underlättat övergången från grundskola till särskola.81
Diagram 7.1 Indexerad utveckling av antalet elever och lärare (i årsarbetskrafter)
i obligatoriska särskolan hösten 1997-hösten 2005 samt kostnads
utveckling1 kalenderåren 1997–2005 Index, 1997=100.
180
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1) I indexberäkningen ingår inte kostnader för skolskjuts

81) Skolverket, Pågående studie om kommunernas särskola – elevökning och variation. (2006)

SKOLVERKETS LÄGESBEDÖMNING 2006

95

Tabell 7.1 Faktaruta obligatorisk särskola
2001/02

2004/05

2005/06

14 300
69,5
30,5
97,0
2,9
15,4
9,2

14 700
71,0
29,0
97,0
3,0
15,2
7,8

14 400
71,6
28,4
96,5
3,4
15,9
7,5

Antal lärare, totalt 1
andel i kommunala skolor, %
andel i fristående skolor, %

3 000
96,1
3,7

3 200
96,0
3,7

3 200
96,0
3,8

Andel lärare med pedagogisk
högskoleexamen, % 1
i kommunala skolor, %
i fristående skolor, %

87,7
88,7
64,0

87,7
88,8
60,8

87,5
88,9
55,0

Antal lärare (heltidstjänster) per 100 elever
i kommunala skolor
i fristående skolor

25,3
25,0
33,4

26,0
25,8
34,2

26,6
26,4
31,5

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, %

Total kostnad i miljoner kr (i 2005 års prisnivå) 2
Snittkostnad per elev i kronor (-”-) 2

2 767

3 321

3 421

240 200

266 700

276 800

1) Beräknat på heltidstjänster. Statistiken avser endast lärare i verksamhet som ej är integrerad
med grundskolan.
2) Exklusive kostnader för skolskjuts.
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kommunernas kostnader kalenderåren 2001, 2004 respektive 2005.

Kommunala skillnader i andel särskoleelever
Andelen särskoleelever varierar stort mellan kommunerna. Skolverket har
därför analyserat statistik och via intervjuer försökt fånga orsakerna till den
kommunala variationen i andelen särskoleelever.82
Andelen elever mottagna i särskolan varierar mellan 3,6 och 0 procent bland
Sveriges kommuner. Den kommunala variationen är större om utgångspunkten är den kommun där eleven går i skolan – mellan 4,8 och 0 procent – vilket
beror på att vissa kommuner tar emot elever från andra kommuner. De flesta
går dock i hemkommunens skola. Ingen av de kommuner som har högst eller
lägst andel inskrivna i särskolan är storstäder eller större städer. Bland kommuner med en mycket hög respektive låg andel elever i särskolan är små kommuner, med relativt få elever totalt, överrepresenterade. I dessa kommuner får få
individer stor inverkan på statistiska mått.
Intervjuer med ansvariga visar inga tydliga mönster som förklarar de olika
82) Skolverket, Pågående studie om kommunernas särskola - elevökning och variation (2006)
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andelarna i särskolan. De lokala tjänstemännen har dock sannolikt ett mycket stort
inflytande över hur särskoleverksamheten i kommunen organiseras och utvecklas.

Fler pojkar än flickor i särskolan
Pojkarna utgör 60 procent av eleverna i den obligatoriska särskolan – en nivå
som har legat konstant över tid. Antalet särskoleelever i fristående skolor har
ökat och är nu närmare 4 procent. Antalet fristående särskolor befinner sig
dock på en relativt stabil nivå.
Många elever skrivs in i särskolan under skoltiden. Antalet elever i en årskull
har mer än fördubblats i åk 9 jämfört med antalet som skrevs in i åk 1. En stor
del av övergångarna sker under de sista åren i grundskolan. Antalet elever i
träningsskolan förblir dock detsamma över åren.
Definitionen av särskolans personkrets har tidigare tolkats mycket olika
mellan olika kommuner. I en del kommuner har elever tagits emot i särskolan
endast om de haft en utvecklingsstörning och i andra har även elever med
autism eller autismliknande tillstånd tagits emot – även om de inte dessutom
haft en utvecklingsstörning. Skolverket har tidigare83 hävdat det problematiska
i att det saknats en gemensam tolkning av vilka elever som har rätt till särskola.
I den regeringsskrivelse som kom våren 200684 bedömde regeringen att
barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd endast
skall tas emot i särskolan om de också har en utvecklingsstörning. Detta kommer att få konsekvenser för framför allt grundskolan och kommer sannolikt
att kräva kompetensutvecklingsinsatser för personalen. I skrivelsen aviserades
också ett uppdrag till Skolverket att utvärdera hur behoven för elever med
enbart autism och autismliknande tillstånd tillgodoses inom grundskolan.

7.2 Resultat och kvalitet
Demokratiska värden, ansvarstagande, trygghet och lust att lära
Generellt sett känner sig eleverna trygga och trivs i särskolan. De flesta
elever känner till skolans handlingsplan mot kränkande behandling och tror
sig kunna få hjälp av skolans personal om de skulle utsättas för kränkande
behandling. Det finns goda exempel på samverkan mellan grundskolan och
obligatoriska särskolan.85
83) Skolverkets kommentar till Carlbeck-kommitténs delbetänkande, 2003-10-24, dnr 2003:1346
84) Regeringens skrivelse 2005/06:151 Kvalitet och samverkan – om utbildning för barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning.
85) Skolverket (2006) Utbildningsinspektionen 2005 – med trender och tendenser 2003-2005.
Kommande rapport
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Många elever upplever ändå en bristande social delaktighet på grund av sin
särskoletillhörighet. Vissa elever upplevde ett starkt utanförskap gentemot
grundskoleelever och kamrater i bostadsområdet – ett utanförskap som blev
allt starkare ju äldre eleverna blev. Särskolan innebar dock en gemenskap i
själva klassen som många elever tidigare saknat och var framför allt tydlig för
de yngre eleverna.86
När det gäller elevinflytandet framkommer det i Skolverkets utbildningsinspektion att det finns brister rörande samverkansorgan och elevernas inflytande
över sin utbildning. Ändå ges viss möjlighet till inflytande över utbildningen
vid klass- och elevråd. Men det är främst förbättringar i den fysiska skolmiljön,
klassresor och hur eleverna har det tillsammans som diskuteras. För elever i de
yngre åldrarna kan ofta eleverna genom sina föräldrar påverka sin skolsituation. Skolverket finner att även eleverna i särskolan i större utsträckning kan
involveras i diskussionen om hur undervisningen skall utformas.

Även särskoleelever har rätt till särskilt stöd och åtgärdsprogram
Undervisningen i den obligatoriska särskolan är mycket flexibel och individ
anpassad. Hos personalen finns en stor medvetenhet om elevernas olika sätt
att lära och nödvändigheten i att anpassa arbetssätten. Det individuella stödet
är en del av undervisningen och studieplaneringen justeras i samband med
utvecklingssamtalet, vilket verkar fungera tillfredsställande. Den obligatoriska
särskolan arbetar aktivt med individuella utvecklingsplaner och sådana finns
framtagna för de flesta elever. De individuella planerna följs upp vid utvecklingssamtalen.
Det finns dock en förbättringspotential för skolorna när det gäller att
utveckla fungerande rutiner för att identifiera och åtgärda behov av stöd samt
att upprätta åtgärdsprogram för särskoleelever i behov av särskilt stöd.
Enligt särskoleförordningen skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram
upprättas om det framkommit att eleven är i behov av särskilda stödåtgärder.
Avsaknaden av åtgärdsprogram för särskoleelever i behov av särskilt stöd är ett
ofta förekommande kritikområde.
Elevers och föräldrars kännedom om målen måste öka
I den obligatoriska särskolan finns inga absoluta målnivåer för eleverna att
uppnå. Målen för utbildningen anpassas utifrån den enskilde. Det är därför av
stor vikt att elever och föräldrar har god kännedom om de mål som eleverna
utifrån sina förutsättningar skall uppnå.

86) Szönyi, Kristina, Särskolan som möjlighet och begränsning, Stockholms universitet (2005)
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Brister har uppmärksammats när det gäller särskoleelevernas och deras föräldrars kännedom om målen för den egna utbildningen. Det framkommer också
att kopplingen mellan undervisningen och de nationella målen ofta är otydlig.
Kurserna integreras och tematiseras utifrån ett individperspektiv, främst utifrån
vad eleven bedöms behöva i framtiden.
Skolverket kommenterar ofta resultaten i den obligatoriska särskolan som
goda på individnivå. Eleverna själva upplever att de lär sig mycket – dels av
sina lärare, men också av varandra och många lektionsbesök visar på ett bra
arbetssätt. Personalen anger att eleverna gör framsteg och att elevernas individuella utvecklingsplaner ligger till grund för varje individs lärande och ger ett
bra underlag för kunskapsuppföljning.

En samlad bild av särskolans resultat saknas
på skol- och kommunnivå
En samlad bild av elevernas kunskapsresultat på skolnivå saknas ofta. Skolorna
behöver bli bättre på att göra sådana sammanställningar eftersom de ger ett
värdefullt underlag för att värdera resultat och förbättra utbildningens kvalitet.
Eftersom sammanställningar över kunskapsresultaten ofta saknas blir det
svårt att bedöma i vilken utsträckning eleverna inom skolformen i en viss
kommun uppnår de nationella målen. Sammanställningar av resultat över tid
finns inte heller att tillgå för denna skolform, vilket innebär att utvecklingen
inte kan följas.
Särskolan bör i större utsträckning ta fram rutiner för att systematiskt utvärdera elevernas kunskapsutveckling mot de nationella målen och sammanställa
kunskapsresultat på en övergripande nivå.
Kvalitetsredovisningar saknas ofta för särskolans verksamhet, såväl på kommunal nivå som på skolnivå. Om en kvalitetsredovisning för skolformen ändå
finns är innehållet oftast beskrivande, medan måluppfyllelse i relationen till
nationella mål saknas. Detta är bekymmersamt eftersom en kvalitetsredovisning skall stödja det kommunövergripande kvalitetsarbetet och underlätta
diskussioner om verksamheternas resultat och utvecklingsansvar.

7.3 Skolverkets slutsatser och förslag till åtgärder
Det finns brister när det gäller särskoleelevernas och deras föräldrars kännedom
om målen för utbildningen. Det framkommer också att kopplingen mellan
undervisningen och de nationella målen ofta är otydlig. Kurserna integreras
och tematiseras utifrån ett individperspektiv, främst utifrån vad eleven bedöms
behöva i framtiden. Det är av stor vikt att elever och föräldrar görs medvetna
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om att eleverna utifrån sina förutsättningar arbetar mot nationellt uppställda
mål i olika ämnen.
Det finns en osäkerhet om huruvida åtgärdsprogram skall upprättas även för
elever i särskolan. Även om de individuella utvecklingsplanerna är utarbetade
utifrån varje elevs behov kan de inte ersätta ett åtgärdsprogram med stödinsatser, vem som skall göra vad och hur arbetet skall följas upp och utvärderas.
Skolorna måste skaffa rutiner för att identifiera elever i behov av särskilt stöd
även i den obligatoriska särskolan.
Kvalitetsredovisningar saknas ofta för särskolans verksamhet, såväl på kommunal nivå som på skolnivå. För att stärka kvaliteten i särskolan är det viktigt
att skolors och kommuners systematiska kvalitetsarbete även omfattar denna
skolform.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR
HUVUDMANNA- OCH VERKSAMHETSNIVÅN
Uppföljning av kunskapsresultat och stöd till eleverna
• Särskolans elever och föräldrar måste informeras om att eleverna utifrån
sina förutsättningar arbetar mot nationellt uppställda mål enligt särskolans
kursplaner för olika ämnen.
• Skolorna måste skaffa rutiner för att identifiera elever i behov av särskilt stöd
även i den obligatoriska särskolan.
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Specialskolan

8. Specialskolan
Vid specialskolan går barn och ungdomar med dövhet eller hörselskada som inte
kan gå i grundskolan. Utbildningen skall utgå från varje individs förutsättningar
och så långt som möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan.
De flesta kursplaner är desamma i specialskolan och grundskolan, men för
bl.a. teckenspråk och svenska finns särskilda kursplaner. Särskolans kursplaner
gäller för döva och hörselskadade som också har en utvecklingsstörning.
De flesta skolpliktiga barn och ungdomar som har hörselskada får sin
utbildning i grundskolan, medan elever med dövhet och grava hörselskador får
sin undervisning vid specialskolorna.
Diagrammet nedan visar att antalet elever, som är mycket litet totalt sett ligger
relativt konstant över tid, men under 2000-talet har en nedgång i elevantalet
skett. En femtedel av eleverna i specialskolan har ett annat modersmål än svenska.
Diagram 8.1 Antal elever i specialskolan läsår 1992/93 - 2005/06
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8.1 Resultat
Av Specialskolemyndighetens egen kvalitetsredovisning för 2005 framgår att
andelen elever som lämnar specialskolan med godkänt betyg i samtliga ämnen
är för låg. Andelen elever med minst godkänt betyg i kärnämnena ligger kring
40 procent - också över tid. Svårigheterna för döva och hörselskadade i matematik uppmärksammas speciellt. Det är dock svårt att direkt göra en jämförelse med grundskolan och i vissa kärnämnen bedömer Specialskolemyndigheten också resultaten som tillfredsställande med tanke på elevernas speciella
förutsättningar. Antalet avgångselever är också förhållandevis litet, varför stora
genomsnittliga resultatskillnader kan uppkomma mellan olika årskullar.

SKOLVERKETS LÄGESBEDÖMNING 2006

103

104

SKOLVERKETS LÄGESBEDÖMNING 2006

Gymnasieskola

9. Gymnasieskola
Gymnasieskolan erbjuder utbildning för 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. Utbildningen är treårig. I det offentliga
skolväsendet87 erbjuds gymnasieutbildning inom nationella, specialutformade
och individuella program. I fristående gymnasieskolor erbjuds utbildning som
väsentligen motsvarar den inom nationella eller specialutformade program.
Från och med läsåret 2006/07 kan utbildning motsvarande individuella program erbjudas även i fristående skolor. Lärlingsutbildning kan erbjudas inom
ramen för individuella program.

9.1 G
 ymnasieutbildningens organisering,
utbud och inriktning
Utvecklingen av antalet elever, lärare och kostnader
Diagram 1 visar att utvecklingen av antalet gymnasieelever, antalet lärare och
totalkostnaderna innebar en parallell, svag ökning i början av 1990-talet då
gymnasieutbildningen som helhet blev 3-årig.

87) Huvudmän i det offentliga skolväsendet är kommuner, kommunalförbund och landsting
(enbart naturbruksutbildning). I den följande texten omfattas samtliga i begreppet kommunala
gymnasieskolor.
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Diagram 9.1. Indexerad utveckling av antalet elever och lärare (i årsarbetskrafter)
i gymnasieskolan hösten 1991 - hösten 2005 samt kostnadsutveckling kalenderåren 1991–2005. Index, 1991=100.
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Mot slutet av 1990-talet minskade elevantalet något på grund av mindre elevkullar medan antalet lärare och totalkostnaderna ökade. Kostnaderna för gymnasieutbildningen har under den senaste 10-årsperioden ökat mer än elevtalen,
trots att dessa ökat med i genomsnitt ca 5 procent årligen sedan år 2000.

Ungdomskullarna ökar de närmaste åren
Antalet 16-19-åringar, som utgör elevunderlaget för gymnasieskolan, kommer
att öka från nuvarande nivå fram till år 2008, varefter utvecklingen vänder.
Mellan 2005 och 2008 beräknas ökningen till drygt 9 procent. Enligt Skolverkets beräkningar minskar därefter antalet, från 2008 års nivå, med nära 25
procent fram till 2015 varefter antalet åter ökar. Med reservation för osäkra
faktorer som kan påverka utvecklingen kommer alltså gymnasieskolan de närmaste åren att behöva öka sin utbildningskapacitet i förhållande till nuvarande
nivå88.

88) Skolverket (2006) Lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning. 2006 års prognos över behov
av och tillgång till lärare perioden 2005-2019, (dnr 2006:1865)
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Tabell 9.1 Faktaruta gymnasieskola
2001/02

2004/05

2005/06

311 100
92,3
1,7
6,1

347 700
86,7
1,3
11,7

359 400
85,3
1,2
13,1

42,4

38,2

42,1

25 300
91,8
2,4
5,4

28 000
88,1
1,7
10,2

29 100
86,8
1,6
11,1

Andel lärare med pedagogisk
högskoleexamen, % 2
i kommunala skolor, %
i landstingsskolor, %
i fristående skolor, % 1

79,2
81,0
68,6
53,7

76,7
79,8
65,6
50,5

75,5
79,0
63,1
50,5

Antal lärare (heltidstjänster) per 100 elever
i kommunala skolor
i landstingsskolor
i fristående skolor 1

8,1
8,1
11,8
7,6

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

8,1
8,3
10,9
6,9

25 057

28 354

29 856

77 600
143 600
79 400

79 400
135 900
81 500

80 200
135 000
82 100

Antal elever totalt
andel i kommunala skolor, %
andel i landstingsskolor, %
andel i fristående skolor, % 1
Andel elever på NV/SP/TE av samtliga
på program, %
Antal lärare, heltidstjänster, totalt
andel i kommunala skolor, %
andel i landstingsskolor, %
andel i fristående skolor, % 1

Total kostnad i miljoner kr (i 2005 års prisnivå)
Snittkostnad per elev i kronor (-”-) 3
kommunala skolor, kr 4
landstingsskolor, kr 4
fristående skolor, kr 4, 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 2001, 2004 respektive 2005.

Antalet gymnasieskolor ökar
Endast ett fåtal av landets kommuner saknar gymnasieskola inom det egna
geografiska området. Läsåret 2005/06 fanns gymnasieskolor i 276 kommuner
med totalt 499 kommunala och 24 landstingskommunala gymnasieskolor89.
Antalet fristående skolor med gymnasieutbildning var 266 och därtill erbjöd
3 riksinternatskolor och 3 internationella skolor gymnasieutbildning.

89) De landstingskommunala skolorna erbjuder endast naturbruksprogrammet. I det följande innefattas i begreppet kommunala gymnasieskolor både skolor med kommuner och med landsting
som huvudmän.
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Även om det totala antalet gymnasieskolor ökat från 654 läsåret 2001/02 till
795 läsåret 2005/06 fanns i flertalet kommuner gymnasieutbildning i endast
en eller ett fåtal skolor. I 35 kommuner erbjöds endast individuella program
med ett mycket litet antal elever. I 16 kommuner fanns fem eller fler kommunala och landstingskommunala gymnasieskolor. I dessa kommuner fanns också
flest fristående gymnasieskolor. De kommunala gymnasieskolorna hade en
ökande andel elever bosatta i annan kommun, under 5-årsperioden har denna
andel ökat något, från närmare 26 till över 28 procent. Samverkan mellan
kommuner om gymnasieutbildningen är oförändrad i fråga om antalet kommunalförbund men ett kommunalförbund har upphört och ett tillkommit.
Uppgifter om andelen av gymnasieutbildning som lagts ut genom entreprenader saknas. Detsamma gäller beträffande distansutbildningens omfattning, där
det dock förekommer samverkan både mellan kommunala gymnasieskolor och
mellan kommunala och fristående gymnasieskolor.

Andelen elever på nationella program har minskat
För tio år sedan studerade 91 procent av eleverna på ett nationellt gymnasieprogram, två procent av eleverna studerade på ett specialutformat program och
mindre än två procent i fristående gymnasieskolor. Läsåret 2005/06 var andelen elever på de nationella programmen endast 70 procent av samtliga elever
i gymnasieutbildning, nästan 10 procent följde ett specialutformat program
och drygt 13 procent utbildning i en fristående gymnasieskola. Även andelen
studerande på individuellt program har ökat något under 10-årsperioden, från
mindre än 6 till över 7 procent. Sammantaget innebär det att nu endast två av
tre elever följer ett nationellt program i det offentliga skolväsendet och får ett
motsvarande slutbetyg.
Diagram 9.2. Andel elever på nationella program, specialutformade program,
fristående skolor, individuella program läsåren 1995/96-2005/06
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Andelen elever inom ”motsvarande utbildning” ökar
Den 15 oktober 2005 återfanns 98 procent av samtliga elever som våren 2005
lämnat grundskolan i en gymnasieutbildning. I årskurs 1 i de kommunala
gymnasieskolorna följde 102 000 något nationellt eller specialutformat program medan drygt 20 000 följde ett individuellt program (IV) eller programinriktat individuellt program (PRIV). Drygt 19 000 elever i årskurs 1 gick i
fristående gymnasieskolor.
Utbildning inom flertalet såväl specialutformade program som utbildning i
fristående skolor klassificeras i den följande redovisningen av nationell statistik
utifrån det av de nationella programmen som de i huvudsak motsvarar enligt
de övergripande program- och utbildningsmålen. Klassificeringen gäller på
motsvarande sätt även individuella program som har en programinriktning
(PRIV).
Läsåret 2005/06 studerade flest elever på det nationella samhällsvetenskapliga programmet eller en motsvarande utbildning, nämligen totalt i åk 1-3 ca
90 000 vilket är en fjärdedel av gymnasieskolans samtliga elever. Flertalet var
kvinnor (ca 60 procent). Naturvetenskapligt program eller motsvarande hade
därefter flest elever (43 000 elever). I de kommunala gymnasieskolorna var det
också dessa program som hade flest elever, följda av estetiska programmet och
teknikprogrammet. I fristående skolor hade utbildning som klassificerats som
motsvarande samhällsvetenskapsprogrammet, elprogrammet, medieprogrammet och naturvetenskapsprogrammet de största elevtalen, 13 800, 8 100,
5 400 respektive 4 800 elever.
Kvinnor och män väljer olika gymnasieutbildningar
Totalt fanns drygt 10 000 fler män än kvinnor i gymnasieskolan. Fler män än
kvinnor följde ett individuellt program. Liksom tidigare var könsskillnaderna
delvis markanta mellan studievägarna.
Utbildningarna med flest elever – samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och medieprogrammen eller motsvarande utbildning på specialutformade
program och i fristående skolor - hade en jämn könsfördelning (max 60 % av
överrepresenterat och minst 40 % av underrepresenterat kön). De samhällsvetenskapliga utbildningarna med en fjärdedel av gymnasieeleverna har dock
inom sig olika inriktningar med ojämn könsfördelning. Inriktningarna kultur,
samhällsvetenskap och språk har en klar övervikt av kvinnliga elever medan
inriktning ekonomi har en mer jämn fördelning mellan kvinnor och män.
Jämfört med program med en mansdominerad elevsammansättning (energi-,
el-, bygg-, fordons-, industri- och teknikutbildningarna) har de kvinnligt
dominerade programmen (barn- och fritids- samt omvårdnadsutbildningar) en
större andel av det underrepresenterade könet. Det fanns endast 3-4 procent
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Diagram 9.3 Gymnasieskolan läsåret 2005/06. Andelen kvinnor och män per
program eller anknytning vid alla typer av studier (nationellt program,
specialutformat program, individuellt program och fristående skola)
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kvinnor inom el-utbildningarna men ca 15 procent män inom hantverks- och
omvårdnadsutbildningar.
Skolverket har analyserat skillnaderna mellan kvinnors och mäns programval under en 30-årsperiod. Av resultaten framgår att könssegregeringen har
minskat totalt sett under denna period. Särskilt då gymnasieskolan fick en
ny struktur i början av 1990-talet och studievägarna övergick från mer än 30
linjer till 16 program minskade uppdelningen mellan kvinno- respektive mans
dominerade utbildningar.
En metod för att matematiskt beräkna könsuppdelningen är att använda ett
segregationsindex där värdet 0 innebär att det finns lika många kvinnor som
män och värdet 1 att programmen har antingen enbart kvinnor eller enbart
män i elevsammansättningen. Från ett beräknat värde på 0,5 i början av 1970talet och efter en ökning av värdet (och därmed en större könsuppdelning) vid
mitten av 1970- till slutet av 1980-talet är värdet 0,4 2005/06.
Sett över en längre tidsperiod hade de studieinriktade utbildningarna tidigt
en övervikt av män men andelen kvinnor har ökat successivt. Även naturbruksutbildningen har ändrat karaktär i detta avseende. I början av 1970-talet
gick tre gånger fler män än kvinnor en sådan utbildning men kvinnorna har
varit i majoritet sedan mitten av 1990-talet. Förklaringen är till stor del ändringar i naturbruksutbildningens innehåll och inriktning.
Skälet till att könsuppdelningen har minskat är inte främst att eleverna
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har börjat göra mer otraditionella val. Inom programmen finns inriktningar
med tydlig övervikt av kvinnor respektive av män. Det finns också en tendens
under de senaste åren att några utbildningsvägar blir mer könssegregerade
(handels- och administrations-, hotell- och restaurang, livsmedels-, estetiska
utbildningar).
Samhällsvetenskaplig utbildning utgör ungefär en fjärdedel av gymnasieskolan. Andelen kvinnor är där 60 procent. Även andra studieförberedande
utbildningar har en högre andel kvinnor. Genom att kvinnor i högre utsträckning än män väljer studieförberedande program skaffar de sig ett försprång till
fortsatta studier på högskolan – eller omvänt, ger dem en utbildning som inte
leder till en anställning inom ett yrkesområde utan till eftergymnasiala studier.

Fristående skolor i allt fler kommuner ger
allt fler utbildningsalternativ
Antalet fristående gymnasieskolor har ökat från 70 skolor läsåret 1995/96
till 266 skolor läsåret 2005/06. Därtill finns fristående skolor med både
grund- och gymnasieutbildning. Ökningen kommer att fortsätta eftersom
antalet ansökningar om att starta fristående gymnasieutbildningar ökar. Under
perioden april 2005 till mars 2006 inkom till Skolverket 199 ansökningar om
att starta en gymnasial utbildning, att jämföra med 122 motsvarande period
föregående år.
De fristående skolorna med gymnasieutbildning har en koncentration till
vissa delar av landet men i allt färre kommuner finns nu endast kommunala
gymnasieskolor. Läsåret 2005/06 fanns det fristående skolor i 88 eller 30
procent av landets kommuner. Utav dessa 88 kommuner hade 41 två eller fler
fristående gymnasieskolor. 15 procent av de fristående skolorna finns i Stockholms kommun. Knappt 60 procent av skolorna (162 st) ligger i Stockholms,
Skånes eller Västra Götalands län. Drygt 64 procent av eleverna i gymnasieskolan med fristående huvudman går på dessa 162 skolor.
Mellan läsåren 2003/04 och 2005/06 ökade elevantalet i gymnasieskolan
med drygt 25 000. Mer än hälften av den totala elevökningen, 45 procent,
skedde i fristående gymnasieskolor.
De fristående gymnasieskolorna hade, läsåret 2005/06, drygt 47 000 elever
(13 % av samtliga i gymnasieutbildning), en ökning sedan föregående läsår
med ca 7 000 elever. Flertalet elever var män, 55 procent. Andelen elever med
utländsk bakgrund var 14 procent i fristående gymnasieskolor, vilket är något
mindre än i de kommunala gymnasieskolorna (16 %).
De fristående skolorna varierade i storlek. Den genomsnittliga storleken är
177 elever per skola, att jämföra med den genomsnittliga storleken för kommunala skolor som är 615 elever.
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Figur 9.1. Antalet fristående gymnasieskolor per kommun 2005/06
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Av de fristående skolor som erbjöd gymnasieutbildning hade sju en konfessionell kristen profil medan ett 20-tal hade en speciell pedagogisk profil, bland
dessa vanligen en waldorfpedagogisk profil. Av övriga erbjöd många skolor
utbildning med samhällsvetenskaplig eller omvårdnadsinriktning. Ungefär
hälften av skolorna erbjöd utbildning med industriell, energi-, motor- eller
byggteknisk inriktning, inriktning mot media, medieproduktion och därmed
sammanhängande områden, IT-, datakommunikation och estetiska områden med anknytning till detta. Även naturvetenskaplig utbildning med olika
inriktningar var vanliga. Cirka två tredjedelar av alla fristående gymnasieskolor
anordnade högst två program och 97 procent av eleverna gick i skolor som
anordnar fem program eller färre.

Oklarheter kring individuella program
Cirka 7,5 procent av samtliga elever i gymnasieskolan följde individuella eller
programinriktade individuella program (IV respektive PRIV). Denna andel
har i stort sett varit stabil sedan år 1998 då behörighetskrav infördes för att få
börja studier på nationella och specialutformade program. Läsåret 2005/06
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var det totala antalet elever med individuella program totalt 26 500 elever. Av
dessa följde 5 700 ett programinriktat individuellt program (PRIV). Cirka
2 700 elever följde ett individuellt program för ungdomar som nyligen kommit till Sverige. Ett individuellt gymnasieprogram kombineras då med svenskundervisning för invandrare90 (IVIK). En mycket liten andel av eleverna inom
IV uppgavs gå en lärlingsutbildning.
Av samtliga ca 21 000 elever med individuella program i gymnasieskolans
årskurs 1 hade ungefär hälften avbrutit studier på ett nationellt eller specialutformat program. Övriga, drygt 10 000 elever, kom direkt från grundskolan till
ett individuellt program, ofta därför att de saknade behörighet för att tas in på
ett nationellt eller specialutformat program. Denna grupp elever utgjorde 9 procent av de 117 000 elever som föregående läsår fanns i grundskolans årskurs 9.
I de kommuner som berördes av utbildningsinspektion år 2005 erbjöds
såväl IV som PRIV för i huvudsak elever som saknade behörighet att studera inom ett nationellt program. I elevgrupperna fanns en stor grupp som
var behöriga till nationellt program och börjat på ett sådant men hoppat av
studierna under pågående läsår för att under en period i stället studera eller
ha praktik inom ett individuellt program. En fjärdedel av skolorna bedömdes
erbjuda eleverna inom IV en utbildning av mycket god kvalitet men en lika
stor andel bedömdes i behov av förbättring, bland annat genom att öka antalet
elever som fortsätter till nationellt program. Inspektörerna uppmärksammade
också att skolor tar in elever på nationella program utan att de är behöriga.
Gränsdragningen mellan IV och IVIK var ibland oklar. I några kommuner
erbjöds inte eleverna på IV studiehandledning på modersmålet eller svenska
som andraspråk såvida eleverna inte var inskrivna i IVIK. Vid några skolor
tyckte också eleverna att de ”hålls kvar för länge” i IVIK. Undervisningen
omfattade ofta utöver undervisning i svenska för invandrare undervisning i
flera av grundskolans ämnen såsom data, idrott, bild, naturkunskap, musik
och samhällskunskap, men eleverna får sällan betyg i dessa ämnen.

Uppföljningen av ungdomar 16-20 år ett angeläget
utvecklingsområde
Av de nästan 120 000 elever som avslutade årskurs 9 i grundskolan våren 2005
var 89 procent behöriga att tas in på ett nationellt eller specialutformat program91. Flertalet av ungdomarna fortsatte också direkt till gymnasieutbildning
men drygt 2 800 (2,3 %) av dem som slutade grundskolan valde att arbeta
eller ha annan sysselsättning.
90) Gymnasieförordningen, 2 kap.22 §
91) Den sökande har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och ha godkända betyg i
svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik (SL 5 kap. 5 §)

114

SKOLVERKETS LÄGESBEDÖMNING 2006

Skolverket har gjort beräkningar av det totala antalet ungdomar 16-20 år som
inte går i gymnasieskolan och som därmed utgör den grupp som kommunerna
har skyldighet att hålla sig informerade om avseende deras sysselsättning92.
Gruppen omfattade drygt 32 000 ungdomar hösten 2005 och 90 procent av
dem hade deltagit i gymnasiestudier men avbrutit dem. Nästan hälften hade
påbörjat årskurs 3.
Kommunerna har sedan tidigare rutiner för att följa upp eleverna då de
lämnar grundskolan utan att gå vidare till gymnasiestudier eller om de avbryter
gymnasiestudier. Den nya bestämmelsen från den 1 juli 2005 ålägger kommunerna att hålla sig informerade om hur ungdomar i kommunen som fullgjort
sin skolplikt men ännu inte fyllt 20 år är sysselsatta. I de flesta kommunerna
hade bestämmelserna, våren 2006, ännu inte lett till ändrade arbetssätt. Kommunerna uppgav att det fanns svårigheter att få information om ungdomarnas
sysselsättning och ungefär var fjärde kommun saknade förteckning över vilka
ungdomar som är aktuella i uppföljningsansvaret. Ansvaret flyter ofta mellan
förvaltningarna, olika verksamheter/skolformer och personer. Detta gäller också
de insatser som genomförs. Ett hinder för att uppföljningen skall fungera effektivt är exempelvis att kommunernas olika verksamheter dokumenterar och
registrerar information var för sig, framför allt utbildningssektorn och socialtjänsten där bl.a. sekretessregler ses som hinder.
Kommunerna hade våren 2006 viss beredskap att erbjuda olika utbildnings- eller praktikprogram. Kommunerna bör även se över de åtgärder som
erbjuds ungdomarna. Det är särskilt viktigt att ungdomarna som omfattas av
det kommunala uppföljningsansvaret inte rutinmässigt skrivs in på ett individuellt program. Viktigt att påpeka är att verksamheten inom de individuella
programmen skall anordnas utifrån individuella behov och följa en plan. Till
exempel bör endast heltidspraktik erbjudas eleven om det är ett medvetet led i
elevens studier och bidrar till att förstärka elevens framtida förutsättningar att
följa gymnasiekurser93. En annan vanlig åtgärd för den aktuella ungdomsgruppen är kommunala ungdomsprogram94 där länsarbetsnämnden är samarbetspartner. Under hela 2005 påbörjade 17 600 ungdomar kommunala ungdomsprogram som i genomsnitt varade i drygt tre månader. Skolverket konstaterar
att det finns för få alternativ för ungdomar som inte vill gå i gymnasieskolan.
Det finns också oklarheter då det gäller dessa programs förhållande till reguljär utbildning95 och det brister i samverkan mellan arbetsförmedlingarna och
92) 1 kap. 18 § skollagen
93) SL 5 kap. 4 b §
94) Kommunala ungdomsprogram kan anvisas arbetslösa ungdomar som inte går i gymnasieskolan
eller i liknande utbildning till den dag de fyller 20 år. Arbetsförmedlingen svarar för att upprätta
en individuell handlingsplan.
95) Skolverket (2006) Kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år, (dnr 2005:3341)
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kommunerna. Oklarheter är t.ex. vilka krav kommunerna har för att bevilja
kommunala ungdomsprogram som ger ungdomarna en ekonomisk ersättning
och ofta handlar om heltidspraktik. Individuella program inom gymnasieskolans regelverk kan till dels ha motsvarande innehåll men inte fördelen av
ekonomisk ersättning.

9.2 Gymnasieutbildningens resurser och kostnader
Många gymnasielärare saknar lärarexamen
Höstterminen 2005/06 fanns totalt drygt 35 000 tjänstgörande lärare i
gymnasieutbildningen, motsvarande 29 000 heltidstjänster. Det motsvarade i
genomsnitt 8,1 lärare per 100 elever och andelen kvinnor (49 %) var nästan
exakt densamma som andelen män (51%). Det totala antalet tjänstgörande
lärare hade ökat med ca 1 200 sedan föregående år och med cirka 4 100 sedan
läsåret 2001/02. Drygt 3 000 lärare var födda utomlands. Av dessa saknade
cirka 40 procent pedagogisk högskoleexamen.
Den genomsnittliga lärartätheten var ungefär densamma läsåret 2005/06
som de fyra närmast föregående läsåren. Fristående gymnasieskolor hade läsåret
2005/06 en betydligt lägre lärartäthet än kommunala gymnasieskolor, 6,9 lärare
per 100 elever. Riksinternatskolorna, landstingskommunala och internationella
skolor hade högre genomsnittlig lärartäthet (9,8, 10,9 respektive 15,2).
Av de tjänstgörande lärarna hade en högre andel av dem som arbetade i
kommunala gymnasieskolor, 80 procent, en tillsvidareanställning jämfört med
dem i fristående skolor (70 %).
Läsåret 2005/06 saknade var fjärde av alla tjänstgörande lärare en lärarexamen. Det finns en tendens att fler lärare ansvarar för undervisningen i
gymnasieskolan utan att ha en lärarexamen, under en 5-årsperiod har andelen
ökat med 4-5 procent. Läsåret 2005/06 var andelen som saknade lärarexamen
betydligt högre i fristående gymnasieskolor (51 %) än i kommunala (23 %).
Av lärarna i glesbygdkommunernas ofta små gymnasieskolor var det en större
andel som saknade lärarexamen och som inte hade en tillsvidareanställning
jämfört med gymnasieskolor i övriga kommuner. Det motsatta gäller för situationen i kommunkategorierna Storstäder och Större städer.
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Figur 9.2. Lärare i gymnasieskolor med fristående och kommunal huvudman.
Andel med lärarutbildning läsåren 2004/05 och 2005/06.
Variation mellan kommunerna
2004/2005
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen

2005/2006
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen

< 70% (62)

< 70% (62)

70–79% (77)

70–79% (85)

80–89% (87)

80–89% (75)

90–100% (18)

90–100% (19)

Uppgift (8) eller
gymnasieskola
saknas (46)

Uppgift (8) eller
gymnasieskola
saknas (49)

I gymnasieskolan har andelen lärare utan lärarexamen ökat läsåret 2005-06.
Visserligen är andelen kommuner där färre än 70 procent av lärarna har en
lärarexamen lika stor som läsåret 2004-05 men andelen kommuner med mellan
70 och 79 procent med en lärarexamen har ökat med 9 procent (från 77 till 85
procent). Andelen kommuner med fler lärare med lärarexamen, 80 till 89 procent, har gått ned med 12 procent (från 87 till 75 procent). Andelen kommuner
med 90-100 procent lärare med lärarexamen är densamma (18-19 %).
SCB har på Skolverkets uppdrag gjort en särskild analys av lärare i olika
ämnen inom gymnasieskolan, med hänsyn dels till om de har lärarexamen,
dels till anställningsformen. Uppgifterna om lärarna har delats upp utifrån
vad som benämns allmänna ämnen som i stort sett motsvarar kärnämnen och
karaktärsämnen på studieinriktade utbildningar respektive i praktiskt-estetiska
och yrkesinriktade ämnen som motsvarar karaktärsämnen på yrkesinriktade
utbildningar. Av lärarna (oavsett huvudman) i praktiskt-estetiska ämnen och
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yrkesinriktade ämnen var det en större andel som saknade lärarexamen jämfört
med lärare i allmänna ämnen96. Fler av lärarna i praktiskt-estetiska och yrkesinriktade ämnen hade också en tidsbegränsad anställning.
Tabell 9.2 Lärare i olika ämnen, andel med och utan lärarexamen samt
anställningsform 2005/06, %
Behörighet/Anställningsform
Med lärarexamen

Utan lärarexamen
med
tillsvidare
anställning

Lärare i allmänna ämnen

79,4

11,1

9,6

Lärare i praktiskt-estetiska ämnen

65,6

14,0

20,4

Lärare i yrkesinriktade ämnen

66,3

16,5

17,2

Summa

73,7

13,0

13,3

Lärarkategori

Utan lärarexamen
med tidsbegränsad
anställning

En närmare analys av uppgifter om lärarnas utbildning visar att
- av lärarna i allmänna ämnen utan lärarexamen hade ca två tredjedelar en
eftergymnasial utbildning om minst tre år,
- av lärarna i estetiskt-praktiska ämnen utan lärarexamen hade mer än två
tredjedelar en eftergymnasial utbildning och mer än en tredjedel en eftergymnasial utbildning på minst tre år,
- av lärarna i yrkesinriktade ämnen utan lärarexamen var det vanligast med en
gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå eller en högskoleutbildning på högst två år (sammanlagt ca en tredjedel hade en sådan utbildningsnivå),
- bland lärarna utan lärarexamen framträder inget mönster inom kategorierna
tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda då det gäller utbildningsnivå.
- utbildningsnivån är ungefär densamma bland lärarna med tillsvidareanställning respektive med tidsbegränsat anställda vilket tyder på att huvudmännen och skolorna har andra kriterier än utbildningsnivå då de beslutar om
anställningsform.
Enligt den nationella statistiken avseende gymnasieskolan fanns läsåret 2005/06,
totalt i landet, endast 178 lärare i svenska som andraspråk och 82 lärare i moders
mål. Det fanns vidare endast ca 960 speciallärare/specialpedagoger. Närmare 90
96) Uppgifter från SCB tagna ur lärarregistret och Sveriges officiella statistik
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procent av de senare hade en lärarexamen. Uppgift om vilken fördjupning inom
specialpedagogiken dessa lärare hade saknas på nationell nivå.
Enligt Skolverkets prognos97 för lärarbehov och – tillgång krävs ökade satsningar
på kompetensutveckling, vidareutbildning och grundutbildning för att nå ett
långsiktigt mål att alla lärare i gymnasieskolan skall ha en lärarexamen med adekvat
inriktning. Det är stor risk att det utbildas för få lärare i yrkesämnen och i praktiskt-estetiska ämnen medan det utbildas för många inom övriga ämnesområden.

Resurser för studie- och yrkesvägledare ökar något
För eleverna finns stora möjligheter att välja skola, utbildningsväg och inom
denna många kombinationsmöjligheter. Eleverna behöver stöd i sina val mer
än kanske någonsin. Kommunerna som har ansvaret för att ett brett utbud av
valalternativ står till buds, i de egna skolorna eller i andra huvudmäns skolor,
samordnar i många fall insatser, t.ex. mässor där skolorna marknadsför sina
utbildningar och distribuerar information. Både lärare och elever i gymnasieskolor deltar i information till grundskolornas elever inför valen. Utbildningsinspektionen har i skolrapporterna gett goda exempel på detta, samtidigt
som utvecklingen går mot att allt fler byter studieväg och väljer mellan skolor.
Antalet tjänstgörande studie- och yrkesvägledare, som är till stöd i valsituationerna, har ökat något under de tre senaste åren. Enligt den nationella
statistiken fanns läsåret 2005/06 totalt 833 heltidstjänster, motsvarande 0, 23
heltidstjänst per 100 elever. Tre fjärdedelar av studie- och yrkesvägledarna hade
en högskoleutbildning som syftar till sådant arbete.
Till stöd för vägledare tillhandahåller Skolverket sedan hösten 2005 den
Internetbaserade informationsplatsen Utbildningsinfo.se med samlad, aktuell
och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. Webbplatsen riktar sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet med en
särskild plats, För vägledare, med riktad information och möjligheter till kommunikation mellan vägledare. Antalet medlemmar i webbplatsen För vägledare
var sommaren 2006 ca 1 350, varav drygt 400 arbetade i gymnasieskolan.
Totalkostnaderna har ökat
Den totala kostnaden för gymnasieskolan var 29,9 miljarder kronor98 år 2005. Jäm
fört med föregående år har kostnaden för gymnasieskolan ökat med 5 procent.
Huvuddelen av gymnasieutbildningen anordnas av kommunala huvudmän,
vilka år 2005 stod för 86 procent (25,8 miljarder kr) av den totala kostna97) Skolverket (2006) Lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning. 2006 års prognos över behov
av och tillgång på lärare perioden 2005-2019, (dnr 2006:1865)
98) Inklusive kostnad för skolskjuts, nystartade och nedlagda fristående skolor samt ersättningar till
andra utbildnignsanordnare.
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den för gymnasieskolan.99 Fristående gymnasieskolor, riksinternatskolor och
internationella skolor kostade sammanlagt knappt 3,5 miljarder kronor100 och
utgör därmed knappt 12 procent av den totala kostnaden för gymnasieskolan.
Landstingens gymnasieutbildningar kostade knappt 0,6 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 2 procent av den totala kostnaden för gymnasieskolan.

Det finns stora variationer mellan utbildningarna
Den genomsnittliga kostnaden per elev för samtliga huvudmän var 81 200
kronor101 år 2005, vilket innebär att kostnaden ökat med knappt 1 procent
jämfört med föregående år. Skillnaden i kostnad per elev mellan olika huvudmän är påtaglig, vilket till stor del beror på att huvudmännen anordnar olika
gymnasieprogram vars kostnader skiljer sig väsentligt åt.
Diagram 9.4. Kostnad per elev i olika huvudmäns gymnasieskola,
totalt och fördelat på olika kostnadsslag, 2005

Riksinternatskolor

Internationella skolor
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Kostnad för undervisning
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Kostnad för lokaler

Övriga kostnader

En elev i kommunal gymnasieskola kostade i genomsnitt knappt 80 200
kronor (exkl. skolskjuts) år 2005, medan de fristående gymnasieskolorna hade
en genomsnittskostnad på 82 100 kronor per elev. Kostnaderna för de internationella skolorna och riksinternaten fortsatte att öka och uppgick till 85 800
99) Inklusive kostnad för skolskjuts och ersättningar till andra utbildningsanordnare.
100) Inklusive nystartade fristående skolor och nedlagda fristående skolor.
101) Exkl. skolskjuts respektive nystartade och nedlagda fristående skolor
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respektive 107 900 kronor per elev år 2005. Landstingen erbjuder huvudsakligen naturbruksutbildningar, vilka är kostsamma att anordna. Den genomsnittliga kostnaden för landstingsutbildning minskade något (-0,7 %) jämfört med
år 2004 och uppgår till 135 000 kronor per elev.
Diagram 9.5. Utvecklingen av kostnaden per elev i kommunal gymnasieskola,
totalt och fördelat på olika kostnadsslag, 1991-2005 (index där
1991=100, fasta priser)
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Undervisningskostnaden fortsätter att öka
Den största kostnadsposten i gymnasieskolan är undervisningskostnaden, som
utgjorde drygt 46 procent av totalkostnaden. Som andel av totalkostnaden
visar undervisningskostnaden en markant ökning från slutet av 1990-talet. För
gymnasieskolor med kommunal huvudman var kostnaden 37 400 kronor per
elev år 2005, en ökning med drygt 1 procent jämfört med föregående år. I fristående gymnasieskolor var undervisningskostnaden oförändrad och uppgick
till 35 500 kronor per elev år 2005.
Knappt 22 procent av totalkostnaderna var lokalkostnader. I kommunala
gymnasieskolor var de oförändrade jämfört med föregående år (17 300 kr)
medan de i fristående respektive i landstingskommunala skolor ökat respektive
minskat med cirka 1 procent. Läromedelskostnaden utgjorde drygt 8 procent av
totalkostnaden för gymnasieskolan. I kommunala skolor låg denna i genomsnitt
på 6 800 kronor per elev år 2005, en ökning med knappt 2 procent jämfört
med föregående år. I fristående och i landstingskommunala gymnasieskolor
minskade denna kostnad. Liksom övriga kostnadsslag var läromedelskostnaderna höga i de landstingskommunala skolorna, 22 300 kronor per elev, vilket
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dock var en minskning med knappt 5 procent jämfört med föregående år.
Mellan 1993 och 1998 minskade kostnaden för skolmåltider med drygt 13
procent men har därefter ökat med drygt 5 procent. Elevvård och skolmåltider
utgör tillsammans närmare 6 procent av gymnasieskolans kostnader. Jämfört med
kommunala gymnasieskolor har både fristående och landstingskommunala skolor
högre kostnader (för skolmåltider 3 200, 4 900 respektive 7 000 kr år 2005).

9.3 Gymnasieutbildningens resultat och kvalitet
EU:s utbildningsmål fram till 2010 – Sverige har hög måluppfyllelse
EU:s medlemsländer åtog sig i den s k Lissabonöverenskommelsen att arbeta
mot ett antal gemensamma mål för utbildningssystemen att uppnå senast
2010. Kommissionen följer successivt och rapporterar om utvecklingen.
Inom området Kunskaper för kunskapssamhället används som en indikator
på måluppfyllelse bland annat att minst 85 procent av 22-åringarna skall ha
en utbildning motsvarande gymnasieskolan102. Uppföljningen av måluppfyllelsen, där 31 medlemsländer, länder som ansökt om kommande medlemskap
och länder med EES-avtal ingår, visar att år 2004 andelen 20-24-åringar i
genomsnitt med denna utbildningsnivå var 77 procent, endast en liten ökning
jämfört med år 2000. För Sveriges del var måluppfyllelsen högre (86%) än för
alla andra länder med undantag av Norge, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och
Polen. För Sveriges del hade andelen ökat med 3,1 procent mellan åren 2000
och 2005. Länder som Danmark, Frankrike, Nederländerna, Italien, Storbritannien, Tyskland hade alla en lägre andel 20-24-åringar som genomgått en
utbildning på gymnasienivå.
Jämförelser mellan länder med olika utbildningssystem och över tid ger en
relativt grov bild. En noggrannare analys av den nationella statistiken och utifrån det svenska regelverket visar att år 2005 hade 72 procent av 20-åringarna i
den svenska befolkningen fullföljt en 3-årig gymnasieutbildning och fått slutbetyg, dvs. betyg i alla kurser och det projektarbete som ingår i elevens studieväg.
Andelen har under en 5-årsperiod legat mellan 70-73 procent. Cirka
- 65 procent av en årskull har slutbetyg med grundläggande behörighet
för högre studier,
- 10 procent har ett slutbetyg (utan grundläggande behörighet för högskolestudier),

102) Sverige har redovisat andelen av befolkningen med kurspoäng motsvarande minst 2-årig
gymnasieutbildning.
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- 2 procent har ett samlat betygsdokument med minst
2 250 godkända kurspoäng,
- 6 procent ett samlat betygsdokument med minst
1500 godkända kurspoäng (motsvarande 2 års gymnasiestudier)
- 9 procent har påbörjat det tredje året men har mindre
än 1 500 godkända poäng
- 4 procent har avbrutit gymnasiestudier under andra året och
inte fortsatt senare
- 3 procent har avbrutit gymnasieskolan under första året och
inte fortsatt senare
- 1 procent har inte börjat i gymnasieskolan.
Tabell 9.3 Faktaruta – slutbetyg och betygspoäng

Antal elever totalt i åk 3
andel elever med slutbetyg, riket, %
 andel elever i kommunala skolor med slutbetyg, %
andel elever i landstingsskolor med slutbetyg, %
andel i fristående skolor med slutbetyg, %
Genomsnittlig betygspoäng
i riket
kvinnor
män
i kommunala skolor
i landstingsskolor
i fristående skolor

2001/02

2003/04

2004/05

89 500
80,7
80,7
76,8
83,5

96 400
82,5
82,5
81,5
83,9

101 300
81,9
82
84
82

13,8
14,4
13,3
13,8
13,0
15,7

14,1
14,7
13,4
14,0
13,5
15,1

14,1
14,7
13,4
14,0
13,4
14,7

Fyra av fem elever i årskurs 3 når en komplett
gymnasieutbildning vid slutet av läsåret
Elever som lämnar gymnasieskolan får ett slutbetyg när de gått igenom ett
nationellt eller specialutformat program eller motsvarande utbildning och fått
betyg i alla kurser. En elev som gått ett individuellt program får slutbetyg efter
att ha fullföljt den studieplan som lagts upp för eleven. En elev som avbryter studierna eller går över till en annan gymnasieskola kan begära ett samlat
betygsdokument som visar betygen på de kurser som ingått i utbildningen.
Enligt den senast tillgängliga betygsstatistiken gick den 1 oktober 2004
totalt drygt 101 000 elever i gymnasieskolans årskurs 3, flertalet 18-åringar
men några yngre och något fler äldre elever som bytt utbildning eller gjort
studieavbrott. Våren 2005 slutförde ca 83 000 (82 %) av eleverna i åk 3 sina
gymnasiestudier och fick ett slutbetyg. Av dessa var fler kvinnor än män. Ande-
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len kvinnor med grundläggande behörighet till högskolestudier var också högre
än motsvarande för männen. Av hela gruppen som avgick från en gymnasieutbildning med ett slutbetyg var 10 500 elever med utländsk bakgrund. Andelen
män med utländsk bakgrund som var elever den 1 oktober 2004 och avgick med
ett slutbetyg var lägre (70%) än andelen för hela elevgruppen i årskurs 3 (82%).
Andelen elever som fick slutbetyg från fristående gymnasieskolor var ungefär samma som i kommunala skolor. Elever med individuella program fanns
endast i kommunala skolor och de utgjorde en större andel av dem som avgick
utan slutbetyg.

Hög andel med utökade program i vissa utbildningar
men andelen reducerade program minskar
Av de 83 000 elever som fick slutbetyg från en gymnasieutbildning efter läsåret
2004/05 hade ca 23 procent ett utökat program medan 5 procent hade ett
reducerat program. Andelen elever med slutbetyg från studier med utökat program var ungefär densamma läsåret 2000/01. Slutbetyg från utökade program
var 2004/05 särskilt vanliga bland elever på bygg-, el-, energi-, industri-, fordons- och naturbruksutbildningar, något som beror på att skolorna organiserar
studierna så att vissa kurser ingår utöver dem som ger nödvändiga gymnasiepoäng. En vanlig anledning till utökat program är de krav som ställs från vissa
branscher på vilka kurser som måste ingå i elevens utbildning för att denne
ska bli anställningsbar. Utökade program (liksom övergång till specialutformade program) kan också vara en strategi för att maximera den genomsnittliga
betygspoängen inför ansökningar till högre utbildning.
Andelen slutbetyg från reducerade program har minskat från år 2001 och
2002 då andelen var 11 respektive 10 procent men statistiken visar fortfarande
på stora variationer mellan kommunala gymnasieskolor. Höga andelar av
slutbetyg med reducerade program finns i små kommuner med gymnasieskolor med få elever, ofta elever som inte är motiverade för gymnasiestudier. Det
finns dock variationer mellan kommunerna som visar på att man behöver ägna
stor uppmärksamhet på hur bestämmelserna om reducerat program103 tillämpas och hur eleverna får stöd för att nå målen.
Skillnaderna i betygspoäng mellan kommunala
och fristående gymnasieskolor minskar
I slutbetygen läsåret 2004/05 var den genomsnittliga betygspoängen104 14,1
med högre genomsnittligt värde för kvinnorna (14,7) än för männen (13,4).
103) GyF 5 kap. 23 §
104) Summan av gymnasiekursernas poäng viktade med betyg dividerat med totalpoäng för eleven.
Vikt för betygen är IG=0, G=10, VG=15, MVG=20. Endast betygssatta kurser räknas med.

124

SKOLVERKETS LÄGESBEDÖMNING 2006

Det fanns också skillnader i genomsnittlig betygspoäng i slutbetygen från
kommunala gymnasieskolor (14,0) respektive från fristående gymnasieskolor
(14,7). Elevernas meritvärde vid övergången från grundskolan till fristående
gymnasieskolor är högre än bland elever som går till kommunala gymnasieskolor, vilket delvis förklarar skillnaden. Elever som togs in i fristående gymnasieskolor läsåret 2005/06 hade i slutbetyget från grundskolan ett genomsnittligt
meritvärde105 218, i kommunala gymnasieskolor 203. Men skillnaderna i
genomsnittlig betygspoäng i slutbetygen från gymnasieutbildning har minskat
efter hand som antalet fristående gymnasieskolor ökat. Skillnaden var exempelvis läsåret 2000/01 drygt 2 poäng mot 0,7 poäng läsåret 2004-05.
Den genomsnittliga betygspoängen var högst i slutbetygen från naturvetenskaplig utbildning. Sett i en annan dimension varierade genomsnittspoängen
i slutbetygen från varje program eller en motsvarande utbildning också mellan
skolor med olika huvudmän. Exempelvis var betygspoängen i slutbetygen från
kommunala gymnasieskolors naturvetenskapliga nationella program 16,1, från
kommunala gymnasieskolors specialutformade program med denna inriktning
15,3 och i fristående skolor med en motsvarande naturvetenskaplig utbildning
16,8. Motsvarande skillnader i betygspoäng mellan huvudmännens skolor var
förhållandevis liten i slutbetyg från det estetiska programmet eller motsvarande
utbildning.
Det fanns också relativt stora skillnader i genomsnittlig betygspoäng mellan
de kommunala gymnasieskolorna. Den nationella statistiken visar medelvärden
på kommun-/huvudmannanivå vilket försvårar jämförelser eftersom både elevtalen, elevsammansättningen och utbildningsutbudet i hög grad varierar mellan
kommunernas gymnasieskolor. Det finns dock anmärkningsvärda skillnader i
några fall, med ett spann från 10,4 till över 17,6 i genomsnittlig betygspoäng.
Skolverkets utbildningsinspektion granskar i varje kommun de aktuella gymnasieskolorna och påpekar om det finns variationer som huvudmannen måste
uppmärksamma och eventuellt åtgärda i fråga om betygens likvärdighet.

Färre läser högre kurser i matematik och språk
Allt färre läser högre kurser i matematik. För fyra år sedan hade nästan varannan elev (47 %) som slutade gymnasieskolan läst matematik kurs C. Enligt
slutbetygen 2005 var det bara var tredje (34%). Främsta orsaken till nedgången var att eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet inte längre obligatoriskt läser Ma C. Såväl andelen som antalet som läser kurs E i matematik har
minskat kraftigt de senaste åren. Våren 1999 hade nästan 14 000 av eleverna

105) Meritvärdet är summan av betygsvärden för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg från grund
skolan. Det möjliga maxvärdet är 320 (betyget MVG motsvarar 20, VG 15 och G 10)
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som avslutade gymnasieskolan (19 %) läst Ma E, år 2002 var det 11 500
(16 %) och 2005 endast 8 700 elever (11 %).
Även i moderna språk valde eleverna i ökande utsträckning bort de mest
avancerade kurserna. Bland avgångseleverna hade 16 procent Godkänt i steg 4
i ett annat modernt språk än engelska, mot 32 procent våren 2001.
Enligt beslut av den förra regeringen kommer nya regler att gälla från och
med antagningen till högskoleutbildning som påbörjas efter den 30 juni
2010. Sökande kommer att kunna tillgodoräkna sig upp till tre meritpoäng
för fördjupningsstudier i särskilda meritämnen i franska, tyska eller spanska,
matematik och annat ämne som anknyter till den sökta utbildningen. Reglerna kommer i praktiken att påverka elever som börjar i gymnasieskolan från
höstterminen 2007.

Annat modersmål än svenska, svenska som andraspråk och
studiehandledning på modersmålet – ofta inte valalternativ
Det är en relativt liten andel av dem som är berättigade till undervisning i
annat modersmål än svenska som har betyg i modersmål i slutbetyget. I slutbetygen läsåret 2004/05 fanns bl.a. betyg från kurserna Aktiv tvåspråkighet,
Modersmål A och Modersmål B. Antalet betyg var lågt i alla kurserna, endast
1 234, 2 064 respektive 1 607.
Utbildningsinspektionen har uppmärksammat huvudmännen på kravet att
erbjuda gymnasieelever med utländsk bakgrund modersmålsundervisning. Var
tionde gymnasieskola som besöktes 2005 tillgodosåg inte elevernas behov av
modersmålsundervisning. Inte heller tillgodoses alltid behov av undervisning
i svenska som andraspråk eller av studiehandledning på annat modersmål än
svenska. Som förklaring till bristerna angav rektorerna ofta bristande rutiner i
kommunen eller att det är svårt att få tag i utbildad personal.
Slutförande av gymnasieutbildning och
genomströmning oförändrade
Läsåret 2002/03 togs 83 400 elever som lämnat grundskolan in i gymnasieskolan. Läsåret 2004/05 avslutade 67 % av dessa den 3-åriga gymnasieutbildningen med ett slutbetyg. Men många har en längre studietid bakom sig då
det lämnar gymnasiestudierna med ett slutbetyg.
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Tabell 9.4 Slutförande av gymnasieskolan. Andel nybörjarelever 1995–2002 som
fått slutbetyg från gymnasieskolan inom tre–fem år.
Andel med slutbetyg
inom 3 år (%)

Andel med slutbetyg
inom 4 år (%)

Andel med slutbetyg
inom 5 år (%)

Startår

Alla elever

Elever som
börjat på IV

Alla elever

Elever som
börjat på IV

Alla elever

Elever som
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

75

24

2001

68

4

75

20

-

-

2002

67

4

-

-

-

-

Under den 7-årsperiod som analyserats närmare har variationerna mellan åren
varit relativt små då det gäller andelen som slutför utbildningen inom tre, fyra
respektive fem år. Av nybörjarna har cirka två tredjedelar ett slutbetyg efter
tre år, ytterligare 7-8 procent efter fyra år och ytterligare 1-2 procent efter fem
år. Av dem som börjar på ett individuellt program är det endast en liten andel
som har ett slutbetyg efter tre år.
Skolverket har också gjort en särskild analys av slutbetygen för de elever som
började i gymnasieskolan läsåret 2000/01, utifrån det program där eleverna
började gymnasiestudierna. Genom att jämföra uppgifterna i slutbetyget med
vilket program slutbetyget avser går det att se dels hur många som bytt studieväg, dels vad detta innebär för studiernas längd.

Mer än var tionde nybörjare byter studieväg under årskurs 1
Tendensen att byta utbildningsväg ökar. Cirka 12 procent av nybörjarna år
2004 fanns ett år senare på ett annat program. Andelen bland elever med
utländsk bakgrund var något högre (ca 14%). Motsvarande andel var
8 procent för samtliga nybörjare år 2001.
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Tabell 9.5 Andel elever, nybörjare 2001, med slutbetyg inom tre respektive fyra
år efter gymnasiestart. Redovisning efter utbildningens innehåll1 vid
studiestart.
Andel med slutbetyg
inom 3 år (%)

Gymnasieskolan totalt

Antal
nybörjare

Andel med slutbetyg
inom 4 år (%)

Totalt

Därav med
annat
innehåll

Totalt

Därav med
annat
innehåll

105 288

68

4

75

9

Barn- och fritid (BF)

3 914

65

1

70

4

Bygg (BP)

3 029

73

4

77

6

El (EC)

5 029

71

3

79

7

Energi (EN)

651

61

1

68

5

Estetiska (ES)

5 583

71

4

78

7

Fordon (FP)

3 550

59

2

65

3

Handels- och adm. (HP)

4 311

66

1

72

4

Hotell- och restaurang (HR)

4 638

68

1

73

5

Hantverk (HV)

1 610

74

7

81

11

Industri (IP)

2 095

63

4

68

8

405

61

1

65

5

Media (MP)

4 470

76

5

81

8

Naturbruk (NP)

2 432

70

1

77

4

15 000

84

7

91

11

2 906

65

2

71

4

26 625

78

3

85

6

7 640

75

7

83

14

Livsmedel (LP)

Naturvetenskap (NV)
Omvårdnad (OP)
Samhällsvetenskap (SP)
Teknikprogrammet (TE)
Int. Baccalaureate (IB)

812

75

10

80

15

IVIK

1 336

0

0

8

8

IVLL

47

0

0

6

6

8 019
1 186

2
74

2
35

20
81

19
41

Övriga utan anknytning
därav IV
därav SM

1) Gymnasieutbildning med liknande innehåll avser nationellt program samt specialutformat program,
utbildningar vid fristående huvudmans skola eller individuellt program med anknytning till samma
nationella program.

Antalet nybörjare hösten år 2001 var drygt 105 000. Tabellen visar samtliga
elever, oavsett om de följde ett nationellt program eller ett specialutformat
eller individuellt program med en motsvarande inriktning eller om de gick i en
fristående gymnasieskola i en utbildning med motsvarande inriktning som ett
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av de nationella programmen. Elever som följde ett individuellt program med
kombination svenskundervisning för invandrare (IVIK) och de i lärlingsutbildning (IVLL). Elever med individuella eller specialutformade program redovisas
separat (utan anknytning). Av tabellen framgår dels hur många av samtliga
elever som hade ett slutbetyg efter tre år (68 %), dels att andelen ökade med
sju procentandelar till 75 procent ett år senare. Tabellen visar även andel per
program/motsvarande med slutbetyg efter tre respektive fyra år. Vidare visar
tabellen hur många som hade ett slutbetyg från ett annat program än det som
de börjat på (”med annat innehåll”).
Andelen nybörjare med ett slutbetyg efter tre år var högst på naturvetenskapligt och på samhällsvetenskapligt program eller motsvarande utbildning
(84 respektive 78 %). Även medie- och teknikprogrammen hade relativt höga
andelar (75 %). Efter fyra år hade nio av tio av nybörjarna på naturvetenskapligt program eller motsvarande ett slutbetyg och mer än åtta av tio på samhällsvetenskapligt, medie-, teknik-, hantverksprogrammen eller motsvarande
utbildning eller specialutformade program utan angiven inriktning. Lägst var
andelen med slutbetyg efter fyra år bland nybörjarna på energi-, fordons-,
industri- och livsmedelsprogrammen eller motsvarande.
Nästan var tionde nybörjare som fått slutbetyg efter fyra år hade en annan
inriktning än den han/hon börjat på. Relativt stora andelar av nybörjarna på
hantverks-, naturvetenskaps- och teknikprogrammen hade, efter tre och fyra
år, ett slutbetyg från ett program med annat innehåll än det som de börjat på.
Särskilt för nybörjarna på teknikprogrammet tycks programbytet också medföra en längre total studietid. Anmärkningsvärt är vidare att de som började på
ett specialutformat program utan anknytning till mycket stor del bytt studieväg innan de avslutat studierna med ett slutbetyg.

Komplettering av grundskoleutbildningen leder till längre studietid
Elever som börjar gymnasieutbildningen inom ett individuellt (IV) eller
programinriktat individuellt (PRIV) program gör oftast ett byte efter att ha
kompletterat grundskolebetygen. Hösten 2005 hade 38 procent av dem som
ett år tidigare var nybörjare på IV/PRIV bytt program, i många fall med en
längre gymnasietid än tre år som följd.
Av de drygt 9 600 elever som i oktober 2000 var nybörjare i gymnasieskolan
med ett individuellt program fick 1 544 elever slutbetyg från ett nationellt
eller specialutformat program tre år senare. Efter fyra år hade totalt 2 353, 25
procent, av denna grupp fått slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat,
oftast yrkesinriktat program. Därtill hade 250 ungdomar fått slutbetyg från
ett individuellt program. Totalt fick således drygt var fjärde av dem som börjat
på IV/PRIV ett slutbetyg senast fem år senare. Jämfört med de elever som var

SKOLVERKETS LÄGESBEDÖMNING 2006

129

nybörjare i gymnasieskolan den 1 oktober 1999 respektive 1998 skedde successivt en liten ökning av andelen nybörjare på IV som senare fullföljde och
fick ett slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program.

Avbrott eller uppehåll i studierna vanligt på individuella program
Orsaker till en längre utbildningstid kan också vara att elever gör ett uppehåll
i studierna för att arbeta, för föräldraledighet, studier utomlands eller av andra
skäl. Av de totalt 139 000 elever som gick i årskurs 1 hösten 2004 hade ett
år senare 7 procent avbrutit studierna eller gjort studieuppehåll. Detta förekom ofta bland elever som följde ett individuellt program (28%), i mindre
utsträckning på nationella program (3 %), specialutformade program (2,7%)
och i fristående gymnasieskolor (4 %). Bland nybörjarna inom International
Baccalaureate (IB) var avbrotten/studieuppehållen fler (9 %). Elever med
utländsk bakgrund avbröt studierna i högre utsträckning än elever med svensk
bakgrund. Medan avbrotten totalt var relativt jämnt fördelade mellan kvinnor
och män med svensk bakgrund, var det, bland dem med utländsk bakgrund, i
högre grad män som avbröt utbildningen.
15 procent går direkt till komvux
Nästan 14 000 personer som lämnade gymnasieskolan 2004, drygt 15 % av
eleverna i avgångsklasserna och fler kvinnor än män, fortsatte till studier i
komvux. Störst var övergången bland de elever som inte fick något slutbetyg
från gymnasieskolan men det fanns också de med en slutförd gymnasieutbildning. Bland dem som avbrutit naturvetenskapsprogrammet fortsatte mer än
var fjärde på komvux. För många som fortsatte till komvux syftade studierna
där till att stärka möjligheterna att antas till en önskad högskoleutbildning,
andra ville komplettera för att få bättre förutsättningar på arbetsmarknaden.
Enligt Högskoleverkets redovisning106 av utbildningsbakgrund för högskolenybörjare 2004/05 hade ungefär var fjärde (26 %) en kombination av fullföljd
gymnasieutbildning och komvux på gymnasial nivå före högskolestudierna.
Enligt Högskoleverket hade andelen minskat sedan 1999/2000, då den var 35
procent. Genom ändringar i bestämmelserna för antagningen till högskolan och
genom att öka stödet i gymnasieskolan och motivera eleverna att klara gymnasie
utbildningen med bra betyg kan i framtiden andelen minska ytterligare.

106) Högskoleverket (2006) Universitet och högskolor. Studenter och examina i grundutbildningen
2004/05. Sveriges officiella statistik, Statistiska meddelanden
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Liten ökning av direktövergång till högskolestudier
Läsåret 2004/05 hade 89 procent av samtliga elever som avgick med slutbetyg från gymnasieskolan grundläggande behörighet till högskolestudier107.
Andelen var densamma för elever som avgick från fristående jämfört med från
kommunala gymnasieskolor. Andelen var något mindre i de största kommunerna (100 000 inv. eller mer) och det fanns en viss variation mellan länen.
Skillnader fanns även mellan de olika utbildningarna, där andelen elever med
slutbetyg och grundläggande behörighet till högskolestudier var 90-95 procent
från naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig utbildning och omkring 80
procent på många yrkesinriktade utbildningar.
I alla 290 kommuner var genomsnittet för andelen 20-åringar med grundläggande behörighet för högskolestudier 64 procent år 2005, med stora variationer (40-79%).
18 procent av de drygt 73 000 elever som avslutade sin gymnasieutbildning
läsåret 2001/02 gick direkt till högskolestudier. Det var fler kvinnor (21%)
än män (15%) som fortsatte direkt till högskolan. Två år efter avgången från
gymnasieskolan hade omkring 45 procent av dessa ungdomar gått vidare till
en högskoleutbildning. Efter läsåren 2002/03 och 2003/04 ökade andelen som
gick till högskolestudier direkt efter gymnasieutbildningen något.
Avnämarnas bedömning av gymnasieutbildades
förkunskaper och förmågor
Skolverket har undersökt hur avnämarna/mottagarna i arbetslivet och i högskolan bedömer gymnasieelevernas kunskaper och förmågor. Resultaten visar
att ungefär 55 procent av 19-21-åringarna arbetade i november år 2002. De
utbildningar som visade störst andel sysselsatta var för män fordonsprogrammet och för kvinnor omvårdnadsprogrammet där omkring 75 procent var i
arbete. För dem som läst på gymnasieskolans yrkesinriktade program framkom
ett tydligt samband mellan gymnasiestudier och chansen att få ett arbete de
närmaste åren efter utbildningen. Flest arbetstillfällen för de unga fanns inom
privat tjänsteverksamhet medan de relativt sällan hade arbete inom offentlig
sektor. Flertalet av de högskolestuderande 19-21-åringarna år 2002 hade en
gymnasieutbildning från naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen men var tionde hade studerat på estetiskt program eller medieprogrammet. Bland de yrkesförberedande programmen var det i första hand barn- och
fritids-, omvårdnads- och elprogrammen som högskolan rekryterade sina
studerande från.
107) Grundläggande behörighet har den som fått slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat
program eller motsvarande utbildning och har lägst betyget Godkänt på kurser som omfattar
minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett slutbetyg.
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Arbetsledarna skattade ordningssinne, engagemang, initiativförmåga, förmåga
att samarbeta och arbeta självständigt som viktiga förmågor. För att klara
arbetsuppgifterna ansåg arbetsledarna i lägre grad kunskaper knutna till ämnen
som engelska och matematik viktiga. Arbetsledarna bedömde att den unga
arbetskraften i stor utsträckning hade förvärvat de efterfrågade färdigheterna.
Drygt var tredje arbetsledare uppgav att de unga medarbetarna i dag är bättre
rustade än för 5-10 år sedan medan nästan lika många ansåg att de unga är
sämre i dag.
Lärarna inom högskolan fick bedöma 22 olika förmågor. Färdigheter som
hade med studieförmåga och engagemang att göra rankades högst av högskolelärarna liksom förkunskaper i svenska språket. Olika förhållningssätt som har
med ordningssinne att göra rankades lägre. Lärarna bedömde att studenterna
hade bristande förmåga i att analysera och problematisera men även bristande
kunskaper i att skriva och läsa på svenska. Lärare som undervisade i ämnen
med direkt anknytning till gymnasieskolans ämnen, t.ex. matematik och
moderna språk, var missnöjda. Lärare som undervisade i konstnärliga ämnen,
medicin och odontologi samt vård och omsorg var mer nöjda med studenternas kunskaper och förmågor.

Valmöjligheterna har ökat men kan vara svåra
för eleverna att hantera
Grundskolans elever har ökande valmöjligheter inför gymnasiestudierna, både
i fråga om vilken gymnasieskola, vilket utbildningsprogram och, inom detta,
vilken huvudinriktning de ska följa. Inom dessa finns också ofta möjligheter
att välja. Enligt gymnasieförordningen skall eleverna som individuellt val
erbjudas varje kurs som förekommer på ett nationellt program i kommunen
samt de nationellt fastställda kurserna svenska C och idrott och hälsa B. Även
modersmålsundervisning och svenska som andraspråk kan förekomma som
individuellt val.
Forskare har uppmärksammat den problematik som uppstår i den pågående
utvecklingen av lokala utbildningsmarknader108. Konkurrensen om eleverna är
ett faktum som för skolorna blir vitaliserande men som också kan riskera utbildningens kvalitet genom att man sätter samman utbildningar eller konstruerar
lokala varianter som inte ger vad t.ex. avnämare önskar. Valmöjligheterna kan
sporra eleverna att välja kurser som gör deras utbildning så konkurrenskraftig
som möjligt inför högre utbildning. Men för många elever är det svårt att hantera utbudet eller att se möjligheterna då de saknar kunskaper om vilka konsekvenser olika alternativ kan få. De saknar en kommunikationspartner för detta.
108) Lund, S (2005) Marknad och medborgare. Växjö universitet
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Skolverkets utbildningsinspektion har också uppmärksammat detta. Vid de
skolor som inspektörerna framhåller som bra exempel i arbetet med valen finns
ett nära samarbete mellan studie- och yrkesvägledarna (SYV) och eleverna med
den individuella studieplanen som grund. Skolan informerar aktivt om att alla
kurser som finns att läsa på ett nationellt program inom kommunen är tillgängliga inom ramen för individuella valet och informationen är inriktad både
på högskolans behörighetskrav för vidare studier, arbetsmarknadens önskemål
och elevernas egna intressen. Vidare erbjuder ofta dessa skolor en flexibel schemaläggning där de olika kurserna finns tillgängliga på olika schemapositioner
ofta i samarbete med en eller flera andra gymnasieskolor i regionen.
Skolor som fått kritik inom detta område har ofta ett väldigt snävt tilltaget
utbud eller i praktiken inget utbud alls för ett eller ett par av de program som
erbjuds vid skolan. Vanligt är även att den nationellt fastställda kursen svenska
C inte erbjuds. Vidare är det inte alltid som eleverna erbjuds val inom de 300
poäng som skall användas utan skolan har intecknat en del av dessa poäng
för ”obligatoriska” kurser. Skälen till att minska valen kan vara svårigheten att
organisera många kurser på ett ekonomiskt försvarbart sätt eller att vissa kurser
anses så viktiga för att eleverna ska kunna nå målen för hela utbildningen
att de måste ingå. I ett antal inspektionsrapporter betonas att skolorna har
problem med att organisera det individuella valet så att det uppfyller förordningens krav. Samtidigt påtalas svårigheter att lägga ut alla kurser på den tillgängliga tiden under skoldagen så att elever och lärare har vettiga scheman och
arbetsförhållanden. Särskilt vid mindre enheter verkar detta ha lett till en ökad
förekomst av specialutformade program där eleverna i praktiken inte har några
valmöjligheter under pågående utbildning utan erbjuds ett färdigt ”kurspaket”
redan i valet till gymnasieskolan. Kurspaketen inom vissa utbildningar är ett
sätt att göra eleverna anställningsbara.

Eleverna vill påverka arbetssätten
mer än innehållet i utbildningen
Utbildningsinspektionens rapporter från gymnasieskolor tar ofta upp frågor
om elevernas inflytande och ansvar. Skolverket påtalar i många fall att det
finns behov av att förbättra arbetssätten för att nå målen inom området. På
flertalet av de besökta skolorna genomförs klassråd och skolkonferens eller
motsvarande, programråd, husråd etc. Utöver dessa finns oftast ett elevråd för
hela skolan. Enligt en del av inspektionsrapporterna har eleverna genom dessa
organ stora möjligheter att tillsammans med skolledning och övrig personal
vara med och utforma verksamheten. Men på en del skolor är situationen
sådan att eleverna visserligen känner till att det finns ett elevråd men de tycker
inte att det är någon större idé att engagera sig i det och de vet inte vilka frågor
som råden har inflytande över.
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Av inspektionsrapporterna framgår också att elevernas och lärarnas syn på
möjligheterna till inflytande skiljer sig från varandra. Eleverna menar att de
har mindre möjligheter att påverka undervisningen och dess uppläggning än
vad lärarna anser. Även forskare har uppmärksammat denna problematik,
bland annat utifrån en diskussion om friutrymmet i skolans arbete109 och vilka
faktorer som har betydelse för elevernas möjlighet till inflytande. Lärarnas
grundinställning ses av eleverna som en avgörande faktor. Även om lärarna
uttrycker höga ambitioner avseende elevernas inflytande anser de sig inte
riktigt uppnå sina intentioner. En faktor som hindrar eleverna från att utöva
inflytande vid planeringen av undervisningen är deras brist på förtrogenhet
med ämnet. Eftersom undervisningen styrs av mål för utbildningen, i gymnasieskolan exempelvis krav på att den ska leda till godtagbart yrkeskunnande, är
friutrymmet relativt begränsat. Eleverna upplever också svårigheter i att planera arbetet och att få en bra struktur och organisation på studierna. Eleverna
kan ”tvingas” in i ett ytinriktat lärande medan de har svårare att utveckla ett
kritiskt förhållningssätt, förståelse och förtrogenhet med ett kunskapsområde.
De är mer intresserade av att engagera sig i frågor om arbetssätten.
För att förbättra möjligheterna till ansvarstagande och inflytande för eleverna krävs förutom god interaktion och en god kommunikation mellan läraren
och eleven också att eleven har god kännedom om målen. Utbildningsinspektionen har de senaste åren bland annat uppmärksammat kommuner och skolor
på att det är viktigt att eleverna får kännedom om målen för utbildningen,
både för att kunna ta ansvar och ha inflytande i studierna och för att förbättra
kvaliteten i utvecklingssamtal och diskutera stödbehov, åtgärdsprogram och
individuella studieplaner. Skolorna har efter hand fått allt mindre påpekanden,
vilket tyder på att inspektionen har haft effekt.

Många gymnasieskolor behöver utveckla stödet till eleverna
Om en elev i gymnasieskolan får svårigheter att klara kraven i ämnen och
kurser som ingår i den valda utbildningen finns bland annat möjligheten att
byta till ett annat program. Utbildningsinspektionen visar att gymnasieskolornas strategier i övrigt för att eleverna ska ges möjlighet att klara utbildningen
till största del handlar om att erbjuda kurser där studierna sker i långsam takt,
med högre timantal, i mindre undervisningsgrupper eller på extra tid för elever
från olika klasser som behöver hjälp i något ämne.
Utbildningsinspektionen har bedömt att var tredje skola måste utveckla sitt
arbete för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd. Flertalet av dessa skolor
tillgodoser inte, enligt inspektörerna, alla elevers behov av särskilt stöd. Varan109) Swahn, R (2006) Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor. Linköpings universitet
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nan gymnasieskola som besöktes 2005 har fått kritik för att eleverna inte får
stöd i både kärn- och karaktärsämnen. Inspektörerna bedömer att mer än var
femte gymnasieskola bör förbättra organisationen så att den ger bättre förutsättningar för olika behov av stöd. Stödinsatser ges företrädesvis inom kurserna
matematik A, engelska A, svenska A och svenska som andraspråk A. Flertalet
skolor arbetar även med att diagnostisera eleverna i dessa ämnen i början av
gymnasiestudierna och informerar om vilka möjligheter till stöd skolan erbjuder. Mycket få skolor arbetar emellertid med möjligheten till etappläsning i
dessa ämnen110.
I 2005 års inspektioner fick mer än varannan gymnasieskola kritik för att
de inte upprättade åtgärdsprogram av god kvalitet för elever i behov av särskilt
stöd. Enligt inspektörerna var en vanligt förekommande brist att åtgärdsprogrammen mer handlar om vad eleven ska göra, inte vad han/hon ska lära.
Uppföljningen av vad stödinsatserna leder till blir då svårare. Vidare lägger
åtgärdsprogrammen ofta ansvaret på eleven utan att beskriva vilka åtgärder
skolan tänker vidta. Kunskaper om hur lärare kan diagnostisera och analysera
vad eleverna kan och vad och hur de lär är ett angeläget utvecklingsområde om
kravet på åtgärdsprogram ska få den funktion de skall ha.
Med de stora valmöjligheter som finns inom gymnasieutbildningen är den
individuella studieplanen av stor betydelse ur framför allt elevsynpunkt. Under
elevens studiegång behövs den för att säkra, för varje elev och skolans berörda
personal, att studiegången är riktig i förhållande till utbildningsmålen som
helhet. Den behöver också en koppling till information om kursernas, ämnenas och studiepaketens innehåll och kunskapsmålen för utbildningen. Det
förefaller som om de former av individuella studieplaner som ofta förekommer
på skolorna är av administrativ karaktär. Det är inte ovanligt att eleverna inte
har tillgång till sin studieplan och i ett stort antal skolor används de inte som
ett underlag vid utvecklingssamtalen. I många fall finns de individuella studieplanerna endast i form av en förteckning där elevernas kurser finns dokumenterade. Planerna innehåller i dessa fall inga personliga mål på vare sig kort eller
lång sikt. Å andra sidan finns det skolor som upprättar de individuella studieplanerna tillsammans med elevernas mentorer och dessa följs upp kontinuerligt. Enligt skolledning och lärare används den individuella studieplanen i de
fallen vid utvecklingssamtalen. Inspektörernas bedömning är att arbetet med
de individuella studieplanerna kan förbättras.
Inspektörerna bedömde också att närmare hälften av de skolor som inspekterades 2005 borde förbättra sina rutiner kring utvecklingssamtalen så att de
genomförs en gång per termin med den individuella studieplanen som grund.

110) Gyf 5 kap. 20 §
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Betygssättningen kräver ständig uppmärksamhet
Utbildningsinspektionen uppmärksammar betygssättningen i alla skolor där
betygssättning är aktuell och tar då alltid upp betygsfrågor i den skriftliga skolrapporten. Betygen betraktas som viktiga indikatorer på skolans resultat och
utbildningens måluppfyllelse. Skolans arbete med betygssättningen granskas
för att bedöma betygens likvärdighet och rutinerna ur rättssäkerhetssynpunkt.
Enligt utbildningsinspektion 2005 hade en tredjedel av gymnasieskolorna
behov av att förbättra sina rutiner för att säkerställa en rättvis och likvärdig
betygssättning. Uppmärksamheten på betygsfrågorna tycks ha lett till förbättringar och inspektörerna har efter hand haft mindre att anmärka på skolornas
hantering av betygssättningen.
De påpekanden som gjorts har handlat om att gymnasieskolor inte följer
upp kunskapsresultaten och analyserar dem på ett samlat och systematiskt sätt.
Många skolor har också kritiserats för bristande rutiner vid hanteringen av
betygsdokument. Men de stora frågorna kring betygen gäller likvärdigheten
och hur den upprätthålls. Kvaliteten och rättssäkerheten i betygssättningen är
beroende av att kunskaper värderas enligt de nationella kriterierna och med
ett brett bedömningsunderlag. Därför framhåller Skolverket i olika sammanhang betydelsen av samverkan, mellan i första hand lärare i samma kurser eller
ämnen men även olika ämnen och mellan skolor.
Trots att utbildningsinspektionen uppmärksammar brister i betygssättningen tycks tilliten till betygen vara relativt god. Det är i varje fall ett sätt
att tolka det faktum att Skolverkets tillsynsenhet år 2005 tog emot endast
62 anmälningar med anknytning till betyg och betygssättning, av totalt
943 anmälningar av brister i förskolors, fritidshems och skolors verksamhet.
Flertalet av framställningarna om betygsfrågor avskrevs eller avvisades. Endast
nio blev föremål för sakprövning. I fem fall uttalade Skolverket kritik. Skäl
för anmälan var exempelvis bristande information kring betygssättningen, att
eleven är missnöjd med ett givet betyg, att det anses finnas brister i rutinerna
kring betygssättningen, urval till utbildning etc.
Skolverket har också följt upp hur resultaten på de nationella kursproven
används av lärarna. Lärare som, vårterminen 2005, genomförde nationella kursprov ombads uppge vilket betyg de avsåg att ge respektive elev vid kursens slut.
Lärarna i svenska och, framför allt, i matematik tenderar att sätta högre kursbetyg
jämfört med provbetyget inom nästan alla program. I engelska fanns en större
överensstämmelse mellan provbetyg och kursbetyg. Kursbetygen i matematik var
markant högre för elever inom flertalet av de yrkesinriktade programmen.
En risk med det ökande antalet utbildningsvarianter som beskrivits i tidigare avsnitt är att enstaka skolor och i många fall enstaka lärare tolkar mål och
betygskriterier utan att ha referenspunkter eller någon att diskutera tolkningen
med. Inspektörerna har ibland funnit orimligt stora skillnader mellan resultaten
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på nationella prov och betygsutfallet i de kurser där det finns nationella kursprov. Antalet kurser som har nationella prov till stöd för bedömningen av vilka
kunskaper som krävs för olika betygsnivåer är mycket få i förhållande till totala
antalet betyg som sätts. Allt fler elever följer specialutformade program eller
utbildningar i fristående skolor med få lärare som undervisar i dem och som
har kursmål med mer specifika mål än kurserna i nationella program. Många
lärare har inte en lärarexamen som skulle kunna ge dem en viss grund för både
bedömningsfrågorna och tolkningen av kunskapsmålen m.m. Gymnasiebetygens betydelse för att tas emot i en attraktiv högskoleutbildning minskar inte.
Dessa faktorer gör att betygens (och antagningsreglernas) begriplighet, rättvisa
och likvärdighet behöver stor uppmärksamhet också fortsättningsvis.

Problem med styrning och ledning kvarstår delvis
Utbildningsinspektion genomfördes under år 2005 i 39 kommuner med 101
gymnasieskolor med kommunal och 14 med fristående huvudman. Styrningen
och ledningen på dessa skolor bedömdes till övervägande delen fungera bra,
bland annat var rektorerna förtrogna med verksamheten och de bedömdes ta
ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. I en tredjedel av skolorna ansåg
dock inspektörerna att det pedagogiska ledarskapet kunde förbättras. Orsaker
var bland annat täta rektorsbyten eller skolans organisation och storlek som
exempelvis kan innebära att arbetslag eller utbildningssektorer blir ”skolor i
skolan”. Utvecklingen av hela skolan blir i dessa fall underordnad arbetslagens
ställningstaganden. I de skolor där ansvarsfördelningen bedömts som otydlig
handlar det framförallt om större gymnasieenheter. Skolan kan ha en rektor
och ett antal biträdande rektorer där de biträdande rektorerna ansvarar för
merparten av rektors funktioner. En annan modell är att det finns en ledningsgrupp med en gymnasiechef och ett antal biträdande ”programrektorer” där
samtliga har rektorsansvaret. Ansvarfördelningen upplevs då otydlig för elever
och lärare och rektorerna kan byta ansvarsområden vilket ger och upplevs som
bristande kontinuitet i ledningen av verksamheten.

9.4 Skolverkets slutsatser och förslag till åtgärder
Lägesbedömningen år 2006 uppmärksammar bland annat de organisatoriska
förutsättningarna för 16-19-åringarnas utbildning och utvecklingen under en
5- till 10-årsperiod. Två tydliga tendenser framträder, dels att gymnasieutbildningen är alltmer tillgänglig och varierad genom att antalet fristående skolor
och utbildningsvarianter ökar, dels att studietiden blir längre än tre år för ett
ökande antal elever i gymnasieåldern.
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Gymnasieskolorna har ökat i antal under den senaste 5-årsperioden med närmare 22 procent till 795. Merparten av ökningen står de fristående skolorna
för. De fristående gymnasieskolorna har som regel ett begränsat antal elever
och ett fåtal utbildningsprogram. Dessa har en motsvarighet i ett nationellt
program men oftast med en särskild profil. Även de kommunala huvudmännen fortsätter att söka vägar för att bredda sitt utbud inom ramarna för nationella och, alltmer, specialutformade program. Vidare söker kommuner delvis
nya sätt att genomföra utbildning, genom samarbete över kommungränser
med fristående huvudmän eller genom entreprenader. Konkurrens om elever
är en realitet även om antalet ungdomar i gymnasieåldern under en följd av år
ökar och fortsätter att öka de närmaste åren. Kommunernas ambitioner då de
utvecklar och organiserar gymnasieutbildning är i många fall också att motivera 16-20-åringarna för gymnasiestudier.
Utvecklingen har lett till att läsåret 2005/06 andelen elever som följer ett
nationellt program minskat till 70 procent, att jämföra med 92 procent för tio
år sedan.
Trots detta finns ungdomar som står utanför den reguljära utbildningen i
form av nationella program eller motsvarande, antingen på grund av att de
saknar behörighet till gymnasiestudier eller inte är motiverade för studier, trots
att de saknar annan sysselsättning. En relativt stor grupp 16-20-åringar rör sig
mellan olika aktiviteter som kommunerna erbjuder inom ramen för det kommunala uppföljningsansvaret, med olika former av gymnasieutbildning, praktik och arbetsmarknadsåtgärder. Det innebär att det finns en relativt stor grupp
ungdomar 16-20 år som har mycket svårt att skaffa sig meriter inom gymnasieutbildningens ram eftersom de inte är motiverade för studier. Skolverket
beräknar denna grupp av 16-20-åringarna till drygt 32 000 personer. Till detta
kan läggas de som av motsvarande skäl studerar på individuella program inom
gymnasieskolan. I den senare gruppen finns ungdomar som är inriktade mot
en viss gymnasieutbildning så snart de kompletterat grundskolan (PRIV) och
en grupp som utgörs av nyanlända från andra länder (IVIK). Sammantaget
finns ca 50 000 ungdomar i åldern 16-19 år som gymnasieutbildningen inte är
ett tillräckligt bra alternativ för.
Könsuppdelningen på olika utbildningsvägar har minskat i och med reformerna på 1990-talet, framför allt inom den naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga utbildningen som har allra flest elever. En motsatt tendens finns
också, nämligen att utbildningsvarianter blir mer könssegregerade. Kvinnor
når i genomsnitt bättre betygsresultat medan särskilt män med utländsk bakgrund tenderar att inte fullfölja studierna i lika hög grad som andra. Samtidigt
som skolorna gör stora ansträngningar för att tillgodose elevernas val och
behov av stöd tycks stödinsatserna inte räcka.
Den ökande mångfalden och den alltmer individualiserade utbildningen
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inom gymnasieskolan riskerar att skapa problem, dels för elever som har svårt
att hantera alla valsituationer, dels för avnämare. Det blir exempelvis mer
komplicerat att bedöma betygens meritvärde, både på arbetsplatser och i högre
utbildning. Att en ökande andel lärare inte har en lärarutbildning är också
problematiskt i detta perspektiv eftersom de saknar kunskaper om inom vilka
ramar de använder sina specifika kunskaper i ett ämnes- eller yrkesområde.
Motsvarande problem kan komma att öka om utbildning alltmer läggs ut på
entreprenad eller t.ex. i lärlingsutbildning där arbetsplatsernas handledare har
behov av viss utbildning om sitt uppdrag och ansvar.
År 2005 var den största kostnadsposten den för undervisningen, dvs. i
huvudsak kostnad för lärare och personalens kompetensutveckling. Samtidigt
saknade ungefär var fjärde lärare i gymnasieskolan en lärarutbildning. Situationen har försämrats mellan 2004/05 och 2005/06. De fristående gymnasieskolorna hade betydligt högre andel lärare utan lärarutbildning än de kommunala.
Även om många som undervisar i gymnasieskolan saknar lärarexamen har
en övervägande del en relativt lång eftergymnasial utbildning. Undantag är
lärare i yrkesämnen, av vilka knappt en tredjedel enbart har en gymnasial
utbildning bakom sig. Orsaker till att andelen lärare som saknar lärarexamen
ökar kan i varje fall delvis bero på att gymnasieskolorna erbjuder alltmer specialinriktade utbildningar som kräver andra kunskaper än de som universitet och
lärarutbildningar erbjuder. Behoven av kompetensutveckling för lärare som
saknar adekvat utbildning behöver tillgodoses av huvudmännen.
Gymnasieutbildningens måluppfyllelse i betydelsen hur många elever som
lämnar skolan med ett slutbetyg inom den tid som avsetts är otillfredsställande
och dessutom relativt stabil över tid, nämligen två tredjedelar av en nybörjarkull. Ytterligare 7-8 procent når målen med ett års längre studietid. Skäl för en
längre studietid är framför allt att grundskoleutbildningen behöver kompletteras för att eleven skall bli behörig att tas emot i gymnasieskolan. För många
orsakas också en längre studietid av att eleven byter program/studieväg inom
gymnasieskolan. Det i sin tur kan ha många orsaker, bland dessa motivationen
för utbildningen men även önskan att maximera den genomsnittliga betygspoängen för att komma in på en attraktiv högre utbildning. Tendensen att byta
studieväg har ökat under en 5-årsperiod. Cirka 12 procent av nybörjarna 2004
fanns ett år senare på ett annat program. Bortsett från byten från individuellt
program till nationella program, vilket är syftet med individuellt program, var
byten relativt vanliga bland elever på naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program i kommunala skolor.
Den genomsnittliga betygspoängen i slutbetygen läsåret 2004/05 i hela
gymnasieskolan var 14,1, samma som föregående år. Högst poäng fanns i
slutbetygen från naturvetenskaplig utbildning där det var över 16. Skillnaderna
var stora i genomsnittspoängen i slutbetyg från de olika kommunerna.
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Nio av tio elever som avslutade gymnasieskolan med ett slutbetyg, efter tre
eller fler studieår, hade grundläggande behörighet till högskolestudier. Direkt
övergången till högskolan ökade något bland elever som avslutade gymnasiestudierna i början av 2000-talet. Ungefär var femte går vidare direkt till
högskolestudier efter gymnasieskolan. Avnämarna i arbetslivet är relativt nöjda
med gymnasieelevernas kunskaper och förmågor medan avnämare i högskoleutbildningen är delvis mindre nöjda.
Det finns således utrymme att förbättra måluppfyllelsen i olika avseenden.

SKOLVERKETS ÅTGÄRDER
Uppföljning av kunskapsresultat och stöd till eleverna
• Skolverket kommer att fördjupa kunskaperna om språkutveckling hos elever
med utländsk bakgrund.
• Skolverket kommer att arbeta vidare med kunskapsöversikter och utvärderingsinsatser om hur individanpassning, stöd och särskilt stöd till elever kan
förbättras.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR
HUVUDMANNA- OCH VERKSAMHETSNIVÅN
Uppföljning av kunskapsresultat och stöd till eleverna
• Uppföljning och analys av kunskapsresultat behöver utvecklas.
• Arbetet med de individuella studieplanerna bör förbättras.
• Många gymnasieskolor bör förbättra sina rutiner kring utvecklingssamtalen
så att de genomförs en gång per termin med den individuella studieplanen
som grund.
• Många gymnasieskolor behöver utveckla stödet till eleverna.
• Möjligheten till etappläsning av kärnämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik kan utnyttjas för att få fler elever att fullfölja
sin gymnasieutbildning.
• Studiehandledning på annat modersmål än svenska och undervisning i
svenska som andraspråk bör utvecklas och erbjudas elever med svårigheter i
studierna.
• Rutinerna för att följa upp 16-20-åringar utanför gymnasieskolan bör
förbättras och alternativ utvecklas för dem tillsammans med arbetsliv och
arbetsförmedling.
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Likvärdig bedömning och betygssättning
• Gymnasieskolorna behöver följa upp och analysera betygssättningen så att
den sker på ett rättvist och likvärdigt sätt. Resultaten från nationella prov,
samverkan mellan lärare inom och mellan skolor samt kompetensutveckling
bör användas som stöd i arbetet.
Kompetensutveckling av lärare
• Kompetensutveckling för lärare som saknar lärarexamen är angelägen.
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10. Gymnasiesärskola
Elever som fullgjort sin skolplikt i den obligatoriska särskolan skall enligt
skollagen erbjudas fyraårig utbildning i gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan
har i uppdrag att förbereda eleverna för såväl arbetslivet som för vidare studier.
Syftet med utbildningen är att ge eleverna en anpassad utbildning utifrån
varje elevs förutsättningar som så långt det är möjligt motsvarar den som ges
i gymnasieskolan. Gymnasiesärskolan skall utifrån varje elevs förutsättningar
fördjupa och utveckla elevens kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid.
Styrelsen för särskolan avgör om en elev i gymnasiesärskolan skall gå på ett
nationellt, specialutformat eller på ett individuellt program. Styrelsen avgör
vidare om eleven skall få yrkesträning eller verksamhetsträning inom det individuella programmet. Varje kommun skall erbjuda de elever som har bedömts
kunna gå på ett nationellt program ett urval av olika program. Om hemkommunen bedömer att en elev som gått i den obligatoriska särskolan kan gå i
gymnasieskolan har eleven möjlighet att tas emot på ett individuellt program.
Betygsskalan i gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program
är tvågradig: Godkänd och Väl godkänd. Elever som inte når nivån Godkänd
får ett intyg på genomförd utbildning. Elever som går i verksamhetsträning
inom det individuella programmet får ett intyg om avslutad skolgång.

10.1 Organisering
Antalet elever i gymnasiesärskolan har blivit fler
Diagrammet nedan visar elevökningen i gymnasiesärskolan. Det ökade antalet
elever i gymnasiesärskolan beror på den tidigare kraftiga ökningen i den obligatoriska särskolan och den demografiska utvecklingen totalt sett.
För närvarande går 7 800 elever i gymnasiesärskolan, varav närmare fem
procent av eleverna går i fristående skolor. Majoriteten av eleverna är inskrivna
på individuella eller specialutformade program. Omkring 40 procent av
eleverna i gymnasiesärskolan följer nationella program, där hotell- och restaurangprogrammet samt naturbruksprogrammet är de största programmen.
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Diagram 9.1 Indexerad utveckling av antalet elever och lärare (i årsarbetskrafter)
i gymnasiesärskolan hösten 1997-hösten 2005 samt kostnads
utveckling1 kalenderåren 1997–2005 Index, 1997=100.
150
Kostnader
130
Lärare
110
Elever
90

70

50
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1) I indexberäkningen ingår inte kostnader för skolskjuts

Tabell 9.6 Faktaruta gymnasiesärskola

Antal elever totalt
andel i kommunala skolor, %
andel i landstingsskolor, %
andel i fristående skolor, %
Andel elever på nat. och specialutformade pgm, %

2001/02

2004/05

2005/06

5 500
91,4
3,4
5,2

7 100
92,2
2,9
4,9

7 800
92,5
2,5
4,9

59,6

61,8

63,0

1 300
88,4
4,1
7,5

1 700
90,3
2,5
7,3

1 800
90,6
2,9
6,5

Andel lärare med pedagogisk utbildning, % 1

81,3

79,9

79,5

Antal lärare (heltidstjänster) per 100 elever
i kommunala skolor
i landstingsskolor
i fristående skolor

25,2
24,3
29,5
36,7

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

24,5
23,9
26,8
-

1 082

1 399

1 549

231 100

222 600

226 300

Antal lärare, heltidstjänster, totalt
andel i kommunala skolor, %
andel i landstingsskolor, %
andel i fristående skolor, %

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

1) Beräknat på heltidstjänster.
2) Kostnaderna är exklusive kostnader för skolskjuts.
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kommunernas kostnader kalenderåren 2001, 2004 respektive 2005.
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Begränsade möjligheter till val i gymnasiesärskolan
Under flera år har det påtalats att elever i gymnasiesärskolan har begränsade
möjligheter att välja program jämfört med elever i gymnasieskolan eftersom
hemkommunen idag, enligt skollagen, endast har kravet att erbjuda ett urval
program i gymnasiesärskolan. Undersökningar visar också på ett begränsat
utbildningsutbud efter den obligatoriska särskolan, gällande såväl programmets innehåll som skolans geografiska belägenhet111. Ofta sker ett samarbete
mellan kommunerna när det gäller gymnasiesärskolans utbud.
Av en forskningsrapport framkommer att många elever inte varit medvetna
om att deras tillhörighet till särskolan innebar att de saknade behörighet till
gymnasieskolan, vilket givetvis begränsade deras val inför framtiden pga att
liknande utbildningar inte erbjöds inom gymnasiesärskolan.112
Fem procent av gymnasiesärskolans elever är integrerade i gymnasieskolans
verksamhet och får sin undervisning i en gymnasieklass.

10.2 Resultat och kvalitet
Flera av de resultat som tagits upp i kapitlet om den obligatoriska särskolan
gäller också för gymnasiesärskolan - exempelvis att kunskapsuppföljningen
oftast sker på individnivå men saknas på skol- och kommunnivå samt brister
när det gäller att identifiera elever i behov av särskilt stöd och att upprätta
åtgärdsprogram. Gymnasiesärskolans verksamhet och resultat behandlas inte
heller särskilt ofta i kommunernas kvalitetsredovisningar.

Bristande kännedom om målen med gymnasiesärskolan
För vissa program i gymnasiesärskolan finns inga givna målnivåer, varför det är
av stor vikt att dessa elever och föräldrar får kännedom om de mål som eleverna
utifrån sina förutsättningar skall uppnå. I vissa gymnasiesärskolor har eleverna
god kännedom om målen för sin utbildning och vad de skall lära sig, men i
många fall förs inte några resonemang alls med eleverna kring utbildningens
mål eller hur betygssättningen fungerar. Kopplingen mellan undervisningen och
de nationella målen är i många fall otydlig inom gymnasiesärskolan.
Skolverkets utbildningsinspektion visar att det förekommer att elever i gymnasiesärskolan inte vet vilken kurs de läser eller varför de fått ett visst betyg. Skolan
måste klargöra utbildningens mål och innehåll för att göra det möjligt för eleven
att ta ansvar för sina studieresultat och få ett inflytande på undervisningen.
111) Molin, M (2004) Att vara i särklass. Linköpings universitet
112) Szönyi, K (2005) Särskolan som möjlighet och begränsning. Stockholms universitet

146

SKOLVERKETS LÄGESBEDÖMNING 2006

Kunskapsutmaningar behövs
Gymnasiesärskolan upplevs ofta som positiv utifrån ett individuellt perspektiv. Individuella mål och resultat är dock ofta inte kopplade till nationella
mål. Flera av de personer som ansvarar för särskolan betonar vikten av sociala
färdigheter jämfört med ett traditionellt skolperspektiv.113 Elevernas framtida
sysselsättning, en meningsfull fritid och vad eleverna behöver för att kunna
fungera i vardagen står i fokus. Många av eleverna i gymnasiesärskolan anser
emellertid att de får för lite läxor och prov i skolan och verkar ha möjlighet att
tillägna sig mer kunskap än som görs idag.114 Det är således viktigt med mer
kunskapsutmaningar i särskolan.
Individanpassad undervisning, men få elever
erbjuds modersmålundervisning
Undervisningen i gymnasiesärskolan är i hög grad flexibel och individanpassad. Hos personalen finns en stor medvetenhet om elevernas olika sätt att lära
och nödvändigheten i att anpassa arbetssätten.
Skolverket ger dock ofta, genom sin inspektion, kritik för att elever i gymnasiesärskolan inte erbjuds den modersmålsundervisning som de har rätt till.
Endast en procent av samtliga elever i gymnasiesärskolan deltar i modersmålsundervisning.
Utvärdering av elevernas lärande, bedömning och betygssättning
Generellt sett sker uppföljningen av elevernas lärande på individnivå. Elevens
kunskapsutveckling följs upp med den individuella studieplanen som utgångspunkt.
I gymnasiesärskolan skall betyg sättas efter varje avslutad kurs förutom på
verksamhetsträning. En vanligt förekommande brist i gymnasiesärskolan är att
eleverna inte får betyg i enlighet med bestämmelserna.
En samlad bild av elevernas kunskapsresultat på skolnivå saknas ofta och
skolorna behöver förbättra sina rutiner för att göra sådana sammanställningar
eftersom de ger ett värdefullt underlag för att värdera resultat och förbättra
verksamheten. När sammanställningar över kunskapsresultaten saknas blir
det svårt att bedöma i vilken utsträckning eleverna inom skolformen i en viss
kommun uppnår de nationella målen.

113) Molin, M (2004) Att vara i särklass. Linköpings universitet
114) Stockholms stad USK, Stockholms stad, januari2006-350 respondenter
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10.3 Skolverkets slutsatser och förslag till åtgärder
Det är av stor vikt att elever i gymnasiesärskolan görs medvetna om att de utifrån sina förutsättningar arbetar mot nationellt uppställda mål i olika ämnen.
Skolverket betonar också vikten av kunskapsutmaningar i gymnasiesärskolan.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR
HUVUDMANNA- OCH VERKSAMHETSNIVÅN
Uppföljning av kunskapsresultat och stöd till eleverna
• Det är av stor vikt att elever i gymnasiesärskolan görs medvetna om att de
utifrån sina förutsättningar arbetar mot nationellt uppställda mål i olika
ämnen och att eleverna i gymnasiesärskolan får kunskapsutmaningar.
Likvärdig bedömning och betygssättning
• Ett vanligt kritikområde för gymnasiesärskolan är att betyg inte sätts efter
avslutad kurs, vilket inte är i enlighet med bestämmelserna.
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11. 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.
Enligt gällande lagstiftning är kommunerna skyldiga att erbjuda grundläggande vuxenutbildning till dem som har rätt till det i svenska, svenska som
andraspråk, engelska, matematik, samhällsvetenskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi och hem- och konsumentkunskap. Kommunerna skall aktivt rekrytera personer som saknar kunskaper motsvarande
grundskolenivå till grundläggande vuxenutbildning.
Kommunerna skall också erbjuda gymnasial vuxenutbildning och då
sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot den enskildes efterfrågan
och behov. Varje kommun skall informera om möjligheterna till gymnasial
vuxenutbildning och verka för att vuxna deltar i sådan utbildning. Gymnasial
vuxenutbildning får förekomma som kurser inom alla ämnen som finns i gymnasieskolan med undantag för specialidrott. Om samtliga behöriga sökande
till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till sådan utbildning, skall ett
urval ske. Vid detta urval skall företräde, i följande ordning, ges till den som
har kort tidigare utbildning och som
1. önskar fullfölja studier som den sökande påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för
annan behörighetskomplettering,
3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
4. behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval.
Kommunerna skall även erbjuda påbyggnadsutbildning som är en egen utbildningsform som kan ge vidareutbildning inom ett yrke, eller ge ett helt nytt
yrke. De flesta utbildningarna är ett halvt till ett år långa.
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Diagram 11.1 Indexerad utveckling av antalet studerande läsåren 1992/9320004/05 antalet lärare (i årsarbetskrafter) hösten 1992-2005
i komvux samt kostnadsutveckling kalenderåren 1992-2005.
Index, 1992 = 100.
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Diagram 11.1 visar att deltagandet i vuxenutbildning på gymnasial nivå har
varierat kraftigt sedan mitten av 1990-talet. Omfattningen har påverkats av
det riktade statliga stödet till vuxenutbildning. Mellan hösten 2001 och hösten
2005 har andelen kursdeltagare i komvux minskat med 39 procent. Deltagare
på yrkeskurser har minskat med 26 procent från 134 000 till 100 000 deltagare. De i antal stora förändringarna när det gäller yrkeskurserna finns främst
på omsorgssidan.
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Tabell 11.1 Faktaruta komvux
2000/01

2003/04

2004/05

317 200
11,8
85,6
2,6

226 900
17,1
80,3
2,6

229 300
17,7
80,1
2,1

Andel kursdeltagare hos annan anordnare
än kommun, %

23,8

20,6

23,8

Antal skolkommuner

280

276

274

2000/01

2003/04

2004/05

2005/06

6 800

5 100

4 700

4 400

74,8

78,1

78,8

78,9

Antal studerande totalt
andel i grundläggande vux, %
andel i gymnasial vux, %
andel i påbyggnadsutb, %

Antal lärare, heltidstjänster, totalt
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, % 1
Antal lärare (heltidstjänster) per 100 studerande

3,9

4,1

4,0

3,6

Total kostnad i miljoner kr (2005 års prisnivå)

6 617

4 833

4 565

4 435

36 200

35 100

32 600

35 100

Snittkostnad per studerande i kronor (-”-)

1) Beräknat på heltidstjänster.
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kalenderåren 2000, 2003, 2004 respektive 2005.

11.1 Deltagande i komvux
Deltagandet i gymnasial vuxenutbildning har ökat
Andelen invånare 20-64 år som deltar i komvux ökade kraftigt under 1990talet till 6,5 procent år 1999 men har sedan dess successivt minskat till 4,0
procent år 2004/05. Minskningstakten har avtagit. Minskningen mellan
2003/04 och 2004/05 var endast 0,1 procent. Andelen varierar mellan länen
från 3,1 till 5 procent. I Södermanlands och Dalarnas län är andelen invånare
som deltar i komvux 5 procent. Hallands län har lägst andel invånare som
deltar i komvux.
Den mest aktuella statistiken från Skolverkets halvårsuppföljning av kommunal vuxenutbildning115 visar att verksamheten mätt i antalet deltagare totalt i
den kommunala vuxenutbildningen i stort sett var oförändrad hösten 2005 jämfört med hösten 2004. Jämfört med hösten 2004 ökade antalet deltagare något
på grundläggande och på gymnasial nivå och minskade på påbyggnadsnivå
(+1786, +1468 och -1089). Minskningen av påbyggnadsutbildningarna beror i
115) Skolverket (2006) Kommunal vuxenutbildning hösten 2005 omfattning, innehåll och form samt
tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag för vuxenstuderande. Rapport till regeringen,
(dnr 2004:499, 2004:2414)
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huvudsak på att vissa påbyggnadsutbildningar från och med 2005 har överförts
till högskolan, folkhögskolor, KY-utbildningar och kompletterande utbildningar. Mellan 2004 och 2005 har antalet kursdeltagare på grundläggande och
gymnasial nivå ökat något. Antalet kurser per studerande har fortsatt minska
något till i genomsnitt 4,2 kurser per studerande 2005. Andelen kursdeltagare
hos extern anordnare har sedan läsåret 1999/00 legat relativt stabilt kring en
femtedel. Hösten 2005 studerade 76 procent i kommunernas verksamhet.
Skolverkets utbildningsinspektörer har i enstaka fall riktat kritik mot kommuner för att de inte erbjuder grundläggande vuxenutbildning i den utsträckning som lagen föreskriver.116

Andelen män och kvinnor i komvux oförändrad
Av de studerande på komvux är kvinnorna sedan lång tid cirka dubbelt så
många som männen. Andelen män i kommunal vuxenutbildning var hösten
2005 oförändrad i förhållande till tidigare år, 1/3 av de vuxenstuderande.
På gymnasial nivå har antalet kvinnor ökat något mellan 2004 och 2005
medan antalet män har minskat något.
Inom grundläggande vuxenutbildning har män och kvinnor i stort sett lika
utbildningsbakgrund medan på gymnasial och påbyggnadsnivå är andelen
män med kort tidigare utbildning större än andelen kvinnor med kort tidigare
utbildning.
Studier har visat att det finns könsskillnader vad gäller motiv och attityder
till vuxenutbildning som till en del kan förklara varför kvinnor och män deltar
i så olika utsträckning i vuxenutbildning. Flera av de män i en studie som valde
bort vuxenstudier hade negativa upplevelser av tidigare skolgång och värderade
studier lägre än arbete. Det har också konstaterats att de ekonomiska incitamenten för att studera inom komvux är svagare för män än för kvinnor.117
Skolverkets utbildningsinspektion har konstaterat att vissa vuxenutbildningar
förefaller vara bättre anpassade till kvinnors behov än till mäns behov. Det förekommer också att det anordnas utbildningar som helt stänger män ute.118
Andelen vuxenstuderande födda utomlands har ökat
Var tredje av samtliga komvuxstuderande var född utomlands. Av deltagarna i
grundläggande vuxenutbildning var 83 procent utlandsfödda. Andelen födda
utomlands har ökat med 4 procent på grundläggande nivå och med 7 procent
på gymnasial nivå mellan hösten 2004 och 2005. Födda utomlands står för
116) Skolverket (2006) Utbildningsinspektionen 2005 – med trender och tendenser 2003-2005.
Kommande rapport
117) Skolverket (2006) Könsskillnader i måluppfyllelse. Kommande rapport
118) Skolverket (2005) Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun Vuxenutbildningen
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ökningen det senaste året av antalet vuxenstuderande. Antalet studerade födda
i Sverige minskade på gymnasial nivå med 500 medan antalet studerande
födda utomlands ökade med 2100 mellan hösten 2004 och 2005.

Vuxenstuderande som är under 25 år har ökat
38 procent av de vuxenstuderande på gymnasial nivå var hösten 2005 under
25 år (35 procent hösten 2004). Antalet vuxenstuderande under 25 års ålder
ökade på ett år med 5 300 personer och uppgick hösten 2005 till 69 500.
Antalet vuxenstuderande över 30 års ålder minskade. Andelen vuxenstuderande på gymnasial nivå i åldern 20-24 år varierar mellan kommunerna. Drygt
hälften av dem som deltar i gymnasial vuxenutbildning har en 3-årig gymnasie
utbildning eller eftergymnasial utbildning.
Tabell 11.2 Studerandes ålder och utbildningsbakgrund i gymnasial vuxen
utbildning läsåret 2004/05, samt utveckling från läsåret 2003/04.
Utbildningsbakgrund

Åldersintervall
–19

20–24

25–29

30–34

35–44

45–54

55–

1 855

10 842

4 646

2 758

3 959

2 289

Gymnasieutbildning
högst 2 år

277

6 963

4 664

7 854

15 513

Gymnasieutbildning
3 år

9 690

34 572

11 172

6 589

23

3 925

5 267

256

1 101

12 101
7%

+1

Folkskola/
högst 9 år i
grundskola

Högskola
Uppgift
saknas
Total
Andel
Förändring
från 03/04
(%-enheter)

Total

Andel

1 524

27 873

15%

7 670

3 051

45 992

25%

8 665

3 122

1 195

75 005

41%

5 362

8 623

5 284

3 236

31 720

18%

615

363

391

108

357

3 191

2%

57 403

26 364

22 926

37 151

18 473

9 363

183 781

100%

31%

14%

13%

20%

10%

5%

100%

+2

-1

0

-1

0

0

Av det totala antalet drygt 502 000 kursdeltagarna119 med betyg från gymnasial
vuxenutbildning var 36 procent yngre än 25 år. 4 procent av samtliga kursdeltagare fick betyg efter prövning utan att ha deltagit i en anordnad kurs.
119) En komvuxstuderande kan delta i flera kurser varför antalet kursdeltagare är högre än antalet
studerande.
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Tabell 11.3 Kursdeltagares ålder i gymnasial vuxenutbildning. Kursdeltagare
med betyg från komvux år 2005.
Kursdeltagare

Åldersintervall
–19

20–24

25–29

30–34

35–44

45–54

55–

Total

Antal

13 160

170 153

80 307

67 301

112 501

47 381

11 947

502 750

Andel

3%

34%

16%

13%

22%

9%

2%

100%

Antal
prövningar

1 221

8 909

2 914

1 695

3 301

1 531

870

20 441

Andel
av antal
prövningar

7%

51%

15%

8%

12%

5%

2%

100%

Påbyggnadsutbildningar
Påbyggnadsutbildning syftar enligt skollagen till att ge vuxna en utbildning
som leder till en ny nivå inom deras yrke eller till ett nytt yrke (Skollagen 11
kap. 2 §). För den studerande skall utbildningen vara en väg till arbete och/
eller leda till breddad och fördjupad kompetens inom den valda yrkesinriktningen. Påbyggnadsutbildning skapas i samarbete med arbetslivet. Efter en
kartläggning konstateras ett regionalt eller lokalt behov och i nära samarbete
med arbetslivet fastställs en utbildningsplan.
Påbyggnadsutbildning som har nationellt inrättad kursplan planeras och
genomförs i samverkan med företag och organisationer verksamma inom det
yrkesområde som utbildningen avser. Utbildningar finns för närvarande för
yrkesförare och barnskötare samt inom elinstallation allmän behörighet och
trafiklärare. Staten ger för närvarande bidrag till 28 påbyggnadsutbildningar.
Huvuddelen var tidigare riksrekryterande utbildningar med rätt till interkommunal ersättning från hemkommunen.

11.2 Studiefinansiering
Studerande på grundläggande nivå som sedan tidigare har en fullständig
grundskoleutbildning eller motsvarande får studiemedel i högst 40 veckor.
De som inte har en sådan utbildning kan få studiemedel för studier på grundläggande nivå i högst 80 veckor. Den som behöver s k färdighetsträning kan
därutöver få studiemedel i ytterligare 20 veckor.
För studier på gymnasienivå lämnas studiemedel i högst 80 veckor om den
studerande har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande. Den som inte
har detta kan få studiemedel i maximalt 120 veckor.
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Studiemedel kan lämnas under ytterligare veckor bara om det finns synnerliga
skäl.
Av de som studerade på komvux hösten 2005 (hösten 2004) hade
- 30% (31%) studiemedel
- 9% (9%) rekryteringsbidrag
- 0,5% (0,2%) tillfälligt utökat rekryteringsbidrag.
- 61% (60%) okänd finansiering
Tabell 11.4 Antal studerande med studiemedel.

Repetition och komplettering
Grundläggande nivå
Gymnasial nivå
Saknar slutbetyg från grundskola eller
3–årig gymnasieutbildning
Grundläggande nivå
Gymnasial nivå

2002

2003

2004

2 755
5 315

1 879
5 285

1 048
4 549

8 759
31 186

7 786
25 331

10 251
24 404

Många av dem som har studiestöd har angivit att de inte hade börjat studera,
eller antagligen inte hade börjat studera, om studiestödet inte hade funnits.120

Lånebenägenheten är låg på grundläggande nivå
Många vuxenstuderande väljer att avstå studiemedlens lånedel. Lånebenägenheten är lägre på lägre studienivåer än på högre och äldre studerande är mer
ovilliga att låna än yngre. Att lånebenägenheten är låg på grundläggande nivå
kan bl a bero på att vissa kommuner inte kräver att de studerande tar ut lån för
att bevilja socialbidrag. Studerande inom grundläggande vuxenutbildning får,
på grund av låga inkomster både före, under och efter sina studier oftare än
andra problem med återbetalningen av sina studielån.121
Stor andel av studiestödsbesluten ändras
Att studiemedel och rekryteringsbidrag beviljas och betalas ut i förskott kan,
enligt CSN, medföra vissa problem för studerande i den flexibla vuxenutbildningen eftersom det kan medföra att den ekonomiska situationen blir
svår att förutsäga. Flexibiliteten medför att många beslut måste ändras flera
120) CSN (2006) Uppföljning av 2001 års studiestödsreform
121) CSN Enkätundersökning 2003
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gånger. Studerande i flexibla utbildningar får sina beslut ändrade i 70 procent
av fallen. Även antalet återkravsbeslut har ökat. Ca 10 procent av dem som
läser med studiemedel får ett beslut om återkrav. De vanligaste orsakerna till
återkrav är ändrad studietakt och ändrad studietid.122
Omkring 20 procent av dem som ansöker om studiemedel får avslag på
hela eller delar av sina ansökningar fr a för att studiemedelsveckorna är slut
eller för att studieresultaten brister. Avslagsfrekvensen med grund i bristande
studieresultat har ökat relativt mycket de senaste åren. Avslagen som andel
av dem som beviljats studiemedel var 0,6 procent år 2002 och 1,5 procent år
2004. Ökningen beror troligen till stor del på den ökande andelen kurser som
avslutas med betyget IG eller avbryts.

11.3 Organisering
Olika former för flexibilitet i utbildningen
Eftersom den kommunala vuxenutbildningen är till för vuxna måste den
anpassas till vuxnas livsvillkor. Detta förutsätter att utbildningen i hög
utsträckning är individanpassad genom att vara flexibel. Utbildningen ska
möjliggöra för den vuxenstuderande att välja plats, tidpunkt, tempo och
arbetssätt för sina studier.
Enligt Skolverkets utbildningsinspektion123 skiljer sig organisationen av vuxen
utbildningen påtagligt åt i flertalet av de inspekterade kommunerna medan flexibiliteten för de studerande är en tydlig och positiv gemensam faktor i de flesta av
de aktuella kommunerna. Att erbjuda flexibilitet i utbildningen tar sig uttryck
bland annat genom sättet att organisera intagningen och genom de arbetsformer
och arbetssätt som används. Att erbjuda många starttillfällen och låta studeranden tentera av tidigare erfarenheter för att sedan gå vidare är två konkreta
åtgärder för att öka flexibiliteten. Inspektörerna har uttryckt att det föreligger en
viss risk i att strävan att skapa flexibilitet och ge stora valmöjligheter kan ske på
bekostnad av de studerandes möjligheter till lärarledd utbildning.
Enligt studier genomförda de senaste åren har förutsättningarna för flexibelt
lärande ökat.124

122) CSN (2006) En översyn av studiemedel och rekryteringsbidrag för vuxnas lärande
123) Skolverket (2006) Utbildningsinspektionen 2005 – med trender och tendenser 2003-2005.
Kommande rapport
124) Resultat från CFL:s enkätundersökning 2005. Arbetsmaterial
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Tabell 11.5 Svar på frågan om vuxenstuderande kan påbörja de flesta
kurserna vid olika tillfällen under året, %
Vuxenstuderande kan påbörja
de flesta kurser …

Kommuner
2004

Kommuner
2005

1–2 gånger per år

25

18

3–6 gånger per år

27

26

7–10 gånger per år

9

6

11–15 gånger per år
Kontinuerligt

0

3

38

47

Vid den senast genomförda mätningen 2005 kunde i närmare hälften av kommunerna de flesta kurser påbörjas kontinuerligt. I hälften av kommunerna
kunde också studerande på en stor majoritet av kurserna examineras vid minst
tre tillfällen per halvår.
Andelen kommuner som inte kunde se några hinder när det gäller införandet av flexibelt lärande i kommunens vuxenutbildning hade ökat från knappt
30 till 40 procent mellan åren 2004 och 2005. De främsta hindren uppges
vara ekonomi och regler och avtal för lärare.
Tabell 11.6 Svar på frågan om vilka hinder kommunen kan se när det gäller
införandet av flexibelt lärande i kommunens vuxenutbildning, %
Hinder för införandet av flexibelt
lärande i komvux …

Kommuner
2004

Kommuner
2005

Vi kan inte se några hinder

29

40

Ekonomi

47

27

Regler och avtal för lärare

40

25

Engagemang/attityder

23

19

Tillgång på personal

22

17

Kommunens organisation på
vuxenutbildningsområdet

14

16

Teknik och teknisk infrastruktur

12

15

Egen kompetens

11

12

9

10

Övrigt

Drygt hälften av kommunerna uppgav 2005 att biblioteken är en aktiv samarbetspart i arbetet med att utveckla flexibelt lärande. I 13 procent av kommunerna fanns ett lärcentrum i det kommunala biblioteket. I drygt hälften av
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kommunerna fanns studiearbetsplatser i det kommunala biblioteket. 8 procent
av kommunerna uppgav att det kommunala biblioteket inte hade någon roll i
arbetet med att utveckla flexibelt lärande.

Många kommuner följer inte bestämmelserna
om individuella studieplaner
De individuella studieplanernas utformning varierar hos utbildningsanordnarna. Vissa planer ger ett gott stöd till de studerande i deras studier och utgör
utgångspunkt vid utvecklingssamtal, medan andra planer endast anger aktuell
kurs. Bland de kommuner som tar fram individuella studieplaner används de
som grund vid samtal med de studerande om studierna. Samtalen genomförs
av lärare och/eller vägledare. Skolverkets utbildningsinspektion har uppmärksammat att många av de inspekterade kommunerna inte följer bestämmelserna
när det gäller att alla studerande ska ha individuella studieplaner. Just utvecklingen av arbetet med de individuella studieplanerna anger inspektörerna som
förbättringsområden för en stor andel av de inspekterade kommunerna.125
Möjligheten till validering varierar
Med validering avses en strukturerad bedömning, värdering och erkännande
av kunskaper och kompetens som uppnåtts både i och utanför det formella
utbildningsväsendet. Validering syftar till att förkorta utbildningstiden och är
i första hand avsedd för de individer som besitter kunskaper och kompetenser
men som av olika skäl inte fått denna kunskap eller kompetens bekräftad eller
synliggjord. Validering kan genomföras inom ramen för en orienteringskurs
vid komvux. Om validering utgör en integrerad del av andra studier genomförs den ofta inom ramen för en orienteringskurs vid komvux. I de fall validering utförs som enda aktivitet genomförs den normalt inte som en kurs. Då
kan inte heller studiestöd utgå. Omfattningen av sådan validering är oftast inte
heller tre veckor, vilket är minimigränsen för att kunna få studiemedel.
Under 2005 uppgav 270 kommuner att de tillhandahåller validering inom
komvux, i egen regi eller genom extern utförare. Det fanns därutöver ca 10
regionala verksamheter som ansvarade för en mäklarfunktion eller samordning
av validering i regionen. Enligt valideringsdelegationen vittnar deltagarna om
valideringens betydelse för en ökad självinsikt, ett ökat självförtroende och att
validering har ökat deras möjlighet på arbetsmarknaden.126
125) Skolverket (2006) Utbildningsinspektionen 2005 – med trender och tendenser 2003-2005.
Kommande rapport
126) Valideringsdelegationen (2005) Lägesbeskrivning. Valideringsdelegationens erfarenheter av
utvecklingen inom validering, (dnr: VLD 2005/118 5)
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Ca 25 000 individer ges årligen möjlighet att validera sin kompetens eller delar
av den. Av individer som validerats inom kommunal verksamhet är lite drygt
en tredjedel studerande, något färre än en tredjedel är arbetslösa samt drygt
en tredjedel redan anställda. Inom komvux är validering av kunskaper inom
vård och omsorg mest frekvent. Ca 7 000-8 000 personer blev validerade inom
kommunal vuxenutbildning under 2004.
Prövning som i vissa fall jämställs med validering sker oftast i förhållande
till kursplaner inom gymnasial utbildning och resulterar ofta i gymnasiala
betyg eller i fortsatt kompetensutveckling. För en individ kan en validering
ta från ett par dagar upp till några månader och kosta från 0-50 000 kr. En
validering kan kostnadsmässigt överstiga kostnad för utbildning. Som skäl för
att kostnaden för validering ibland överstiger utbildningskostnaden anger man
bl a låga volymer, att tester och prov på individnivå måste utvecklas och att det
krävs inköp av material för att kunna göra kvalitativa bedömningar. Valideringsinslag som tar ett par månader eller mer är ofta insprängda i en kompletterande utbildning.
Idag finns det enligt Valideringsdelegationen uppenbara skillnader i möjlighet till validering på individnivå. I första hand beror möjligheten på var i
landet man bor och vilken kunskap och kompetens man har behov av att få
validerad.
Individer från utomnordiska länder kan diskrimineras med anledning av att
deras kompetensbild ibland är svår att översätta mot vissa i förväg bestämda
kriterier. Enligt Valideringsdelegationen är det nödvändigt att utveckla valideringen av en individs kunskaper och kompetenser utan att det sker i förhållande till kursplanesystem och fastställda kriterier. Validering som görs mot
fastställda kriterier tenderar att begränsa individens möjlighet att påvisa sin
samlade kompetensbild.
Valideringsdelegationen har konstaterat att det i praktiken är mycket svårt
att få en klar bild av vilken innebörd man givit begreppet validering och vilken
effekt det haft inom vuxenutbildningen med det uppföljningssystem som
finns. Ett uppföljningssystem med indikatorer av relevans för validering och
flexibilitet är nödvändigt om utvecklingen av validering ska kunna följas.

11.4 Resultat och kvalitet
Andelen kursavbrott har ökat
Andelen studerande som fullföljer och slutför sina kurser på komvux och de
som avbryter dem har förändrats under de senaste åren. Andelen avbrutna
kurser har ökat.
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Tabell 11.7 Andel kursdeltagare som slutfört respektive
avbrutit kurs i komvux läsåren 1998/99–2004/05.

Slutfört kurs

Avbrutit kurs

Fortsäter
nästa år

1998/99

77,3

15,8

7,0

1999/00

76,3

16,5

7,2

2000/01

75,3

16,3

8,4

2001/02

75,8

17,9

6,2

2002/03

75,7

18,8

5,5

2003/04

74,6

19,8

5,6

2004/05

73,8

21,0

5,2

Läsår

Den största andelen studieavbrott sker på grundläggande nivå. Läsåren
2003/04 och 2004/05 var kursavbrotten inom grundläggande vuxenutbildning 27 procent. Störst andel kursavbrott görs av de som studerar engelska
(34 procent) och matematik (32 procent). Orienteringskurser har minst kursavbrott, 17 procent.
Drygt 606 000 kursdeltagare slutförde läsåret 2004/05 en kurs inom den
gymnasiala vuxenutbildningen. Orienteringskurser hade flest kursdeltagare
som slutfört kurs (35 000) följt av Datorkunskap, Matematik A och B samt
engelska A.
Andelen kursavbrott i gymnasial vuxenutbildning ökade något från
19 procent läsåret 2003/2004 till 20 procent läsåret 2004/05. Störst andel
studieavbrott görs av de som studerar Matematik B (34 procent), Matematik C
(32 procent), engelska A ( 31 procent), Matematik A (30 procent), Svenska A
(30 procent), Engelska B (29 procent), Svenska B (29 procent), Samhällskunskap A (28 procent) och Historia A (28 procent). 16 procent av kursdeltagarna
avbröt orienteringskurser.
Andelen kursavbrott inom gymnasial vuxenutbildning är störst i storstäderna.

Andelen IG har ökat inom gymnasial vuxenutbildning
Sett över en längre tidsperiod har andelen kursdeltagare inom gymnasial vuxen
utbildning som fått betyget G minskat och andelen som fått IG och MVG
ökat. Den genomsnittliga betygsfördelningen läsåret 2004/05 var IG 10 procent, G 32 procent, VG 33 procent och MVG 24 procent.
Andelen kursdeltagare med betyget MVG var betydligt lägre än genomsnittet i kurserna Matematik B och C. Högst andel med betyget MVG bland
de 18 största kurserna hade kursdeltagarna i Datorkunskap (26,2 procent).
Övriga kurser hade i genomsnitt 25,9 procent kursdeltagare med MVG.
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Liksom i grundskolan och gymnasieskolan hade kvinnor inom kommunal
vuxenutbildning i genomsnitt högre betyg än män. I den yngre gruppen vuxenstuderande (19-24 år) studerar kvinnorna i större utsträckning för att höja
betygen medan männen i samma åldersgrupp oftare studerar för att komplettera sin utbildning. Detta kan till en del förklara resultatskillnaden.127
Kursdeltagarna i matematikkurserna hade störst andel IG.
Tabell 11.8 Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning med betyget IG åren
1999–2005 på kurserna Matematik A, Svenska A och engelska A.
Betyget IG
Kurs

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Matematik A

9

11

10

10

12

14

17

Svenska A

6

7

6

8

8

10

13

Engelska A

7

8

7

8

9

11

13

Andelen kursdeltagare med betyget IG har närmare fördubblats mellan åren
1999 och 2005. Andelen med betyget IG varierar dock och var år 2005
betydligt större än riksgenomsnittet i Stockholm. I Stockholm fick 25 procent
av kursdeltagarna läsåret 2004/05 betyget IG i Matematik A. I Malmö och
Göteborg fick 22 respektive 18 procent betyget IG. I Göteborg hade andelen
med IG i Matematik A minskat med en procent sedan 2001/02.
En betydligt större andel män och studerande födda utomlands än kvinnor
och studerande födda i Sverige fick betyget IG, 14 respektive 9 procent.
Enligt resultat från inspektionen är de studerande i vuxenutbildningen i
stort nöjda med den undervisning de får. Det pedagogiska arbetet får goda
omdömen.

Ett brett spektrum av stödåtgärder
Utbildningsinspektionen visar att ungefär var tredje verksamhet inom vuxenutbildningen bör förbättra de studerandes möjligheter att vid behov få särskilt
stöd. Närmare var femte vuxenutbildningsverksamhet arbetar dock enligt
inspektionen på ett mycket bra sätt med dessa elever. Intervjuade lärare uppger
att de upptäcker elever i behov av särskilt stöd ganska snart och många lärare
har tid utanför lektionstid för att ge stöd till de studerande. Arbetet för att
tillgodose studerandes olika behov sker genom att olika alternativa studieformer

127) Skolverket (2006) Könsskillnader i måluppfyllelse. Kommande rapport
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erbjuds, med olika studietakt, olika mycket handledning och individuell handledning. Det förekommer att olika anordnare har speciell kompetens att utbilda
vuxna med dyslexi samt syn- eller hörselnedsättning. I Göteborgs kommun kan
vuxenutbildningsanordnare, hos ansvarig rektor, ansöka om ytterligare resurser för det en studerande kan behöva. De deltagare med särskilda behov som
inspektörerna mötte var mycket nöjda med den utbildning de fick.128 Det finns
flera exempel på att vuxenutbildningsanordnare använder sig av tvåspråkiga
lärare för att möjliggöra modersmålsbaserad undervisning. Enligt både lärare
och studerande ger, för studerande med utländsk bakgrund, den modersmålsbaserade undervisningen snabba resultat jämfört med traditionell undervisning.
Satsningar görs för att höja kompetensen bland modersmålslärare och andra
som verkar för att stärka de studerandes språkutveckling.129

70 procent med betyg från konkurrenskomplettering
har höjt sitt betyg
En stor del av de nya studenterna på universitet och högskolor har läst på
komvux före studiestarten, trots att de har en komplett gymnasieutbildning.
Totalt sett hade 28 procent av högskolenybörjarna 2003/04 en kombination av
gymnasie- och komvuxstudier. I åldrarna 25–34 år gäller det närmare hälften
av nybörjarna.
En femtedel av det totala antalet studerande inom den kommunala vuxenutbildningen är ungdomar under 25 år som kompletterar eller läser om gymnasiekurser trots godkända betyg från gymnasieskolan. Många studenter från
de mest studieförberedande programmen läser på komvux efter gymnasiet.130
Över 40 procent kommer från det naturvetenskapliga eller samhällsvetens
kapliga programmet som ju också är de största gymnasieprogrammen.

128) Skolverket (2005) Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun Vuxenutbildningen
129) Skolverket (2006) Utbildningsinspektionen 2005 – med trender och tendenser 2003-2005.
Kommande rapport
130) Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelanden UF 20 SM 0501
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Tabell 11.9 De kompletteringsstuderandes tidigare studiemeriter från gymnasieskolan. Läsår 1999/2000–2003/04. % av samtliga studerande.
Program
Samhällsvetenskapligt

28,6

Naturvetenskapligt

14,3

Specialutformat program

10,8

Barn- och fritid

7,0

Omvårdnad

4,3

Fordon

1,7

Hantverk

1,4

Industri

1,3

Bygg

1,1

Individuella programmet

0,8

Teknik

0,4

Övriga program

28,3

Samtliga

100,0

En stor del av de som påbörjat konkurrenskomplettering avslutar kurser utan
betyg. Av de som fått betyg höjde närmare 70 procent sitt betyg. Anledningar
till avbrott kan vara studiesystemets uppbyggnad enligt vilket det är möjligt att
registrera sig på flera kurser för att betecknas som heltidsstuderande och sedan
inte fullfölja alla kurser.
Tabell 11.10 Resultat från konkurrenskomplettering i komvux läsåret 2003/04
i förhållande till tidigare betyg från gymnasieskolan.
Betyg från komvux
Betyg från
gymnasieskolan

Totalt
antal

IG, %

G, %

VG, %

IG

4 739

32

48

15

5

G

7 185

10

22

41

27

4 341

4

6

21

69

VG
Total

MVG, %

16 265

Av 555 247 kursdeltagare på komvux som fick betyg under år 2005 var det
21 145 (4%) som gjorde prövning. Hälften av de som prövat på komvux var
under 25 år.
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Uppföljning och analys av kunskapsresultat behöver utvecklas
I Skolverkets utbildningsinspektion131 är det en återkommande bedömning att
kommunerna bör förbättra sina rutiner när det gäller uppföljning och analys
av kunskapsresultaten inom vuxenutbildningen. Inspektörer har konstaterat
att kommuner inte sammanställer kunskapsresultaten för vuxenutbildningen
på ett systematiskt sätt och att det inte heller efterfrågas av kommunerna på
samma sätt som det görs inom gymnasieskolan.
I relativt många kommuner har inspektörerna konstaterat att betygssättningen måste kvalitetssäkras genom samverkan, genom att analysera provresultat och betygsutfall och/eller att använda ett allsidigt bedömningsunderlag vid
betygssättningen. Många studerande är nöjda med den feedback lärarna ger
även om det i viss utsträckning uttrycks missnöje med betygssättningen och
grunderna för besluten. Enligt de studerande lägger lärarna tonvikt på resultat
från de nationella proven i de ämnen och verksamhetsformer som de förekommer i. Lärarna anser att de nationella proven är en stor hjälp för att ge en
bekräftelse på betygssättningen.
Skolverkets utbildningsinspektion har visat att det finns goda exempel på
att personal från olika vuxenutbildningsanordnare samarbetar kring likvärdig
bedömning och betygssättning.132
Vuxenutbildningen ger positiva effekter
Enligt effektstudier för att undersöka vilken nytta de komvuxstuderande har
av sin utbildning hade det stora flertalet uppfyllt sina mål. De studerandes
huvudsakliga mål med studierna var i fallande ordning: skaffa en yrkesutbildning, komplettera sin utbildning med en eller flera kurser och få fullständigt
slutbetyg motsvarande 3-årig gymnasieskola. Majoriteten av de komvuxstuderande uppgav att deras studier hade påverkat deras självkänsla. Ungefär hälften
ansåg att utbildningen hade haft betydelse för deras möjlighet att få behörighet
till högskolestudier, att studierna på ett positivt sätt hade påverkat deras privatliv och fritid samt haft betydelse för deras studier efter vuxenutbildningen.
40 procent uppgav att studierna i vuxenutbildningen hade haft betydelse för
deras möjligheter att få arbete efter studierna. Studierna visar dock inte om fler
har kommit i arbete efter att ha läst på komvux.133

131) Skolverket (2006) Utbildningsinspektionen 2005 – med trender och tendenser 2003-2005.
Kommande rapport
132) Skolverket (2005) Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun Vuxenutbildningen
133) Skolverket (2005) Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun Vuxenutbildningen
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11.5 Ledning, styrning och kvalitetsarbete
Många kommuner kvalitetsredovisar inte
kommunal vuxenutbildning
Resultatet från Skolverkets utbildningsinspektion visar att det finns en rad
förbättringsområden i kommunerna gällande kvalitets- och förbättringsarbetet.
På frågan huruvida vuxenutbildningen har ett systematiskt och fungerande
kvalitetsarbete har inspektörerna konstaterat att cirka hälften av kommunerna
behöver förbättra det.134
Knappt hälften av kommunerna hade år 2005 inte kvalitetsredovisat sin
kommunala vuxenutbildning. En del kommuner redovisade 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.135

11.6 Skolverkets slutsatser och förslag till åtgärder
Många kommuner har nu en kommunal vuxenutbildning med flexibla inslag
men det systematiska kvalitetsarbetet baserat på kunskapsuppföljning bör i
många kommuner utvecklas.
De nuvarande studiestödsreglerna är svårförenliga med den ökande flexibiliteten inom vuxnas lärande. CSN kommer att i särskild ordning peka på
olika möjliga inriktningar för att göra studiestödsreglerna i högre utsträckning
kompatibla med möjligheten till individanpassning inom vuxenutbildningen.
Förutom vägledning om studierna bör vägledningen också omfatta studiefinansieringen. Effekten kan på sikt bli bättre studieresultat och färre studieavbrott samt färre ändringar av studiestödsbeslut.
I det uppdrag till Skolverket som gäller att ta fram en ny kursplan för sfi,
flyttas alfabetiseringen från den grundläggande vuxenutbildningen, Svenska
som andraspråk, till sfi. Skolverket bedömer att alfabetisering även bör finnas
134) Skolverket (2006) Utbildningsinspektionen 2005 – med trender och tendenser 2003-2005.
Kommande rapport
135) Ibid.
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kvar inom grundläggande vuxenutbildning, då det dels finns studerande med
svenska som modersmål som behöver grundläggande kunskaper, dels lågutbildade, studieovana invandrare som efter ett antal år kanske återkommer till
studier inom grundläggande vuxenutbildning och som inte praktiserat sina
läs- och skrivkunskaper, bl.a. därför att de inte hunnit få dem automatiserade.
Den delen av utbildningen som handlar om alfabetisering bör alltså, med
tanke på målgruppen, finnas tillgänglig såväl inom Svenska som inom Svenska
som andraspråk.
För grundskolan gäller136 att läraren vid betygssättningen får bortse från
enstaka mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. För
gymnasieskolan och vuxenutbildning på gymnasial nivå gäller137 att lärare kan
bortse från enstaka kriterier vid betygssättningen om det föreligger särskilda
skäl. För grundläggande vuxenutbildning saknas motsvarande undantagsbestämmelse. Skolverket anser att det vore önskvärt med en översyn av förordningen om kommunal vuxenutbildning för att möjliggöra motsvarande
undantag vid betygssättning av elever vid den kommunala vuxenutbildningen.
Den kommunala vuxenutbildningen var föremål för en omfattande forskning under 1980-talet, i anslutning till bland annat introduktionen av en
läroplan för kommunal vuxenutbildning. Sedan dess har komvuxforskningen
minskat och är nu underdimensionerad i jämförelse med annan pedagogisk
forskning. Det saknas bl a forskning om vuxenpedagogik och om effekter av
vuxenutbildning.

FÖRSLAG TILL REGERINGEN
Studiefinansiering
• Studiestödsreglerna bör anpassas till flexibiliteten i vuxenutbildningen.
Likvärdig bedömning och betygssättning
• Undantagsbestämmelse som ger lärare rätt att vid betygssättningen, om det
föreligger särskilda skäl, bortse från enstaka mål bör föras in i förordningen
om kommunal vuxenutbildning.
Forskning om vuxenutbildning
• Det behövs en ökad satsning på forskning om vuxenutbildning.

136) Grundskoleförordningen 7 kap. 8§ 3 st.
137) 4§ SKOLFS 2000:134.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR
HUVUDMANNA- OCH VERKSAMHETSNIVÅN
Uppföljning av kunskapsresultat och stöd till eleverna
• Uppföljning och analys av kunskapsresultat i komvux behöver utvecklas.
• Arbetet med individuella studieplaner bör förbättras.
Likvärdig bedömning och betygssättning
• Betygssättningen behöver kvalitetssäkras.
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Särvux

12. Särvux
Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) 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 skall också, med de studerandes tidigare utbildning och erfarenheter som
utgångspunkt samt utifrån varje individs förutsättningar, fördjupa och utveckla
deltagarnas kunskaper som grund för deltagande i samhällsliv och yrkesliv.
Särvux vänder sig till personer från 20 år eller de som har slutfört sin
utbildning i gymnasiesärskolan. Målgruppen är vuxna utvecklingsstörda som
vill komplettera sin utbildning. 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.
Utbildningen bedrivs i form av fristående kurser och eleverna kan välja att
studera en enda kurs eller kombinationer av kurser. Särvux har egna kurs- och
timplaner. Betygsskalan är Godkänd och Väl godkänd. Betyget ersätts med
intyg för de elever som inte uppnår betyget Godkänd.

12.1 Organisering
Diagram 12.1 Indexerad utveckling av antalet studerande och lärare (i årsarbetskrafter) i särvux hösten 1992–2005 samt kostnadsutveckling
kalenderåren 1992–2005. Index, 1992=100.
200
190
180
170

Studerande

160
150

Lärare

140
130
120

Kostnader

110
100
90
80
70
1992

170

1993

1994

1995

1996

1997

1998

SKOLVERKETS LÄGESBEDÖMNING 2006

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Diagrammet visar en kontinuerlig ökning av antalet studerande de senaste
åren. Kostnaderna har också ökat över tid.
Tabell 12.1 Faktaruta särvux
2001/02

2004/05

2005/06

4 400
45,9
34,4
19,7

4 800
42,2
33,4
24,4

5 000
43,0
33,2
23,8

Antal skolkommuner

197

211

218

Antal lärare, heltidstjänster, totalt

220

251

253

91,8

91,5

89,0

4,9

5,2

5,1

Antal studerande totalt
andel grundsärskolnivå, %
andel träningsskolnivå , %
andel gymnasiesärskolenivå, %

Andel lärare med pedagogisk utbildning, %

1

Antal lärare (heltidstjänster) per 100 studerande
Total kostnad i miljoner kr (2005 års prisnivå)
Snittkostnad per studerande i kronor (-”-)

128

147

159

29 500

31 300

32 600

1) Beräknat på heltidstjänster.
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kalenderåren 2001, 2004 respektive 2005.

Läsåret 2005/06 fanns 5 000 studerande i särvux. Huvuddelen av de studerande läser kurser på en nivå motsvarande grundsärskolan, men det är antalet
studerande på gymnasiesärskolenivå som har ökat mest de senaste åren, där
medianåldern är yngre än särvux totalt – 32 respektive 36 år. Undervisningen
är mycket individualiserad och sker oftast i små grupper. Antalet elever per
grupp är litet men har ökat marginellt de senaste åren liksom antalet elevtimmar.
De flesta studerande inom särvux har svensk bakgrund. Det har dock skett
en viss ökning av andelen utlandsfödda de senaste åren.
I regeringens skrivelse rörande särskolan våren 2006 diskuteras vikten av
ökat samarbete mellan skolformerna särvux och sfi, liksom vikten av att kommunerna i större utsträckning uppmärksammar invandrare med utvecklingsstörning och informerar om möjligheten till studier för bl.a. denna grupp.
Värt att notera är också att andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning138 inom särvux har minskat till 85,6 procent jämfört med 88,3 procent läsåret 2001/02 samtidigt som antalet tjänstgörande lärare ökat från 349 till 410
lärare under motsvarande period. Tjänstgöringsgraden har också ökat något.

138) Det totala antalet lärare – ej omräknat till heltidstjänster.
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12.2 Resultat och kvalitet
Kommunerna skall informera om möjligheterna till särvux samt verka för att
vuxna med utvecklingsstörning deltar i sådan utbildning. Men det finns flera
kommuner som inte anordnar särvux och istället erbjuder särvux i grannkommunen.
Det är svårt att uttala sig om verksamhetskvalitet inom särvux eftersom
underlaget är litet. Men de studerande inom särvux som intervjuats inom
utbildningsinspektionen verkar nöjda med sin utbildning. Särvux kännetecknas till innehållet mer av omsorg och mindre av undervisning i många fall och
de studerande har ofta sin utbildning utlagd över lång tid. Utslussningen till
annan verksamhet tenderar att dröja länge.
Inom särvux är det svårt att utläsa några kunskapsresultat eftersom utvärderingar av dessa i förhållande till kursplanemålen sällan görs. Ett vanligt kritikområde är att betyg inte sätts efter avslutad kurs, men många gånger avslutas
inte kursen, vilket innebär att betyg inte kan sättas.
Särvux saknas mycket ofta i de skriftliga utvärderingar och kvalitetsredovisningar som kommunerna tar fram om sitt utbildningsväsende.
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Svenskundervisning
för invandrare

13. Svenskundervisning för invandrare
Det är en kommunal skyldighet att erbjuda invandrare från och med andra
halvåret det år då 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 personer som är
behöriga till sfi-studier 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-deltagare 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 utbildningen kan påbörjas och avslutas när som helst under året.
Ett riktmärke för sfi-undervisningen är satt till 525 timmar, men avsikten är
att en individuell anpassning skall ske. Timantalet får både överskridas och
underskridas och kan också fördelas över en kortare eller längre tidsperiod.
Diagram 13.1 Indexerad utveckling av antalet sfi-deltagare läsåren 1992/93–
2004/05 och antalet lärare (i årsarbetskrafter) i sfi hösten
1992-2005, samt kostnadsutveckling kalenderåren 1992–2005.
Index, 1992=100.
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Tabell 13.1 Faktaruta sfi
2000/01

2003/04

2004/05

37 300
84,1
15,9

47 600
63,8
36,2

48 000
68,6
31,4

Antal kommuner

242

247

252

Antal utbildningsanordnare

265

275

281

2000/01

2003/04

2004/05

2005/06

1 200
80,3
19,8

1 300
74,7
25,3

1 200
78,2
21,8

1 200
79,2
20,7

76,3
81,3
55,7

72,8
78,1
56,9

74,2
80,1
52,8

72,9
78,5
51,6

5,4
5,9
4,1

4,8
5,6
3,3

4,3
5,0
2,8

4,3
4,8
3,0

794

780

854

897

47 200

-

36 600

32 800

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

Antal lärare, heltidstjänster, totalt
andel i kommunala skolor, %
andel hos annan anordnare, %
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, % 1
i kommunala skolor, %
hos annan anordnare, %
Antal lärare (heltidstjänster)
per 100 studerande
i kommunala skolor
hos annan anordnare
Total kostnad i miljoner kronor
(2005 års prisnivå)
Snittkostnad per studerande i kronor (-“-)

1) Beräknat på heltidstjänster.
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kalenderåren 2000, 2003, 2004 respektive 2005.

13.1 Organisering
Sfi är en liten verksamhet i många kommuner
I många kommuner är sfi en liten verksamhet. Endast 30 procent av de
252 kommuner som hade sfi läsåret 2004/05 hade fler än 100 sfi-deltagare.
Knappt sex procent av kommunerna hade färre än 10 sfi-deltagare.
Flertalet kommuner väljer att anordna sfi i anslutning till komvux.
31 procent av deltagarna genomgår sfi-utbildningen hos studieförbund,
folkhögskolor eller privata utbildningsanordnare. Som framgår av tabell 13.1
har andelen ökat kraftigt sedan läsåret 2000/01 men minskat något det senaste
året. Andelen lärare med pedagogisk utbildning är betydligt lägre hos annan
än kommunal sfi-anordnare. 79 procent hos kommunal anordnare och 52
procent hos annan.

SKOLVERKETS LÄGESBEDÖMNING 2006

175

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
sfi-deltagare 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 kortutbildade. 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 anordnad 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.
Att man fått fyra kurser uppfattas av både lärare och sfi-deltagare ha ökat
tydligheten i utbildningsvägen. Det uppfattas även som positivt att det med
fyra kurser blivit möjligt att ta ett steg i taget och att blicka fram mot ett realistiskt mål även för dem med låg eller ingen tidigare utbildning. För arbetsförmedling och socialtjänst ger de fyra kurserna en tydligare bild av var sfi-deltagarna befinner sig. Det blir lättare att planera för praktik och arbetssökande
utifrån vilken kurs sfi-deltagarna befinner sig på.
Men även om införandet av kursplanerna innebar förändringar, finns en
tydlig kontinuitet i sfi-undervisningen. Redan tidigare fanns nivåindelade
grupper och inplacering i grupp efter individuell kompetens. Vissa anser att
kursplanerna åtminstone bidragit till eller förstärkt en tydligare nivåindelning
av studiegrupperna och att inplacering av sfi-deltagarna på olika kurser och
studievägar har blivit mer systematisk och noggrann jämfört med tidigare.
Tabell 13.2 Andel sfi-deltagare läsåret 2004/05 som studerar enligt äldre
sfi-kursplan respektive enligt den nya kursplanens studievägar
totalt och i öteborg, Malmö och Stockholm. Uppgifter för läsåret
2003/04 inom parentes.

Samtliga kommuner
Göteborg
Malmö
Stockholm

176

Äldre
kursplan, %

Sfi 1, %

Sfi 2, %

Sfi 3, %

0 (4)
0 (0)
0 (0)
0 (11)

14 (14)
16 (19)
10 (13)
7 (7)

36 (35)
29 (28)
37 (28)
49 (46)

50 (47)
55 (53)
53 (60)
44 (36)
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Det finns skillnader mellan kommunerna när det gäller vilken kursplan som
sfi-deltagare följer. I tabell 13.2 redovisas uppgifter för storstäderna. Inom de
olika studievägarna börjar majoriteten i den första kursen, ”nybörjarkursen”.
Inom studieväg 1 finns den största andelen med kortast tid i utbildning och
inom studieväg 3 den största andelen med flest år i utbildning. Inom studieväg
1 har jämförelsevis flest flyktingstatus. Studieväg 1 karaktäriseras av en större
andel kvinnor och äldre. Studieväg 3 karaktäriseras av, förutom en större andel
med längre utbildningsbakgrund, av en något yngre åldersfördelning.
I en kommun med stor volym sfi-deltagare görs en nivågruppering utöver
den gruppering som följer av att studiegrupper anordnas i enlighet med systemet
med långsammare och snabbare studievägar samt indelningen i olika kurser.
I kommuner med ett mycket litet antal sfi-deltagare förekommer det att organisationen inte har anpassats så att studiegrupperna motsvarar studievägarna.

Inskrivning är en flerstegsprocess
Inskrivning av sfi-deltagare är ofta en flerstegsprocess som involverar både
olika parter och olika ”metoder”. I nästan samtliga kommuner, 98,5 procent,
samtalar man individuellt med den blivande sfi-deltagaren inför inskrivningen.
Halva antalet kommuner med fler än 100 sfi-deltagare och en tredjedel av
samtliga kommuner med sfi använder något slags språktest. Totalt i landet
använder en tredjedel ett test. Många kommuner har en introduktionskurs
för samtliga nya sfi-deltagare där kunskapsnivån kan prövas. En mindre andel
kommuner har särskilda testpedagoger. Många kommuner använder sig av
eget material eller ett material framtaget i samverkan med arbetsförmedlingen
eller flyktingmottagningen. En sjundedel använder Skolverkets material. En
möjlig effekt av de nya kursplanerna är att inplaceringen av sfi-deltagare på
kurser och studievägar görs på basis av ett bredare underlag än tidigare och att
mer tid läggs ner på att kartlägga individernas bakgrund och kunskaper. Tre
av fyra kommuner upprättar alltid individuella studieplaner för sfi-deltagarna.
Endast 7 procent av kommunerna uppger att de inte alls använder sig av individuella studieplaner.
Fler byter studiegrupp
Skolorna verkar erbjuda en individualiserad och flexibel utbildningsväg för varje
sfi-deltagare. Detta stöds av statistiken som visar att variationen är mycket stor
när det gäller hur många timmar en individ går en viss kurs. När en sfi-deltagare når en viss nivå genomförs test för uppflyttning till nästa nivå. Den nya
kursplanen har fått effekten att fler sfi-deltagare än tidigare oftare byter studiegrupp. De positiva effekterna av ett ökat testande är att lärare och sfi-deltagare
får en mer kontinuerlig bedömning av kunskaperna jämfört med tidigare.
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Studievägledningen upplevs inte som tillräcklig
I de kommuner som Skolverket besökt inom ramen för en utvärdering av
sfi-kursplanerna139 är inplaceringen på studieväg klart inriktad på sfi-deltagarens studieprognos. Sfi-deltagarens egna studie- och yrkesmål är inte särskilt framträdande. Det finns vägledare i alla besökta kommuner men enligt
intervjuer med sfi-deltagare ges inte tillräcklig vägledning. Det förekommer att
sfi-deltagare får en mycket begränsad hjälp att informera sig om sina framtida
möjligheter och vilken utbildning som krävs för ett framtida arbete. Arbetsförmedlingen står ofta för en mer långsiktig vägledning, men i den mån den ges
under sfi-tiden är det normalt på C- eller D-nivå, då många sfi-deltagare redan
slutat.
De besökta kommunerna rekryterar inte aktivt personer till sfi-studier som
inte har någon bidragsförsörjning. Information om möjligheterna ges på hemsidan och i tryckt material. Sfi är däremot ett krav i kommunerna för flyktingar
eller anhöriga som omfattas av den kommunala introduktionsersättningen. Det
förekommer även att sfi ställs som krav för att få vanligt försörjningsstöd.
Relativt vanligt med särskild inriktning
Det är relativt vanligt framför allt i kommuner med många sfi-deltagare att
organisera kurser med särskild inriktning. Av samtliga sfi-kommuner är det
ca tre av tio kommuner som erbjuder kurser med särskild inriktning inom
ramen för det ordinarie kursutbudet. I sju av tio kommuner med fler än 100
sfi-deltagare organiseras sådana kurser. Vanligtvis ges en eller två inriktningar.
Inriktningarna kan bl a vara sfi för olika yrkesinriktningar, sfi för olika slags
handikapp och kurser för invandrare med olika slags trauma. En inriktning
kan också vara en studieform, t ex distansundervisning.

13.2 Resultat och kvalitet
De nya kursplanerna ger flera betyg
En positiv effekt av de nya kursplanerna i sfi som alla i Skolverkets utvärdering var överens om är att den stora andelen som under den tidigare kursplanen började sfi men aldrig nådde ett sfi-betyg nu får flera betyg med sig från
utbildningen. Många sfi-deltagare, även flera av dem som börjar på A-kursen
med ingen eller liten läs- och skrivkunnighet, har som mål att nå D-nivån.
139) Skolverket (2006) Utvärdering av 2003 års kursplan för sfi. Effekter på organisation, tillämpning
och genomströmning, (dnr 2006:835)
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Tabell 13.3 Utbildningsresultat (andelar) för nya registrerade sfi-deltagare vt-03
på den nya kursplanen fram t.o.m. ht-05. *I gruppen ”Ej betyg” ingår
4 072 respektive 461 registrerade avbrott och fortsättning.
D-betyg
(n=4 380)

Lägre betyg
(n=3 594)

Ej betyg*
(n=4 533)

Totalt
(n= 12 507)

35

29

36

100

31
38

29
29

40
33

100
100

Utbildningsbakgrund
0–6 år
7–9 år
10–12 år
13 år eller längre

12
21
39
49

43
37
28
18

45
42
33
33

100
100
100
100

Invandrarkategori
Flykting
Tillståndssökande
Övrigt

32
33
36

37
18
26

31
49
38

100
100
100

Ålder
–25 år
26–35 år
36–50 år
51–60 år
61 år eller äldre

41
38
30
19
6

26
27
34
32
26

33
35
37
49
68

100
100
100
100
100

Totalt
Kön
Man
Kvinna

I både tidigare och nuvarande kursplan är det en högre andel kvinnor, en
högre andel med längre utbildningsbakgrund och en högre andel yngre som
har betyg motsvarande kurs D.
Få rektorer anser att den nya sfi-kursplanen har haft någon effekt på totala
andelen godkända sfi-deltagare definierat som D-betyg. Ännu färre rektorer
tror att den nya kursplanen har haft en positiv inverkan för gruppen sfi-deltagare med få år i utbildning bakom sig. Däremot är det en majoritet rektorer
som menar att kursplanen har bidragit till att invandrare med hög utbildningsbakgrund snabbare kunnat ta sig igenom utbildningen. En risk med den nya
kursplanen är att systemet med studievägar kan legitimera för tidig utgång ur
systemet.
En jämförelse av resultatet med de två kursplanerna under sex terminer visar
att det inte finns någon skillnad mellan tidigare och nuvarande kursplaner sett
till andelen godkända på betygsnivå D.
Definieras genomströmning som godkänt i kurs D är det 35 procent av
samtliga inskrivna våren 2003 som uppnått detta betyg t o m år 2005. Något
mindre än en tiondel av sfi-deltagarna inskrivna på studieväg 1 våren 2003
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har uppnått denna nivå t o m år 2005. Genomströmning skulle också kunna
definieras som avgång från sfi med minst ett betyg. Av dem som påbörjade
sfi vårterminen 2003 var det närmare 64 procent som hade erhållit betyg på
någon av sfi-kurserna t o m höstterminen -05.
Av nybörjarna 2004/05 var det drygt 17 procent som studerade inom
studieväg 3 och kurs D. Av dem som avslutade denna nivå med ett godkänt
resultat var det 38 procent som erhöll betyget väl godkänt. På de andra studievägarna har en betydligt mindre andel av sfi-deltagarna fått betyget väl godkänt. För studieväg 3 får en tiondel av sfi-deltagarna intyg.
Ca 20 procent av sfi-deltagarna inom studieväg 1 och kurs A avbryter sina
studier inom det första året. Mellan 27 och 29 procent avbryter studieväg
1 kurs B eller studieväg 2 kurs B eller C. Störst andel, ca 33 procent, som
avbryter kursen under första året går studieväg 3 kurs C. På studieväg 3 kurs D
är det endast 6 procent som avbryter sfi-studierna. Knappt 14 procent av dem
som avbryter sfi lämnar studierna för att arbeta eller för en praktikplats. I studieväg 1 och 2 är det mellan 11-15 procent som avbryter för graviditet/barnledighet eller svårighet med barnomsorg. Av samtliga nybörjare läsåret 2004/05
avbröt knappt 4 procent kursen för att utbilda sig utanför sfi. För närmare 60
procent av studieavbrotten är orsaken okänd.

Svårt att ordna praktik för sfi-deltagare på studieväg 1
Kommunerna har små möjligheter att anskaffa praktik för sfi-deltagare på
studieväg 1. Kommunerna önskar att det skulle gå att ordna praktik för
dessa grupper men det är ofta mycket svårt på grund av deltagarnas bristande
språkförmåga. Praktik blir därför oftast aktuellt först på C- eller D-kurs. Om
sfi-deltagare på de nivåerna kan kombinera studierna med arbete eller praktik
beror i stor utsträckning på läget på arbetsmarknaden.
Få kombinerar sfi med andra kurser på komvux
Eftersom de flesta sfi-deltagarna läser sfi under endast en del av dagen eller fyra
dagar i veckan, skulle de i princip kunna kombinera sfi med studier i andra
ämnen än svenska. Men i de kommuner som Skolverket studerat finns bara
enstaka sfi-deltagare som kombinerar sfi med andra kurser inom grundläggande eller gymnasial utbildning. När det gäller kurskombinationer är ett
hinder att kursdeltagarna måste kunna svenska först för att kunna följa undervisningen på andra kurser. Svenska som andraspråk verkar delvis användas av
ekonomiska skäl och som ett sätt att ge de som inte klarar sfi en andra chans.
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13.3 Studiefinansiering
Av betydelse för individens möjlighet att läsa sfi är möjligheterna till försörjning. Sfi-studier berättigar i sig inte till studiestöd. Studiestöd beviljas inte heller generellt innan individen vistats två år i landet. Invandrare med flyktingstatus kan få introduktionsersättning av kommunen, som i sin tur får statsbidrag
för detta, och kan också få socialhjälp under första tiden. För invandrare som
inte är flyktingar kan studiestöd endast ges om studierna sker parallellt med
studier på komvux och om dessa studier uppgår till minst halvtid. För kommuner med större andel flyktingar är studierna till stor del finansierade med
statliga medel, medan kostnader för sfi gällande andra kategorier av invandrare
är finansierade av kommunala medel.

13.4 Skolverkets slutsatser och förslag till åtgärder
Svenskundervisning för invandrare vänder sig till personer som har olika
studiemål och som sinsemellan kan vara olika vad gäller t ex utbildningsbakgrund, livs- och yrkeserfarenheter och ålder. Kraven på flexibilitet och anpassning till olika gruppers och individers behov är därför stora. Samverkan mellan
utbildare och andra aktörer, exempelvis arbetsförmedlingen, är angeläget för
att språkutbildningen ska kunna anpassas till kommande behov.

FÖRSLAG TILL REGERINGEN
SFI-kursplanerna
• På sikt bör systemet med studievägarna ses över.
Likvärdig bedömning och betygssättning
• Undantagsbestämmelse som ger lärare rätt att vid betygssättningen, om det
föreligger särskilda skäl, bortse från enstaka mål bör föras in i förordningen
om svenskundervisning för invandrare.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR
HUVUDMANNA- OCH VERKSAMHETSNIVÅN
Uppföljning av kunskapsresultat och stöd till eleverna
• Studievägledningen behöver förbättras så att sfi-utbildningen tydligare
kopplas till arbetsmarknaden.
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• Det behövs ökad samverkan mellan sfi-utbildare och arbetsförmedlingen.
• Sfi-deltagare måste i större utsträckning erbjudas språkpraktikplatser.
• Det är viktigt att sfi-utbildningen planeras och dokumenteras. Ett hjälpmedel för detta är t ex individuella studieplaner, som vid behov skall revideras.
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Kompletterande utbildningar

14. Kompletterande utbildningar
Kompletterande utbildningar är kortare yrkesutbildningar för ungdomar och
vuxna. Utbildningarna har en enskild huvudman (ägare) d.v.s utbildningen
anordnas inte av kommun eller landsting. 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.
Det finns för närvarande cirka 90 utbildningsanordnare med ca 110 skolor
som erbjuder totalt 300 utbildningar. De flesta utbildningarna finns inom
konst, dans, teater, musik, design, mode. Andra utbildningar finns inom
områdena hantverk, media, flyg, frisk- och hudvård m.fl. Utbildningarna är
avgiftsbelagda för eleverna.
De förberedande konstutbildningarna utgör motsvarigheten till grundutbildning i andra discipliner vid högskolorna. Endast i undantagsfall tas
konststuderande in till högskolan direkt från gymnasiet. De kompletterande
konstutbildningarna (liksom vissa folkhögskoleutbildningar) tillhandahåller
sålunda mer eller mindre en obligatorisk grundutbildning som till skillnad från
annan grundutbildning är avgiftsbelagd.
Mellan hösten 2004 och 2005 minskade antalet studerande med fem procent till 5 400. Flest studerande fanns inom konst och hantverk. Utbildningsgrupper som ökat är hantverk, dans/teater/musik samt design/mode.
Vid utbildningar inom design/mode och djurvård studerar i princip endast
kvinnor. Även vid utbildningar inom hantverk och hälsa/friskvård/hudvård/
miljö är kvinnor kraftigt överrepresenterade. Vid konstutbildningarna och
utbildningar inom dans/teater/musik är 2/3 kvinnor. Flyg- och teknikutbildningar är kraftigt mansdominerade. Endast utbildningar inom ekonomi/konsumentteknik/ kommunikation/media har i stort sett lika många män som
kvinnor vid sina utbildningar.
Totalt var andelen kvinnor 68 procent vilket innebär en minskning med
en procentenhet i förhållande till föregående år. Andelen kvinnor har varierat
under åren beroende på vilka utbildningar som har haft flest studerande. År
2002 var andelen kvinnor 50 procent. Liksom föregående år var majoriteten av
de studerande under 30 år, 67 procent. Medelåldern var 29 år.
Fullföljt utbildningen innebär att en studerande har avslutat den utbildning
som den påbörjat och därigenom erhållit betyg eller intyg. 3 300 studerande
fullföljde sin utbildning inom kompletterande utbildning under våren 2005.
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Detta är en minskning med 9 procent jämfört med 2004. Denna uppgift visar
inte hur väl man har lyckats på kurser utan bara hur många som har avslutat
kurser. Statistik om fullföljandegraden saknas.

Finansieringen ett problem för skolor och studerande
Även i år är det svårt för ett antal skolor att få ekonomin att gå ihop. Många
av utbildningsanordnarna söker tilläggsbidrag utöver grundbidraget. Särskilt
gäller det konstutbildningar som behöver göra investeringar i utrustning med
anledning av den digitala utvecklingen.
Avhopp efter ett år är ett problem för de längre utbildningarna, vilket tycks
bero på det nya studiestödssystemet, vilket också påverkar den ekonomiska
situationen för huvudmannen. Sökandetrycket uppges ha minskat överlag,
vilket kan ha en demografisk förklaring, men kan också vara ett resultat av det
nya studiestödssystemet.
Många utbildningsanordnare med utbildningar både med och utan studiestöd framför synpunkter på att rekryteringen blir alltför sned, då de studerande
ofta måste lita till föräldrarnas betalningsförmåga.
Tabell 14.1 Årets anslag för statsbidrag har fördelats som framgår av
nedanstående uppställning.
Antal beviljade
årselevplatser

%

Statsbidrag
ram

Dans, teater, musik

394

18

25 138 000

18

Konst

756

35

43 012 000

30,5

Kategori

Design och mode

%

85

4

4 878 000

3,5

Hantverk

627

29

51 515 000

36

Kommunikation, media

203

9

11 242 000

8

80

4

4 512 000

3

Teknik
Djurvård
Totalt

22

1

1 188 000

1

2 167

100

141 485 000

100

I de tre första kategorierna, Dans, teater, musik, Konst och Design o mode,
finns de studerande som går förberedande utbildningar för att söka in på
någon konst- design- eller musikhögskola. Även i gruppen Hantverk ingår förberedande utbildningar till högskolor, men också kulturbevarande hantverksutbildningar med eget företagande som mål. Tillsammans utgör de 86 % av
årselevplatserna och får 88 % av statsbidraget. Anledningen till differensen är
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att konstskolorna får enbart ett grundbidrag på 54 000 kronor per årselevplats
medan hantverksutbildningarna därutöver får ett tilläggsbidrag.

Studiestödet behöver ses över
De flesta kompletterande utbildningar är nu i praktiken eftergymnasiala och
borde hänföras till kategori B1 i studiestödsförordningen. De flesta studiestöden hänförs dock till kategori A2, dvs gymnasiala utbildningar. Många av de
studerande upplever det som orättvist att de inte kan få tillgång till studiestöd
på högskolenivå då de väljer att genomgå en kortare yrkesutbildning i stället
för en högskoleutbildning och har uttryckt undran över och missnöje med att
inte kunna välja detta fritt. Detta skulle avhjälpas med en större tilldelning av
studiestöd på högskolenivå till kompletterande utbildningar.
Medan flexibiliteten ökar i andra vuxenutbildningsformer är de kompletterande utbildningarna låsta av förordningen som inte medger möjligheten att
studera på deltid och erhålla studiestöd. Med tanke på svårigheten för många
studerande att få studietiden att gå ihop ekonomiskt borde kanske en möjlighet övervägas för de skolor som så önskar att även de kompletterande utbildningarna kunde få erbjudas på deltid.

14.1 Skolverkets slutsatser och förslag till åtgärder
Krav på kvalitetsredovisning för utbildningsanordnarna av kompletterande
utbildningar är inte lika formellt som i de offentliga utbildningsformerna.
Likafullt är det viktigt att huvudmännen utvecklar sin förmåga att utvärdera
och följa upp sina utbildningar.

FÖRSLAG TILL REGERINGEN
Studiefinansiering
• Studerande på kompletterande utbildningar bör ges likvärdiga
ekonomiska villkor
• Studiestödet bör anpassas till flexibiliteten
• Studiestödet bör anpassas till den reella studienivån

186

SKOLVERKETS LÄGESBEDÖMNING 2006

Utbildning för elever
med funktionshinder

15. U
 tbildning för elever
med funktionshinder
Av skollagen 1 kap 2§ framgår att:
Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala
och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga
skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara
likvärdig, varhelst den anordnas i landet. (…) I utbildningen skall hänsyn tas till
elever i behov av särskilt stöd.
Elever i behov av särskilt stöd kan vara elever med funktionshinder eller andra
som har särskilt svårt att nå upp till målen. För varje elev i behov av särskilt
stöd krävs att lärandemiljön anpassas och tillrättaläggs utifrån elevens förutsättningar. Ett funktionshinder måste förstås i den aktuella omgivningen och skolmiljön måste så långt som det är möjligt anpassas till elevens förutsättningar.
Hittills har Skolverket valt att i sitt granskande arbete inte särskilja elever
med funktionshinder eftersom en sådan kategorisering i sig riskerar att bli segregerande. Permanenta grupperingar som utgår från olika slag av bedömningar
av elever bör undvikas. Från statens sida har intresset legat på skolans ansvar
för åtgärdsprogram och insatser snarare än på vilket funktionshinder eleven
har. Detta inkluderande synsätt har dock medfört svårigheter att synliggöra
skolsituationen för funktionshindrade. Uppföljningsstatistiken redovisar inte
elever i behov av särskilt stöd och inte olika slags funktionshinder.140 I syfte att
bättre synliggöra skolsituationen för elever med funktionshinder genomförs en
studie för att tydliggöra målgruppen.

Tillgängligheten till utbildning för funktionshindrade
Skolverket har som regeringsuppdrag att redovisa en samlad bedömning av
situationen för funktionshindrade elever. Skolverket ser tillgänglighet som en
viktig kvalitetsfaktor för elever med funktionshinder. … ”en skola som inte är
tillgänglig för funktionshindrade motsvarar inte heller samhällets krav på en
skola för alla och är en inskränkning av principen om likvärdig utbildning”.
För att öka kunskapen har Skolverket givit Göteborgs universitet i uppdrag
att undersöka tillgängligheten till utbildning för elever med funktionshinder.
I detta avsnitt sammanfattas de huvudsakliga resultaten141. Studien bygger på
140) Skolverket (2006) Intern PM angående kategorisering av skolpliktiga elever i Skolverket
141) Skolverket (2006) På andras villkor – skolans möte med elever med funktionshinder
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intervjuer med elever, arbetslagspersonal, rektorer, tjänstemän samt politiker i
fyra kommuner. Begreppet tillgänglighet har en vid betydelse i studien – förutom fysisk tillgänglighet också kommunikativ, informativ och psykosocial
tillgänglighet. De elever som ingår i studien går i gymnasieskolan och uttalar
sig om sin samlade skoltid.
Huvudresultatet är att skolan, trots en stor medvetenhet på många nivåer
om kravet på en likvärdig utbildning, uppvisar stora brister när det gäller att
göra utbildningen tillgänglig även för funktionshindrade elever. Bristerna
framkommer framför allt när det gäller osynliga funktionshinder. Det finns,
enligt utvärderingen, en relativt god beredskap för att undanröja fysiska hinder. Många elever med funktionshinder känner sig ändå utanför och försöker
anpassa sig till skolan utan att avvika för mycket. Ofta har de första åren i
grundskolan fungerat relativt väl, men många problem aktualiseras under de
sista åren i grundskolan. Många upplevde då övergången till IV-programmet
som mycket positiv där det gavs möjlighet att arbeta i sin egen takt och utifrån
egna förutsättningar. Utvärderingen slår fast att en av de svåraste uppgifterna
för skolan är att differentiera undervisningen och anpassa den efter varje individs förutsättningar – något som är extra viktigt för elever med funktionshinder. Samtidigt vill Skolverket betona att generella anpassningar som kan vara
till nytta för alla elever bör eftersträvas.
Ett annat av undersökningens resultat är att det framför allt är arbetskulturen vid den enskilda skolan som påverkar tillgängligheten i en skola. Skillnader
i lärarnas och arbetslagets kompetens och arbetssätt påverkar tillgängligheten i
mycket större utsträckning än skillnader mellan kommuner i den kommunala
styrningen.
Vidare kommenteras att skolpersonal oftast inte använder beteckningen
funktionshindrade utan istället arbetar med elever i behov av stöd. Ofta löses
dessa behov med små undervisningsgrupper i grundskolan eller IV-programmet i gymnasiet. En fråga i sammanhanget är om sådana särskilda lösningar
som liten grupp och individuellt program leder till svårigheter att på sikt ingå i
en större samhällsgemenskap. Många elever i den lilla gruppen känner sig inte
heller delaktiga i övriga elevers aktiviteter.

Övrigt
I syfte att åstadkomma en ökad tillgänglighet till de nationella proven för
elever med funktionshinder genomför Skolverket en inventering av behovet av
tekniska anpassningar. Teknisk anpassning av proven skall här uppfattas i vid
bemärkelse. De vanligaste anpassningarna är de som lärarna gör i provsituationen och då är hjälp med att läsa, anpassning av gruppstorleken, ”assistans” och
utökad tid de anpassningar som oftast förekommer vid t.ex. matematikproven.
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Skolverket har nyligen fått ett uppdrag att genomföra en kartläggning av
förekomsten av diskriminering i form av trakasserier på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt den kommunala vuxenutbildningen. Vidare skall Skolverket följa upp hur lagen om förbud
mot diskriminering tillämpas i de olika skolformerna samt att genomföra en
inventering av den fysiska tillgängligheten i grund- och gymnasieskolor.
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16. Skolbiblioteken
I grundskoleförordningen finns en hänvisning till bibliotekslagen (1996:1596)
och bestämmelserna om skolbibliotek. Där framgår att kommunerna ansvarar för landets folk- och skolbiblioteksverksamhet och för att det skall finnas
skolbibliotek i grundskolan och gymnasieskolan. Skolbiblioteken skall främja
språkutveckling och stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur.
Verksamheten skall särskilt uppmärksamma behov hos elever med funktionshinder och elever med annat modersmål än svenska.
Begreppet skolbibliotek gestaltas på många sätt. Med skolbibliotek avser
Skolverket en gemensam och ordnad resurs av medier och information som
ställs till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal142.
Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att
stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och övriga utrustning, dels en
funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss service.

Stora variationer i hur kommunerna organiserar skolbiblioteken
Det finns relativt stora variationer i hur kommunerna organiserar skolbiblioteken med hänsyn till kommunens övergripande förutsättningar och skolstrukturen. Små kommuner eller skolor i glesbygd har ofta skolbibliotek som är
integrerade med ett folkbibliotek. För att erbjuda skolbiblioteksservice i alla
skolor är det vanligt att kommuner har en centralt avdelad resurs som ger service till skolor som antingen på grund av det låga elevtalet eller stora avstånd
saknar bibliotek eller ansvarig personal för skolbiblioteksverksamhet. Det kan
i dessa fall vara en bokbuss, distribution av ”bokpaket” eller biblioteksaktiviteter som anordnas för både personal och elever i de skolor där resurserna är
knappa. Sådan service kan också erbjudas förskolor som folkbiblioteken annars
anordnar särskilda barnaktiviteter för i folkbiblioteket.
Folkbibliotek och skolbibliotek hör ofta till skilda kommunala förvaltningar vilket gör att ledning, planering, resursfördelning och personal kräver
medveten samordning för att erbjuda bästa möjliga kvalitet med de resurser
som finns. Skolbibliotekens kostnader och personal är ofta en del av skolans
förvaltning medan folkbiblioteken ofta ingår i en kulturförvaltning eller motsvarande. Inom en skola görs prioriteringar mellan exempelvis skolbibliotekets
inköp av böcker och inköp av andra läromedel som textböcker, undervisningsmateriel och utrustning etc. till ämnesinstitutioner eller klassrum. Även
142) Personalen har utbildning för såväl biblioteksverksamhet som pedagogisk verksamhet.
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kostnader för skolbibliotekspersonal respektive lärarpersonal prioriteras inom
skolans budget.
Det finns också stora variationer i hur materiel och media organiseras
internt på en skola. Ytterligheterna kan sägas vara att allt samlas till en central
resurs respektive att olika ämnesinstitutioner, sektorer, arbetslag eller ”hemrum” etc. har egen referenslitteratur, klassuppsättningar och andra media med
direkt koppling till den undervisning som bedrivs. Biblioteksservice baseras
allt mer på datorstöd vilket gör att även de tekniska lösningarna har betydelse
för hur väl skolbibliotekens verksamhet svarar upp mot målen i bibliotekslagen
och hur skolbiblioteksverksamhet utformas.

Tillgång och kvalitet varierar
Generellt sett har en större andel av landets gymnasieelever tillgång till ett
skolbibliotek jämfört med andelen grundskolelever. Enligt en undersökning
2002143 beräknades endast några få procent av gymnasieeleverna inte ha tillgång till ett bibliotek. Det var framför allt små gymnasieskolor som saknade
en sådan resurs. Motsvarande situation gällde för landets grundskolor, där det
dock finns fler skolenheter med små elevtal, med följd att totalt fler grundskoleelever saknade tillgång till bibliotek med biblioteksservice. Tillgången till
böcker och bibliotek undersöktes också i den internationella undersökningen
PIRLS144 där 10-11-åringarnas läsförmåga bedömdes. Enligt skolledarna hade
över 85 procent av de aktuella eleverna i årskurs 3 eller 4 tillgång till skolbibliotek, vilket var i nivå med genomsnittet i de 35 länderna.
Skolverket har våren 2006 undersökt drygt 2 000 lärares och drygt 1 900
elevers syn på bland annat tillgången till bibliotek och hur dessa används145. Där
svarade totalt drygt 80 procent av lärarna ”ja” på frågan om de har tillgång till
skolbibliotek medan mindre än 10 procent av eleverna uppgav att bibliotek saknades på deras skola. Lärare som undervisade på skolor med fler än 500 elever
uppgav i något högre utsträckning än övriga att de hade tillgång till skolbibliotek. Drygt fyra av fem lärare uppgav att de hade tillgång till ”annat närliggande
bibliotek”. En något lägre andel av lärarna i grundskolans årskurs 1-3 (ca 75%)
svarade att de hade tillgång till ”annat närliggande bibliotek”, något som tyder
på att de arbetade på små skolor längre från en tätort med ett folkbibliotek.
Skolverket har också bedömt tillgången till skolbibliotek i de kommuner
där utbildningsinspektion genomförts under åren 2003 och framåt. I de år
2005 aktuella kommunerna var det endast fyra av de mer än 700 inspekterade
143) Statens kulturråd 82003) Skolbiblioteken 2002. Skolbiblioteken i siffror 2003:3
144) Myndigheten för skolutveckling (2004) Läskompetens i skolår 3 och 4 – en jämförelse mellan
35 länder. Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)
145) Skolverket (2006) Attityder till skolan 2006, preliminärt material
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grundskolorna där kommunerna fick påpekanden om behov av att förbättra
elevernas tillgång till bibliotek. Motsatsen, att skolorna bedömdes ha mycket
god tillgång till bibliotek, gällde för en något större andel, särskilt bland de
gymnasieskolor som inspekterades.
Även om det förekommer att skolbibliotek eller motsvarande service saknas
på vissa, framför allt små skolor, är tillgången således i stort sett tillfredsställande. Då lärarna fick bedöma kvaliteten var också många nöjda. Totalt drygt
60 procent uppgav att de ansåg biblioteket vara en mycket bra eller ganska bra
förutsättning för undervisningen, framför allt gymnasielärare. Men svaren visar
också att det finns utrymme för förbättring. Var femte lärare ansåg biblioteket
mycket eller ganska dåligt som förutsättning för undervisningen.

Eleverna utnyttjar biblioteket i liten utsträckning
I ett antal rapporter från utbildningsinspektionens granskningar under 2005
har inspektörerna lyft fram goda exempel på hur kommuner och skolor satsar på skolbibliotekens pedagogiska funktion. I några kommuner pågick ett
målmedvetet arbete med t.ex. modellbibliotek eller att låta biblioteket få en
aktiv och central plats i övergripande satsningar på språkutveckling, läsning och
undersökande arbetssätt. Men den generella bilden av hur biblioteken används
är något mindre positiv. Enligt Skolverkets enkäter våren 2006 besöker ungefär
en tredjedel av eleverna i grund- och gymnasieskolor skolbiblioteket varje dag
eller minst en gång i veckan för att söka/hitta information eller material till sina
skoluppgifter. Men en större andel, drygt 40 procent, besöker det mindre än
en gång i månaden eller aldrig. Ungefär hälften av eleverna uppgav att de lånar
eller läser böcker och tidningar i skolbiblioteket mindre än en gång per månad
eller aldrig. Anmärkningsvärt utifrån denna undersökning är att något fler gymnasieelever än grundskoleelever uppgav att de utnyttjar skolbiblioteket för att
låna eller läsa böcker eller tidningar mindre än en gång i månaden eller aldrig.
Cirka hälften av eleverna med svensk bakgrund gav detta svar. Enligt eleverna
själva är det vidare relativt sällsynt att utnyttja skolbiblioteket för läxläsning.
Knappt en tredjedel av lärarna använder biblioteket en gång i månaden eller
oftare för att skaffa material till sin undervisning. Detta är vanligare bland
lärare med undervisning i årskurs 1-3 än bland övriga. Mer än hälften av gymnasielärarna gör det mer sällan eller aldrig. En liknande svarsbild visar sig på
enkätfrågan om lärarna besöker biblioteket tillsammans med sina elever, vilket
lärare gör allt mer sällan ju äldre elever de undervisar. Äldre elever använder
biblioteksresurserna på egen hand – då de gör det.
En studie av Skolverket om läromedel i grundskolan146 tyder på att en för146) Skolverket (2006) Läromedlens roll i undervisningen, (dnr 2004:2754)
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klaring till den splittrade bilden kan vara att vissa ämnen eller utbildningsvägar
inte ser skolbiblioteket som en resurs för sina läromedels- och materielbehov
eller inte har arbetssätt som ger anledning att ta i anspråk biblioteksservice.

Inte sällan saknas mål för biblioteksverksamheten
och planering av skolbibliotekens arbete
Olika undersökningar visar att det i stort sett finns tillgång till bibliotek och
skolbibliotek. Kommunernas ambitioner och ambitionsnivå för denna verksamhet varierar dock. Men det är delvis en verksamhet som får leva sitt eget liv,
ganska osynligt i skolans verksamhet som helhet. Enligt bibliotekslagen skall
kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna (2004:1261).
En undersökning våren 2006 av i vilken mån det fanns biblioteksplaner i de
kommuner där utbildningsinspektion genomfördes visade att av ett drygt 30-tal
kommuner, spridda över hela landet och av olika storlek, hade tolv kommuner
en plan för biblioteksverksamheten som helhet eller specifikt för skolbiblioteksverksamheten. I lika många av kommunerna hade ett arbete påbörjats medan
övriga inte alls hade uppmärksammat frågan eller ännu inte kommit igång.
Motsvarande gäller för arbetet på skolor. Det finns exempel på att skolbibliotekarie och lärare gemensamt kommer överens om vissa inslag som skolbiblioteket
ansvarar för, bl.a. ”bibliotekskunskap”, medan andra skolbibliotek är en mer
passiv servicefunktion som kan tas i anspråk då och om det behövs.

16.1 Skolverkets slutsatser och förslag till åtgärder
Studier under de senaste åren bland annat av Statens kulturråd, Skolverket och
Myndigheten för skolutveckling har ökat kunskaperna om såväl tillgången till
skolbibliotek som hur de används i den pedagogiska verksamheten. Myndigheten för skolutveckling har i flera satsningar147 gett stöd till utvecklingsarbete
inom området.
Kunskapsöversikter över forskning148 om skolbibliotekens pedagogiska roll
ger bland annat grund för uppfattningen att biblioteket i skolan har en särskild
potential att höja kvaliteten på elevers lärande, men denna utnyttjas endast i
begränsad omfattning149. Som framgått bekräftas detta i Skolverkets enkätundersökning från våren 2006. Det kan finnas många skäl, exempelvis kvaliteten

147) Bland annat LekaSpråkaLära, SökaSpråkaLära, SMiLe
148) Skolverket (2003) Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt
149) Myndigheten för skolutveckling (2004) Textflytt och sökslump. Informationssökning via
skolbibliotek Skolverket (2003)
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i bokbeståndet eller annan utrustning, i den biblioteksservice som erbjuds eller
i samverkan mellan personalgrupperna. Det kan även handla om den rådande
skolkulturen eller ledningens prioriteringar. Men det kan också vara så att
begreppet skolbibliotek behöver omdefinieras och funktionen som sådan få ett
nytt innehåll.
Det finns få studier av vad och hur elever lär via skolbibliotek och svårigheter att identifiera och beskriva detta. Med ökande tal om informationssamhället och dess krav, behov och möjligheter har studier mer gällt elevers
informationssökning än försök att ta reda på hur eleverna förstår innehållet i
informationen och vad de faktiskt lär sig genom sina självständiga arbetsuppgifter, bl.a. via skolbibliotekens resurser. Vad som dock påpekas är att det är
av stor vikt hur de olika personalgrupperna som kan använda skolbibliotekets
resurser – lärare, bibliotekarier, lärarbibliotekarier, assistenter – lyckas i sitt
samspel med varandra och med eleverna.
Enligt forskare överskuggar den läsfrämjande rollen med fokus på skönlitteratur bibliotekets roll som fakta- och informationscentral. Detta trots att
målen i de senaste läroplanerna lett till fler inslag som temaarbeten, elevernas ”egen forskning”, fördjupnings- och projektarbeten, något som har ökat
behoven av faktaböcker/facklitteratur och andra typer av informationskällor.
En tydlig tendens är att ju äldre eleverna är desto fler användningsområden
förekommer när det gäller bibliotekets resurser. Trots detta tycks inte de äldre
elevernas användning av biblioteket öka utan tvärtom minska.
Med ändrade kommunikationstekniker och möjligheter att nå information
har helt nya möjligheter öppnats för bibliotekens arbetssätt och verksamhet
jämfört med den tid då bibliotek enbart var ”en ordnad samling av böcker”.
Inte minst är behoven hos elever med olika studieinriktningar, med olika
modersmål eller med olika funktionsnedsättningar det som bör ha betydelse för
hur skolbiblioteken – eller en motsvarande funktion – kan och bör fungera.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR
HUVUDMANNA- OCH VERKSAMHETSNIVÅN
• Ett systematiskt kvalitetsarbete inom skolbiblioteksverksamheten
bör utvecklas.
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Huvudmännens åtgärder
för att tillgodose sina behov
av lärarkompetens

17. H
 uvudmännens åtgärder
för att tillgodose sina behov
av lärarkompetens
Enligt Skolverkets lärarprognos150 behövs under perioden 2005-2009 följande
årliga examination av lärare
Förskola
4 300
Förskoleklass och fritidshem
800
Grundskolenivå
3 400
Gymnasienivå
3 200
Prognosen bygger på antagandena att andelen pedagogiskt högskoleutbildade i
förskolan höjs till 60 procent och att alla lärare i grund- och gymnasieskolan är
behöriga 2014.
Enligt Skolverkets lärarprognos överstiger examinationsbehovet av lärare
för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år kraftigt den
beräknade examinationen av lärare för tidigare år perioden 2005-2009. Om
åtgärder inte vidtas blir det fortsatt brist på förskollärare. Det totala behovet
av förskollärare och barnskötare i förskolan beräknas öka från 76 200 hösten
2004 till 93 900 år 2009. Den kraftiga uppgången de närmaste åren är en följd
dels av ökat antal barn i befolkningen och dels en följd av att personaltätheten
antagits bli kvar på den förhöjda nivå som är en effekt av det särskilda statsbidraget. Enligt Högskoleverkets enkätundersökning ville många blivande lärare
hellre arbeta i grundskolan än i förskolan. Mer än 70 procent av de som var
inriktade mot tidigare år (d v s förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år) i lärarutbildningen ville i första hand arbeta inom grundskolan.
Behovet av lärare i grundskolan väntas minska från 100 600 hösten 2004
till 92 000 år 2009. Efter några år ökar behovet igen. Antalet lärare i gymnasieskolan ökade kraftigt till 36 100 hösten 2005. Behovet av gymnasielärare
beräknas fortsätta öka fram till år 2008 (till 38 500), då antalet 16-18-åringar
är som högst. Därefter vänder utvecklingen.
Den beräknade examinationen för grundskolans senare år och gymnasieskolan sammantaget ligger under perioden 2005-2009 mycket nära examinationsbehovet. Men den förväntade fördelningen på lärarinriktning överensstämmer
150) Skolverket (2006) Lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning. 2006 års prognos över
behov av och tillgång på lärare perioden 2005-2019, (dnr 2006:1865)
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inte med behovet. Det är stor risk att det utbildas för få lärare i yrkesämnen
och i praktisk-estetiska151 ämnen och att det utbildas fler än det behövs för
undervisning inom övriga ämnen.
Behoven av lärare varierar regionalt både inom och mellan kommuner. När
det är brist på lärare med en viss inriktning på ett ställe kan det vara överskott
på ett annat ställe.
Obehöriga lärare har inte ersatts av behöriga i den takt som Skolverket förväntat. 2005 fanns ca 37 000 lärare utan pedagogisk högskoleexamen.
Ca 9 000 av dessa lärare var tillsvidareanställda. Ett skäl till att det i förhållande till Skolverkets prognoser funnits en övertalighet av lärare är att kommunerna inte anställt lärare med pedagogisk högskoleutbildning i den omfattning
som antagits i prognoserna. Uppgifter som ger ett perspektiv på övertaligheten
av lärare är att arbetslösheten för övriga akademiker är 4,3 procent och för
lärare endast 1,7 procent och att arbetslösheten har ökat i alla akademikergrupper. I t ex Sydkorea och Finland är skillnaden mellan antalet examinerade
och praktiserande lärare betydligt större.
Enligt resultatet från en enkät 2006 till Skolverkets kommunala referensgrupp och en intervju med gruppen varierar tillgången på behöriga lärare.
Många kommuner upplever brist fr a på högskoleutbildade förskollärare,
spansklärare i grundskolans årskurs 7-9, yrkeslärare i gymnasieskolan och
specialpedagoger/speciallärare. Många kommuner upplever att nyutexaminerade lärare har bristande kompetens när det gäller läs- och skrivinlärning.
Kommuner har rapporterat att det är påtagligt svårare att rekrytera lärare till
mindre attraktiva enheter och till kommuners ytterområden. Närheten till en
lärarutbildning underlättar rekrytering.

Höjd förskollärarlön och kompetensutveckling
för att möta bristen på förskollärare
I Skolverkets enkätundersökning 2005152 angav hälften av kommunerna
ett ökat personalbehov i förskolan för. Regionala variationer förekommer.
T ex hade alla kommuner i Stockholms län haft svårt att rekrytera personal
till förskolan medan ingen av de svarande kommunerna i Blekinge hade haft
sådana svårigheter.
Kommunerna vidtar en rad olika åtgärder för att tillgodose behovet av
lärarkompetens. Åtgärder som flera kommuner enligt Skolverkets kommunala
referensgrupp nu vidtar är att höja förskollärarnas löner och att erbjuda 1-7
151) Praktisk-estetiska ämnen omfattar musik, bild, slöjd, idrott och hälsa samt hem- och
konsumentkunskap
152) Skolverket (2006) Lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning. 2006 års prognos över
behov av och tillgång på lärare perioden 2005-2019, (dnr 2006:1865)
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lärare kompetensutveckling så att dessa lärare kan användas flexibelt i förskolan respektive i grundskolan. Lund rapporterar att man börjar få lärare med
kombinerad utbildning för grundskola/förskola som sökande till tjänster inom
förskolan. Mängden och arten av åtgärder för att tillgodose behovet av lärarkompetens varierar mellan kommunerna.
Skolverkets undersökning 2005 visade att endast 25 procent av de svarande
kommunerna hade personalförsörjningsprogram för förskola, fritidshem och
grundskolans tidigare år. De program som fanns hade olika tidshorisont.
Drygt hälften av kommunerna hade en planering för år 2010. Många kommuner hade en kort planeringshorisont. Ungefär hälften av kommunerna som
hade personalförsörjningsprogram hade måltal för hur stor del av personalen
som skall ha pedagogisk högskoleutbildning 2010. Samtliga kommuner med
personalförsörjningsprogram bedömde dock att andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning skulle komma att öka inom samtliga verksamheter till
år 2010. En bedömning som gjordes var att andelen skulle öka mest i förskolan och i fritidshemmen.
De i särklass högst prioriterade åtgärderna för att tillgodose lärarkompetens
både på kort och lång sikt var annonser, satsning på verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen (VFU) och insatser för att behålla befintlig personal. Den fjärde högst rankade åtgärden var deltagande i jobbmässor. Tämligen
många kommuner bedömde att jobbmässor inte var en verkningsfull åtgärd.
En åtgärd som markant hade ökat i betydelse var annan typ av marknadsföring
av yrket.153
En enkät hösten 2006 till Skolverkets kommunala referensgrupp bekräftar
resultaten att kommunerna arbetar på olika sätt för att tillgodose behovet av
lärarkompetens. Det förekommer att en rad olika åtgärder; samma ingångslön
för samma utbildningslängd (förskollärare och 1-7 lärare), förbättrade rekryteringsverktyg, marknadsföring av kommunen som en attraktiv arbetsgivare på
högskolor och mässor, partnerskolor till högskolorna och centrala utbildningar
i rekrytering för stadens chefer.
Andra kommuner har lyft fram endast någon eller några att tillgodose
behovet av lärarkompetens. Som en åtgärd nämns att målet är att VFUn ska
vara så bra att de studerande vill börja arbeta hos kommunen.

153) Skolverket (2005) Kommunernas personalförsörjningsprogram för lärare till förskola, fritidshem,
förskoleklass och grundskolans tidigare år. Rapport till regeringen, (dnr 2005:1169)
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17.1 Skolverkets slutsatser och förslag till åtgärder
Ökade ingångslöner för nyanställda har varit ett konkurrensmedel mellan
kommunerna när tillgången på lärare varit mindre än behovet. Annonsering
har av kommunerna bedömts som den viktigast och mest verkningsfulla åtgärden. Mängden utannonserade lärartjänster totalt för årets första fem månader
ökade mellan 2004 och 2005 från ca 15 600 till 16 300. Mest ökade annonseringen efter lärare i förskola och fritidshem.154
Den verksamhetsförlagda utbildningen är viktig både som ett led i lärarutbildningen och som ett rekryteringsverktyg för kommunerna. VFU har av
kommunerna rangordnats näst högst efter annonser som en verkningsfull
rekryteringsåtgärd. VFUns roll i rekryteringen har stärkts betydligt under
de senaste åren. Många kommuners tidigare svaga engagemang för detta
utbildningsinslag hade ofta sin grund i att de inte ansåg sig få ekonomiskt
godtagbara villkor för sitt deltagande. I takt med att man insett betydelsen av
VFU för den egna rekryteringen av lärare har engagePmanget ökat. Skolverket
bedömer utvecklingen som mycket positiv eftersom VFUn kan vara ett viktigt
verktyg för att nå en samstämmighet mellan kommunernas behov av lärare och
de lärarstuderandes val av inriktning.
Endast 18 kommuner uppgav 2005 att de såg utbildning av personal som
saknar pedagogisk högskoleutbildning eller har annan utbildning än den som
efterfrågas som en rekryteringsåtgärd. Det förekommer samarbetsprojekt med
distansutbildning mellan lärarutbildning och kommuner i bl a Västra Götalands län där behovet av förskollärare är stort. Även i regionen kring Malmö
har det varit stor brist på förskollärare. En utbildning i samarbete med Malmö
stad har bedrivits för att bredda arbetslösa grundskollärares kompetens till
att omfatta även förskolan. Efter avslutad utbildning har de varit garanterade
heltidsanställning som förskollärare i kommunen. Även andra kommuner har
erbjudit grundskolelärare utbildning för arbete i förskolan. Intresset för denna
utbildning har dock från lärarhåll varit begränsat.
Det är stor risk att det kommer att utbildas för få gymnasielärare i yrkesämnen och i praktiskestetiska ämnen och att det utbildas fler än det behövs för
undervisningen inom andra ämnen i gymnasieskolan.

154) Skolverket (2005) Kommunernas personalförsörjningsprogram för lärare till förskola, fritidshem,
förskoleklass och grundskolans tidigare år. Rapport till regeringen, (dnr 2005:1169)
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SKOLVERKETS ÅTGÄRDER
• Med hänsyn till den obalans som finns i behovet av olika lärarkategorier och
mellan olika regioner kan det vara lämpligt med en översyn av redovisningsgrupperna i de kommande prognoserna.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR
HUVUDMANNA- OCH VERKSAMHETSNIVÅN
• Personalförsörjningsprogram på kort och lång sikt som omfattar rekryteringsåtgärder behöver utvecklas.
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Kommuners kvalitetsarbete
och kvalitetsredovisning

18. K
 ommuners kvalitetsarbete
och kvalitetsredovisning
Utifrån skollagen och läroplanerna har kommunerna och verksamhetsnivån
ett ansvar för att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen och utveckla kvaliteten. Sedan år 1997 finns krav på att årligen upprätta en kvalitetsredovisning
(1997:702). Den ändring (2005:609) som genomfördes i augusti 2005 innebär bl.a. att kommunens kvalitetsredovisning förutom skolformerna också skall
omfatta kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt
innehålla uppgifter om förutsättningar, arbetet i verksamheten och bedömning
av utbildningens måluppfyllelse.
Skolverket har alltsedan 2001 granskat kommunernas kvalitetsredovisningar
och rapporterat till regeringen, senast i Skolverkets lägesbedömning 2005.

18.1 Förekomst av kvalitetsredovisning
Av landets 290 kommuner har 275 kommuner inkommit till Skolverket med
en skriftlig kvalitetsredovisning avseende kalenderåret 2005.155 I föregående
års granskning hade 271 kommuner inkommit med en redovisning för 2004.
I likhet med tidigare granskningar är det framför allt de mindre kommunerna
som inte har upprättat en kvalitetsredovisning.
Tabell 18.1 Antal och andel kommuner som upprättat kvalitetsredovisningar
för 2005 fördelade på kommungrupper.

Kommungrupp

Antal
kommuner
2005

Storstäder

Antal kommuner
som upprättat
KR för 2005

Andel KR
för 2005, %

3

3

100

Förortskommuner

38

37

97

Större städer

27

26

96

Pendlingskommuner

41

39

95

Glesbygdskommuner

39

35

90

Varuproducerande kommuner

40

39

98

Övriga, > 25 000 inv.

34

34

100

Övriga, 12 500–25 000 inv

37

35

95

31

27

87

290

275

95

Övriga, < 12 500 inv.
Totalt

155) Avser kvalitetsredovisningar som skickats in före den 10 september 2006
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Hälften av de kommuner som inte upprättat en redovisning för 2005 hade
inte heller upprättat någon för 2004. Flertalet av de kommuner som saknar
redovisning har även varit föremål för Skolverkets utbildningsinspektion och
vissa har då fått krav att upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning, men trots
detta saknar de nu en aktuell redovisning. Flertalet av de kommuner som inte
har skickat in en skriftlig kvalitetsredovisning för kalenderåret 2005 har inte
kunnat nås för att få svar på om det finns en sådan eller inte. De kommuner
som hört av sig har som orsak angett att hög arbetsbelastning, sjukdom eller
införande av nya system för kvalitetsarbete/uppföljning lett till att kommunen
inte kunnat upprätta en redovisning.
Tabell 18.2 Antal och andel kommuner som upprättat kvalitetsredovisningar
för 2005, 2004 och 2001, efter befolkningsmängd.
Antal
kommuner
2005

Antal kommuner som
upprättat KR
för 2005

Andel kommuner som
upprättat KR
för 2005, %

Andel kommuner som
upprättat KR
för 2004, %

Andel kommuner som
upprättat KR
för 2001, %

0–9 999

74

66

89

89

93

10 000–19 999

97

92

95

92

96

20 000–49 999

76

76

100

100

99

50 000–

43

41

95

93

100

290

275

95

93

97

Antal invånare

Totalt

Inspektionen har visat att det i flera av de mindre kommunerna saknas nyckelpersoner som utvecklingsledare, kvalitetsledare eller motsvarande befattningshavare. Detta kan vara en av orsakerna till att de mindre kommunerna inte i
lika hög grad upprättat en kommunal kvalitetsredovisning.

Tonvikt på grundskola
En fördjupad granskning har genomförts av ett slumpmässigt urval av kommuner. Av 90 granskade redovisningar är det få som omfattar samtliga verksamhets- och skolformer som kommunen bedriver. I en del fall saknas redovisning helt för vissa verksamhets- eller skolformer, i andra finns enbart några
nyckeltal för vissa av dem.
I likhet med granskningen som gjordes år 2005 av 2004 års kvalitetsredovisningar är det framförallt grundskolan, förskolan och gymnasieskolan som
finns med. Vuxenutbildningen redovisas i drygt hälften. Särvux, gymnasie
särskolan, skolbarnsomsorgen, förskoleklassen och svenskundervisning för
invandrare (sfi) ingår ofta inte alls. Att obligatoriska särskolan redovisas tydligt
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av knappt hälften av kommunerna kan bl.a. bero på att vissa kommuner valt
att integrera elever i grundskolan och att de då anser att denna skolform ingår i
redovisningen för grundskolan. Även om viss hänsyn tas till antalet elever som
omfattas av verksamhets- eller skolformerna ökar inte andelen kommuner som
redovisat samtliga verksamhetsformer.
Diagram 18.1 Kommuners kvalitetsredovisning. Andel kommuner som i sin
kvalitetsredovisning redovisat de verksamhetsformer kommunen
bedriver, per verksamhetsform (%)156
100

Ej redovisat
Tveksam
redovisning

80

OK redovisning
60

40

20

0

Förskola

Skolbarns

F-klass Grundsk Obl sär

Gy

Gysär

Komvux Särvux

Sfi

Skolbarnsomsorgen omnämns på något sätt i drygt åtta av tio kvalitetsredovisningar men oftast enbart genom nyckeltal i form av barngruppernas storlek
m.m. Skolbarnsomsorgens måluppfyllelse i förhållande till mål och kvalitet så
som de framgår i skollagen och i Skolverkets allmänna råd för skolbarnsomsorgen redovisas dock mycket sällan. Skolverket påtalar också i utbildningsinspektionen att uppföljning, utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen i
framförallt skolbarnsomsorgen bör utvecklas.
Närmare nio av tio kvalitetsredovisningar nämner eller innehåller avsnitt
om förskoleklassen. I de fall förskoleklassen nämns ingår den oftast i redovisningen av grundskolan. Det är dock endast ett fåtal kommuner som redovisar
förskoleklassen på ett tydligt sätt och värderar och bedömer dess verksamhet.
I två tredjedelar av de granskade redovisningarna nämns den obligatoriska
156) I diagrammet ingår endast verksamhets- och skolformer med minst 3 elever/deltagare i
kommunen. Även om endast verksamhetsformer med 10 eller fler elever tas med förändras inte
diagrammet nämnvärt. Med ”tveksam redovisning” avses redovisningar där verksamhetsformen
nämns, men där verksamheten inte värderas eller bedöms av kommunen.
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särskolan. Knappt hälften av redovisningarna innehåller en redovisning och
bedömning av särskolans måluppfyllelse. Ofta nämns skolformen inledningsvis
och några nyckeltal ger viss information. Knappt tre av tio kommuner redogör
på ett tydligt sätt för gymnasiesärskolans kvalitet, i tre av tio redovisningar är
det svårt att utläsa om den berörs eller inte. Särvux är den verksamhetsform
som redovisas minst frekvent. Endast två av tio kommuner som bedriver särvux-utbildning har kvalitetsredovisat verksamheten.
I likhet med föregående år har endast en tredjedel av kommunerna redovisat
sin sfi-verksamhet i kvalitetsredovisningen. I de fall där sfi behandlas är redovisningarna ofta knapphändiga.

18.2 Redovisningarnas innehåll
Betydligt färre uppfyller förordningens krav
Urvalet av kvalitetsredovisningar har granskats med utgångspunkt från förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning med ändring (2005:609). Följande
kriterier har använts vid granskningen:
- Kommunen har upprättat en skriftlig kvalitetsredovisning.
- Kvalitetsredovisningen var upprättad senast 1 maj 2006.
- Kvalitetsredovisningen avser år 2005.
- Alla verksamhetsformer som kommunen bedriver redovisas.
- Redovisningen innehåller förutsättningar och arbetet i verksamheten.
- Redovisningen innehåller en bedömning av måluppfyllelse.
- Redovisningen innehåller de åtgärder som kommunen avser att vidta.
Andelen kvalitetsredovisningar som uppfyller förordningens krav har minskat
radikalt. Endast 12 procent av kommunernas kvalitetsredovisningar som avser
kalenderåret 2005 bedöms uppfylla förordningens krav jämfört med 74 procent 2004 och 62 procent 2001. Den främsta anledningen till denna försämring är att de nya bestämmelserna ändrades så sent som den 15 augusti 2005
och att kraven då skärptes betydligt på vad en kvalitetsredovisning skall innehålla. Bl.a. skall samtliga verksamhetsformer redovisas och den skall innehålla
vissa uppgifter. Skolverket har gett ut allmänna råd för kvalitetsredovisningar
men dessa har inte kunnat nyttjas av kommunerna eftersom de publicerades
först efter den 1 maj 2006. Flera kommuner har inte uppmärksammat ändringar i förordningen utan hänvisat till tidigare bestämmelser.
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Tabell 18.3 Andel kvalitetsredovisningar, KR, som uppfyller förordningens
krav fördelade efter kommunernas invånarantal.

Antal
kommuner
i urvalet

Andel KR i
urvalet 2005
som uppfyller
förordningens
krav, %

Andel KR i
urvalet 2004
som uppfyllde
förordningens
krav, %

Andel KR
2001 som
uppfyllde
kraven, %

0–9 999

20

20

57

45

10 000–19 999

25

12

69

66

20 000–49 999

29

7

83

64

50 000–

16

13

88

79

Totalt

90

12

74

62

Antal invånare

I tidigare granskningar har det varit framförallt de mindre kommunerna
som haft svårigheter att upprätta kvalitetsredovisningar som uppfyller förord
ningens krav. I årets omgång tycks det snarare vara det motsatta. Knappt tre
av tio kvalitetsredovisningar brister i ett eller två avseenden, en av tio brister i
tre avseenden och hälften i fler än fyra avseenden.
De vanligaste bristerna i kvalitetsredovisningarna är att de inte redovisar
samtliga verksamhets- och skolformer som kommunen bedriver. Framförallt
är det kommunens bedömning av måluppfyllelsen för samtliga verksamheter
och vilka åtgärder som kommunen avser att vidta som inte tas upp i redovisningen. Då det gäller kriteriet att kommunens redovisning skall vara upprättad senast den 1 maj har drygt var tionde upprättat den för sent.
Tabell 18.4 Andel kvalitetsredovisningar i urvalet osm inte uppfyller följande krav.
Kriterier

Andel brister, %

En skriftlig kvalitetsredovisning

10

Upprättad senast 1 maj

12

Avser föregående kalenderår

2

Alla verksamhetsformer redovisas

49

Redovisning av förutsättningar för samtliga verksamhetsformer

53

Redovisning av arbetet i verksamheten för samtliga verksamhetsformer

59

Bedömning av måluppfyllelsen för samtliga verksamhetsformer

66

Redovisning av åtgärder som kommun avser att vidta

60

Om man bortser från kravet att redovisningen skall omfatta samtliga verksamhetsformer ökar andelen redovisningar som uppfyller kraven till knappt 40 procent.

208

SKOLVERKETS LÄGESBEDÖMNING 2006

Olika struktur och innehåll
Innehållet i de 90 kvalitetsredovisningarna har också analyserats utifrån följande aspekter:
- Vilka typer av nationella mål som behandlas.
- Om det ingår jämförelser med föregående års kvalitetsredovisning.
- Om kommunen analyserar resultaten utifrån förutsättningarna.
- Om kommunen beskriver verksamhetens måluppfyllelse i förhållande till
nationella mål.
- Om det framgår hur resultaten har samlats in, bearbetats och sammanställts.
- Om det finns en sammanvägd analys av förutsättningar, arbetet i verksamheten och måluppfyllelsen.
- Om de åtgärder som avses vidtas är kopplade till de resultat som redovisas
och bedömning av måluppfyllelse.
Kommunernas kvalitetsredovisningar bygger i stor utsträckning på en struktur
som utgår från ett antal prioriterade mål. Målen kan dels vara av mer över
gripande karaktär och ta sin utgångspunkt i läroplanernas målområden såsom
Kunskaper/Utveckling och lärande och Normer och värden med underliggande målbeskrivningar, dels behandla enskilda aspekter. Målen är ofta kopplade till elevers kunskapsresultat. Detta innebär att de verksamhetsformer där
sådana mål inte är relevanta inte heller redovisas. I de fall där redovisningarna
innehåller enbart ett fåtal mål av enskilda aspekter är det svårt att få en helhetsbild av kvaliteten i kommunens verksamhet i förhållande till uppdraget.
Flera av de granskade redovisningarna tar sin utgångspunkt i de mål som
kommunen angett i sin skolplan. I vissa fall är de kommunala målen inte av
nationell karaktär utan mer lokalt inriktade och i vissa fall lokalt bearbetade
nationella mål.
I knappt en tredjedel av redovisningarna framgår att verksamheten tagit sin
utgångspunkt från förutsättningarna, det vill säga arbetet har anpassats utifrån
de rådande omständigheterna. I flertalet övriga redovisningar finns enbart
en redogörelse för förutsättningar utan analys, bedömning och strategi. Ofta
kännetecknas dessa redovisningar av att enbart innehålla nyckeltal såsom antal
personal, barn, elever och kostnader m.m. Överlag syns sällan ett resonemang
om kommunens demografiska struktur och utveckling och dess konsekvenser
för verksamheternas sätt att arbeta.
Samtliga redovisningar beskriver resultat, men de gör det i olika omfattning.
De kommuner som enbart redovisar ett fåtal nationella mål beskriver också
enbart resultat avseende dessa mål. Detta medför att läsaren inte får en helhetsbild av verksamhetens kvalitet. Resultat från nationella prov och betyg redovisas ofta i en tabell utan analys och bedömning. Analyserna av betygsresultat är
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ofta begränsade till ämnena engelska, matematik och svenska och skillnader i
resultat mellan flickor och pojkar belyses mycket sällan. Hur resultaten samlats
in framgår dock i de flesta fall tydligt.
I knappt hälften av redovisningarna finns en tillbakablick till föregående års
kvalitetsredovisning och dess åtgärder samt resultat. I övriga redovisningar syns
inte vad resultatet blev av de åtgärder som kommunen avsåg att vidta under
föregående år. Endast ett fåtal redovisningar innehåller en samlad bedömning,
det vill säga en redovisning av huruvida förutsättningarna och arbetet i verksamheten påverkat måluppfyllelsen.
Knappt hälften av de granskade redovisningarna bedöms ha adekvata åtgärder, så till vida att de åtgärder som redovisas också har en tydlig koppling mellan förutsättningar, resultat och åtgärd och att det är åtgärder som kommunen
som huvudman avser att vidta.

Huvudmannaperspektivet inte framträdande
En aspekt som särskilt granskats är om kvalitetsredovisningen har ett huvudmannaperspektiv, dvs. att kommunen beskriver de övergripande förutsättningarna för kommunens olika verksamhets- och skolformer, arbetet som kommunen som huvudman har genomfört, särskilt med styrning och ledning av
verksamheterna, kommunens bedömning av måluppfyllelsen som helhet samt
de åtgärder som kommunen avser att vidta för ökad måluppfyllelse.
Tabell 18.5 Atal och andel av kvalitetsredovisningarna, KR, som har ett huvud
mannaperspektiv fördelade efter kommunernas invånarantal.

Antal
kommuner
i urvalet

Andel KR
i urvalet
2005 som till
övervägande
del har ett
huvudmannaperspektiv, %

Andel KR i
urvalet 2005
som till viss
del har ett
huvudmannaperspektiv, %

Andel KR i
urvalet 2005
som inte
har ett
huvudmannaperspektiv, %

0–9 999

20

30

40

10

10 000–19 999

25

24

60

16

20 000–49 999

29

17

66

17

50 000–

16

19

81

0

Totalt

90

22

66

12

Antal invånare

Granskningen visar att av 90 granskade redovisningar bedöms 20 ha ett huvudmannaperspektiv. I detta avseende har situationen förbättrats jämfört med
föregående år. Det är inga stora skillnader mellan större och mindre kommuner.
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Cirka hälften av de 90 granskande kvalitetsredovisningarna har på något
sätt varit föremål för behandling i politisk nämnd. Endast ett fåtal har blivit
behandlade i kommunstyrelsen eller kommunfulläktige. Ungefär var tionde
upprättar fler än en ”kommunal” redovisning, det vill säga de upprättar en för
varje politisk ansvarsnämnd.

18.3 Kommuners kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet på kommunnivå behöver stärkas
Huvudmannen skall skapa förutsättningar för verksamheterna att kunna nå
de nationella målen och avgör vilka resurser som tilldelas dem. Kommunernas
förvaltningsledningar har en viktig roll i det ständiga kvalitets- och förbättringsarbete som behöver bedrivas för att barn, elever och vuxenstuderande
skall nå de kunskaper, den utveckling och det lärande som finns fastlagt i
måldokumenten. Varje huvudman har därför ett ansvar för att se till att det
finns väl fungerande system för att styra mot uppsatta mål. Att arbeta mot de
nationella målen kräver en kontinuerlig uppföljning och utvärdering.
Enligt Skolverkets utbildningsinspektion använder politiker verksamheternas
kvalitetsredovisningar för att informera sig om resultat och måluppfyllelse.
Enligt politiker utgör kvalitetsredovisningarna underlag för diskussioner med
rektorerna om framtida förändringar och prioriteringar och fungerar som
informationsmaterial inför besök i verksamheterna.
I de kommuner som inspekterats i Skolverkets utbildningsinspektion 2005
har dock bedömningarna varit att det systematiska kvalitetsarbetet på kommunnivå behöver förstärkas i en stor del av de besökta kommunerna. Förvaltningsledningarna har inte tillräcklig kännedom om verksamheternas och
skolornas kvalitetsarbete. Aktuella kvalitetsredovisningar som motsvarar förordningens krav saknas i många kommuner. Drygt hälften av de inspekterade
kommunerna bedöms ha ett systematiskt och fungerande kvalitetsarbete.
Enligt inspektionen kan långt ifrån alla kommuner redovisa en systematisk
uppföljning och analys av de samlade kunskapsresultaten i de olika skolformerna som de ansvarar för. Särskilt bristfällig är redovisningen av kunskapsutvecklingen i de lägre årskurserna.
Det underlag som kommunerna främst använder sig av för att kvalitetsredovisa förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och skolverksamheten är
enheternas kvalitetsredovisningar, framförallt gäller det de mindre kommunerna. I många fall använder sig kommunerna av s.k. attitydundersökningar/
brukarundersökningar riktade till elever och föräldrar men även till lärare. Det
finns också flera exempel på att kommunerna anger en kommande inriktning
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på kommunens redovisningar från att vara ”skolnivåinriktade” till att bli mer
övergripande med ett kommunperspektiv. I flertalet av de granskade kommunala kvalitetsredovisningarna finns även en beskrivning av hur huvudmannens
uppföljnings- och utvärderingsarbete går till.

18.4 Skolverkets slutsatser och förslag till åtgärder
Skillnaderna i kvalitetsredovisningarnas innehåll och struktur är fortfarande
stora. Det är tydligt att kraven på en redovisning av all kommunalt bedriven
verksamhet inte fått genomslag. Framförallt gäller det målformuleringar och
bedömning av måluppfyllelsen inom skolbarnsomsorgen och förskoleklassen
men även skolformer som särskolan och vuxenutbildning saknar tydliga redovisningar. En förklaring till att vissa verksamhetsformer som sällan redovisas
och bedöms enligt förordningens krav kan vara att de inte upplevs ha tydliga
nationella mål.
I likhet med föregående års granskning saknas i flertalet av redovisningarna
en samlad analys av den verksamhet som kommunen bedriver och en bedömning om den uppfyller kraven på och målen om en likvärdig skola. I och med
att flera verksamhets- och skolformer saknas i kvalitetsredovisningarna kan den
inte heller användas som information för intressenter. Genom att utgå från
respektive verksamhets- och skolform skulle kvalitetsredovisningarna ge en
betydligt bättre information om kvaliteten i hela den verksamhet som kommunen bedriver. Syftet med kvalitetsredovisningen är ju att få en bild av kvaliteten i respektive verksamhetsform men även att få en samlad bild av kvaliteten
av hela kommunens verksamhet.
Det är viktigt att kommunen värderar och bedömer skolverksamheten utifrån övergripande krav och mål om tillgång till och likvärdig utbildning. 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. Inspektionen pekar på att det systematiska
kvalitetsarbetet på kommunnivå behöver utvecklas. I kommunernas kvalitetsredovisningar saknas till stor del redovisningar av hur kommunen bedriver
kvalitetsarbetet.
Vid granskningen av kommunernas kvalitetsredovisningar från år 2005 har
Skolverket tagit hänsyn till att förordningen ändrats under året. Ändringen
innebar att från den 15 augusti 2005 omfattas inte bara skolverksamheten
utan också förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen av förordningens
krav. Kommunerna hade kort tid för att anpassa datainsamling och utvärdering, utbilda sin personal m.m. för att svara upp mot kraven. Kommunerna
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hade också behov av att särskilt stödja förskolor och fritidshem så att de kan
utveckla nödvändig kompetens och rutiner för sina redovisningar. Det är
därför inte förvånande att många kvalitetsredovisningar inte bedömts motsvara de nya kraven. Även om få redovisningar uppfyller förordningens krav
har det ändå skett en utveckling av innehållet i kvalitetsredovisningar men det
är fortfarande långt kvar till att de innehåller alla de delar som förordningen
föreskriver.
Skolverket har i juni 2006 gett ut allmänna råd för kvalitetsredovisning.
Under hösten 2006 genomför Myndigheten för skolutveckling i samarbete med
Skolverket konferenser i hela landet för att förbättra kunskaperna om förändringarna och om de allmänna råden. Myndigheten för skolutveckling genomför
också andra insatser för att kvalitetsredovisningen skall utvecklas till och även
uppfattas som ett bra verktyg i den interna styrningen. Samtidigt fortsätter
Skolverket vid utbildningsinspektion att uppmärksamma den lokala styrningen
och kommer i det sammanhanget att ha anledning att återkomma till kvalitetsredovisning som ett styrinstrument i ett mer övergripande perspektiv.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR
HUVUDMANNA- OCH VERKSAMHETSNIVÅN
• Kommunerna bör i högre grad värdera och bedöma den verksamhet som
kommunen bedriver utifrån övergripande nationella krav och mål om tillgång till och likvärdig utbildning.
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