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Skolsystemet i olika länder

Land: Frankrike
Befolkning, kostnader och resultat m.m.
Frankrike har ca 63 miljoner invånare (inkl. utomeuropeiska territorier). Paris har
ca 2.2 milj. invånare. Födelsetalen är 2 barn per kvinna, beräknad livslängd drygt 80
år. Elevantalen är följaktligen höga. År 2003 fanns i förskolan ca 2.6, i primärskolan
3.9, i lägre sekundärskolan 3.2 och i högre sekundärskolan nästan 2.4 miljoner
barn/elever. Minst 90 procent av befolkningen 3-17 år omfattades av utbildningssystemet (2003).
År 2003 utgjorde utbildning 6.3 procent av BNP (OECD genomsnitt 5.9, Sverige
6.7) År 2005 hade andelen ökat till 6.9. Kostnaden per elev/studerande år 2005 var
drygt 6 970 euros, mer än dubbelt så hög per elev i utbildning på högre sekundärnivå (gymnasieutbildning) jämfört med en elev i primärskolan.
Läsåret har 35 veckor, indelas i tre terminer. Lärarna har undervisningsskyldighet
räknat som timmar per läsår. Lärare i sekundärutbildning har betydligt lägre undervisningstid än de i primärskolan (inklusive förskolan, l´école maternelle).
70 procent av en årskull genomgår en högre sekundärutbildning men endast 62 %
klarar sin baccalauréat. Omkring 50 procent går vidare till en högre utbildning men
endast ca 40 % avslutar en sådan med en examen/ett diplom.
Frankrike får relativt låga värden i UNICEF:s undersökning om Children´s wellbeing då det gäller området utbildning. En relativt stor andel av 15-19-åringarna (ca
14 %) var varken i utbildning eller i arbete år 2003. 15-åringarna hade ungefär genomsnittligt resultat i PISA 2003. En mycket stor andel av 15-åringarna hade i en
undersökning 2000 låga förväntningar på sina framtida arbetsuppgifter. Skillnaden
mellan andelen kvinnor och män 25-64 år som är anställda var, år 2004, relativt stor
(64 resp. 77 %, OECD medeltal 63 respektive 82 %). Ungdomsarbetslösheten är
hög: över 20 procent, men sjunkande. I hela befolkningen är arbetslösheten ca 8,5
efter att ha legat betydligt högre (drygt 10 % år 2005)
Styrning, administration, genomförande
Frankrike har till stor del behållit den administrativa organisation som gällt sedan
revolutionen 1789. Även om reformer de senaste åren syftat till – och i vissa delar
förverkligat – en viss decentralisering av beslut från statlig till lokal nivå styrs verksamheten i hög grad centralt av ett starkt statligt organ, Ministeriet för utbildning,
högre undervisning och forskning, och dess regionala organisation, 30 académies. En
académie har administrativa och ledande/styrande uppgifter samt huvudansvar för
inspektionen som i praktiken ”är” eller ”har hand om” alla statens styrmedel via
lärarkåren.
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Utbildningen finns i skolor för vilka en annan administrativ indelning gäller: förskolor och primärskolor finns i de 36 000 kommunerna. De senare åren i den obligatoriska utbildningen (den lägre sekundärutbildningen) erbjuds i collèges som organiseras och drivs av 100 départements. Den högre sekundärutbildningen organiseras
och drivs av 22 régions. Högskolor och universitet har ingen territoriell indelning.
De har stor autonomi men finansieras och lyder under vissa statliga bestämmelser.
Varje académie har stort inflytande över utbildningens organisation, lärarrekrytering
och kvalitetssäkring i skolorna. De för ut de statliga bestämmelserna och ser till att
lärarna implementerar dem. Det finns en tydlig uppdelning av ansvar för ”det materiella” (byggnader, läromedel, viss personal) respektive för ”det pedagogiska”,
dvs. lärarna, undervisningen och examinationerna. Det förra ligger på kommunerna
(förskola och primärutbildning), departementen (lägre sekundärutbildning) eller
större regioner (högre sekundärutbildning).
Kommunerna, departementen och regionerna svarar för en mindre del av totalkostnaderna för utbildningen (byggnader, materiel och vissa servicefunktioner) och
kommunerna dessutom för verksamheten för 0-3-åringarna. Totalt svarar staten för
ca två tredjedelar av alla kostnader men en allt större andel ligger på kommunerna/departementen, det gäller främst primärnivån (1980 var denna andel 14% mot
21 % 2005). Medborgarna betalar skatt till alla fyra nivåerna (stat, region, departement, kommun). Dessutom betalar företag en särskild skatt till de företag som tar
ansvar för yrkesutbildning/lärlingsutbildning.
Kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering, inspektion
En stor del av personalen i les académies är inspektörer. Där finns flera olika inspektionsfunktioner:
l´inspection de l´éducation nationale (IGEN, IA-IPR)
l´inspection générale de l´administration de l´éducation nationale et de la recherché (IGAENR)
- l´inspection générale des bibliotèques (IGB).
IGEN-inspektörer svarar för inspektion av lärarna i olika skolformer (IGEN: primär-, yrkes-, lärlingsutbildning; IA-IPR: ämneslärarna i collèges och lycées). Det finns
fler än 3 000 inspektörer.
-

En inspektör besöker en lärare i genomsnitt en gång under en 5-årsperiod. Inspektören är då en dag på den aktuella skolan och följer läraren och skriver en rapport.
Inspektionsavdelningen går nu så sakteliga över till ”whole-school evaluation” men
än så länge utvärderar man endast ca 100 skolor per år på detta nya sätt. Genom
förändringar de senaste åren har inspektörerna t.ex. utbildats i utvärderingsmetod
och för detta vidare till lärarna i de fortbildningsinsatser som académies svarar för.
Det finns också en särskild avdelning för inspektion inom utbildningsministeriet
som svarar för sammanfattande rapporter om tillståndet och kvaliteten enligt rapportering från académies (ungefär motsvarande rapporter från Ofsted i England).
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Inom den avdelning inom utbildningsministeriet som ansvarar för läroplaner och
andra bestämmelser m.m. för hela utbildningssystemet (DGESCO) finns också en
enhet, Direction de l´évaluation, de la prospective et de la performance, som ansvarar för nationell statistik, nationella diagnostiska material, nationella utvärderingar
och internationella utvärderingar. Därifrån kommer bl.a. årligen L´état de l´école,
en sammanfattning av tillståndet i skolan, ungefär motsvarande Skolverkets beskrivande data eller Lägesbedömningar).
Sedan 2005 finns en lag som säger att alla skolor i sin arbetsplan ska ange och bedöma elevernas och skolans resultat. DEPP har angett indikatorer för skolornas
uppföljning på primär- och sekundärnivåerna. Indikatorerna ger möjlighet att jämföra skolornas resultat på lokal, departemental, regional och nationell nivå. På ministeriets webb (www.education.gouv.fr) kan man gå in och hämta uppgifter på dessa
indikatorer om en speciell skola. Detta gäller även gymnasieutbildningen och både
offentliga och privata skolor. Indikatorerna har en ”value-added” inriktning, dvs.
innehåller uppgifter om de aktuella elevernas bakgrund och förutsättningar vid början av studierna. De indikatorer man lyfter fram är t.ex. andel som klarat baccalauréat, hur många som påbörjat sin baccalauréat i respektive årskurs, hur många som
lämnar skolan med en baccalauréat, etc.
Offentliga och privata skolor
Cirka 15 procent av eleverna går i primärskolor och ca 20 procent av eleverna i
sekundärskolor går i skolor med privata huvudmän. De privata skolorna kan vara
av två slag. De flesta har ett kontrakt med staten som innebär att de får statsbidrag
som täcker undervisningskostnaderna och ibland också driftskostnaderna. Skolorna
ska i och med det svara upp mot nationella krav och mål. Det finns också helt privat finansierade skolor.
Förskoleverksamheten
Det som motsvarar förskoleverksamheten i Sverige finns i två verksamhets/skolformer i Frankrike. Barn vistas i s k ”barnkrubbor” (crèches) från 3 månader
fram till 2- eller 3-årsåldern då de går över till förskolan (l´école maternelle). Les crèches
är kommunernas ansvar, l´école maternelle tillhör det statliga ansvarsområdet, ses som
utbildning och administreras av utbildningsministeriet och dess académies (även om
kommunerna svarar för administration, drift och vissa kostnader). Förskolorna kan
vara både offentliga och privata. De offentliga är avgiftsfria, tydligt skolförberedande och omfattar 26 timmar i veckan.
För daghemmen finns ingen nationell läroplan som styr innehållet utan varje chef
har stort självständigt ansvar och kommunerna bestämmer tillgång och standards
genom de ekonomiska ramarna. Det finns inte bara kommunala utan också företag,
privata personer, kooperativ m.m. som erbjuder sådan verksamhet.
Trots att förskolan, l´école maternelle, inte är obligatorisk deltar numera i praktiken
alla barn från 3 (ibland 2) års ålder. Den reformeras sedan år 2002. Den senaste
lagen gäller en rätt för alla barn från tre års ålder att gå i förskola som finns i närhe-
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ten av där de bor om föräldrarna önskar det. Prioritet till förskolan gäller också för
tvååringar som bor i socialt ofördelaktiga områden.
De områden som gäller för lärandet är språklig, social, motorisk och sinnenas utveckling, kreativitet, lek samt att upptäcka omvärlden. De övergripande riktlinjerna
för arbetet och pedagogiken presenteras på följande sätt: ”Fri lek, aktivitet, erfarenhet och utforskande gör det möjligt för barnet att finna sina egna vägar i det tidiga
lärandet. Lek, barnets metod för att relatera till omvärlden, ger erfarenheter som
har att göra med sinnen, motorik, känsla och intellektuella förmågor, osv. dvs. i
princip samma synsätt som präglar den svenska läroplanen för förskolan…” Muntliga språkfärdigheter har prioritet. Målen är också uttryckta på liknande sätt som i
den svenska läroplanen men visar även på skillnader i synsätt, t.ex.
Förmågor som ska ha uppnåtts vid slutet av förskolan:
Berätta (descriptive language skills):
Barnet ska kunna
Tydligt återberätta en händelse han/hon upplevt
Förstå en berättelse som är lämplig för åldern och visa detta genom att återberätta innehållet med egna ord
- Berätta eller sjunga minst tio barnvisor eller fingerlekar och ha lärt sig minst tio
sånger eller poem per år.
Skriva:
-

Veta vad en gatuskylt, en affisch, en tidning, en bok, en anteckningsbok, en
datorskärm används till
- Skriva sitt eget förnamn med stora bokstäver
- Rita ett föremål eller en person, verklig eller påhittad
Upptäcka alfabetet
-

-

kunna namnet på bokstäverna i alfabetet
säga var orden är i en mening då läraren läser den, etc.
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Den obligatoriska utbildningen
Den 10-åriga obligatoriska utbildningen börjar vid 6 års ålder. Utbildning är avgiftsfri i det offentliga skolväsendet till 18 års ålder.
Primärutbildningen i l´école élémentaire är 5-årig med två cykler: grundläggande (två
år) och fördjupande (tre år). Eleverna kan gå i en cykel längre eller kortare tid efter
behov (det är vanligt att barn går om årskurser). Undervisningen omfattar 26 timmars undervisning per vecka. I den läroplan som gäller från år 2006 beskrivs utbildningen under den första cykeln inte inom ämnen utan ”domäner”: att bemästra
språk och det franska språket; att leva tillsammans; matematik; att upptäcka världen; främmande språk; skapande, fysisk och sportslig utbildning. Under andra
cykeln uppdelas domänerna i ämnen för vilka det finns närmare beskrivningar och
mål: historia, geografi, naturorientering, samhällsorientering osv. Nationella timplaner anger minsta undervisningstid per vecka, totalt per läsår ska skolorna erbjuda
minst 845 timmar.
Vid 11 års ålder fortsätter eleverna till den lägre sekundärutbildningen, le collège, som
har fyra årskurser. Sista årskursen kallas cycle d´orientation då eleverna dels ges möjlighet att fullfölja och klara av de obligatoriska ämnena och nå ett fullständigt betyg,
dels orientera sig inför valet till fortsatta studier, bl.a. orientera sig om yrken. De
senaste åren har man också infört en möjlighet att från 14 år delta i en mer praktiskt inriktad utbildning med arbetsplatsförläggning.
De ämnen som ingår i denna skolform är franska, historia och geografi, moderna
språk, konst, antikens språk, naturvetenskaplig och teknisk bildning, medborgarskapsutbildning, fysisk och sportslig bildning, IT-kunskaper. Nationella mål för
lärandet uttrycks som kunskaper och kompetenser som eleverna ska ha nått vid
slutet av collège, till exempel i ämnet franska då det gäller t.ex. att uttrycka sig muntligt:
delta i en diskussion för att visa en åsikt och bemöta eventuella invändningar; ge en
kort exposé i ett angivet sammanhang; läsa högt eller berätta en text på tydligt sätt.
Andra områden i ämnet franska är: uttrycka sig skriftligt; läsa självständigt/på egen hand;
ha känsla för litterära texters särdrag; dokumentera sitt arbete och sitt lärande. För vart och
ett av dessa områden anges närmare vad det innebär i fråga om elevprestationer/förmågor. Det finns i franska också mål inom områdena grammatik, ordkunskap
och ortografi, vart och ett ganska detaljerat beskrivet (men betydligt mindre detaljerat
än i tidigare kursplaner/programmes).
Den högre sekundärutbildningen
Det finns tre typer av gymnasieutbildningar:
-

voie générale som är 3-årig och leder till en allmän baccalauréat/studentexamen
voie technologique som också är 3-årig och leder till en teknisk/teknologisk baccalauréat
voie professionnelle som är 2-årig och har två huvudvägar: studievägar som leder
till
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o en examen kallad certificat d´aptitude professionnelle (CAP), en examen
som kan ha ungefär 250 olika inriktningar, inklusive t.ex. jordbruk,
o en brevet d´études professionnelles (BEP) som i sin tur efter två års ytterligare studier leder till en baccalauréat professionnel, en yrkesstudentexamen som kan ca 50 olika inriktningar/specialiseringar.
Elever som går i det allmänna lycée har möjlighet att välja olika studievägar, filières,
de två sista åren med inriktning mot samhällsvetenskapligt/ekonomiskt, det litterära eller det naturvetenskapliga området. I de teknologiska lycée finns sju varianter. I
båda finns kärnämnena franska, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, språk,
historia, idrott. I de yrkesinriktade skolorna ingår både ”allmän utbildning” (kärnämnen) och praktiska och teoretiska delar i yrkesämnen, inklusive företagsförlagda
perioder. Slutbetygen/diplomen får eleverna efter att ha visat kunskaper och färdigheter motsvarande vad som bestämts av den statliga skoladministrationen (utbildningsministeriet och dess académies) tillsammans med den berörda sektorn inom
näringslivet. De 2-åriga utbildningarna syftar till att göra eleverna redo för anställning. Yrkesutbildningen är sedan ganska länge inget attraktivt val, ca en tredjedel av
en årskull väljer sådan. Därför försöker man hitta nya vägar och få fler att välja
sådan utbildning eftersom många som följer de mer teoretiska studievägarna inte
fullföljer den eller inte klarar en baccalauréat.
Ett inslag i förändringarna är att från år 2005 kallas vissa skolor ”yrkesgymnasier”
(lycées des métiers). De ska ge utbildning som är mer tydligt inriktad mot vissa yrkesområden/motsvarande och ha en högre kvalitet jämfört med de ”vanliga” yrkesskolorna genom ett aktivt partnerskap med företag eller organisationer som bl.a.
ska erbjuda arbetsplatsutbildningen. Utbildningen ska vara mer individuellt upplagd
är de ”vanliga” yrkesutbildningarna och göra den deltagande mer ”anställningsbar”.
Både unga och vuxna ska kunna delta.
Lärlingsutbildningen
I Frankrike finns över 1 200 särskilda utbildningscentra som svarar för lärlingsutbildning. För att börja i en lärlingsutbildning måste man vara mellan 16 och 25 år,
dvs. eleven har avslutat den obligatoriska utbildningen. Lärlingen och företaget har
ett kontrakt på mellan 6 månader och 3 år, beroende på vilken examen han/hon
vill nå. Utbildningen betraktas som delad mellan företaget och utbildningscentrat.
Den senare utbildningen omfattar ett minimiantal undervisningstimmar, olika för
de diplom utbildningen syftar till (de s k CAP eller BEP eller högre yrkeskvalifikation). Utbildningen i centrat syftar till att eleven ska nå kunskaper motsvarande de
som elever i yrkesskolorna deltar i: franska, matematik, bild, idrott, samhälls- och
arbetslivsorientering, karaktärsämnesteori. Lärlingsutbildningen kan leda till examina på alla nivåer inom den formella yrkesutbildningen, inom jordbruk, detaljhandel,
byggnation, gatu-/väghållning, hotell/turism, fordonssektorn, el-sektorn, med flera.
Ansvarig för den företagsförlagda delen ligger hos en handledare (maitre
d´apprentissage). Lärlingen får lön från företaget under den arbetsplatsförlagda delen
och även andra elevsociala förmåner som studerande.
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Från 2006 finns en ny form av lärlingsutbildning som kan väljas av 14-16-åringar.
Den vänder sig till ungdomar som vill ha en mer praktisk utbildning, som har en
särskild åtgärdsplan eller som har specialundervisning. Den är ett frivilligt valalternativ. Utbildningen har två inslag, dels en introduktionsutbildning som genomförs i
en yrkesskola eller ett lärlingsutbildningscenter, dels en del med praktik på arbetsplats eller i ett lärlingsutbildningscenter. Det finns alltid en ansvarig lärare/motsvarande som följer elevens utbildning. Eleven kan alltid återgå till ”vanlig”
skolgång och eleven har en ”portfolio”, en betygsbok, så att utbildningen kan meritvärderas och valideras.
Kunskapsbedömning, betyg, examina och examination
Uppföljningen och utvärderingen/bedömningen av elevernas kunskaps- och sociala
utveckling är mycket ”tät”. Eleverna betygssätts och får omdömen av lärarna kontinuerligt och ofta, genom hela utbildningssystemet. Från 2005 ska man i den obligatoriska utbildningen upprätta åtgärdsprogram så snart man bedömer att eleven
riskerar att inte nå målen. Bestämmelserna och syftet med denna liknar de som
gäller i Sverige.
I den obligatoriska utbildningen skiljer skolorna mellan olika externa prov: de som
är diagnostiska, som ges i början av ett läsår/en cykel som ska hjälpa lärare och elev
att planera undervisningen, och de som är examensprov. Bedömningen baseras på
både muntliga och skriftliga prestationer. Lärarna sätter betyg (note) på t.ex. hemläxor, uppsatser och presentationer under terminerna. Omdömena ges på en skala
1-20 och skrivs in i en kontaktbok som skickas till föräldrarna för underskrift. Omdömena ger underlag för terminsbetyg. De är i sin tur underlag för bedömningen i
examen. För att betraktas som godkända resultat måste omdömena i genomsnitt
vara mellan 10 och 20. Resultaten både från skriftliga slutprov och lärarens kontinuerliga bedömningar/betyg leder till ett slutbetyg från den obligatoriska skolan
(collège). De ämnen som prövas i slutproven är franska, matematik och historiageografi-samhällskunskap. Det är summativa prov. Ansvarig för examinationerna
på en viss skola är en statlig inspektör i regionen. Varje elev har en ”huvudlärare”
som, liksom studierådgivaren, träffar föräldrarna regelbundet.
Uppgifter i examensprov utarbetas alltså externt men rättas av lärarna men lärarna
”byter” elevsvaren mellan skolor för att bedömningarna ska bli rättvisare. Diskussionen om rättvisa finns i Frankrike såväl som i andra länder och man diskuterar
hur nuvarande situation ska kunna bli bättre.
Le baccalauréat, studentexamen, avslutar studierna i högre sekundärutbildning (le
lycée). Den omfattar både skriftliga, muntliga och ”praktiska” prov. Det finns obligatoriska och valbara prov, de senare beroende av elevens studieinriktning. Det finns
noggranna bestämmelser om vad som ska ingå i de olika studieinriktningarna och
hur meriterna beräknas. Bedömningsskalan är genomgående 0-20. Eleverna börjar
genomgå proven redan i näst sista årskursen. De måste ha klarat skriftliga prov och
ha ett medelbetyg på avklarade delar som är minst 10 för att gå upp i en slutexamination. Denna är muntlig och görs inför en ”jury”, dvs. externa examinatorer. Des-
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sa är lärare i de olika skolor som ingår i akademin och föreslås som lämpliga för
uppgiften. De utses av chefen vid akademin (le recteur). Kandidaterna (gymnasieeleverna) anmäler sig till examination vid den akademi som skolan tillhör. Betyg i
denna examen är assez bien (ganska bra), bien (bra), très bien (mycket bra). Examen
från den tekniska inriktningen inom lycée omfattar sju prov, fyra ”allmänna” ämnen
och tre yrkesämnen.
För att erhålla ett Certificat d´aptitude professionelle (CAP) eller ett Brevet d´études professionelles (BEP), slutbetygen från yrkesutbildning på sekundärnivån, krävs att eleverna blir godkända i slutprov och/eller prov under utbildningens gång. Examen för
CAP omfattar tre prov i allmänna ämnen (franska; historia-geografi; matematiknaturvetenskap) samt i tre eller fyra karaktärsämnen på studievägen. Examen för
BEP omfattar högst åtta ämnen varav två eller tre yrkesämnen. Motsvarande gäller
för lärlingar. Tid för examensproven beslutas av chefen vid académie men proven
utarbetas mer decentraliserat än de för baccalauréat.
Tjänstemän vid ministeriet påtalade f ö att det finns problem med baccalauréat på så
sätt att det numera i praktiken inte räcker som merit för alla utbildningar utan det
krävs ofta andra meriter, t.ex. propedeutiska år eller annan ”extra” utbildning om
man vill ta sig in på attraktiv eftergymnasial utbildning. Det kan alltså vara så att
utbildningen i lycée och examinas utformning egentligen inte håller måttet.
Lärarutbildningen
Lärarutbildningen omfattar (minst) först tre eller fyra års ämnesstudier, därefter
studier under ett förberedande år, en tillträdesexamen vid en lärarhögskola och
därefter ytterligare ett års studier med både teoretiska och praktiska delar. Därefter
anställs man av en académie med placering vid viss skola. Om en lärare sedan vill
byta till en annan skola får han/hon ansöka om det hos den egna académien. Omplaceringen sköts av inspektörerna.
Lärare i förskolan har samma utbildning som klasslärarna i primärskolan. Lärarna
har olika lång grundutbildning (licencié och agrégé).
I januari 2006 var 1.3 miljoner personer anställda av utbildningsministeriet varav
1.135 miljoner i de offentliga och ca 150 000 i de privata skolorna med kontrakt.
Cirka 80 procent av denna personal vara lärare.
En stor reform håller på att genomföras som innebär att lärarhögskolorna förs till
universiteten. De kallas nu instituts universitaires de formation des maitres. Nationella
bestämmelser kom så sent som januari 2007 där bl.a. framgår vilka krav som ställs
på utbildningarna i fråga om vad de studerande ska uppnå. Det är tio kompetenser
som utbildningen ska leda till, bl.a. att ”handla som tjänsteman i staten och på etiskt
och ansvarsfullt sätt; organisera arbetet i klasserna; arbeta i lärargrupp; samarbeta
med föräldrar; utvärdera elevernas kunskaper etc. Ett relativt omfattande dokument
beskriver närmare vad som avses med de kortfattat formulerade kompetenserna.
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Tertiär utbildning
Förutom statliga universitet finns även många privata universitet. Till de senare
räknas les grandes écoles, prestigeskolor till vilka det bl.a. krävs särskilda förberedande
studier och goda resultat på tillträdesprov. Vissa skolor på högre sekundärnivå erbjuder sådan förberedande utbildning. Examina håller på att anpassas till kandidat-,
magister, doktorsnivåerna. Till universiteten finns även knutna t.ex. tekniska institut
och yrkesinstitut som är yrkeshögskolor och som leder till bestämda diplom och
kvalifikationer.
Mer om det franska systemet

Sammanställning - beslutsbefogenheter
Typ av beslut

Beslutande

att bestämma ekonomi, organisation, administration av
skolväsendet

På övergripande nationell nivå: utbildningsministeriet med dess
regionala organ: les académies Kommunerna, departementen och
regionerna svarar för byggnader, materiel och ”dag-för dag- drift”
och administration. Kommunerna svarar helt för daghemmen för
barn 0-3 år.

att bestämma i personalfrågor Staten via les académies för i princip all undervisande personal.
som t.ex. tillsättning och anställning (av olika kategorier
personal, t.ex. chefer, lärare,
annan personal), arbetsvillkor,
karriär, lön, kompetensutveckling m.m
att bestämma om läroplan,
kursplaner, annat regelverk
som har med mål, innehåll,
metodik att göra

Utbildningsministeriet, efter behandling av parlamentets två delar
(nationalförsamlingen och senaten) och presidenten.

att svara för nationell utvärde- Utbildningsministeriet, dels en särskild avdelning, DEPP, dels av
ring av kvaliteten och resulta- de regionala utbildningsinspektionsorganisationerna och en central
ten i skolväsendet som helhet; inspektionsavdelning inom ministeriet. Det finns även ett högsta
förekomst av lokal utvärderåd för utbildning (Haut conseil de l´évaluation) knutet till ministeriet.
ring/självvärdering
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Typ av beslut

Beslutande
Sedan 2005 finns en lag som säger att alla skolor i sin arbetsplan ska
ange och bedöma elevernas och skolans resultat. DEPP har angett
indikatorer för skolornas uppföljning på primär- och sekundärnivåerna. Indikatorerna ger möjlighet att jämföra skolornas resultat på
lokal, departemental, regional och nationell nivå. På ministeriets
webb (www.education.gouv.fr) kan man gå in och hämta uppgifter
på dessa indikatorer om en speciell skola.

att svara för utvärdering av
Lärarna som individer eller kollektiv sätter betyg. Skala 0-20 där
elevernas kunskapsutveckling, man i genomsnitt måste ha över 10 för att anses ha godkänt resulnationella prov och utarbeta
tat. Omfattande examinationssystem med externa examinatorer och
sådana
särskild betygsskala på de både muntliga och skriftliga proven.
Ansvar för att utarbeta examensproven och för den muntliga studentexaminationen ligger på académies och dess inspektörer.
Ministeriet utger också diagnostiska prov som ska användas vid
början av en cykel och årskurs i den obligatoriska utbildningen.
att svara för tillsyn/inspektion/kontroll i
fråga om hur regelverket följs
och kvaliteten upprätthålls i
enskilda skolor;

Inspektionen är en del av utbildningsministeriet, flertalet inspektörer finns i de regionala académies. Det finns flera olika inspektionsfunktioner:
- l´inspection de l´éducation nationale (IEN, IGEN, IA-IPR)
- l´inspection générale de l´administration de l´éducation nationale
et de la recherché (IGAENR)
- l´inspection générale des bibliotèques (IGB).
IGEN svarar för inspektion av lärarna i olika skolformer (IGEN:
primär-, yrkes-, lärlingsutbildning, IA-IPR: ämneslärarna i collèges
och lycées). Det finns fler än 3 000 inspektörer. Det förekommer
också inspektion som genomförs av den centrala avdelningen.
Sammanfattande rapporter från académies lämnas till ministeriet som
också svarar för vissa andra nationella utvärderingar.
Genom förändringar de senaste åren har inspektörerna t.ex. utbildats i utvärderingsmetod och för detta vidare till lärare via fortbildningsinsatser som académies svarar för.

att svara för revil´inspection générale de l´administration de l´éducation nationale et
sion/motsvarande ekonomisk de la recherché (IGAENR)
uppföljning;
Dessutom finns kommunala ekonomiska uppföljningar/revisioner.
att svara för stöd till utveckling av skolväsendets och
undervisningens kvalitet (utvecklingsprojekt, ”stimulansbidrag”);

Utbildningsministeriet, i huvudsak via inspektörerna. Inspektörerna
svarar också för t.ex. läroplansimplementering i samband med
reformer.
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Typ av beslut

Beslutande

att bekosta och besluta om
medel för forskning, att genomföra forskningsprojekt

DEPP inom utbildningsministeriet svarar för viss forskning/utvärdering.

att granska läromedel

Inspektörerna följer upp vilka läromedel lärare använder men lärarna måste inte välja från en godkänd ”lista”. Vid ändringar i måldokument tar ministeriet kontakt med läroboksförlag för att se till så
att de uppfattar intentionerna och man diskuterar frågor som gäller
utformningen. Det har alltid setts som betydelsefullt att ansvaret för
val av läromedel ligger hos lärarna.

att utbilda lärare

Staten via universitet och lärarhögskolor (école normale). Lärarhögskolorna reformeras för närvarande så att utbildningen förs till
universiteten för att höja kvaliteten och nivån på ämnesutbildningen. Samtidigt finns ett måldkument som ska styra upp alla lärarutbildningar (le bulletin officiel de la formation des maitres) Tycks vara en
svår process.

att förklara lärare behöriga till
anställning/behöriga att undervisa

Staten via les académies.

