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1. Inledning
Syftet med lägesbedömningen är att ge regeringen ett samlat faktabaserat
underlag för beslut om utbildningspolitiska åtgärder samt att stimulera till
åtgärder som leder till förbättring av verksamhetens kvalitet och resultat hos
skolhuvudmän och verksamheter.
I denna rapport redovisar Skolverket, på uppdrag av regeringen, en samlad
bedömning av utvecklingen inom respektive skolform inom det offentliga
skolväsendet och motsvarande fristående skolor samt förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg. I uppdraget ligger att redovisa en bedömning av utvecklingen på såväl nationell som lokal nivå och en fördjupad analys av de områden
som verket bedömer vara särskilt angelägna med hänsyn till utvecklingen och
behoven inom sektorn. I redovisningen ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas.
Skolverket ska peka på utvecklingsområden som kan kräva statliga insatser och
därvid även redogöra för vilka åtgärder verket avser vidta inom sitt ansvarsområde med anledning av den fördjupade analysen.
Skolverket har i Lägesbedömningen 2009 valt att presentera fördjupade
verksamhetsövergripande analyser av fördelning av statliga utvecklingsmedel,
lärarkompetens och kompetensutveckling för lärare samt IT i skolan.
Lägesbedömningen bygger på Skolverkets aktuella uppföljningsinformation
och utvärderingar samt resultat från viss aktuell forskning och andra aktörers
studier och undersökningar.
För mer detaljerad statistik om utvecklingen och beskrivning av verksamhetsformerna hänvisar vi till publikationen Beskrivande data och till statistik
och uppgifter som finns på www.skolverket.se och som successivt uppdateras.
En kortversion av lägesbedömningen med fokus på utvecklingsområden och
lärande exempel kommer att riktas till huvudmän och verksamheter.
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2.	Sammanfattande bedömning
och utvecklingsområden
Skolverket gör årligen, på uppdrag av regeringen, en beskrivning och analys av
läget i svensk förskola, skola och vuxenutbildning. Skolverket vill i årets lägesbedömning särskilt uppmärksamma följande.
Allt sämre resultat i grundskolan – orsaker kartlagda

Skolverket har under flera år kunnat konstatera att resultaten i grundskolan
inte utvecklas i rätt riktning. Internationella studier visar att svenska elevers
resultat ligger på en genomsnittlig nivå eller över i förhållande till andra deltagande länder. Utvecklingstrenden är dock genomgående negativ. Resultaten
i matematik och naturvetenskap har försämrats markant sedan mitten av
1990-talet. Försämringen handlar om elevers faktiska kunskaper, men också
om att Sverige tappar mark i jämförelse med t.ex. OECD- och EU-länder. När
det gäller läsförståelse är resultaten fortfarande bra men mot bakgrund av att
Sverige ofta tillhört de absolut bäst presterande länderna anser Skolverket att
försvagningen bör tas på allvar. Den negativa trenden gäller både flickornas
och pojkarnas kunskapsutveckling. Både de mest svagpresterande och de allra
högst presterande eleverna har en negativ kunskapsutveckling.
Skolverket har nyligen publicerat en rapport som beskriver orsaker till att
svenska grundskoleelevers resultat försämrats. Det är en bred kunskapsöversikt
som belyser samhällsförändringar, reformer, resurser och arbetet i skolorna,
från tidigt 1990-tal fram till idag. I den stora mängd forskning som analyserats
framträder fyra faktorer som tillsammans har påverkat elevernas skolresultat
negativt.
Segregeringen – har ökat

I början av 1990-talet infördes det fria skolvalet, bland annat blev det möjligt
att starta fristående skolor. Samtidigt har boendesegregationen ökat. Sammantaget har det lett till att det blivit vanligare att elever med likartad bakgrund
samlas på samma skola. Det har också inneburit att resultatskillnaderna mellan
skolor och elevgrupper har ökat och att föräldrarnas utbildningsnivå har fått
större betydelse för resultatet. Den ökade segregeringen har varit negativ för
kunskapsutvecklingen. Positiva kamrateffekter som är viktiga för i synnerhet
lågpresterande elever förloras och lärarnas förväntningar på elevers prestationer
anpassas till elevernas tidigare prestationer.
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Decentralisering – ett systemskifte

Det svenska skolsystemet har förändrats från att vara ett av västvärldens mest
centraliserade system till ett av de mest avreglerade systemen. En av avsikterna
med decentraliseringen var att kommunerna med sin kunskap om lokala
behov bättre skulle kunna fördela resurserna för att göra skolan mer likvärdig.
Men idag ser vi att skolor ofta kompenseras blygsamt för socioekonomiska
faktorer. Inte ens i de mest segregerade kommunerna tilldelas skolor alltid
extraresurser för att förbättra möjligheterna för ökad måluppfyllelse.
Differentiering – särlösningar allt vanligare

Huvudprincipen enligt grundskoleförordningen är att grundskolan ska
organiseras integrerat. Men utvecklingen har gått i riktning mot särskiljande
lösningar. Det har blivit allt vanligare med till exempel särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av stöd. Elever delas också in i olika grupper
efter kunskapsnivå. Forskning visar att sådana lösningar generellt inte påverkar elevernas resultat i positiv riktning. Ofta uppstår stigmatiserande effekter
och elevens självbild och motivation påverkas negativt. I segregerade grupper
påverkas elevernas resultat även av kamrateffekter och lärarnas lägre förväntningar. Samma mekanismer som verkar segregerande på skolnivå framträder
alltså här på gruppnivå.
Individualisering – en förändrad lärarroll

Under 1990-talet infördes nya läroplaner och kursplaner utan direkta anvisningar om innehåll och metoder i undervisningen. Tanken var att lärarna
skulle få mer utrymme att forma undervisningen efter elevernas olika förutsättningar och behov. Men resultatet har snarast blivit standardisering i form
av mer arbete på egen hand och mindre lärarledd undervisning i helklass. Individualisering i denna bemärkelse påverkar elevernas resultat negativt och gör
också att stödet hemifrån blir allt viktigare.
Förklaringar till försämrade resultat i
matematik och naturorienterande ämnen

Forskare har på Skolverkets uppdrag gjort fördjupade ämnesdidaktiska analyser av de internationella studierna som rör matematik och naturorienterande
ämnen. När det gäller matematikresultaten visar dessa analyser att elever
under de tidiga åren i grundskolan övar in felaktiga strategier och fortsätter att
använda dessa strategier, vilka befästs alltmer under skolåren. Inom de natur
orienterande ämnena visar analyserna att undervisningen i de tidigare åren inte
motsvarar de krav som ställs i kursplanerna i första hand beroende på bristande
kompetens hos lärarna att undervisa i de naturorienterande ämnena.
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Resultatutvecklingen i gymnasieskolan

Underlagen för att bedöma resultatutvecklingen i gymnasieskolan är knapphändiga, eftersom det enbart har genomförts ett begränsat antal internationella studier som rör gymnasieskolan. I december 2009 kommer emellertid
resultaten från TIMSS Advanced att presenteras som belyser elevers kunskaper
i avancerad matematik och fysik i naturvetenskaps- och teknikprogrammet.
Högskoleverkets studie av förkunskaper och krav i högre utbildning visar att
studenternas förkunskaper, enligt högskolelärare, har förändrats under de senaste åren. Den största förändringen är, enligt högskolelärarna, att skillnaderna
i kunskaper och förmågor mellan hög- och lågpresterande studenter har ökat
och att gruppen med otillräckliga kunskaper har blivit större. Exempel på försämringar i förkunskaperna, enligt högskolelärarna, är förmågan att uttrycka
sig skriftligt, matematikkunskaper, kunskaper i engelska samt bristande ambition och motivation. Positiva förändringar som lärarna i studien lyfter fram är
att studenter i allmänhet har blivit bättre på muntligt framförande, samarbete
och att hantera datorer.
Större skillnader mellan skolor och kommuner

Även om svensk utbildning utifrån ett internationellt perspektiv kan beskrivas
som relativt likvärdig så har skillnaderna mellan skolor och mellan olika elevgrupper ökat när det gäller elevernas resultat. Stöd från hemmet har fått större
betydelse för elevernas möjligheter att nå bra resultat eftersom skolan generellt
sett blivit sämre på att kompensera för elevers sociala bakgrund och olika förutsättningar.
Det finns vidare stora variationer mellan kommuner när det gäller t.ex.
kostnader för skolan, andelen lärare med lärarbehörighet och lärartäthet. Skolverket kan konstatera att det också finns skillnader i hur olika kommuner och
fristående huvudmän utnyttjar statliga utvecklingsmedel för ökad måluppfyllelse. 18 kommuner har exempelvis inte sökt statsbidrag för lärarfortbildningen inom Lärarlyftet varken 2007, 2008 eller 2009. 38 kommuner sökte inte
statsbidrag för lärarfortbildning våren 2009. Flera av dessa kommuner har inte
heller tagit del av andra statliga utvecklingsmedel som fördelades under perioden 1 oktober 2008–30 september 2009. De fristående skolhuvudmännen har
i mycket lägre utsträckning än kommunala huvudmän tagit del av de statliga
satsningarna
En förklaring till skillnaderna i utnyttjandet av de statliga utvecklingsmedlen är att statsbidragen till sin karaktär är olika. Vissa är avsedda att nå alla
kommuner och fristående huvudmän, medan andra vänder sig till ett urval.
En annan möjlig förklaring till att vissa kommuner eller fristående skolor väljer
att inte delta i statliga satsningarna är organisationernas mottagarkapacitet.
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I mindre kommuner är ofta den centrala administrationen liten, vilket kan
påverka deras möjlighet att söka bidrag från staten. Detsamma gäller för flera
av de fristående skolhuvudmännen. Ytterligare en förklaring, som har framkommit i samtal med kommuner inom Lärarlyftet, är att en del kommuner
väljer att inte delta i statliga satsningar på grund av krav på medfinansiering.
Skolverket har också fått signaler om att det på vissa håll finns en ”projektträngsel” i skolorna. Det pågår flera nationella och lokala satsningar samtidigt
och huvudmän och skolor måste därför prioritera deltagandet.
Skolverket kommer under 2010 att genomföra en fördjupad analys kring
varför vissa kommuner och fristående skolor väljer att inte delta i statliga utvecklingsinsatser.
Omfattande reformer i grund- och gymnasieskolan

Skolan står inför omfattande reformer kommande år. I grundskolan utarbetas
nya tydligare måldokument, nationella prov har införts i årskurs 3 och omfattar fler ämnen än tidigare i årskurs 9. Skriftliga omdömen har nyligen införts.
Gymnasieskolan kommer att genomgå genomgripande förändringar när det
gäller bl.a. programmens innehåll och struktur. Yrkesprogram och högskoleförberedande program införs, som kommer att ha olika behörighetsregler. D
 agens
kärnämnen ersätts av gymnasiegemensamma ämnen, som ska kunna variera i
omfattning mellan olika program. Gymnasial lärlingsutbildning inrättas inom
yrkesprogrammen. I syfte att stärka samarbetet mellan gymnasieskolan och
arbetslivet kommer nationella programråd för varje nationellt yrkesprogram
att inrättas. Skolverket arbetar på regeringens uppdrag med genomförandet av
dessa reformer.
Skolverket har på uppdrag av regeringen föreslagit förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan. Syftet är att nyttja förskolans potential bättre
genom att förstärka förskolans pedagogiska arbete och i högre utsträckning ge
tidig pedagogisk stimulans för barns språkliga och matematiska utveckling.
Förslaget bereds nu i regeringskansliet.
Vidare har regeringen för avsikt att under våren 2010 lämna en proposition
om en ny skollag. Den nya skollagen, som berör alla skolformer, förväntas
kunna träda i kraft 1 juli 2011.
Som framgår är det stora förändringar på gång inom skolväsendet och
förskolan. Detta sker samtidigt som kommuner och andra huvudmän har att
hantera större strukturfrågor som följer av den ekonomiska lågkonjunkturen
och fluktuerande elevunderlag. För att reformerna ska få förväntad effekt krävs
det omfattande satsningar och ett tydligt fokus på implementeringen av re
formerna både på nationell och lokal nivå de närmaste åren.
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Stort intresse för yrkesutbildningar

Det pågår flera initiativ inom EU för att utveckla yrkesutbildningen i medlemsländerna. Arbetet pågår huvudsakligen inom ramen för arbetsprogrammet Utbildning 2010. Målet är att medlemsländernas utbildningssystem ska
förbättra sin kvalitet och effektivitet, tillgänglighet för alla samt öppenheten
mot omvärlden. Samarbetet syftar också till att modernisera och förstärka utbildningssystemen bland annat genom att utveckla referensramar för validering
som ska förbättra den internationella rörligheten.
I syfte att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning genomförs
i Sverige med början 2009 en särskild satsning på yrkesinriktad kommunal
vuxenutbildning. Målgruppen är vuxna som saknar gymnasieutbildning e ller
har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det är också
möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och
skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning.
Intresset för regeringens satsning på yrkesvux har varit stort. 270 kommuner
ansökte om drygt 1 000 platser i den första ansökningsomgången. Våren 2009
fördelade Skolverket 5 000 platser och ytterligare 330 platser hösten 2009.
Drygt hälften av kommunerna har kö till vissa kurser eller utbildningar inom
yrkesvux. Kommunerna uppger att det är längst kö till utbildningar inom omvårdnadsområdet, därefter följer utbildning inom el- och industriområdet.
Lärares och rektors kompetens viktig för ökad måluppfyllelse

Det är av betydelse för utvecklingen av kunskapsresultaten att elever under
visas av kompetenta lärare i en stimulerande lärmiljö och att de får adekvat
stöd. Skolverket konstaterar att det är tydligt att lärarkompetensen mellan
kommuner, mellan skolor inom kommuner och inom skolor varierar. För 80
procent av kommunerna ligger andelen pedagogiskt utbildade lärare i grundskolan mellan 72 och 90 procent. Förortskommuner runt Stockholm har en
stor andel lärare som saknar pedagogisk högskoleutbildning. Fristående skolor
har genomgående lägre andel behöriga lärare jämfört med kommunala skolor.
Skolverket anser att lärarutbildningen är en grundutbildning som behöver
byggas på. Därför behövs det systematiskt återkommande kompetensutveckling av lärare för att lärarkårens ämneskompetens ska fördjupas.
Skolverket har i tidigare lägesbedömningar lyft fram vikten av att det blir
obligatoriskt för rektorer att genomgå en statlig befattningsutbildning. Det är
mycket positivt att ”rektorsprogrammet” nu har kunnat starta och att intresset
och söktrycket för utbildningen är stort.
Av analyserna i Skolverkets studier kan man dra slutsatsen att lärare behöver
mer kunskap om olika pedagogiska metoder och om hur barn och ungdomar
lär sig. Det är därför angeläget att fortsätta de satsningar som skett för att
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bygga upp rektorers och lärares kunskap och kompetens bl.a. genom att göra
forsknings- och utvärderingsresultat mer lättillgängliga för verksamma inom
sektorn.
Det är varje elevs rätt att känna sig trygg i skolan. Även om flera studier
visar att värdegrundsfrågorna uppmärksammas och skolors engagemang ökat
inom detta område bedömer Skolverket att det behövs ytterligare kunskap hos
skolans personal för att kunna bedriva ett effektivt och verkningsfullt arbete
inom detta område.
IT-miljöerna i skolan

Skolverket bedömer att informationsteknikens möjligheter i skolorna inte
alltid utnyttjas effektivt. IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremot
finns en stor pedagogisk potential om läraren har IT-kompetens och reflekterar
över sin roll samt över hur undervisningen ska kunna utvecklas med ny teknik.
En ökning av den relativt låga IT-användningen i klassrummet kräver tydliga
strategier och en kontinuerlig pedagogisk diskussion om IT:s möjligheter och
begränsningar. Lärare behöver också öka sin kompetens och förtrogenhet med
IT.
Huvudmäns och skolors IT-miljöer uppvisar i många fall brister. En brist
är att lärares tillgång till datorer är begränsad. Skolverket bedömer det som
anmärkningsvärt med tanke på den utbredda datoranvändningen i samhället
i övrigt inklusive den offentliga sektorn. Att alla lärare inte har en egen dator
gör att lärares möjlighet att effektivt nyttja IT för undervisning, planering och
administration begränsas. Krånglande utrustning och brist på support begränsar också användningen.
Lärares användning av IT i undervisningen är generellt ganska låg på grund
av bristande tillgänglighet till dator och brister i hård- och mjukvara. För en
ökning av den relativt låga IT-användningen i klassrummet, inte minst för
att motverka en digital klyfta mellan de som kan och de som inte kan utnyttja modern teknik, krävs att teknikens roll i skolan framhålls. Det behövs
också vidare satsningar på kompetensutveckling av skolans personal inom
IT-området.
Jämställdhet – brist på kunskap och medvetenhet

Jämställdhet i skolan handlar om att varje individ ska få möjlighet att utvecklas efter sitt intresse och sin egen potential, utan att hindras av könsstereotypa
föreställningar. Delegationen för jämställdhet i skolan, som regeringen tillsatte
2008, har konstaterat att det saknas påtagliga framsteg på jämställdhetsområdet och att brist på kunskap och medvetenhet ofta leder till en oförmåga bland
skolledare, lärare och annan personal i skolan att upptäcka genusstrukturerna.
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I juni 2008 aviserade regeringen en satsning på jämställdhet i skolan i syfte
att främja jämställdhet i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och vuxenutbildningen under åren 2008–2010. Skolverket genomför
därför ett flertal utvecklingsinsatser inom jämställdhetsområdet, främst i form
av utvecklingsbidrag till skolor och kommuner samt i form av kompetens
utveckling för skolpersonal. Projektet Jämställdhet i skolan har en ambition att
alla som arbetar i skolan ska få möjlighet till ökad medvetenhet och kunskap
om jämställdhet och därigenom kunna använda denna kunskap i mötet med
eleverna. Skolor och kommuner kan ansöka om medel för jämställdhetsarbete.
Medel har hittills beviljats vid två tillfällen. I december 2008 tilldelades 20
kommuner och i juni 2009 tilldelades 65 kommuner medel för jämställdhetsarbete. Inte heller i denna satsning deltar således samtliga kommuner. När det
gäller insatser för kompetensutveckling har söktrycket varit större till kurser
om hedersrelaterad problematik samt sex och samlevnad än för utbildning som
rör jämställdhetsarbete i skolan.
Framväxten av en skolmarknad

Fristående skolor fortsätter att växa sett till både antalet skolor och till andelen
elever som går där. Detta gäller både grund- och gymnasieskolan.
När fristående skolor började etablera sig i början av 1990-talet var den vanligaste ägarformen stiftelse och ekonomisk förening och varje huvudman hade
i princip ansvar för en skola. Den senaste tioårsperioden har allt större volym
kommit att bedrivas i aktiebolagsform inom större koncerner. Ett tiotal utbildningsföretag ansvarar nu för närmare 30 procent av de elever som går i fristående grundskolor. De större utbildningsföretagen har framför allt etablerat
sig i storstadsregionerna. Friskolemarknaden inom gymnasieskolan präglas av
större ägandekoncentration än grundskolan. De stora fristående utbildnings
anordnarna är fler och generellt sett större med fler elever och fler skolor än
inom grundskolan. Ett par av dessa har även gjort satsningar utomlands. De
flesta utbildningsanordnarna har bara funnits i ett fåtal år. Det svenska skolväsendet har allt mer fått tydliga drag av en marknad med möjlighet att välja
mellan olika skolalternativ. Särskilt påtagligt är detta i storstadsområdena.
Utbudet av alternativa utbildningsanordnare har alltså ökat och kommunerna väljer själva dessutom i allt större utsträckning nya lösningar inom den
kommunala verksamheten. Allt fler kommuner ingår avtal med kommunala
förskolor och skolor som innebär större frihet att driva verksamheten som
självständiga resultatenheter.
Det finns behov av att följa mångfalden av driftsformer och utbildnings
anordnare och hur detta påverkar såväl elevers skolgång som kommunernas
möjligheter att ha överblick och övergripande ansvar för utbildningsverk
samheten.
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Att allt fler skolor nu drivs av fristående huvudmän behöver också beaktas
i utformningen och genomförandet av utvecklings- och fortbildningsinsatser.
Som nämnts ovan är det många fristående skolor som inte tar del av de särskilda medel för utvecklingsinsatser eller fortbildning som staten tillhandahåller.
Dessa insatser når därmed inte fristående skolor i tillräcklig utsträckning.
Internationella trender och evidensbaserad kunskap

Under skolformsavsnitten i denna rapport har vissa internationella utblickar
gjorts som visar att det finns många gemensamma frågor.
För grundskolans del har det på senare år funnits ett mycket stort intresse
internationellt för kvalitetsfrågorna i utbildningsverksamheterna både i olika
länder och inom internationella organisationer. Intresset är i och för sig inte
begränsat till just grundskolan men fokus har otvetydigt varit på den grund
läggande utbildningen, på dess tillkortakommanden att ”få med sig alla elever”
och att reducera antalet elever som lämnar skolan tidigt med kunskaper som
är alldeles för bristfälliga. Med tiden har fokus tenderat att lämna systemnivån
och börjat närma sig verksamheten i mer konkret mening. Det började med
intresset för rektorernas betydelse men successivt har lärarna och deras kompetens och kompetensutveckling kommit alltmer i fokus. ”Läraren som den
enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultatutveckling” är något som blivit
accepterat inte bara i Sverige utan även i internationella organisationer och i
de länder som är jämförbara med Sverige. I och med att man närmat sig verksamheterna har också frågan om vad lärarna gör och hur undervisningen ska
kunna förbättras i större utsträckning än tidigare tagits upp.
Därmed finns också en länk mellan det mer övergripande intresset för
kvalitetsfrågor och det som i olika sammanhang kallats evidensrörelsen, dvs.
den rörelse och de insatser som görs för att främja en evidens- eller kunskapsbaserad praktik. Metoder som etablerades för flera år sedan på det medicinska
området för att visa vilka behandlingsmetoder och mediciner som fungerade
bäst har börjat sprida sig till utbildningsområdet.
Även i Sverige har frågan stor aktualitet. Hur kan man få fram resultat
från forskning som visar på framgångsrika strategier och hur får man dem
som arbetar i skolan att använda forskningsbaserad kunskap för att förbättra
undervisningen? Skolverket har t.ex. redan nu i uppdrag att utvärdera olika
program mot mobbning. I uppdraget att stimulera till verksamhetsutveckling
har Skolverket även ett vidare forskningsspridningsuppdrag. På Skolverkets
hemsida utvecklas tillgängligheten till relevanta forskningsresultat. En ny serie
kunskapsöversikter med relevans för skolans personal – Forskning för skolan
– kommer att utvecklas. För att nå ut så brett som möjligt har bland annat
samarbete med Vetenskapsrådet inletts.
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Utvecklingsområden som kan kräva statliga insatser

I regeringens uppdrag ingår även att Skolverket ska belysa utvecklingsområden
som kan kräva statliga insatser och i detta sammanhang även redogöra för vilka
åtgärder verket avser vidta. Skolverket vill påpeka att Skolverkets verksamhet
i hög utsträckning styrs av olika regeringsuppdrag och att myndighetens utrymme för nya egeninitierade insatser därmed är mycket begränsat.
Som redovisats i denna rapport pågår en rad insatser som syftar till att
stärka måluppfyllelsen i förskola, skola och vuxenutbildning, inte minst de
stora reformer som nu förbereds och implementeras. Staten intensifierar stödet
till lärares och rektorers kompetensutveckling genom framför allt satsningen
på lärarfortbildning inom Lärarlyftet och en omarbetad och förstärkt statlig
befattningsutbildning för rektorer (rektorsprogrammet). Statliga utvecklings
insatser pågår inom matematik, naturorienterade ämnen, språk-, läs- och
skrivutveckling, jämställdhet, värdegrund, entreprenörskap och kränkande
behandling för att nämna några.
För att förstärka och komplettera pågående insatser kommer Skolverket
att under 2010 prioritera arbetet med fördjupade analyser av resultaten i de
internationella studierna och de nationella proven för att undersöka om det
finns ytterligare förklaringar till att elevers resultat försämrats. Skolverket kommer även att fördjupa kunskapen om varför andelen högpresterande elever har
minskat över tid.
Det finns stora variationer mellan kommuner när det gäller t.ex. kostnader
för skolan, andelen lärare med lärarbehörighet och lärartäthet. Skolverket avser
att analysera variationen mellan kommuner och öka kunskapen om varför statliga utvecklingsmedel inte utnyttjas av vissa kommuner och fristående skolor.
Analyser kommer även att göras avseende fristående skolor och konsekvenser
av den ”skolmarknad” som utvecklas.
Regeringen har påtalat att uppföljningen och utvärderingen av vuxenutbildningen måste utvecklas ytterligare såväl på lokal nivå som på nationell myndighetsnivå. Skolverket kommer att genom utvärderingsinsatser och analyser av
statistiken öka kunskapen om vuxenutbildningen.
Skolverkets egeninitierade utvecklingsinsatser kommer att utgå från de
brister och problem som identifierats i olika nationella och internationella
utvärderingar och studier. Matematik är ett område som särskilt kommer att
prioriteras. Ett annat exempel är fritidshemmen, där Skolverket under flera år
har påpekat tydliga kvalitetsbrister och där verket avser att vidta insatser även
under 2010.
Skolverket kommer också att prioritera att sammanställa och sprida forskning till pedagoger och andra verksamma i sektorn, bl.a. när det gäller arbetssätt och metoder.
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Skolverket vill därutöver peka på följande utvecklingsområden som kan
kräva statliga insatser.
Lärarkompetens

Det behövs insatser för att tillgodose behovet av utbildade lärare. Detta gäller
särskilt utbildning av förskollärare, fritidspedagoger och sfi-lärare, där prognoser visar att alltför få studerande väljer dessa inriktningar i jämförelse med det
behov som finns.
Skolverket anser att lärarutbildningen är en grundutbildning som behöver
byggas på. Det behövs därför, enligt Skolverkets mening, systematiskt återkommande kompetensutveckling av lärare för att lärarkårens ämneskompetens
ska fördjupas.
Nya ämnen och ämnesinnehåll i de nya inriktningarna i gymnasieskolan
kommer att medföra kompetensutvecklingsbehov.
Vidare anser Skolverket att det är angeläget att kompetensen hos lärare som
undervisar vuxna behöver utvecklas när det gäller vuxenutbildningens särart
och uppdrag.
Rätt till skolbarnsomsorg och rätt till yrkesinriktad
vuxenutbildning för vuxna med utvecklingsstörning

Skolverket vill lyfta fram två områden där det bör övervägas om barn/elever
och studerande kan ges utökad rätt till verksamhet/utbildning. Detta gäller
barn till arbetslösa och föräldralediga som Skolverket anser bör ges rätt att
delta i skolbarnsomsorg och vuxna med utvecklingsstörning som bör ges rätt
till yrkesinriktad vuxenutbildning.
Inom vuxenutbildning behövs oberoende studieoch yrkesvägledning och ökad flexibilitet

Skolverket anser att det inom den kommunala vuxenutbildningen finns ett
behov av oberoende studie- och yrkesvägledning som är likvärdig.
Krav på kommunerna att tillhandahålla sfi i flexibla undervisningsformer
bör införas.
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3. Förskoleverksamhet
Förskoleverksamheten ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja
och stimulera barns utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar
att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Förskolans uppdrag är
att lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg
och lärorik.
Förskoleverksamhet vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan
och bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg1 och öppen förskola.
I och med beslutet om barnomsorgspeng2 så är en kommun fr.o.m. 1 juli
2009 även skyldig att godkänna och lämna bidrag till olika former av pedagogisk omsorg i enskild regi, som t.ex. familjedaghem och flerfamiljslösningar, så
länge verksamheten håller samma nivå på kvalitet och säkerhet som motsvarande kommunal verksamhet.

Förskolan utvecklas
Skolverket har på uppdrag av regeringen föreslagit förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan.3 Syftet är att nyttja förskolans potential bättre genom att förstärka förskolans pedagogiska arbete för att ta tillvara barnens
lust att lära. Förskolan ska i högre utsträckning ge tidig pedagogisk stimulans
för barns språkliga och matematiska utveckling utifrån det enskilda barnets
utvecklingsnivå, behov och förutsättningar. I uppdraget har ingått att ge förslag på förtydligande och komplettering av vissa mål i förskolans läroplan och
ett förtydligande av förskollärarnas pedagogiska ansvar samt att föreslå ett nytt
avsnitt om uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet. Skolverket
har även haft i uppdrag att föreslå insatser riktade till verksamma inom förskolan för genomförandet av den förtydligade läroplanen, och belysa behovet av
och kompetensutveckling med tonvikt på förskollärare utifrån de förändringar
som föreslås.

1

2
3

Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter på verksamheter
inom pedagogisk omsorg. Andra varianter kan till exempel vara olika flerfamiljslösningar.
Regeringens proposition 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar.
Skolverket (2009) Förslag till förtydliganden i läroplan för förskolan.
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Förutsättningar för verksamheten
Allt fler barn i förskola

Antalet barn som går i förskola fortsätter att öka. Fyra procent fler barn gick i
förskola 2008 jämfört med 2007. 81 procent av alla 1–5 åringar gick i förskola
2008. Tio år tidigare var andelen 61 procent.
Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer antalet barn i förskoleåldern
(1–5 år) att öka från 530 000 vid utgången av 2008 till 550 000 vid slutet
av 2010. Antalet barn i åldersgruppen 1–5 år bedöms således fortsätta öka
under de närmaste åren, om än i något lägre takt än under de senaste åren.
Men utvecklingen av antalet barn i förskoleåldern varierar stort i landet. I 185
av kommunerna beräknas antalet barn 1–5 år minska medan antalet ökar i
Stockholm, Göteborg och Malmö.
Antalet barn i familjedaghem4 har minskat med 11 procent på ett år. Trots
minskningen går fortfarande närmare 25 000 barn i familjedaghem. 2008
fanns 5 000 familjedaghem, en minskning med 500 på ett år. Hösten 2008
gick 4 procent av alla 1–5 åringar i familjedaghem. Större städer har högst
andel barn i förskola och låg andel i familjedaghem, medan det omvända gäller
för glesbygdskommuner.
Diagram 3.1 Indexerad utveckling av antalet inskrivna barn och personal (i årsarbetskrafter)
inom förskola hösten 1998–hösten 2008 samt kostnadsutveckling kalenderåren
1998–2008. Index, 1998=100
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1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg. Här används fortfarande
begreppet familjedaghem eftersom statistiken avser år 2008.
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17 procent av barnen i förskolan har ett annat modersmål än svenska, en procentenhet mer än 2007. Andelen barn som får modersmålsstöd i förskolan har
ökat något jämfört med tidigare år till 18 procent av de modersmålsberättigade
barnen. Antalet kommuner som ger barn stöd att utveckla sitt modersmål har
ökat till 95 kommuner år 2008.
2008 togs 8 procent fler barn i åldern 1–5 år emot i förskoleverksamhet på
obekväma tider jämfört med året innan. Över hälften av kommunerna saknar
dock helt omsorg på obekväma tider.
Även om behovet av förskoleverksamhet är fortsatt stort har kommunernas
ansträngda ekonomiska läge gjort avtryck i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsundersökning våren 2009. Undersökningen visar att kommunerna börjat
se över sina verksamheter och att ytterligare rationaliseringar är att vänta under
det kommande året.5
Tillgång till förskola – många kommuner klarar inte platsgarantin

Kommunernas beredskap att ta emot barn i förskolan var betydligt sämre i
början på våren än på hösten.6 Det var tre gånger så många kommuner som
inte räknade med att klara platsgarantin i mars 2009 som i september 2008.
Detta är ett tydligt tecken på att det förekommer terminsintagning i förskolan,
dvs. att kommunerna koncentrerar intagningen till början av hösten då många
sexåringar slutar för att börja förskoleklass, medan det vid andra tillfällen på
året är betydligt svårare att få plats.
Skolverkets utredning visar också att det var vanligare att man planerade att
utöka barngrupperna i mars. Ibland hade man redan under hösten planerat för
att successivt kunna ta in ytterligare barn i grupperna.
En majoritet av kommunerna erbjuder olika former av tillfälliga lösningar
för att klara efterfrågan på platser. Lösningen att inrätta särskilda förskolor
eller avdelningar där barn skrivs in i väntan på plats i en ordinarie förskola
finns i var tionde kommun. I några kommuner har lösningen permanentats.
En annan mycket vanlig tillfällig lösning är att erbjuda förskoleplats längre
bort från hemmet. Ofta har föräldrarna sedan möjlighet att flytta barnet till en
förskola närmare hemmet när en plats blir ledig. I 95 procent av kommunerna
har möjligheten att omplacera barn använts mer eller mindre ofta under det
senaste året.
Var tredje kommun saknade 2009 en aktuell prognos över tillgång och
efterfrågan på platser. Prognoserna som finns och som Skolverket har tagit del
av beskriver en beräknad efterfrågan på platser utifrån historik, aktuellt behov,
inflyttningar och utflyttningar samt antaganden om födelsetal under prognos5
6

Arbetsförmedlingen (2009) Ura 2009:1 Arbetsmarknadsutsikterna för 2009 och 2010.
Skolverket (2009) Tillgänglighet till förskoleverksamhet 2008/2009. Dnr 75-2008:1890.
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perioden. Prognosperioden omfattar i allmänhet de närmsta åren men sträcker
sig emellanåt fram till 2017. Storstäderna har oftare aktuellare prognoser än
övriga landet.
Personaltätheten minskar i förskolan

Personaltätheten fortsätter att minska något i förskolan. Hösten 2008 gick
det 5,3 barn per årsarbetare i förskolan jämfört med 5,2 barn året innan. Efter
en flerårig period av minskning har barngruppsstorlekarna i förskolan ökat.
Hösten 2008 var det genomsnittliga antalet barn per grupp i förskolan 16,9
jämfört med 16,7 hösten 2007. Liksom hösten 2007 har nästan hälften av
förskolegrupperna mellan 16 och 20 barn. I 15 procent av grupperna fanns det
21 eller fler barn.
Antalet barn per dagbarnvårdare har minskat årligen under en lång tid
i familjedaghemmen. Hösten 2008 gick det 4,8 barn per dagbarnvårdare i
familjedaghem jämfört med 4,9 året innan. För tio år sedan var antalet 5,6.
Bristen på förskollärare beräknas öka

Förskolepersonalens utbildning har ökat något de senaste åren. 53 procent av
personalen i förskolan hade 2008 pedagogisk högskoleutbildning. Andelen
dagbarnvårdare med utbildning för arbete med barn var 71 procent 2008.
Drygt 3 procent hade pedagogisk högskoleutbildning.
Enligt arbetsgivarnas bedömning har det varit brist på förskollärare under
de senaste tio åren. SCB:s beräkningar7 tyder på att bristen kommer att öka.
Efterfrågan på förskollärare väntas öka bl.a. till följd av stigande födelsetal och
en strävan efter att öka andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.
Som en direkt följd av antagandet att en växande andel av personalen på
förskolor kommer att ha pedagogisk högskoleutbildning beräknas behovet av
förskollärare öka med 36 procent fram till 2022.8
Utbildning till förskollärare sker inom lärarutbildningen och det krävs 3,5
års studier för att bli förskollärare. När de som läsåret 2009/10 påbörjar sin
utbildning blir klara beräknas rekryteringsbehovet av förskollärare vara cirka
3 600. Antalet examinerade med en lärarexamen som omfattar förskolan beräknas bli cirka 3 400 och av dessa beräknas 1 600 bli förskollärare. Obalansen
kan komma att till viss del jämnas ut på grund av arbetsmarknadsläget för
lärare i grundskolan. På sikt väntas tillgången på grundskollärare för tidigare år
växa något snabbare än efterfrågan vilket ger många med lärarutbildning med
den inriktningen möjligheter att få arbete inom förskolan.
7
8

Högskoleverket (2009) Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden. Rapport 2009:5.
Skolverket (2008) Länsprognoser över behov av lärare perioden 2008-2022. Lärare inom förskola, skola
och vuxenutbildning. Dnr 2008:00086.
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18 procent av förskollärarnas arbetstid var förlagd även i grundskolan och/
eller förskoleklass vilket är ungefär samma andel som året innan.

Kvalitet
Skillnader i kvalitetsfaktorer mellan kommunal och enskild verksamhet

För att starta en förskola råder etableringsfrihet. Från 1/7 2009 gäller nya bestämmelser för att få starta en förskola. Det innebär att den som vill starta en
enskild förskola ska få ett godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet
om verksamheten uppfyller kraven på kvalitet och säkerhet och de krav som
anges i skollagen 2 a kap. 3§.
Närmare en femtedel, 18 procent, av alla barn i förskolan gick 2008 i en
enskild förskola, en procentenhet mer än 2007. Det är ett antal kommuner
i storstadsområdena som står för en stor del av den enskilda verksamheten. I
förortskommunerna går 30 procent av barnen i förskolan i en enskild förskola.
Bolagsdrivna förskolor har gått om föräldrakooperativen som den vanligaste
enskilda driftsformen. 42 procent av barnen i enskilda förskolor går i en bolagsdriven förskola.
Det finns skillnader mellan kommunala och enskilda förskolor vad gäller
flera kvalitetsfaktorer som över tid har förstärkts.
– En större andel av personalen i kommunala förskolor än i enskilda förskolor
hade 2008 en pedagogisk högskoleutbildning. I kommunala förskolor hade
55 procent av personalen pedagogisk högskoleutbildning mot 43 procent
i enskilda förskolor. Skillnaden har förstärkts över tid. Medan utbildnings
nivån varit i stort sett oförändrad i de kommunala förskolorna har den
sjunkit i enskilda förskolor i takt med att de har blivit fler. Personalens utbildningsnivå i enskilda förskolor ökade dock något mellan 2007 och 2008.
– Andelen barn med annat modersmål som får modersmålsstöd är lägre i
enskilda förskolor än i kommunala. Även den skillnaden har förstärkts.
– Barngrupperna är i genomsnitt något större i de enskilda förskolorna än i
de kommunala och personaltätheten är lägre. Skillnaden mellan enskilda
och kommunala förskolor har förstärkts även när det gäller barngrupps
storlekarna.
Andelen enskilda familjedaghem har ökat kontinuerligt sedan 1990-talet. 16
procent av familjedaghemmen bedrevs 2008 i enskild regi. 50 kommuner har
familjedaghem drivna i enskild regi.
Det finns vissa skillnader vad gäller kvalitetsfaktorer även mellan kommunala och enskilda familjedaghem.
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– Antalet barn per dagbarnvårdare är i genomsnitt något fler i de enskilda
familjedaghemmen än i de kommunala.
– Dagbarnvårdarnas utbildning är högre i enskilda familjedaghem än i
kommunala.
Förskola påverkar barns utveckling

En forskningsgenomgång som Statens folkhälsoinstitut gjort visar att barn i
åldern 12–40 månader som vistas på förskola har en bättre kognitiv utveckling
än barn som enbart vistas i hemmet.9 Två studier visar att förskolan gynnar
små barns kognitiva utveckling jämfört med barn som får omsorg i hemmet.
Förskolebarnen uppvisade bättre kognitiv förmåga och bättre språkkunskaper
vid 36 månaders ålder. Långsiktiga effekter av förskolan konstaterades beträffande verbal och matematisk förmåga hos barnen då de blivit 8 år gamla.
Forskningssammanställningen visar att även små barn får en bättre kognitiv
utveckling av att vistas på förskola. Forskning har också visat på att tidig språkoch matematikinlärning är viktig för barnens senare skolframgång.10 När det
gäller barnens socioemotionella utveckling finns det däremot inte tillräckligt
underlag för att kunna dra några entydiga slutsatser.
Effekterna av förskola på små barn har tidigare varit oklar och en del internationella studier har till och med visat på negativa effekter. Vissa kritiker har
därför framhållit att förskola under de första levnadsåren till och med kan vara
skadligt. I de undersökningar där man har sett en negativ påverkan på barnen
är, enligt Statens folkhälsoinstitut, oftast förskolan av bristande kvalitet, framförallt genom en låg personaltäthet.
Studier av förskolans effekter på något äldre barn visar att barn från socialt
mindre gynnade familjer drar mest nytta av förskolan.
Tecken på att skillnaderna i förskolors kvalitet har ökat

Enligt Svenskt Kvalitetsindex 200811 (SKI 2008) är svenska föräldrar, liksom
tidigare år, nöjda med sina barns förskola. Kundnöjdheten har, enligt undersökningen, ökat jämfört med 2007. I SKI 2008 har 8 000 brukare, däribland
föräldrar till barn i förskola, fått svara på frågor om bland annat service och
prisvärdhet som vägts ihop till ett totalbetyg som syftar till att visa hur nöjd

9

10

11

Statens folkhälsoinstitut (2009) Child day care center or home care for children 12–40 months of age –
what is best for the child? A systematic literature review.
Developmental Psychology, 2007, Vol. 43, No. 6, “School Readiness and Later Achievement,” by Greg
J. Duncan, Chantelle J. Dowsett, Amy Claessens, Katherine Magnuson, Aletha C. Huston, Pamela
Klebanov, Linda S. Pagani, Leon Feinstein, Mimi Engel, Jeanne Brooks-Gunn, Holly Sexton, Kathryn
Duckworth, and Crista Japel.
Sveriges Kommuner och Landsting (2009) Aktuellt om skola och förskola.
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man är med den offentliga verksamhet som erbjuds och utnyttjas. Förskolan
avviker kraftigt från de andra bedömda verksamhetssområdena med höga betyg för både upplevd kvalitet i själva verksamheten och för personal. Resultatet
styrks av en internationell studie12 som visat att svenska föräldrar är nöjda med
sina barns förskola och anser att barnen trivs och utvecklas. En motbild är att
föräldrar kontaktar Skolverket och är bekymrade över större grupper, mindre
personal och försämrad kvalitet i förskolan.
Enligt en forskningsstudie om förskolan som miljö för lärande13 har kvalitetsskillnaderna mellan olika förskolor ökat. Enligt studien har förskolor med
hög kvalitet14 ytterligare förfinat sitt arbete, medan det har blivit en kvalitetsförsämring i förskolor med låg kvalitet. Studiens resultat styrker resultat från
tidigare forskning som visar att variationen i kvalitet är betydande mellan
svenska förskolor. Variationen återfinns såväl i förskolornas övergripande kvalitet som inom olika delområden och i enskilda kvalitetsaspekter. Forskarna
bedömer utvecklingen mot ökade kvalitetsskillnader som oroande med tanke
på att förskolan är en demokratisk rättighet för barn och familjer.
Förskolornas kvalitet bedömdes med ett internationellt utprövat utvärderingsinstrument som anpassats till svenska förhållanden. I förskolor som enligt
studien har hög kvalitet var verksamheten mål- och lärandeorienterad på ett
annat sätt än i de övriga förskolorna enligt det kvalitetsmått som definierats i
studien. På förskolor med hög kvalitet bedömdes omsorg, lek och lärande vara
integrerade på ett sådant sätt att barnen gavs möjlighet att utveckla kunskap
i relation till läroplanens målområden. I förskolor med bedömd hög kvalitet
med barncentrerade och lärarorienterade miljöer fanns en stark betoning på
respekt, barns rätt och ambition att möta barns perspektiv. De barn som gick
på förskolor som hade hög bedömd kvalitet löste i större utsträckning än andra
förskolor de uppgifter i matematik samt i språk och kommunikation som forskarna gav barnen. Av de undersökta förskolorna bedömdes 10 ha hög kvalitet,
19 ha god kvalitet och 9 ha låg kvalitet.

12

13

14

Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (2008) Play and learning in Swedish early childhood education.
Refererad till i Sheridan, S., Pramling Samuelsson, I. & Johansson. E. (2009) Barns tidiga lärande, en
tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande. Göteborgs universitet.
Sheridan, S., Pramling Samuelsson, I. & Johansson. E. (2009) Barns tidiga lärande, en tvärsnittsstudie
om förskolan som miljö för barns lärande. Göteborgs universitet.
Förskolans kvalitet och barns lärande har inom olika innehållsområden studerats utifrån åtta delstudier som är länkade till varandra. Delstudierna är: Extern utvärdering med hjälp av en version av Early
Childhood Enviroment Rating Scale (ECERS) anpassad till svenska språket, kulturen och intentionerna
med förskolan, självvärdering med hjälp av ECERS, Föräldrars attityder till förskolan, Lärarnas attityder
till förskolan, Barns lärande inom grundläggande matematik, språk och kommunikation, samspel och
andraspråk. Den reviderade versionen av ECERS som användes i studien innefattar värderingar, innehåll,
aktiviteter för barns lärande och utveckling enligt läroplanens intentioner.
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Att kvaliteten över tid har höjts ytterligare i förskolor med hög kvalitet
medan kvalitetsförändringarna är små eller inga i förskolor med låg kvalitet
kan, enligt studien, tolkas som att läroplanen har haft betydelse i förskolor där
det redan finns kunskap att förstå dess förändrade innebörd för uppdraget. En
slutsats från forskningsstudien är att det krävs omfattande kompetensutveckling för att generellt höja kvalitetsnivån i förskolan.
Jämställdhet – verksamhetsutveckling i förskolan ingen självklarhet

Enligt läroplanen ska förskolan arbeta målmedvetet med att bryta stereotypa
könsroller. Det har konstaterats15 att förskolan precis som skolan har svårt att
uppnå de jämställdhetsmål som anges i läroplanerna. Forskning på området
visar att förskolan i stället för att motverka traditionella könsroller och könsmönster kan stärka dessa.
Förskollärarna i denna studie ville utveckla metoder för att kunna erbjuda
barn en mer genusmedveten pedagogik, eftersom tidigare forskning visar att
barn anpassar sig snabbt till de normer och värderingar som gäller i samhället.
I leken grupperar sig barnen i flick- och pojkgrupper och även i gemensam
lek mellan flickor och pojkar visar forskning16 att det finns tydliga aspekter av
könsåtskillnad. Pojkar förväntas vara mer busiga och ta mer plats än flickor
och dessa förväntningar upprepar sig och bekräftas gång på gång i den peda
gogiska verksamheten.
En avhandling17 belyser förskollärares möjlighet att utveckla sitt arbete med
jämställdhet. Avhandlingen visar att när förskollärare bestämmer sig för att arbeta med att tolka och omsätta utbildningspolitiska mål, i detta fall jämställdhet enligt Läroplanen för förskolan 98, så är det ingen självklarhet att det finns
utrymme och tid i förskolan för ett sådant utvecklingsarbete.

Internationell utblick
Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till verksamhet av hög kvalitet där
de får möjlighet att lära och utvecklas. En forskningsgenomgång utifrån ett
globalt perspektiv visar emellertid att samhällets satsningar på offentlig för
skoleverksamhet oftast är marginella.18

15
16
17

18

SOU 2004:115 Den könade förskolan.
Karlsson, R. (2009) Demokratiska värden i förskolans vardag. Göteborgs universitet.
Gillberg, C. (2009) Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling. En feministisk
aktionsforskning i förskolan. Växjö universitet. Institutionen för pedagogik.
Bennett, J. (2008) Public policy and early childhood systems in Europe. 6 challenges for the coming
years. Paper presented at the EECERA-conference in Stavanger, Norway.
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Alla länder i Europa har någon form av barnomsorg/förskoleverksamhet.
Här deltar i genomsnitt 74 procent av 3 åringarna, 87 procent av 4 åringarna
och 93 procent av 5 åringarna i förskola. Deltagande i förskola har ökat de
senaste åren. Flera länder har också inrättat en skolförberedande verksamhet
för 5–6 åringar. I många länder är tillgången till barnomsorg för 0–3 åringar
otillräcklig.
Förskola erbjuds i flertalet europeiska länder i en komplex mix och på en
segmenterad marknad med flera olika typer av omsorg och utbildning, olika
priser, olika finansieringssystem och olika kvalitetskrav. I många länder leder
detta till en social selektion av omsorgs-/förskoleform som tenderar att förstärka existerande klyftor vad gäller förutsättningar mellan grupper.
I många europeiska länder tas inga avgifter ut av föräldrarna för förskolan.19
Flertalet industrialiserade länder erbjuder förskola riktad till låginkomstgrupper och till etniska minoritetsgrupper. I studien av barnomsorg/förskola i 30
länder i Europa refereras till forskning som har visat att föräldrar i låginkomstfamiljer och i etniska minoritetsgrupper talar med och läser mindre för sina
barn än andra föräldrar.20 Den riktade verksamheten syftar till att utveckla
språket och att ge en god grund inför skolstarten. Verksamheten syftar också
till att utveckla social och emotionell kompetens. Tillgång till barnomsorg/
förskola, vilken verksamhet som bedrivs och verksamhetens kvalitet varierar
stort. I flertalet länder har låginkomstfamiljer och invandrare sämre tillgång till
förskola av god kvalitet än andra familjer. Utbildningsprogram för barn från
missgynnade grupper är ofta tillfälliga projekt och påverkas av ekonomiska
och politiska trender. Relativt ny forskningsevidens har visat att förskolor med
en mix av barn från olika inkomstgrupper har en mer positiv effekt för miss
gynnade barn.21
I flertalet länder finns ingen nationell standard för barngruppernas storlek.
Vanligtvis är en vuxen ansvarig för högst 10 barn yngre än 3 år. För 3–6 åringarna har en vuxen i genomsnitt ansvaret för 20–25 barn. I en del länder är personaltätheten reglerad för grupper som har socialt och ekonomiskt utsatta barn
(children at risk). I Belgien och Frankrike ökas antalet förskollärare i dessa
grupper medan dessa grupper i Irland och på Cypern får ytterligare assistenter.
I Spanien minskas gruppstorlekarna. Dessa regleringar gäller oftast inte barngrupper med barn under 2–3 år.

19

20

21

European Commission (2009) Tackling Social and Cultural Inequalities through Early Childhood
Education and Care in Europe.
Brooks-Gun, J., & Markman, L.B. (2005) The contribution of parenting to ethnic and racial gaps in
school readiness. The future of Children 15(1), 139–168.
Schechter, C., & Bye, B. (2007) Preliminary evidence for the impact of mixed-income preschools on
low-income children´s language growth. Early Childhood Research Quarterly, 22, 137–146.
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En av slutsatserna i en studie av barnomsorg/förskola i 30 länder i Europa är
att det finns en stor förbättringspotential när det gäller personalens utbildning.
Utbildningen har av tradition fokus på omsorg och är i hälften av länderna
en gymnasial utbildning för de yngsta barnen. Utbildning till förskollärare för
barn över 3 år fanns på högskolenivå i princip i alla de studerade länderna.
I många länder i Europa utvecklas former för att engagera föräldrarna i
förskoleverksamheten.

Slutsatser
Skolverket har tidigare lyft fram att förskolans läroplan har fått ett starkt genomslag och en allt större betydelse för verksamheten. Nya forskningsrön visar
att förståelsen för det förändrade uppdraget i förskolans läroplan påverkar
kvalitetsutvecklingen i verksamheten och som en följd av detta har kvalitetsskillnaderna mellan olika förskolor ökat. Kvaliteten har höjts ytterligare i
förskolor med redan hög kvalitet som hade kunskap att förstå läroplanens
förändrade innebörd för uppdraget medan kvalitetsförändringarna är små eller
inga i förskolor med låg kvalitet. En slutsats från en forskningsstudie är att det
krävs omfattande kompetensutveckling för att generellt höja kvalitetsnivån i
förskolan.
Enligt Skolverkets statistik finns det också ökade skillnader i kvalitetsfaktorer mellan kommunala och enskilda förskolor. En större andel av personalen
i kommunala förskolor än i enskilda förskolor har en pedagogisk högskole
utbildning. Personaltätheten är lägre i enskilda förskolor än i kommunala.
Liksom tidigare år finns det skillnader i kommunernas beredskap att ta
emot barn i förskolan. Var tredje kommun saknade 2009 en aktuell prognos
över tillgång och efterfrågan på platser. Kommunerna är skyldiga att ta emot
barn i förskoleverksamhet under hela året utan långa väntetider. Det är därför
viktigt att det finns en beredskap att ta emot nya barn även vid andra tidpunkter än i början av hösten, exempelvis genom att inte fylla barngrupperna i september utan planera för en successiv utökning av barnantalet under året som
kommer. I Skolverkets undersökning finns flera exempel på kommuner som
har en sådan uttalad strategi. Formerna av tillfälliga lösningar är inte oproblematiska varken för barn, föräldrar eller personal och de kan inte sägas vara i
linje med lagens intentioner. Bland annat finns risk att barns behov av kontinuitet i relationer åsidosätts. Också kontinuiteten i barngrupperna påverkas
vilket i sin tur försvårar förskolornas pedagogiska arbete.
Andelen barn med annat modersmål som får stöd att utveckla sitt modersmål i förskolan har ökat något, men andelen är fortfarande mycket låg, 18
procent.
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Enligt läroplanen ska förskolan arbeta målmedvetet med att bryta stereotypa
könsroller. Det har konstaterats att förskolan precis som skolan har svårt att
uppnå de jämställdhetsmål som anges i läroplanerna. Mot bakgrund av forskning och utredningar kan Skolverket konstatera att det finns hinder för för
skolors arbete att bryta stereotypa könsroller, bl.a. när det gäller medvetenhet
och kunskap men även andra hinder såsom resursbrist.

4.
skolbarnsomsorg
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4. Skolbarnsomsorg
Skolbarnsomsorgen är en verksamhet för barn t.o.m. tolv år som går i skolan.
Skolbarnsomsorgen bedrivs i form av fritidshem och pedagogisk omsorg22 och
ska ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under
lov. För barn mellan tio och tolv år kan skolbarnsomsorgen även bedrivas i
form av öppen fritidsverksamhet.
Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en
meningsfull fritid och stöd i utvecklingen med utgångspunkt i varje barns behov. Den ska också ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna
förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.

Förutsättningar för verksamheten
Barngrupperna i fritidshem har blivit ännu större

Både antalet och andelen 6–12 åringar som går i fritidshem har ökat det
senaste året. Andelen har ökat från 64 procent år 2000 till 80 procent 2008.
Även andelen inskrivna 10–12 åringar har ökat under tidsperioden, från 7 till
13 procent. År 2008 gick 346 000 barn i fritidshem.
Diagram 4.1 Indexerad utveckling av antalet inskrivna barn och personal (i årsarbetskrafter)
inom fritidshem hösten 1998–hösten 2008 samt kostnadsutveckling
kalenderåren 1998–2008. Index, 1998=100
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Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter på verksamheter
inom pedagogisk omsorg. Andra varianter kan till exempel vara olika flerfamiljslösningar.
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Antalet barn i barngrupperna i fritidshemmen har fortsatt att öka. Vi den
senaste mätningen, hösten 2008 fanns det i genomsnitt nästan 35 barn per
grupp. I början av 1990-talet hade en genomsnittsgrupp 18 barn. Personaltätheten i fritidshemmen har fortsatt minska och var i genomsnitt 20,5 barn per
årsarbetare. Antalet anställda på fritidshem har på ett år minskat med 2 procentenheter. Personaltätheten, som är en viktig kvalitetsfaktor för fritidshemsverksamheten har minskat det senaste året i 188 av landets kommuner. Ydre
och Övertorneo hade högst personaltäthet, 10,6 barn per anställd och Malå
hade lägst personaltäthet, 40,4 barn per anställd.
Kommunernas kostnader per inskrivet barn i kommunalt fritidshem förutom lokalkostnaderna varierar stort mellan kommunerna. Den lägsta kostnaden
år 2008 var 14 500 kronor per fritidshemsplats (Malå). Den högsta snittkostnaden var 53 200 per fritidshemsplats (Grums där personaltätheten var 12,7
barn per anställd).
År 2008 hade 14 kommuner,23 en minskning från 20 kommuner året
innan, en snittkostnad per fritidshemsplats som var mindre än 20 000 kronor.
13 kommuner, en ökning från 7 kommuner året innan, hade en snittkostnad
per fritidshemsplats som var högre än 40 000 kronor.
Hos flertalet kommuner, 188 kommuner eller 65 procent av kommunerna,
ökade snittkostnaden per fritidshemsplats mellan åren 2007 och 2008. I 95
kommuner har snittkostnaden per fritidshemsplats successivt ökat de senaste
tre åren medan den löpande har minskat i 32 kommuner.
Förortskommuner har lägst snittkostnad per fritidshemsplats. Av länen har
Västernorrlands och Uppsala län lägst snittkostnad och Gotlands län högst.
De genomlysningar som Stockholm respektive Huddinge kommun gjort av
förutsättningarna för fritidshemmen visar, liksom statistiken för landet i övrigt
på alltför stora barngrupper och en mycket stor variation av gruppstorlekar,
personaltäthet och personalens utbildning inom kommunerna.24,25 Stockholms
stads skolinspektörer har redovisat26 alltför stora barngrupper, att det på vissa
skolor saknas fritidspedagoger helt och att personalens kännedom om Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem är relativt låg.

23

24
25

26

Kommunerna som hade en kostnad per inskrivet barn förutom lokalkostnad i kommunalt fritidshem understigande 20 000 kronor var Malå, Timrå, Staffanstorp, Strängnäs, Håbo, Värmdö, Nykvarn, Sundsvall,
Sjöbo, Gällivare, Sandviken, Tomelilla, Vallentuna och Hofors.
Stockholms kommun (2008)Genomlysning av Stockholms kommunala fritidshem skolår F-3. Våren 2008.
Huddinge kommun (2008) Utredning av skolbarnsomsorgen. Huddinge kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen Rapport 2008-11-17.
Stockholms kommun (2008) Stockholms stads skolinspektörers årsrapport 2007-2008. GrundskolaFörskoleklass-Skolbarnsomsorg.
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I storstäderna och i kommungruppen större städer finns skolbarnsomsorg
på obekväma tider, mellan kl 19 och 06 i nästan alla kommuner men bara i 20
procent av glesbygdskommunerna.
Användningen av allmänna råden starkt
kopplad till utbildning och kompetens

De seminarier som genomfördes hösten 2007 av Myndigheten för skolutveckling i samarbete med Skolverket om kvalitet i fritidshem samt Skolverkets
övriga insatser för implementering av de allmänna råden har bidragit till att de
allmänna råden har blivit kända och använda av många pedagoger. Om och
hur man använder de allmänna råden är dock starkt kopplat till om personalen
har utbildning och kompetens och eftersom tillgången på utbildade fritids
pedagoger är låg på många håll i landet så blir detta en likvärdighetsfråga. Trots
att de allmänna råden har blivit ett viktigt styrdokument på verksamhetsnivå
så påtalar lärarna att kommunen i sin styrning, ledning och resursfördelning
inte utgår ifrån råden.
Bristen på fritidspedagoger kommer att vara stor

Andelen personal med fritidspedagogexamen i fritidshemmen har minskat
något (med en procent) det senaste året och uppgår till 57 procent. Andelen
fritidshemspersonal med högskoleexamen var lägst i storstäderna, 43 procent.
Fritidspedagoger utbildas inom lärarutbildningen och för en examen med
inriktning mot fritidshem krävs 3,5 års studier. De studenter som påbörjar
utbildningen läsåret 2009/10 kommer att examineras tidigast 2013 då rekryteringsbehovet beräknas vara drygt 900. Valfriheten och flexibiliteten i
de nuvarande lärarutbildningarna gör det svårt att beräkna hur stort antalet
examinerade fritidspedagoger kommer att bli. Det kommer att vara en stor
brist på fritidspedagoger eftersom nytillskottet beräknas, baserat på uppgifter
om yrkesval bland tidigare examinerade, vara knappt 300 fritidspedagoger per
år. Totalt beräknas cirka 2 700 nyexaminerade lärare ha en inriktning på sin
examen som omfattar fritidshem. Det beräknade tillskottet av nyexaminerade
fritidspedagoger räcker inte till för att ersätta de som går i pension och efter
frågan på fritidspedagoger väntas öka till följd av att antalet barn i åldrarna
6–12 år väntas öka.27 Till viss del kan arbetsmarknadsläget innebära att bristen
på arbetstillfällen i grundskolan gör att fler söker sig till fritidshem.

27

Högskoleverket (2009) Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden. Rapport 2009:5.
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Kvalitet
Resursfördelningssystemen missgynnar fritidshemmen

Skolverket har i en studie undersökt de olika modeller av resursfördelningssystem som kommuner tillämpar och vilka konsekvenser det får.28 I denna studie
blir det tydligt att resursfördelningssystemen missgynnar fritidshemmen jämfört med andra verksamheter. När rektorer fördelar resurser har fritidshemmen
uppenbarligen svårt att hävda sig och vid besparingar är det ofta fritidshemmen som får vidkännas neddragningar. Fritidshemmen blir en buffert i resursfördelningen när resurserna är knappa dels genom neddragningar av personalen och dels genom att fritidspedagogerna arbetar mer under skoltid.
När det gäller fritidshem är volymbaserade resursfördelningssystem (fördelning enbart utifrån antal barn oavsett villkor i övrigt) vanligast. Mer än en
tredjedel av kommunerna använder denna modell för att fördela resurser till
fritidshemmen. Sju av tio kommuner har fördelningsmodeller med särskilda
tilläggsresurser (exempelvis för elever i behov av särskilt stöd) för förskolan,
åtta av tio när det gäller grundskolan men bara fyra av tio har det för fritidshemmen.
Fritidshem och grundskola finns oftast i samma organisation och även om
resurserna till respektive verksamhet beräknas separat så har rektor i regel stor
frihet att omfördela och använda resurserna på det sätt som sammantaget
anses bäst för enheten. Tilläggsbidrag för särskilt stöd eller utifrån socioekonomiska faktorer som beräknas och fördelas till grundskolan kan därför komma
fritidshemmen till del genom denna frihet att disponera resurser. Men enligt
Skolverkets studie är så inte fallet. Med resursfördelningsmodeller där den
politiska nämnden inte tydligt tilldelar tilläggsresurser även till fritidshemmen
väljer oftast rektorer att inte satsa på förstärkningar eller särskilda stödinsatser i
fritidshemsverksamheten.
Endast en bråkdel av medel för kvalitetshöjande
insatser går till fritidshemmen

Det kvalitetssäkrande statsbidraget om 500 miljoner som varje år utgår till
kommuner som använder maxtaxa finansierade år 2008 ungefär 1 200 årsarbetare i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Cirka 100 årsarbetare av dessa
arbetade inom fritidshem. Det innebär att 1,3 procent av förskolepersonalen
och endast 0,5 procent av personalen i fritidshem fick del av statsbidraget.

28

Skolverket (2009) Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov? Skolverkets rapport 330.
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Fritidshemspersonalen har blivit en resurs i skolan

Fritidshemspersonalen har på många håll blivit en resurs i skolan. 39 procent
av fritidspedagogerna hade arbetstid förlagd även i grundskolan och/eller förskoleklass. Andelen har inte ökat det senaste året.
Det finns en forskningsstudie som visar att det som fritidspedagoger gör
i skolan ofta inte är inriktat på sådana fritidsaktiviteter där barnen har stort
inflytande över innehållet.29 Fritidspedagogernas arbete i skolan handlar mer
om att bistå lärarna i deras arbete, att själva styra innehållet med traditionella
skolaktiviteter, att styra innehållet till att omfatta praktiska eller socialt inriktade aktiviteter eller att i sitt arbete styra innehållet till att förena skolans och
fritidshemmens traditionella arbete. Ofta känner sig fritidspedagogerna enligt
studien vara i underläge jämfört med lärarna i det gemensamma arbetet. Fritidspedagogerna bidrar med hjälp i skolan men upplever att de inte får någon
större hjälp av lärarna när det är fråga om fritidsverksamhet vid skoldagens
slut.
Kvalitetsskillnader mellan kommunala och enskilda fritidshem

Andelen av barnen i fritidshem som går på fritidshem i enskild regi har varit 9
procent i genomsnitt för landet de senaste åren. Andelen är störst i S tockholms
län, 15 procent och lägst i Kalmar län, 2 procent. Andelen är hög även i
Uppsala, Blekinge och Skåne län. Nästan en femtedel, 18 procent, av alla
inskrivna barn i storstädernas och förortskommunernas fritidshem gick i ett
enskilt fritidshem.
I 120 kommuner fanns 2008 inga enskilda fritidshem.
Den största kvalitetsskillnaden mellan kommunala och enskilda fritidshem
är personalens utbildning. I kommunala fritidshem hade närmare 60 procent
av personalen pedagogisk högskoleutbildning mot 35 procent i enskilda fritidshem. Personalens utbildningsnivå i enskilda fritidshem har sjunkit under
2000-talet.
Personaltätheten är lägre i enskilda än i kommunala fritidshem, 20,2 barn
per anställd i kommunala fritidshem och 24,4 barn per anställd i enskilda
fritidshem. I de kommunala fritidshemmen är en mindre andel av personalen
kvinnor, drygt 70 procent mot drygt 80 i de enskilt drivna fritidshemmen.

29

Pedagogisk forskning 1 2009. Fritid som diskurs och innehåll. En problematisering av verksamheten vid
afterschool-programs och fritidshem.
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Rätt till plats i skolbarnsomsorgen
Många kommuner låter inte barn till arbetslösa
och föräldralediga delta i skolbarnsomsorg

Barn till den som är arbetslös eller föräldraledig har enligt skollagen rätt att få
plats i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Någon motsvarande rätt till
plats i skolbarnsomsorg finns inte.
I slutet av 1990-talet hade 40 procent av kommunerna regler som innebar
att skolbarn till arbetslösa fick behålla sin plats i skolbarnsomsorgen när en förälder blev arbetslös. Under senare år har det skett en skärpning av reglerna och
i allt fler kommuner måste barnen lämna skolbarnsomsorgen när en förälder
blir arbetslös.
Våren 2009 uppgav 28 procent av kommunerna (81 kommuner) att barnen
fick behålla sin plats i skolbarnsomsorgen om en förälder förlorade sitt arbete.
30
I mer än hälften av dessa kommuner fick barnen gå kvar men med begränsad närvarotid. I de 46 kommuner som hade tidsbegränsning var 15 timmar
vanligast.
Det här innebär en fortsatt skärpning av reglerna för barn till arbetslösa.
Våren 2005 fick barnen behålla sin plats i 30 procent av kommunerna (86
kommuner). Antalet 2009 är det lägsta som uppmätts i de uppföljningar som
gjorts sedan lagregleringen 1995. Allra generösast var kommunernas regler
1995 då omkring 45 procent av kommunerna tillät barnen att behålla sin
plats.
Flera kommuner som har uppgett att barn till arbetslösa mister sin plats
när en förälder blir arbetslös beskriver att barnet har en ”vilande plats” kvar på
sitt fritidshem. En vilande plats innebär, enligt kommunerna, att barnet har
tillgång till skolbarnsomsorg vid tillfällen när föräldern ska på anställningsintervju, besöka arbetsförmedlingen eller får ett tillfälligt vikariat. Vanligt är
också att kommunerna erbjuder tillträde till skolbarnsomsorg omgående när
föräldern är åter i arbete.
För skolbarn som får syskon är reglerna än mer restriktiva. Våren 2009 fick
barn till föräldralediga behålla sin plats i 50 kommuner, vilket är nästan lika
många som för fyra år sedan. Generösast var reglerna 2002 då 88 kommuner
tillät barnen behålla platsen.
De regionala skillnaderna är stora. I Norrbottens län och Stockholms län
har 71 respektive 65 procent av kommunerna sådana regler medan Jönköpings
län, Hallands län och Gotlands län inte har någon kommun alls med motsvarande regler.

30

Några av de kommuner som uppger att barnet mister sin plats kommenterar att plats kan fås/behållas
efter individuell prövning.
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Figur 4.1	Kommunernas regler för barn som har plats i skolbarnsomsorgen när en förälder
är arbetslös våren 2009
Får behålla platsen utan
tidsbegränsning
Får behålla platsen med
tidsbegränsning
Får inte behålla platsen

Norrbottens län är även det län som har störst andel kommuner som låter
skolbarnen få behålla sin plats i skolbarnsomsorgen när en förälder är föräldra
ledig, 64 procent. Följt av Stockholms län och Västernorrlands län med 54
respektive 43 procent. Hallands län och Gotlands län har inte någon kommun
alls med motsvarande regler.

Internationell utblick
Någon kartläggning av skolbarnsomsorgen i andra länder motsvarande den
som redovisats gällande förskoleverksamheten finns inte att tillgå. Nedan följer, som ett exempel på skolbarnsomsorgen i andra länder, en kort beskrivning
av viss fritidshemsverksamhet i USA.
44
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I USA omfattar ”afterschool-programs” ungefär 6,5 miljoner barn och
ungdomar.31 Majoriteten av alla afterschool-programs är nu belägna i skolor
och inte i förskolor vilket var fallet tidigare. Fritidshem har i USA tidigare
främst setts som en trygg plats för tillsyn av barn, men man ser nu i högre grad
afterschool-program som en plats där barn kan utveckla akademiska kunskaper
eller andra former av kunskaper som antas underlätta när det gäller att tillägna
sig skolans undervisning. Afterschool-programs och skolor har på senare tid
kommit att arbeta mer nära varandra än tidigare och afterschool-verksamheten
ses nu ofta som komplement till skolorna. Vid många afterschool-programs,
särskilt där skolpersonal är involverade, används aktiviteterna som verktyg för
att ge upphov till lärande.
På vissa program understödjer man skolans traditionella verksamhet genom
att innefatta mer läs- och skrivinriktade aktiviteter samt ge barn hjälp med
läxor. Det har under senare tid framförts att afterschool-programs främst bör
ses som en möjlighet att utöka den formella lärandetiden för de barn som
behöver läxhjälp eller fördjupa baskunskaperna i läsning och räkning. En del
afterschool-programs har, utifrån sina huvudmäns filosofi blivit mer skollika
än tidigare med ett teoretiskt fokus där man poängterar förberedelser för prov,
stöd inriktat på skolstudier och utveckling av akademiska kunskaper.
Men lärande på afterschool-programs innebär inte nödvändigtvis ett lärande
av skolbaserade ämnen, utan snarare att man ser programmens verksamhet
som en möjlighet att förstärka och förbättra barnens möjligheter att ta till
sig kunskaper i skolarbetet och att man vidgar definitionen av lärande. För
en del program innebär den närmare anknytningen till skolan att man istället ser aktiviteterna vid afterschool-programs som ett komplement till skolan,
där barnen ges berikande upplevelser med betoning på rekreation och kreativt
användande av olika konstformer vilket inte görs i skolan på samma sätt.

Slutsatser
Skolverket anser att det är ytterst viktigt att även barn till arbetslösa och
föräldralediga ges möjlighet att delta i skolbarnsomsorgen. Ur ett likvärdighets- och rättviseperspektiv är det viktigt att alla barn har möjlighet att delta i
skolbarnsomsorgen. Det är också viktigt både för barn och verksamheten att
det finns en kontinuitet. Som det är nu är möjligheterna för barn till arbetslösa
och föräldralediga att få skolbarnsomsorg högst olika ute i kommunerna. Allmänt är kommunerna väldigt restriktiva. Skolverket anser att alla barn bör ges
rätt till skolbarnsomsorg.
31
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Skolverket har sedan 2000 uppmärksammat att det finns brister i fritidshemmens kvalitet. När efterfrågan på fritidshemsplatser har ökat har kommunerna i första hand sett till skollagens krav om att erbjuda plats inom skälig tid
vilket inneburit att kraven på lämplig barngruppstorlek, tillräcklig personaltäthet och en god pedagogisk verksamhet inte har tillgodosetts. Barngrupperna i
fritidshemmen har fortsatt att öka. Vid den senaste mätningen, hösten 2008
fanns det i genomsnitt nästan 35 barn per grupp. I början av 1990-talet hade
en genomsnittsgrupp 18 barn. Skolverket kan i årets lägesbedömning återigen
konstatera att antalet barn i barngrupperna i fritidshemmen har fortsatt att öka
och att personaltätheten minskar.
För att fritidshemmen ska kunna utvecklas så bör resursfördelningsmodellen
ge rektorerna stöd att prioritera fritidshemmens behov och tydliggöra att särskilda resurser kan behövas även i fritidshem.
Trots att Skolverket i de årliga lägesbedömningarna pekat på kvalitetsbrister
har läget när det gäller personaltäthet och gruppstorlekar försämrats för varje
år. Skolverket kommer med anledning av utvecklingen att med utgångspunkt i
de allmänna råden göra en kartläggning av huvudmännens agerande vad gäller
gruppstorlekar och personaltäthet. Syftet med kartläggningen är att konkret
belysa frågans problematik och att ge underlag för förbättringsinsatser. I läges
bedömningen 2008 visade Skolverket också på den stora bristen på öppen
fritidsverksamhet. För att ta reda på orsakerna till det genomför Skolverket
en kartläggning av skolbarnsomsorgen för 10–12 åringar i kommunerna med
fokus på öppen fritidsverksamhet.
Skolverket kommer även att ta fram en informationsskrift riktad till föräldrar och stödmaterial riktad till skolledare för att fördjupa kunskapen om
fritidshemmens uppdrag. Utöver det planerar Skolverket att genomföra seminarieserier för skolledare om skolbarnsomsorg samt sprida exempel på lokalt
utvecklingsarbete för att stärka kvaliteten i fritidshem.
För att få mer kunskap om kvaliteten i fritidshem avseende den omsorg och
den pedagogiska verksamhet som fritidshemmen erbjuder kommer Skolinspektionen att göra en kvalitetsgranskning 2009/2010. Syftet är att tydliggöra
för fritidshemmen själva, dess ledning och kommunerna brister och förtjänster
i verksamheterna.
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5. Förskoleklass
Förskoleklassen infördes 1998 som en egen skolform i det offentliga skolväsendet. Lpo 94 gäller både för det obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen.
Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och
uppfylla läroplanens mål. Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje
barns utveckling och lärande samt ligga till grund för fortsatt skolgång.
Förskoleklassen är en frivillig skolform som barnet och dess vårdnadshavare
kan tacka nej till. Kommunerna är skyldiga att ordna en plats i förskoleklass
höstterminen det år barnet fyller sex.
Den viktigaste, tydligaste och oftast uttalade intentionen med verksamheten i förskoleklassen är att den ska bedrivas med förskolans förhållningssätt till kunskap och lärande. Förskolepedagogiken ska ge en inkörsport till
grundskolan genom förskoleklassen. När förskollärare kommer in i skolan är
förhoppningen att deras syn på pedagogik, på lust och lek och lärande ska nå
insteg i och förändra arbetet också i den obligatoriska skolan. Arbetssätten i
grundskolan kan därmed ytterligare utvecklas mot en skola som sätter indi
viden i centrum, utgår från elevernas egna förutsättningar och behov och tar
till vara deras möjligheter och kapacitet.32

Förutsättningar för verksamheten
Personaltätheten i förskoleklassen har minskat

Nästan alla sexåringar, 95 procent, är inskrivna i förskoleklass. Prognoser visar
att antalet barn i förskoleklassen kommer att öka de närmaste 6–7 åren. 2008
gick 97 600 barn i förskoleklass.
Från att personaltätheten i förskoleklassen i början av 2000-talet varit högre
än i grundskolan har nu personaltätheten minskat till en betydligt lägre nivå
än i grundskolan. Hösten 2008 fanns det i förskoleklassen 6,5 lärare per 100
barn jämfört med grundskolans 8,4 lärare per 100 elever.

32

Myndigheten för skolutveckling (2006) Förskoleklassen – i en klass för sig.
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Diagram 5.1 Indexerad utveckling av antalet barn och lärare (i årsarbetskrafter) i förskolklass
hösten 1998–hösten 2008 samt kostnadsutveckling kalenderåren 1998–2008.
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Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen är på ungefär samma nivå
som för grundskolan som helhet. Det är betydande skillnader i lärares utbildning mellan kommunala och fristående förskoleklasser. En avsevärt mindre
andel av personalen i fristående förskoleklasser har en pedagogisk högskoleexamen. Fördelningen mellan de tre personalkategorierna (personal med förskollärarexamen, med fritidspedagogexamen och lärarexamen) skiljer sig dock
väsentligt mellan kommunal och fristående verksamhet.
Tabell 5.1	Andel årsarbetare med förskollärarexamen, fritidspedagogexamen och
lärarexamen läsåret 2008/09
Förskollärarexamen

Fritidspedagogexamen

Lärarexamen

Fristående förskoleklass

37

6

22

Kommunal förskoleklass

64

7

12

I vissa kommuner finns det endast förskollärare som undervisar i förskole
klassen. I nästan samtliga kommuner har majoriteten av personalen en för
skollärarexamen men det finns också kommuner som har lika stor andel
förskollärare som grundskolelärare.
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Osäkerhet kring vad som gäller för förskoleklassen

I och med att deltagande i förskoleklassen är frivillig är skolformen inte heller
reglerad på samma sätt som den obligatoriska skolan. Frågor till Skolverkets
upplysningstjänst visar att föräldrar och beslutsfattare är osäkra på vilka rättig
heter, skyldigheter, möjligheter och ambitionsnivåer som ska driva verksam
heten.
Rätten till modersmålsundervisning i förskoleklassen är ännu inte reglerad
men i förslaget till ny skollag aviserar regeringen att kommuner och andra
huvudmän även ska bli skyldiga att erbjuda sådant stöd till barn i förskoleklassen. Cirka 16 procent av eleverna i förskoleklassen har ett annat modersmål än
svenska. Av dessa elever ges cirka 45 procent modersmålsundervisning.

Slutsatser
Skolverket har i tidigare lägesbedömningar påpekat att personal med pedagogisk högskoleutbildning är viktig för att aktiviteterna inom förskoleklassen ska
bli mer planerade, målstyrda och differentierade. För att förskoleklassen ska
kunna bli en kvalitativ föreberedande utbildning med den viktiga språkinlärningen och även matematikinlärning som behövs för barns fortsatta skolgången är det viktigt att den personal som finns i förskoleklassen har en gedigen
kompetens inom dessa områden. Skolverket kan också konstatera att personaltätheten i förskoleklassen minskat och att den är lägre än i grundskolan.
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6. Grundskola
Grundskolans uppdrag är att ge eleverna kunskaper och färdigheter samt främja deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.
Verksamheten ska överföra grundläggande värden och utformas i överens
stämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.
Utbildningen kan bedrivas av kommuner och av fristående huvudmän.
Grundskoleutbildningen, som är obligatorisk och avgiftsfri, ska vara likvärdig
oavsett var i landet den anordnas.

Grundskolan utvecklas
Nya måldokument, nationella prov i årskurs 3 och
skriftliga omdömen – reformeringen har inletts

Under 2008/09 har såväl förberedelser skett som förändringar börjat genomföras som syftar till att höja kvaliteten och likvärdigheten i grundskoleutbildningen. En första utprövningsomgång har genomförts av nationella prov i
svenska/svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3. Proven kommer
att vidareutvecklas utifrån de erfarenheter som gjorts. Mottagandet har generellt sett varit mycket positivt. Även prov i biologi, fysik och kemi genomfördes i en obligatorisk utprovningsgenomgång våren 2009.
Skriftliga omdömen ska komplettera den individuella utvecklingsplanen och
information som ges i samband med utvecklingssamtalen. Någon systematisk
analys har ännu inte gjorts av hur bestämmelsen om skriftliga omdömen har
tillämpats men olika signaler tyder på att skolor och kommuner har haft skiftande beredskap för att fullfölja sitt åtagande. Skolverket har tagit fram olika
former av stöd, t.ex. allmänna råd, stödmaterial till skolledare, information till
föräldrar på olika språk och filmreportage.
Arbetet inom Skolverket med att i nära samarbete och dialog med verksamma i sektorn utveckla nya måldokument med tydligare mål och kursplaner
inför Skola 2011 har pågått under 2009 och kommer att fortsätta under 2010.
För samtliga skolformer betyder de reformer som nämnts stora utmaningar
för huvudmän, rektorer och personal i skolan. Direkt och indirekt påverkar
givetvis förändringarna i gymnasieskolan också grundskolan, där bland annat
förändrade behörighetsregler till delar av gymnasieskolan och nya meritvärderingsregler för övergång till högskolestudier påverkar elevernas behov av stöd
att veta hur de ska förhålla sig till olika valalternativ och vilka konsekvenser
olika val kan få.
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Förutsättningar för verksamheten
Elever, personal, resurser och kostnader samt organisation är alla förutsättningar för verksamheten i grundskolan. I det följande ges bilder av utvecklingen av
verksamhetens förutsättningar utifrån dessa kategorier.
Eleverna blir färre – men snart växer de yngre årskullarna

Som tydligt framgår i diagram 6.1 har antalet elever i grundskolan de senaste
fem åren varje år minskat. Antalet elever har minskat med cirka 30 000 per år
under perioden och hade sjunkit till 900 000 läsåret 2008/09.
Diagram 6.1 Indexerad utveckling av antalet elever och lärare (i årsarbetskrafter) i
grundskolan hösten 1994–hösten 2008 samt kostnadsutveckling kalenderåren
1994–2008 i fasta kostnader. Index, 1994=100
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Antalet elever i grundskolan beräknas fortsätta att minska varje år fram till
läsåret 2014/15 då antalet ökar igen. Man bör dock uppmärksamma att bilden
ser något olika ut i olika årskurser. Antalet elever i årskurs 7–9 väntas minska
med cirka 60 000 fram till 2015/16 medan de yngsta ålderskullarna beräknas
öka med dryga 40 000. Förskolans och förskoleklassens växande elevgrupp
kommer med andra ord att återigen kräva anpassningar av grundskolans
dimensionering och organisation.
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Diagram 6.2	Utvecklingen av antalet elever läsåren 1980/81 till 2015/16
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Det sjunkande elevunderlaget har följts av att antalet grundskolor minskat den
senaste femårsperioden. Vi återkommer till denna fråga nedan.
Omkring 90 procent av grundskoleeleverna går i kommunala skolor och
drygt 10 procent går i en fristående grundskola. Skillnaderna mellan kommunerna är dock stora. I storstäderna går drygt 18 procent av eleverna i en fristående grundskola – i Stockholm 20 procent, i Göteborg drygt 18 procent och i
Malmö drygt 12 procent. Upplands Väsby kommun ligger högst i landet med
drygt 40 procent av eleverna i fristående skola.
Flickor är något överrepresenterade bland eleverna i fristående skolor medan
könsfördelningen i grundskolan totalt motsvarar den i befolkningen. Andelen
flickor i fristående skolor har legat stabilt på 51 procent de senaste tio åren.
Andelen lärare i grundskolan som har pedagogisk högskoleexamen har ökat

Andelen lärare som har en pedagogisk högskoleexamen har ökat med 4 procentenheter sedan 2002/03 och andelen är nu uppe i drygt 87 procent i de
kommunala skolorna. Samma positiva utveckling har skett även i de fristående
skolorna, men där är det dock en betydligt lägre andel av lärarna som har en
lärarexamen, cirka 68 procent.33
Lärartätheten har också ökat under flera år, hösten 2008 var det cirka 8 lära
re per 100 elever. Jämfört med genomsnittet för OECD-länderna har Sverige

33

Se Beskrivande data för mer exakta uppgifter och kapitlet om Lärares kompetens i denna rapport.
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färre elever per lärare. OECD-länderna har i genomsnitt 16,0 elever per lärare
jämfört med Sveriges 12,3 elever per lärare.34
Stort behov av vägledning

För att stödja eleverna i olika valsituationer fyller studie- och yrkesvägledarpersonal en viktig funktion. Reformeringen av gymnasieskolan och förändrade meritvärderingsregler vid antagning i högskolan är som nämndes ovan
förändringar som kommer att ställa mycket höga krav på kvalificerad råd- och
vägledning.
Läsåret 2008/09 hade cirka 63 procent av samtliga studie- och yrkesvägledare en relevant utbildning för uppgiften. Andelen vägledare, som också är
undervisande lärare har ökat mellan de senaste åren från cirka 10 procent till
15 procent. Läsåret 2008/09 hade en vägledare i genomsnitt cirka 134 elever i
årskurs 9.
Flera studier har visat att tillgången till och kvaliteten på studie- och yrkesvägledare varierar. I Skolverkets rapport till regeringen framhåller myndigheten
att kvaliteten i studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Skolledningen har därför en nyckelroll i förbättringsarbetet av skolans studie- och vägledning. Skolverket menar att elevernas rätt till ett sådant stöd måste tillgodoses
bättre och mer likvärdigt över landet än vad fallet är idag.35
Tillgången till datorer är ofta bristfällig

Tillgången till datorer och möjlighet till Internetuppkoppling varierar betydligt mellan kommuner och skolor. I grundskolan har endast en knapp tredjedel
av lärarna egen dator, något som Skolverket bedömer som anmärkningsvärt
med tanke på den utbredda användningen i samhället i övrigt. Lärare i fristående skolor har i högre grad tillgång till egen dator än lärare i kommunala
skolor. På samma sätt varierar elevernas tillgång till datorer med huvudman.
I kommunala grundskolor går det 6 elever på varje dator, i fristående grund
skolor 4,5. Skillnaderna mellan skolor är dock stora oavsett huvudman. I
kapitel 18 ges en fördjupad beskrivning av datoranvändningen i skolan.
Tillgången till skolbibliotek varierar

Skolbiblioteken ska enligt bibliotekslagen (1996:1596) främja språkutveckling
och stimulera till läsintresse. Skolbiblioteken är också en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. En undersökning

34
35

OECD (2009) Education at a Glance 2009 OECD Indicators. Se även kapitel 16 Lärares kompetens.
Skolverket (2009) Redovisning av uppdrag om att utveckla kvaliteten i studie och yrkesvägledning. Dnr
2008:3201.

skolverkets lägesbedömning 2009

55

av tillgången till skolbibliotek 200836 visade att flertalet av de grundskolor som
ingick i undersökningen – dvs. skolor med minst 30 elever – hade någon form
av skolbibliotek. Totalt hade 69 procent av skolorna tillgång till någon form av
bibliotek. Drygt hälften av skolorna hade ett eget skolbibliotek. Det var dock
stora skillnader mellan fristående skolor och kommunala skolor. I de fristående
skolorna hade 33 procent tillgång till eget eller annat bibliotek medan motsvarande andel för de kommunala enheterna var 77 procent. De fristående skolorna använder sig i hög utsträckning av särskilda bokrum eller boksamlingar.
Antalet skolor har minskat

Som nämndes ovan har antalet grundskolor minskat den senaste femårsperioden. Troligen beror detta inte bara på minskat elevunderlag. Även den ekonomiska krisen under det senaste året liksom etableringar av fristående skolor
och att många kommuner planerar eller har genomfört rationaliseringar, vilket
uppmärksammats i lokala och regionala media, har sannolikt bidragit.
Det har blivit 400 färre kommunala skolor de senaste 5 åren och cirka 100
fler fristående skolor. Hösten 2008 fanns det 667 fristående grundskolor, en
ökning med 42 stycken jämfört med hösten innan. Hur den ekonomiska
krisen kommer att påverka är ännu för tidigt att säga. Skolverket har sett vissa
tecken på att medborgarnas reaktioner på nedläggningsplaner och beslut om
nedläggning av skolor är starka och att kommunalpolitikerna dragit tillbaka
beslut helt eller delvis.
Den demografiska utvecklingen i kombination med kommunalekonomiska
problem ställer sammanfattningsvis stora krav på anpassningar av det lokala
skolväsendet. Särskilt problematiskt är det för mindre kommuner med många
små landsbygdsskolor där samtidigt avstånden mellan skolorna är stora.
Fortsatt ökat intresse för att starta fristående skolor

Fristående grundskolor finns nu i 183 av landets 290 kommuner. Det är framför allt i de mindre kommunerna som fristående skolor inte etablerats. Här
följer några faktauppgifter om fristående grundskolor:
– Antalet fristående grundskolor har mer än fördubblats på 10 år, från 331
skolor till 677 skolor.
– 10 procent av skolorna har konfessionell inriktning, 6 procent är
Waldorfskolor.
– Knappt 14 procent av de fristående grundskolorna finns i Stockholms kommun.
– 68 procent av eleverna i fristående grundskolor går i något av de tre
storstadslänen.
36

Statens kulturråd (2009) Kulturen i siffror 2009:1. Skolbibliotek 2008.
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– Antalet elever i fristående grundskolor har ökat från 20 247 elever 1995/96
till 89 444 elever 2008/09.
– Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är 66,9 procent för
fristående grundskolor och 86,6 procent för kommunala grundskolor.
– Andelen lärare per 100 elever är 7,6 för fristående grundskolor respektive
8,4 för kommunala grundskolor.
– Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna åk 9 i fristående grundskolor
läsåret 2008/09 var drygt 227 och för eleverna åk 9 i kommunala grund
skolor knappt 208.
Trots att elevunderlaget totalt i grundskolan minskar finns det ett fortsatt stort
intresse för att starta fristående skolor, även om en avmattning noteras 2009.
Totalt inkom 190 ansökningar under våren 2009 till Skolinspektionen, vilket
är cirka 40 ansökningar färre än 2008. Av dessa är 178 ansökan om att starta
en ny fristående grundskola resterande 22 ansökningar avser en utökning av
redan befintlig verksamhet. Majoriteten av ansökningarna gäller etableringar i
storstadsområdena men även Västernorrlands län ligger högt på listan när det
gäller antal ansökningar.
Av ansökningarna är det långt ifrån alla som godkänns av Skolinspektionen.
Av 2008 års ansökningar godkändes 100, 65 avslogs och 55 avskrevs. Orsaker
na till avslag var främst att verksamheten inte bedömdes kunna bedrivas
varaktigt och stabilt över tid främst på grund av bristande ekonomiska förutsättningar eller för litet elevunderlag.
Många fristående skolor ingår i utbildningskoncerner

När fristående skolor började etableras i början av 1990-talet var den vanligaste ägarformen stiftelse och ekonomisk förening och varje huvudman hade
i princip ansvar för en skola. Den senaste tioårsperioden har allt större volym
kommit att bedrivas i aktiebolagsform inom större koncerner. Ett tiotal utbildningsföretag ansvarar nu för närmare 30 procent av de elever som går i
fristående skolor. De större utbildningsföretagen har framför allt etablerat sig i
storstadsregionerna.
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Tabell 6.1	De tio största fristående huvudmännen med avseende på elevantal 2008
Antal elever i
huvudmannens skolor

Antal skolor där
eleverna undervisas

Kunskapsskolan i Sverige AB

7 154

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB

4 899

8

Pysslingen Förskolor och Skolor AB

3 110

21

Törnskogens Utbildning AB

2 642

10

Rösjötorp Utbildning AB

2 137

10

Prolympia AB

1 293

5

ULNO AB

1 254

4

Fridaskolorna AB

1 245

3

Stiftelsen Göteborgs Högre Samskola

859

2

Göteborgsregionens Internationella Skola AB

778

2

25 371

87

Summa

22

Kunskapsskolan som har flest elever av utbildningsföretagen och där även
Kunskapsgymnasiet ingår, har grundskolor för skolår 6–9 och gymnasier med
studieförberedande program. Kunskapsskolan startade de första skolorna år
2000.
Marknaden för fristående skolor har vuxit snabbt de senaste åren och de
flesta utbildningsanordnarna har bara funnits i ett fåtal år. Ett par av huvudmännen har även startat verksamhet utanför Sverige. Friskolemarknaden inom
gymnasieskolan präglas av större ägandekoncentration än grundskolan. De
stora fristående utbildningsanordnarna är fler och generellt sett större med fler
elever och fler skolor än inom grundskolan.
De privata företagen inom skola visar mycket god avkastning på det totala
kapitalet. Avkastningen år 2007 låg på över 16 procent för utbildningsföretagen att jämföras med den genomsnittliga avkastningen för samtliga privata
företag, utom finansiella, som låg på 10 procent.37
Kommuner agerar olika gentemot fristående skolor

Något som åskådliggör kommuners varierande agerande gentemot fristående
skolor är olikheten i erbjudande om skolskjuts för elever i fristående skolor.
En del kommuner bekostar resor till alla skolor för att valfriheten ska vara
reell medan andra kommuner bekostar resor till elevers närmaste skola oavsett
huvudman. Ytterligare andra kommuner bekostar enbart skolskjuts till närmaste kommunala skola.

37

SCB (2009) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2007. Sveriges officiella statistik.
Statistiska meddelanden OE29SM0901.
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I vissa kommuner förefaller kunskapen om regleringen av skolskjuts vara
bristfällig. Enligt 4kap 7§ skollagen har kommunen skyldighet att anordna
kostnadsfri skolskjuts för de elever som bor långt från skolan, har farlig skolväg
eller har funktionshinder. Detta gäller dock förutsatt att eleven inte valt att gå
i en annan skola än den kommunen har anvisat. Kommunerna har således inte
skyldighet, men naturligtvis en möjlighet, att erbjuda skolskjuts till fristående
skolor.
Kostnaderna ökar fortfarande

År 2008 kostade grundskolan 78 miljarder kronor, vilket motsvarar 60 procent
av den totala kostnaden för skolväsendet.
Kostnaderna för grundskolan har under senare delen av 1990-talet och fram
till 2005 stigit konstant. Detta gäller såväl kostnaderna för själva undervisningen som stöd- och kringkostnader i form av t.ex. skolmåltider och lokaler.
I samband med minskade elevkullar har kommunerna, som nämndes ovan,
till viss del börjat anpassa sina organisationer. Kostnaden per elev i kommunala skolor har dock fortsatt att öka – med 2 procent mellan 2007 och 2008
– eftersom omställningen inte kunnat ske i samma takt som elevminskningen.
Dessutom har personalens löner ökat under perioden. Skillnaderna mellan
kommunernas kostnader/elev i kommunala skolor är emellertid betydande –
mellan 65 500 och 111 700 kronor. De fristående skolorna har i genomsnitt
lägre kostnader/elev för undervisning, elevvård, lokaler och ledning m.m.

Resultaten i grundskolan
Bilden av hur elevers kunskaper utvecklats över tid är inte entydig eftersom
olika resultatmått bygger på olika underlag. De olika resultatmåtten får man
se som komplementära i den meningen att de belyser olika aspekter av e ller
indikationer på resultat. Som alltid när det gäller jämförelser över tid bör trender tolkas med försiktighet eftersom kriterierna för bedömning kan ha förändrats.38 Här redovisas kortfattat ett antal indikatorer på resultaten och resultatutvecklingen i grundskolan.
Färre elever når målen i matematik

Andelen elever som får slutbetyg i alla ämnen har successivt ökat något sedan
läsåret 2004/05. Läsåret 2007/08 var det 23 procent av alla elever som inte

38

Denna problematik beskrivs bland annat i Skolverket (2009) Skolverkets bild av utvecklingen av kunskapsresultaten i grundskolan och av elevers studiemiljö. PM, Dnr 2008:3010. Orsaker till utvecklingen
beskrivs i Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer.
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nådde målen i ett eller flera ämnen. Samtidigt har andelen elever som saknar
behörighet till gymnasieskolans nationella eller specialutformade program
ökat. Våren 2008 var andelen behöriga 88,9 procent vilket var den lägsta
andelen sedan 1998. Preliminära siffror för våren 2009 visar på samma andel.
Diagram 6.3	Genomsnittligt meritvärde, andel behöriga till gymnasieskolans nationella
program och andel elever med betyg i alla ämnen läsåren 1997/98–2007/08
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En jämförelse mellan de olika behörighetsgivande ämnena, svenska/svenska som
andra språk, engelska och matematik perioden 2003/04 till 2007/08 visar att
– allt fler elever inte når målen i ämnet matematik. Läsåret 2003/04 nådde 6,4
procent av eleverna i årskurs 9 inte målen i matematik. 2007/08 var mot
svarande andel 7,4 procent.
– det fortfarande är flest pojkar som inte når målen i matematik men flickorna
närmar sig nu pojkarna. Andelen flickor som inte når målen i matematik
har ökat från 6,0 till 7,2 procent. Andelen pojkar som inte når målen i
matematik har ökat från 6,9 till 7,7 procent.
– andelen elever i årskurs 9 som inte når målen i engelska har minskat något
från 6,0 till 5,7 procent under perioden.
– andelen som inte når målen i svenska har minskat under perioden från 3,8
till 3,5 procent.
– andelen som inte når målen av de som läser svenska som andraspråk har
ökat ytterligare från 21,4 till 22,3 procent.
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Andelen elever som läser moderna språk har sjunkit

Andel elever i årskurs 9 som läser moderna språk inom språkvalet har sjunkit
med 4 procentenheter till 63 procent läsåret 2007/08 efter att i många år
varit oförändrad. De språk som flest elever läser är spanska, tyska och franska.
Liksom tidigare år läser flickor moderna språk i större utsträckning än pojkar
och det är en högre andel av flickorna som läser franska och spanska. De senaste årens ökning i spanska har medfört att det är det populäraste språkvalet
samtidigt som andelen elever som läser tyska har minskat. Det är mindre än 1
procent i årskurs 9 som läser övriga moderna språk. Av de elever som läser alternativ till moderna språk läser flest en kombination av svenska och engelska.
6 procent av eleverna som läste moderna språk uppnådde inte målen.
Diagram 6.4	Andelen elever i årskurs 9 som läsåren 1998/99–2008/09 läste franska,
spanska, tyska respektive alternativ till moderna språk
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Läsåret 2008/09 rapporterades 164 183 grundskoleelever vara berättigade
till modersmålsundervisning, vilket motsvarar 18 procent av samtliga elever.
Detta innebär att andelen berättigade till modersmålsundervisning som ökat
kontinuerligt under de senaste sex åren fortsätter att öka. I de tre storstäderna
Stockholm, Göteborg och Malmö är mer än var tredje elev i kommunala skolor berättigade till modersmålsundervisning. Det är inte alla berättigade elever
som också deltar i modersmålsundervisningen. Andelen av de berättigade
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eleverna som deltar i modersmålsundervisning är 53 procent och har minskat
något jämfört med tidigare år. En något större andel flickor (55 procent) av de
berättigade eleverna deltar i modersmålundervisning jämfört med pojkar (51
procent). 4 procent av de som deltog i modersmålsundervisning uppnådde
inte målen.
Läsåret 2008/2009 var andelen elever som deltog i undervisning i svenska
som andraspråk 8 procent. De senaste 15 åren har andelen legat mellan 6 och
7 procent. Pojkar deltar i något större utsträckning än flickor i undervisningen
i svenska som andraspråk. Nästan 22 procent av eleverna i kommunala skolor i
storstäderna deltar i svenska som andraspråk. Andelen som inte uppnådde målen i svenska som andraspråk var 22 procent. Antal asylsökande elever är detta
läsår cirka 3 090 stycken. Det är en ökning med drygt 14 procent jämfört med
föregående läsår.
Det genomsnittliga meritvärdet fortsatt högre för elever
i fristående skolor än för elever i kommunala skolor

Det genomsnittliga meritvärdet var 209 poäng våren 2008, en ökning med
cirka 4 procent sedan 1998. Betygspoängen har ökat för de flesta ämnen, men
ökningens omfattning varierar mellan olika ämnen. I matematik, svenska
och engelska har ökningen varit marginell. Den största ökningen har skett i
estetiska ämnen (Bild, Hem- och konsumentkunskap, Musik och slöjd samt
Estetisk verksamhet). Störst ökning av betygspoängen i grundskolan har skett
i ämnet Idrott och hälsa. Att det blivit en förskjutning mot att fler elever får
betyget Mycket väl godkänt kan vara en indikation på att elevernas kunskaper
har ökat. Men det kan också vara en effekt av att lärarna känner en större säkerhet i betygssättning ju mer erfarenhet de har och/eller att införandet av nationella betygskriterier för betygsnivån Mycket väl godkänt medfört att lärarna
fått bättre stöd i betygssättningen. Nationella betygskriterier för betygsnivån
Mycket väl godkänt infördes år 2000.39
Det är de kommunala grundskolorna som haft en svag men kontinuerlig
ökning av meritvärdet. De fristående skolorna har inte haft samma utveckling
utan där har meritvärdet fluktuerat under åren och ligger nu på samma nivå
som 1998. Det genomsnittliga meritvärdet var 227 poäng för elever i fri
stående skolor våren 2008 och för kommunala skolor 207 poäng.
Skillnaden mellan fristående och kommunala skolor kan troligtvis förklaras av att fristående skolor har en annan elevsammansättning, vilket framgår
av tabell 6.2, med betydligt fler elever vars föräldrar har en universitets- eller

39

Nationella betygskriterier i årskurs 9 för betyget Väl godkänt har funnits sedan det målrelaterade betygssystemet infördes. Nivån för betyget Godkänt bestäms lokalt med utgångspunkt i läroplan och kursplaner.
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 ögskoleutbildning, men kan även förklaras av skillnader i attityder till skol
h
arbete och utbildning.
Tabell 6.2

Föräldrars utbildningsnivå. Andel (%) elever i kommunala respektive fristående
grundskolor 2008

Utbildning
Förgymnasial utbildning

Kommunala grundskolor

Fristående grundskolor

5,0

3,0

Gymnasial utbildning

53,1

39,5

Eftergymnasial utbildning

39,7

54,5

2,2

3,0

Båda föräldrars utbildning okänd

I resultaten från skolverkets analyser finns inget generellt mönster att fristående
skolor i genomsnitt skulle sätta högre slutbetyg i förhållande till provbetygen
än kommunala skolor när hänsyn tas till andra relevanta bakgrundsfaktorer.40
Stora skillnader i resultat mellan elever med
föräldrar med olika utbildningsnivå

Både betygsresultat, resultat på nationella prov och andra kunskapsmätningar i
grundskolan samvarierar tydligt med utbildningsnivån hos elevernas föräldrar.
Redan i årskurs 3 visar elevers resultat på nationella prov detta tydliga mönster.
– Resultaten från ämnesproven 2008 i årskurs 9 samvarierar med utbildningsnivån hos elevernas föräldrar. Störst skillnad märks i resultatet för ämnesprovet i matematik där 65 procent av eleverna med lågutbildade föräldrar nådde
målen medan motsvarande för elever med minst en högutbildad förälder
var 91 procent.41 Resultat från nationella proven i årskurs 3 och 5 visade på
samma mönster.
– Betygsstatistiken läsåret 2007/08 visar att grundskoleelever med föräldrar
vars högsta utbildning var grundskola hade ett genomsnittligt meritvärde
som var cirka 65 poäng lägre än elever med minst en högskoleutbildad
förälder, 163 poäng jämfört med 231.
– Drygt 95 procent av elever med minst en högskoleutbildad förälder hade
behörighet till gymnasieskolan. Motsvarande andel för elever vars föräldrars
högsta utbildningsnivå var gymnasieskola respektive grundskola var 86
respektive 67 procent.
40

41

Se t.ex. Skolverket (2002) Nationella kvalitetsgranskningar 2001–2002. Skolverket (2009) Redovisning av
uppdrag om skillnaden mellan betygsresultat på nationella prov och ämnesbetyg i svenska, matematik och
engelska i årskurs 9 och Skolverket (2007) Provbetyg – Slutbetyg – Likvärdig bedömning? En statistisk analys
av sambandet mellan nationella prov och slutbetyg i grundskolans årskurs 9, 1998–2006. Rapport nr 300.
Skolverket (2009) Ämnesproven 2008 i grundskolans åk 9 och specialskolans åk 10 En resultatredovisning.
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Under de senaste åren har det blivit en större skillnad i resultat mellan elever
med lågutbildade föräldrar och elever med högutbildade föräldrar.
Könsskillnaderna i betyg ökade från 1994 men efter år 2001 har det funnits
en svag minskning. Skillnaderna i betyg för elever med svensk och utländsk
bakgrund har ökat från början av 1990-talet, men utvecklingen är ojämn.42
Tabell 6.3

Fördelning i procent av betygsnivåer av samtliga betyg läsåret 2007/08

Andel (%)

Flickor svensk Flickor utländsk Pojkar svensk Pojkar utländsk
bakgrund
bakgrund
bakgrund
bakgrund

MVG

23

18

14

12

VG

40

34

34

29

G

33

38

47

46

4

9

6

12

Ej uppnått målen
Totalt

100

100

100

100

Genomsnittligt meritvärde

223

203

201

183

Vilken skola en elev går i har fått ökad betydelse för elevernas prestationer.
Även om Sverige i förhållande till andra länder har en liten variation i resultat
mellan skolor är det tydligt att denna variation har ökat och befästs.43
Skillnader i pojkars och flickors resultat
under lång tid – till flickornas fördel

Under många år har flickorna uppvisat generellt bättre resultat än pojkarna enligt betyg, nationella prov och internationella studier I genomsnitt uppnår t.ex.
pojkarna 90 procent av flickornas resultat enligt betygsstatistiken. 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. Redan i årskurs 3 klarade flickorna ämnesprovet i svenska år 2009 bättre än pojkarna. I ämnesproven i årskurs 3 hade
flickor bättre resultat än pojkar i tre av de sju delproven.
Könsskillnaderna är i det närmaste oberoende av socioekonomisk bakgrund.
Likaså är skillnaden mellan pojkar och flickor med utländsk bakgrund densamma som skillnaden mellan pojkar och flickor med svensk bakgrund.

42

43

Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika
faktorer.
Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika
faktorer.
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Orsakssammanhangen bakom skillnader i flickors och pojkars resultat är
komplicerade och troligen samvarierar flera tänkbara faktorer och förhållanden. En nyligen publicerad studie visar att sterotypa uppfattningar om kön
delvis kan förklara varför pojkar och flickor presterar olika bra i matematik och
naturvetenskap. Studien visar också att den stereotypa uppfattningen om kön
och naturvetenskap är starkt kopplad till skillnader i pojkars och flickors kunskaper mätt i nationella prov i matematik och naturvetenskap i årskurs 8.44
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.45 Även forskningsstudier pekar 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.46 En forskningsstudie47 som har analyserat betyg, resultat på
nationella prov, elevbakgrunder och typer av skolor har visat att betygen är
flerdimensionella. De mäter elevernas kunskaper och färdigheter men visar sig
också mäta deras intresse, motivation samt föräldrarnas engagemang. Enligt
studien förklaras mellan tre och fem procent av betygen av annat än elevernas
kunskapsnivå. Studien visar att flickornas betyg är influerade av annat än kognitiva faktorer i större utsträckning än pojkarnas betyg. Enligt studien förklaras
flickornas högre betyg till största delen av att flickorna är mer intresserade av
skolarbetet och har större motivation för inlärning.
Flera nationella insatser riktade till skolan genomförs för närvarande för att
öka kunskapen om hur skolan kan bidra till att bryta traditionella könsmönster. En slutsats som forskare är överens om är att skolans personal måste få en
ökad medvetenhet och kunskap om genusfrågor. Skolan kan dock inte ensamt
förändra attityder och strukturer utan insatser inom övriga samhällssektorer är
nödvändiga för att nå önskat resultat.48
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en rad jämställdhetsinsatser i skolan. Insatserna pågår under perioden 2008–2010 och kommer att innebära olika typer av kompetensutveckling för skolpersonal samt
utvecklingsprojekt riktade mot grund- och gymnasieskola.

44

45
46
47

48

Nosek, Brian, A. m.fl. (2009) National differences in gender–science stereotypes predict national sex
differences in science and math achievement, Publicerad i PNAS volym 106.
Se bl.a. NU-03 Huvudrapport, PISA och TIMSS.
Myndigheten för skolutveckling (2005) Kön och skolframgång. Tolkningar och perspektiv.
Klapp, A. ((2008) Grades and grade assignment: effects of student and school characteristics. Göteborgs
universitet.
SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? Delbetänkande av DEJA-delegationen
för jämställdhet i skolan.
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Grunden i uppdraget är att främja jämställdhet utifrån olika ingångar och
olika perspektiv – alltifrån att motverka könstraditionella yrkesval till att ge
ökad kompetens till skolpersonal i frågor om sexualitet och samlevnad, erbjuda
skolledare kompetensutveckling kring hedersrelaterat våld och stödja elevhälsans arbete för att främja barns psykiska hälsa.
Internationella studier visar på försämrade kunskaper
i matematik och naturvetenskap49

Skolverket redovisade i februari 2009 en sammanställning av kunskapsutvecklingen i grundskolan med tyngdpunkt på tiden från början av 1990-talet.50
Skolverket har dessutom senare under 2009 publicerat en kunskapsöversikt
i vilken en fördjupad forskningsbaserad analys av resultatutvecklingen under
en längre tidsperiod presenterats.51 Såväl Skolverkets sammanställning som
forskaranalysen talar samma språk – resultaten i matematik, naturvetenskap
och läsning har försämrats sedan mitten av 1990-talet.52 De negativa trenderna
gäller såväl flickornas och pojkarnas kunskapsutveckling, som de mest svagpresterande och de allra högst presterande eleverna.
De flesta internationella studier där Sverige deltagit har gällt kunskaperna
hos eleverna i grundskolans senare år. I TIMSS 2007, där matematik och
naturvetenskap stod i fokus, deltog Sverige för första gången i den del som
omfattade yngre elever (åk 4).
Matematik

Resultaten var inte tillfredsställande – i matematik låg de svenska elevernas
resultat under OECD/EU-medelvärdet. Utifrån fördjupade forskaranalyser av
hur elever löst matematikuppgifter i TIMSS 2003 och 200753 och vilka fel de
gjort kan Skolverket konstatera att elevernas svårigheter kan knytas till undervisningens inriktning på beräkningar utan begreppslig förståelse, en inriktning

49

50

51

52
53

De internationella kunskapsmätningarna återkommer med vissa intervaller. Under 2010 kommer en
studie av kunskaper i samhällskunskap och demokrati bland elever i åk 8 att presenteras liksom resultaten
från PISA 2009. Först 2012 kommer en uppföljning av TIMSS och av åk 4 – elevers läsförståelse (PIRLS
2011). Genom de återkommande mätningarna ger de internationella studier en allt bättre grund för att
bedöma trender.
Skolverket (2009) Skolverkets bild av utvecklingen av kunskapsresultaten i grundskolan och av elevers
studiemiljö– redovisning av uppdrag att utarbeta ett sammanfattande underlag avseende utvecklingen av
kunskapsresultaten i grundskolan. Dnr 2008:3010.
Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika
faktorer.
Resultaten i matematik i mätningarna 1964 och 1980 var dock mycket dåliga.
Bentley, P-O. (2008) Svenska elevers kunskaper I TIMSS 2007 – En djupanalys av hur eleverna förstår
centrala matematiska begrepp och tillämpar procedurer. Skolverket:Analysrapport 323.
Bentley, P-O. (2009). TIMSS 2007/2003. Svenska elevers matematikkunskaper I ett internationellt
perspektiv. Skolverket: Analysrapport.
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som är dominerande i svensk undervisning och svenska läromedel. Skolinspek
tionens kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik i grundskolan
2009 bekräftar den bild som såväl Skolverkets nationella utvärdering 2003 och
kunskapsöversikten 2009 som de fördjupade analyserna av TIMSS 2007-resultaten och Skolverkets lägesbedömningar gett. Den omfattande volymen eget
arbete bland eleverna, undervisningens inriktning på procedurella strategier,
undervisning som leds av lärare utan ämnesutbildning och rektorers svårighet
att få utrymme för pedagogiskt ledarskap har bidragit till resultatutvecklingen.
Naturvetenskap – bristande kompetens hos lärare och för lite undervisning

Resultaten från kunskapsprovet i naturvetenskap i TIMSS visar att svenska
elever i årskurs 4 i genomsnitt presterar på samma nivå som genomsnittet för
de EU/OECD-länder som deltagit i undersökningen. Detsamma gäller elever i
årskurs 8. Elever i årskurs 4 är relativt sett bättre i geovetenskap och i viss mån
biologi, men sämre inom fysik och kemi. Mönstret är detsamma i årskurs 8.
TIMSS visar att det har skett en tydlig nedgång i resultaten i årskurs 8 från
1995. Eftersom svenska elever i årskurs 4 deltog i TIMSS för första gången
2007 går det inte att göra säkra nationella eller internationella jämförelser över
tid. Vi kan dock konstatera att svenska 10 åringars resultat i naturvetenskap i
internationella undersökningar var i topp på 70 och 80-talen men att de nu är
på en internationell medelnivå.54
En analys av TIMSS-resultaten55 visar att NO-undervisningen i årskurs 4
frångår kursplanerna på flera områden, både när det gäller tid, innehåll och
arbetssätt. Ett exempel är undervisningen i fysik och kemi som tycks skilja sig
anmärkningsvärt mellan lärare vad gäller undervisningstid och innehåll. Andra
exempel är arbetssättet. Det är stora skillnader i hur mycket man ägnar sig åt
att planera och utföra experiment och undersökningar, trots att det är en stark
betoning på detta i de nuvarande kursplanerna.
Analysen visar också på bristande kompetens och behörighet hos lärarna att
undervisa i de naturorienterande ämnena. Prioriteringar av ämnesinnehåll och
genomförande tycks göras utan stöd i de nationella styrdokumenten, vilket i
många fall lett till för lite undervisningstid för ämnena fysik och kemi. NOundervisningen varierar stort, mycket beroende på den undervisande lärarens
kompetens i NO. Lärare med NO-inriktning i sin utbildning känner sig mer
förberedda att undervisa, använder oftare ett naturvetenskapliga arbetssätt,
dvs. de låter eleverna experimentera och pröva hypoteser i större utsträckning,
jämfört med lärare utan NO-inriktning i utbildningen.
54

55

FISS 1970/71 och SISS 1983. För en kort beskrivning av studierna och resultat se Skolverket (2004) ”Internationella studier under 40 år. Svenska resultat och erfarenheter.” Skolverkets aktuella analyser 2004.
Skolverket (2009) Naturorienterade ämnen i årskurs 4. En analys av lärares och elevers uppfattningar om
ämnesinnehåll och undervisning i TIMSS.
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Generellt sett har eleverna gott självförtroende att lära NO och vill ha mer
undervisning i NO. Samtidigt visar resultaten i TIMSS att eleverna i årskurs
8 har lägre självförtroende att lära och är mindre positiva till NO-ämnena.56
Detta mönster är inte unikt för Sverige.
Orsaker till resultatskillnader och den negativa
resultatutvecklingen i grundskolan

Det negativa resultatmönstret i internationella jämförande studier ger tydliga
indikationer på att kvaliteten i den svenska grundskolan inte är tillfredsställande. Alldeles för många elever går ut ur grundskolan med kunskaper som inte
är tillfredsställande, brister som de för med sig vidare i gymnasieskolan. Skolverket har uppdragit åt ett antal forskare att göra kunskapsöversikter i syfte
att fördjupa kunskapen om vilka faktorer som medverkat till bristerna.57 Skolverket konstaterar i sin sammanfattande analys av kunskapsöversikten att de
förändringar som skett under de senaste 20 åren i form av decentraliseringen
av ansvaret för verksamheten, ökad segregering mellan skolor och elevgrupper,
ökad differentiering i form av särskiljande lösningar och formerna för individualisering har bidragit till de ökade resultatskillnaderna mellan elevgrupper
och till den negativa resultatutvecklingen.
Segregering

Föräldrarnas utbildningsnivå är den faktor som starkast påverkar betygsutfallen och har ungefär dubbelt så stort förklaringsvärde för resultatskillnader som
kön och etnicitet. Föräldrarnas utbildningsbakgrund har fått en ökad betydelse
för resultaten.
Vilken skola en elev går på har fått en ökad betydelse för att förklara en
elevs förväntade resultat. Kamrateffekter och lärarförväntningar har identifierats som betydelsefulla, i synnerhet för de svaga eleverna. Idag finns en total
enighet om att förväntanseffekter verkligen existerar. Om det rör sig om en på
förhand given uppfattning som lärare har om olika kategorier av elever, exempelvis att lärare har högre förväntningar på svenska elever med högutbildade
föräldrar, så är skolornas alltmer homogena elevsammansättning problematisk
utifrån ett likvärdighetsperspektiv. En hypotes är att de ökande skillnaderna i
betyg mellan elever med hög- och lågutbildade föräldrar uppstår på skolnivå
snarare än på individnivå.
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Skolverket (2008) ”TIMSS 2007. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i
ett internationellt perspektiv.” Rapport 323.
Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika
faktorer.
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Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten har
tillsammans bedömt att de segregerande lösningarna för elever i behov av särskilt stöd har ökat.58
Många svenska städer, såväl större som mindre, präglas av boendesegregation. Boendesegregationen har ökat framförallt i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Statistiska analyser tyder på att barn som bor i områden med hög
andel barn med utländsk bakgrund löper större risk att inte bli behöriga till
gymnasiet jämfört med barn som bor i områden med annan befolkningsstruktur. De studier som genomförts ger inga besked om orsakerna till sambandet
mellan boendesegregation och studieresultat. Gemensamt för samtliga studier
är att de inte kontrollerar för andra skol- och klassrumsfaktorer, såsom lärarkompetens, undervisningskvalitet och skolresurser. De kontrollerar inte heller
för förhållanden som fysisk och psykisk hälsa, grad av social- och kulturell
integration med det svenska samhället, medborgarskap, etc. Mot bakgrund av
det är det angeläget att genomföra empiriska studier av vad som orsakar skillnader i studieresultat mellan bostadsområden.
Decentralisering – kommunalisering

Decentralisering har en central roll i 1990-talets omdaning av skolan och har i
hög grad påverkat förutsättningarna för skolans verksamhet. En dimension av
decentralisering handlar om resurser och utifrån vilka principer skolans resurser fördelas.
Den generella effekten av lärartäthet är svag och förändringar av lärartäthet kan inte förklara stora förändringar i elevernas resultat. Resurser i form av
klasstorlek och lärartäthet har betydligt större effekt för elever med sämre förutsättningar och svagt stöd hemifrån. Mot bakgrund av att variationen mellan
skolor har ökat och elevsammansättningen blivit mer homogen så får resurser
och resursfördelning en större betydelse för att förstå förändringar i elevers
resultat.
En av idéerna med decentraliseringen var att kommunerna med sin kunskap
om lokala behov bättre skulle kunna fördela resurserna för att göra skolan mer
likvärdig. Men idag ser vi att skolor ofta kompenseras blygsamt för socio
ekonomiska faktorer. Inte ens i de mest segregerade kommunerna tilldelas
skolorna alltid extraresurser.
Individualisering

Förändringar av undervisningsmönster har skett mot ökad individualisering i
form av eget arbete och en överflyttning av ansvar från lärare till elev snarare
än att undervisningen är mer flexibel och anpassas utifrån elevernas olikheter.
Denna förändring i undervisningsmönster har lett till att betydelsen av stöd
58
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hemifrån (där föräldrarnas utbildningsnivå är central) har fått en ökad betydelse för elevens prestationer på individnivå. Den allt ökande andelen individuellt
arbete i grundskolan innebär att sociokulturella faktorer som föräldrars utbildning och kulturellt kapital får allt större betydelse.
Konkreta uttryck av individualisering är att individuella arbetsformer tar
allt mer tid i anspråk medan undervisning i helklass får mindre utrymme.
Grupparbete som arbetsform förekommer alltmer sällan och när eleverna arbetar i grupp finns en tendens att arbetet omvandlas till individuella uppgifter.
Läraren ägnar mindre tid åt berättande, genomgångar och förhör av läxor vid
gemensamma samlingar. Eleverna får i mindre omfattning ta del av lärarens
kompetens och specifika kunskaper. Eleverna är mer utlämnade till sig själva
och sin egen förmåga att söka kunskap och uppnå målen. Lärandet har blivit
ett individuellt projekt.
Studier visar att inte alla elever klarar av de krav som individuella arbetsformer ställer. Ökande andel individuellt arbete, tycks få konsekvenser för elever i
behov av särskilt stöd. Studier vittnar om att elever i behov av särskilt stöd har
svårt att klara av det friare arbetssätt som individuellt arbete utgör. En individualiserad undervisning förutsätter en aktiv lärarroll, nära relationer mellan
lärare och elev, att läraren har kännedom om elevens behov samt förmåga och
vilja att möta dessa behov. Det förutsätter också ett synsätt där skolan har ett
ansvar för att alla elever lyckas i motsats till att eleven själv bär ansvaret för sitt
lärande.
Differentiering

Studier har också visat att differentiering som ”schablonlösning” påverkar elevernas resultat negativt. Det man vinner på att placera högpresterande elever i
samma grupp, förloras i motsvarande utsträckning på att placera svagpresterande elever tillsammans. Dessutom uppstår andra negativa konsekvenser som
exempelvis sämre självuppfattning i s k negativt differentierade klasser.
Vidare visar studier att om särskilt stöd organiseras under segregerande former så påverkas elevernas självvärdering och motivation negativt och ofta sänks
de akademiska kraven. Mindre effektiva lärare knyts i högre utsträckning till
grupper av elever med inlärningsproblem av varierande slag. En rad svenska
studier har visat att insatser för elever i behov av särskilt stöd inte har varit
framgångsrika. Det specialpedagogiska stödet kan ha haft en positiv effekt,
men effekten har inte varit tillräckligt stark för att kompensera för elevernas
sämre förutsättningar. Det finns även studier som visar att effekter av stöd
insatser varierar och att eleverna uppvisar såväl goda som dåliga betyg som
följd av specialundervisning under kortare eller längre perioder i grundskolan.
Studier visar att elever med läs- och skrivsvårigheter riskerar att få mindre
tid än övriga elever för arbete med betygsgrundande uppgifter, eftersom det
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s pecialpedagogiska stödet ofta ges utanför den ordinarie klassens ram och med
andra uppgifter än de som är betygsgrundande.
Sämre förutsättningar kompenseras till viss del med fler lärare

För lågpresterande elever finns ett visst samband mellan de resurser som satsas
och elevernas resultat. Ekonomiska resurser har betydelse för resultaten för
yngre barn och elever och för barn och elever med mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund som i mindre utsträckning kan få stöd i hemmet för sitt
skolarbete. Men det är ett svagt och inget enkelt och entydigt samband.
Hur resurserna används är avgörande. Skolstorleken påverkar lärarresursen
per elev mest men lärartätheten är också generellt sett något högre på skolor
med låg utbildningsnivå hos föräldrarna och en hög andel elever födda utomlands. I genomsnitt har skolorna i den fjärdedel där föräldrarna har lägst utbildningsnivå ytterligare mer än en lärartjänst per 100 elever jämfört med den
fjärdedel av skolorna som har högst utbildningsnivå.
Elever med föräldrar vars högsta utbildning är grundskola har ett genomsnittligt meritvärde på 163 medan elever med minst en högskoleutbildad förälder har ett genomsnittligt meritvärde på 231. Skolverkets studie av resursfördelningen tyder på att den kompensatoriska resursfördelningen inte har varit
tillräckligt stor eller att de kompensatoriska resurserna inte har använts på ett
sätt som gynnat elever från studieovana hem.59 Resultaten varierar stort mellan
elever med låg- och högutbildade föräldrar. De kompensatoriska tilläggsresurserna fördelas ut mycket jämnt över skolorna. Bara 20 procent av skillnaderna
i lärartäthet kan förklaras av att hänsyn tagits till föräldrarnas utbildning och
utländsk bakgrund. Så länge de socioekonomiska faktorerna slår igenom i
elevernas betyg måste kommunerna ta hänsyn till dessa i fördelningssystemet.
Skolverket anser att skillnaden i resurser till olika skolor måste öka. Sambandet
mellan resurser och resultat är dock varken entydigt eller enkelt, varför det
behövs mer forskning inom området.
Skriftliga omdömen ges inte till alla

I juli 2007 infördes bestämmelser om att den individuella utvecklingsplanen
också ska innehålla skriftliga omdömen i de ämnen som eleven fått undervisning i. Avsikten är att dessa omdömen ska underlätta att följa elevens utveckling och stärka dialogen mellan skola och hem.
Statens skolinspektions granskning60 har visat att skolor brister i sitt arbete
med att ge eleverna skriftliga omdömen. En sammanställning av resultatet för
de 105 grundskolor i sammanlagt 12 kommuner som Skolinspektionen gran59
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skat våren 2009 visar att två av tre skolor inte uppfyllde kraven enligt bestämmelserna. De tre vanligaste bristerna var att elevers individuella utvecklingsplan inte innehöll skriftliga omdömen alls, att de skriftliga omdömena inte
gavs i alla ämnen, utan endast i ett fåtal och då främst i engelska, matematik
och svenska och att de skriftliga omdömena inte var tydligt kopplade till de
nationella målen.
80 procent av eleverna får samma slutbetyg som provbetyg

I hela landet får ungefär 80 procent av eleverna samma slutbetyg som provbetyg i matematik, svenska och engelska. Totalt sett ligger de genomsnittliga
slutbetygen i matematik och svenska över de genomsnittliga provbetygen varje
år sedan provens tillkomst 1998.
I engelska ligger prov- och slutbetygens genomsnitt mycket nära varandra i
stort sett varje år.
Det är betydligt vanligare att elever får ett höjt än ett sänkt slutbetyg i förhållande till provbetyget i matematik och svenska. I engelska är det däremot
ungefär lika många som får en höjning som en sänkning.
Den variation som finns mellan skolor i hur de avviker mellan slutbetyg
och provbetyg har inte förändrats över tid. Av Skolverkets statistik finns heller
inget som tyder på att fristående skolor i större utsträckning skulle sätta för
höga betyg i förhållande till provbetyg än kommunala skolor.61
Hur mycket ett nationellt prov ska vara bestämmande för betygssättningen
är inte reglerat. Istället avgör läraren vilken betydelse provresultaten ska ha i
den sammanvägda bedömningen av elevernas prestationer eftersom all tillgänglig information om elevens kunskaper ska utnyttjas vid betygssättningen.
Stora avvikelser i sig behöver därför inte ge anledning till oro men för att
säkerställa en så rättvis och likvärdig betygsättning som möjligt förutsätter
systemet kollegiala diskussioner och erfarenhetsutbyte kring principer och
underlag för bedömning och betygsättning.
God överensstämmelse mellan externa bedömare och
lärares bedömningar av nationella ämnesprov

Sverige är i det närmaste unikt i det avseendet att myndigheterna sedan början
av 1900-talet, när nationella prov i någon form började ges i den obligatoriska skolan, överlåtit bedömningen av proven till elevernas lärare. Vid olika
tidpunkter har av naturliga skäl frågan kommit upp om man därigenom bygger in systematiska fel, eller med andra ord att man bygger in alltför ”snälla”
rättningar för vissa elever. I en forskarstudie rörande samstämmigheten mellan
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lärares och en extern bedömargrupps bedömning av elevers resultat på de nationella proven, dras slutsatsen att bedömaröverensstämmelsen är god eller till
och med ligger på en god nivå. Elevresultaten har i princip bedömts enhetligt
av dem som bedömt dem och de uppgifter som krävt längre lösningar eller
resonerande svar från eleverna har i de flesta fall en procentuell överensstämmelse på över 90 procent. Störst problem för bedömaröverensstämmelsen
verkar orsakas av uppgifter där eleven ska föra ett resonemang och där läraren
ska bedöma elevernas språk.62
Den stora vinsten med det svenska systemet ligger i att de ansvariga lärarna
får omedelbar återkoppling på sin undervisning och var eventuella problem
finns. Återkommande urvalsstudier såsom den ovan kan dock vara motiverade
och Skolinspektionen har dessutom ett pågående uppdrag att göra en granskning av lärares bedömningar av nationella prov.
Sommarskola ger effekt

För att öka andelen elever som är behöriga till nationella program i gymnasie
skolan infördes 2006 ett statsbidrag till kommuner och fristående skolor för
anordnande av sommarskola. Undervisningen är frivillig och riktar sig till de
elever som riskerar att inte nå målen i grundskolan. Verksamheten inriktar sig
huvudsakligen på de tre behörighetsgivande ämnena svenska, engelska och
matematik. En utvärdering av sommarskolorna visar att en betydande del av
de elever som inte nådde målen i dessa ämnen i årskurs 9 hade efter den genomgångna sommarskolan lyckats få betyg i ämnet. Av de nior som saknade
betyg i något av kärnämnena våren 2008, men som samma år fick chansen
att gå på sommarskola, lyckades nästan hälften bli godkända efter någon eller
några veckors studier på sommaren.
Utvärderingar som genomförts visar på en verksamhet som ofta lyckas
sporra elever till stora framsteg. Viktiga komponenter är att sommarskolan är
frivillig för elever, att klasserna är små och att det finns mycket tid för att stödja de enskilda eleverna samt att eleverna fått koncentrationsläsa ämnena.63
Resultaten torde innebära att det finns potential att organisera och genomföra undervisning på ett sådant sätt att elever lyckas höja sin kunskapsnivå på
kort tid. Erfarenheter från den undervisning som dessa sommarskolor bedriver
borde även kunna tas tillvara och genomföras inom det ordinarie skolarbetet.
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Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av skolsituationen för
elever med funktionsnedsättning avseende syn-, hörsel eller rörelseförmåga.64
Granskningen i nio kommuner omfattade 24 grundskolor, varav fem fristående, och Skolinspektionen gör inledningsvis bedömningen att huvudmännens
och samtliga skolors synsätt utgår från en ambition att eleverna där de befinner
sig ska ges förutsättningar för en likvärdig utbildning.
I en sammanfattning anger Skolinspektionen flera kritiska iakttagelser. Skolinspektionen pekar bl.a. på att det ofta saknas rutiner för överföring av information om de enskilda elevernas behov inom skolorna och att skolpersonalen
inte alltid följer experternas råd om undervisningen för elever med hörselnedsättning. Vidare bedömer Skolinspektionen utifrån granskningen, att förutom
att skolans lokaler i de flesta fall inte är helt anpassade till vad eleverna behöver
är också såväl anpassningen av läromedlen som kompetensen att använda dem
och elevernas hjälpmedel bristande. Skolverket har, med anledning av undersökningen om tillgängligheten till lokaler 2008, föreslagit vissa åtgärder för
att komma tillrätta med vissa av dessa brister.65 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har i oktober 2009 publicerat en skrift till stöd för användning av hörselteknik i skolan.66 Det kan, med anledning av Skolinspektionens
redovisning, finnas skäl att påminna om att SPSM också genom Resurscenter
syn erbjuder stöd i specialpedagogiska utredningar av barn och ungdomar med
synskada.
Skolinspektionen pekar också på att det för elever med funktionsnedsättning förekommer situationer i utbildningen där ansvaret mellan undervisande
lärare och assistenter är oklart. I sina rekommendationer med anledning av
granskningen betonar Skolinspektionen, utöver insatser avseende de ovan
nämnda bristerna, att ett mindre antal skolor där det förekommer kränkningar
av elever i målgruppen omedelbart bör vidta kraftfulla åtgärder för att motverka detta. Skolinspektionen påpekar dessutom att såväl huvudmän som skolor
bör förbättra sin uppföljning och utvärdering av sina verksamheter.
Skolverket har genomfört en utvärderande studie i syfte att få kunskap om
hur skolverksamheten organiseras, planeras och genomförs för elever med
diagnosen Aspergers syndrom.67 Syftet har dessutom varit att ta vara på de
erfarenheter som enligt skolorna kan vara framgångsfaktorer. Undersökningen
bygger på en enkät till 122 skolor och en fallstudie i sex grundskolor och sex
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gymnasieskolor som tagit emot elever med diagnosen Aspergers syndrom.
Undersökningen presenteras i november 2009.
Nyanlända elever får undervisning i avskildhet

Under år 2008 var antalet nyanlända elever 1 172 i årskurs 8 och 9. Mot
bakgrund av signaler om kommunernas svårigheter att på ett bra sätt ta emot
nyanlända elever och ge dessa en god utbildning utan alltför stort dröjsmål och
att olika kommuner hade olika rutiner och praxis gav Skolverket ut ”Allmänna
råd för utbildning av nyanlända elever” under 2008. I oktober 2008 inledde
Skolinspektionen en kvalitetsgranskning i 14 kommuner och 34 skolor,
en granskning vars resultat i mångt och mycket bekräftar de signaler som
Skolverket fått i tidigare studier.
Enligt Skolinspektionens granskning68 får eleverna i de granskade skolorna
ofta undervisning avskild från övrig utbildning och övriga elever. Trots skolors
ansträngningar och att flera företrädare för kommunerna, rektorer och lärare
hade uppfattningen att nyanlända elever var integrerade i verksamheten så är
undervisning i avskildhet vanligt. Det var sällsynt att nyanlända elever deltog i
reguljär undervisning i början av sin skolgång. De flesta elever placeras i någon
form av introduktionsklass där undervisningen är enhetlig utan hänsyn till
individuella förutsättningar och där de hålls kvar för länge. I några skolor organiserades nyanlända elever i grupper så att dessa utgör en egen ”skola i skolan”
eller till och med en egen skola utanför skolan, med isolering som följd. Elever
i dessa grupper var tämligen okända för personal och elever i övriga skolan. Ett
vanligt misstag enligt Skolinspektionen är att skolorna arbetar för att integrera
nyanlända utan att låta arbetet omfatta de elever som redan finns i skolan.
Det saknades ofta gemensamma riktlinjer, kompetensutveckling och diskussioner i kommunerna om hur undervisningen ska organiseras och bedrivas
vilket gör att enskilda rektorer och lärare bär hela ansvaret såväl för att ta emot
eleverna som för att ge dem en ändamålsenlig undervisning. Det var också
vanligt att rektor inte leder arbetet kring nyanlända elever. Utbildningen var
ofta lärarstyrd och eleven får i dessa fall en utbildning som planeras och genomförs av entusiastiska eldsjälar vars verksamhet inte ingår i skolans kvalitetsarbete eller omfattas av rektors pedagogiska ledarskap.
Eftersom nyanlända elever utgör en extremt heterogen grupp är det av avgörande betydelse för den enskilde eleven att undervisningen individualiseras
i samtliga ämnen. Men granskningen visar att de berörda kommunerna och
skolorna ofta rutinmässigt placerar eleverna i introduktionsklasser där under-
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visningen är lika för alla oavsett elevernas olika bakgrunder, förutsättningar
och behov.
Nyanlända elever får i de berörda skolorna inte studiehandledning på sitt
modersmål i den utsträckning de behöver och det råder ofta förvirring bland
personalen kring vad handledning innebär och hur den ska ges.

Normer och värden
Svenska elever är tryggare och trivs bättre i skolan
jämfört med eleverna i många andra länder

Den övergripande bilden av resultaten i såväl internationella som nationella
enkätstudier är att svenska elever i huvudsak är nöjda med sin skola, att de
känner sig trygga och väl omhändertagna. I den nationella rapporten från
TIMSS 2007 konstateras att Sverige utmärker sig som ett land där eleverna,
både i årskurs 4 och 8, känner sig förhållandevis trygga i skolan jämfört med
EU/OECD-genomsnittet. Tryggheten är viktig eftersom man har kunnat
konstatera ett tydligt samband mellan elevers uppfattning om skolans säkerhet
och deras genomsnittliga läsprovsresultat.69
När det gäller den direkta studiemiljön menar många elever och lärare
visserligen i undersökningarna att många lektioner präglas av lugn och arbetsro. Samtidigt är det en stor del av eleverna som uttrycker att det är rörigt och
stökigt på lektionerna, att undervisningen inte kommer igång när lektionen
börjar och att ljudnivån är hög. Var fjärde lärare i de flesta länder70 säger sig
tappa minst 30 procent av lektionstiden p.g.a elevbeteenden eller administrativa sysslor. I många länder säger en stor majoritet av högstadielärarna att bråk
i klassrummet stör undervisningen. Undervisningen försvåras även av skolk,
sen ankomst, svärande och trakasserier eller verbala hot mot andra elever. I genomsnitt ägnar lärarna 13 procent av tiden åt att hålla ordning i klassrummet.
Norge stack ut med en mycket hög andel lärare med goda elevrelationer. Varia
tionen mellan länderna var stor när det gäller elevrelationer och en slutsats var
att vissa lärare verkar behöva stöd för att utveckla sina elevrelationer för att
uppnå effektiv lärmiljö.
En forskningsstudie71 konstaterar att skolans värld ofta framställs som
kaotisk och tämligen hård men enligt studien stämmer detta inte i normal
fallet. De skolor och klasser som ingick i denna longitudinella studie var valda
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utifrån att de skulle vara så ”vanliga” som möjligt och inga uttalade problemskolor. Vanligtvis var miljön ganska lugn i dessa skolor med lärare som hanterade undervisningssituationen bra. Resultatet visar att det ofta var ganska vardagliga, oförargliga saker som störde lärarna, som att elever inte kunde vänta
på sin tur att tala eller att de hade svårt att sitta stilla. Studien visar att det var
lärarna som avgjorde vad som var störande. Vad som ur en elevs synvinkel
kunde vara ett sätt att hämta in och fördjupa sin kunskap, t.ex. prata med en
annan elev, kunde av läraren definieras som störande. Studien konstaterar att
den svenska skolan kan hantera ”störande” elever bättre än i vissa andra länder
där utvisningar av elever är vanliga. Samtidigt visar studien att lärare har mer
fokus på elevers misslyckanden och mindre på det de lyckas med, och att detta
förstärks ju längre upp i skolan eleverna kommer.
Skolors fysiska miljö har betydelse för elevers välbefinnande

Att den fysiska arbetsmiljön på skolorna har betydelse för elevernas välbefinnande framkommer i Skolverkets undersökning om diskriminering, kränkningar och trakasserier. Eleverna anser att lokalernas utformning och fräschör
har betydelse för gemenskapen på skolan och hur rädda eleverna är om varandra och skolan. Gemensamhetslokaler såsom kafeterian och matsalen är viktiga
för elevernas samhörighetskänsla. Skolgårdens utformning och materiella standard kan verka förebyggande mot både materiell vandalisering och trakasserier,
enligt eleverna. Tristess till följd av bristande sysselsättningar på raster kan
utlösa bråk och trakasserier, menar eleverna.72
Kränkningar via Internet sker ofta utanför skoltid

Elever, lärare och skolledare förmedlar i hög grad bilden av en skola där man
trivs och som känns trygg. Men det finns fortsatt problem med kränkningar i
den svenska skolan.
Skolverkets attitydundersökningar har visat att andelen eleven som känner
sig kränkta av andra elever har varit tämligen stabil under en längre period,
cirka 4 procent. Skolverkets undersökning ”Diskriminerad, trakasserad,
kränkt?”73 visar att det framför allt är utanför lektionstid som trakasserier och
kränkningar förekommer mellan barn, elever och studerande. Korridorer, skolgårdar, omklädningsrum, matsalar och fritidshem, liksom bussar till och från
skolan är platser där barn och elever blir särskilt utsatta för trakasserier och
annan kränkande behandling av andra barn och elever.

72

73
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Studien visar att klassrumsbyten, korridorspring, mörka korridorer och
undanskymda prång bidrar till bråk, slagsmål och glåpord, samt att negativa
tillmälen och trakasserier kan pågå utan vuxnas insyn.
Framför allt är det pojkar som blir både mest utsatta och utsätter andra för
verbala trakasserier och hot liksom reella fysiska trakasserier. Anledningarna
är länkade till både homofobi och rasism, men även till annan kränkande
behandling, särskilt till utseende, bl.a. kroppsstorlek. Flickor använder enligt
studien ryktesspridning och baktaleri i större utsträckning än fysiskt våld som
medel att trakassera och kränka varandra. De utsätts även för sexuella trakasserier av pojkar, särskilt i grundskolan.
Resultaten från studien visar att själva grunden till att diskriminering,
trakasserier och kränkningar uppstår kan kopplas till de normer som finns i
verksamheterna. Normerna är länkade till föreställningar om normalitet och
avvikelse. Genom att kategorisera företeelser, uppförande och utseenden som
”normala” respektive ”onormala” skapas och upprätthålls gränser och hierarkier i verksamheterna.
Under de senaste åren har allt fler fall av kränkningar via Internet, sms,
mail, msn eller andra digitala mötesplatser uppmärksammats av medierna.
Denna typ av kränkningar sker oftast utanför skoltid men är ofta sammankopplad med skolverksamheten.74 Enligt Medierådets studie ”Unga och medier 2008”75 uppgav 18 procent av pojkarna och flickorna mellan 12 och 16 år
att de blivit utsatta för kränkningar och hot via Internet, sms, msn, e-post eller
chatt. Av 9–12 åringarna hade 9 procent blivit utsatta för motsvarande.
Pojkar drabbas i större utsträckning än flickor av alla typer av kränkningar,
förutom sextrakasserier, där flickorna är avsevärt mer utsatta.76
Drygt 2 000 elever utsätts för grövre våld i skolan

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har genomfört undersökningar där personer
själva fått deklarera om de blivit utsatta för våld. I skolundersökningen om
brott bland niondeklassare och den nationella trygghetsundersökningen, där
svenskar i olika åldrar svarar på frågor om våld, definieras ”grövre våld” som
att våldet ska ha lett till att våldsoffret fått uppsöka vård på grund av de skador
som han eller hon tillfogats. Av skolundersökningen om brott bland niondeklassare för perioden 1995–2005 framgår att 5,6 procent av niondeklassarna
har utsatts för grövre våld. Drygt 40 procent av detta våld har inträffat i skolan. I genomsnitt två procent av eleverna uppgav att de hade utsatts för grövre
våld i skolan och att den senaste våldshändelsen skett i skolan. Det motsvarar
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drygt 2 000 elever varje år. Pojkar utsätts dubbelt så ofta som flickor för våld.
Skillnaden mellan könen är ännu större när det gäller grövre våld. Det grova
våldet består med andra ord oftast av att en pojke attackerat en annan pojke.
Av rektorerna i en av Brå:s undersökningar uppgav 68 av 189 tillfrågade att
det under det senaste året inträffat en våldshändelse som krävt någon form av
sjukvård för den drabbade.77
I syfte att stärka skolorna att arbeta aktivt för att motverka kränkande behandling infördes en lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling i alla verksamheter som omfattas av skollagen, den så kallade barnoch elevskyddslagen. Skolverkets studie om hur skolor tillämpade den tidigare
barn- och elevskyddslagen visade att cirka 96 procent av grundskolorna hade
en likabehandlingsplan. Den vanligaste förklaringen till att man inte hade en
likabehandlingsplan var att planen var under utarbetande.78 Skolverkets tidigare inspektion och Skolinspektionens bedömningar visar dock att förekomsten
av en ”likabehandlingsplan” inte är detsamma som att ha en plan vars innehåll
motsvarar lagens krav. Bilden är dock att skolorna ändå tycks vara på väg att
svara upp mot lagstiftningens krav. Sammantaget är bilden att verksamheterna
arbetar övergripande med värdegrundsfrågor och med fokus på alla människors lika värde snarare än att arbeta specifikt med en eller flera av diskrimineringsgrunderna.
Skolan har betydelse för barns och ungas hälsa

Både pojkar och flickor känner av stress, särskilt gäller det flickor i senare delen
av grundskolan och i gymnasieskolan. Undersökningar visar att barns och
ungas psykiska hälsa försämrats.79 Skolverkets återkommande attitydundersökningar visar att det är en betydande andel av flickorna, jämfört med pojkar,
som uppger sig vara stressade. Dubbelt så stor andel, cirka en tredjedel, av
flickorna i grundskolans senare år känner sig alltid eller ofta stressade jämfört
med pojkarna.
I intervjuer med unga anges flera orsaker till stress men en av de tydligaste
bidragande orsakerna är oro för utbildning (och därmed framtida möjligheter
att ”lyckas”) och stress i samband skolarbete. Brist på tid, osäkerhet att leva
upp till förväntningar från sig själva och omgivningen är några aspekter som

77
78

79

Skolverket (2009) Grövre våld i skolan – vad man vet och vad man kan göra.
Skolverket (2009) Barn- och elevskyddslagen i praktiken Förskolors, skolors och vuxenutbildningars til�lämpning av lagen Rapport 327.
SOU 2006:77 Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analyser och förslag till åtgärder Slutbetänkande av
Utredningen om ungdomars psykiska hälsa Stockholm 2006. Socialstyrelsen (2009) Folkhälsorapport
2009. Skolverkets attitydundersökningar.

skolverkets lägesbedömning 2009

79

framförts. I en nyligen publicerad avhandling80 om tonårsflickors stress framgår att flickor ofta frivilligt tar ansvar för många olika frågor och situationer
som berör både skola, hem och fritid. Avhandlingen visar att stressen uppstår i
samspelet mellan ansvar och bemötande. En situation där en flicka möts utan
respekt kan till exempel leda till att det ansvar som från början var frivilligt
istället upplevs som påtvingat. Omgivningens bemötande är viktigt inte bara i
varje enskild situation, utan också utifrån flickornas hela livssituation.
I utredningen om jämställdhet framförs det t.ex. att för pojkar finns det
fler yrkesalternativ som inte är teoretiska och inte kräver högre utbildning och
att detta kan vara en faktor som gör att en större grupp bland pojkarna kan
”slappna av” i relation till prestationskraven, utan upplevd risk för framtida
men.81 Skolverkets analyser har också visat att flickor använder mer tid till
skolarbete än pojkar vilket också kan vara en bidragande orsak till att flickor i
högre grad upplever sig stressade än pojkar.82
I betänkandet diskuteras också det ökade individuella skolarbetet, som en
bidragande orsak till stress. Utredningen pekar på att det är möjligt att en
kombination av individuellt arbete som innebär större eget ansvar ger helklasstillfällena i undervisningen en annan karaktär än tidigare med större betoning
av att visa upp sig, ta för sig och konkurrera. Dessa resonemang kan också
jämföras med det som förs i avsnittet om ungdomars hälsa i Socialstyrelsens
Folkhälsorapport för 2009. Här menar man att ökad psykisk ohälsa kan vara
relaterad till bland annat en ökad individualisering i samhället.83
Sammanfattningsvis kan det konstateras att skolan och dess utformning,
i och med att den speglar samhället i övrigt, också bidrar till den negativa
utvecklingen av ungas psykiska hälsa. Skolan har ett ansvar vad gäller barns
och ungdomars välbefinnande. Därför bör skolor och lärare uppmärksamma
problemet med stress när det gäller hur undervisningen läggs upp, planering av
prov och hemuppgifter.
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Internationell utblick
Undervisningskvaliteten i fokus i utbildningsdiskussionen

Kvaliteten i grundutbildningen har stått i fokus under flera år i den utbildningsdiskussion som pågått i olika länder och inom OECD och EU. Till en
viss del kom den första PISA-studien som publicerades 2001 att ge kvalitets
frågorna stort utrymme i den politiska debatten och reformsträvandena.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att PISA fick ett sammanhang genom
reformer och förändringssträvanden i framför allt den anglosaxiska världen
som med ett samlingsnamn kan benämnas accountabilityrörelsen. I både USA
och Storbritannien var politikerna bekymrade över de växande kostnaderna för
inte minst den grundläggande utbildningen samtidigt som man var osäker på
vad man fick ut av denna – de signaler man fick var dock i allmänhet oroande.
Strategin att utkräva ansvar och ställa till svars när den växande testverksamheten visade på dåliga resultat blev lösningen. När PISA-resultaten kom fick
de ett enormt genomslag – och inslag i den tidigare så anglosaxiska rörelsen
spreds, inte minst till den europeiska kontinenten. Indikatorer på utbildningens status och kvalitet fick förnyat intresse. Stegvis har olika aspekter och
infallsvinklar på god kvalitet lyfts fram. Under senare år har projekt och reformsträvanden med fokus på elever som inte klarar skolan av olika skäl väckt
intresse – projekt inriktade på ”cultural diversity”, ”special needs education”
och liknande har under de senaste åren funnits inom OECD:s arbetsprogram.
I bl.a. England finns numera olika särskilda program för talangfulla och särskilt begåvade elever. Analyser av vilka skolsystem som får de bästa resultaten
har bland annat visat att sammanhållna system som de nordiska har mindre
spridning bland eleverna, präglas av större likvärdighet, något som inom
OECD uppfattas som ett ideal. God kvalitet är bland annat att ingen tappas
bort i systemet.
I och med att kvalitetsfrågorna rönt så stort intresse har uppmärksamheten
inte enbart riktats mot systemen som sådana utan mot själva verksamheten –
kvaliteten i undervisningen. Rektors betydelse har under många år markerats
men under senare år har inte minst lärarna och deras kompetens fått mycket
stor uppmärksamhet. Det är inte bara i Sverige man kommit fram till att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas lärande. Vilken utbildning
har de, vilken kompetensutveckling får de, vilken status och lön har de i olika
länder, vad är en kompetent lärare, vad betyder det att de kallas professionella
och hur skulle de kunna bli mer professionella eller utveckla sin undervisning?
Frågorna är många men här ska bara beröras ett delsvar på den sista frågan.
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En evidensbaserad praktik

Bortsett från mer systematisk kompetensutveckling är svaret på frågan om
hur lärarna kan göra undervisningen bättre en förstärkning av evidensbaserad
praktik. I en rad länder har regeringar tillskapat så kallade Clearing Houses,
organisationer som granskar och sammanställer forskning om undervisningsmetoder, program och liknande för att se vilka som ger bäst resultat. Evidensrörelsen är på intet sätt ny men den är en förhållandevis ny åtgärd på utbildningsområdet. De första Clearing Houses hade ett mycket tydligt fokus på det
medicinska området och det präglar också de metodansatser och procedurer
som tillämpas på de flesta håll. Idealbilden av god forskning är experimentet
som prövar vilken behandlingsmetod eller medicin som är bäst av de som är
tillgängliga. De rigorösa metoderna för att välja ut vilka studier som uppfyller
lika rigorösa kvalitetskriterier gör dock att kostnaderna för varje granskning
blir inte bara mycket stora utan granskningarna blir också tidskrävande. De
experimentellt eller kvasiexperimentellt upplagda studierna inom utbildningsområdet är också jämförelsevis få. Utbildning och undervisning är på många
sätt mer kontextbunden än en medicinsk behandling eller medicin, vilket gör
att det ofta är svårt att dra slutsatser från ett sammanhang till ett annat, från en
grupp av elever till en helt annan grupp osv. Men diskussionen om evidensbaserad praktik har nog kommit för att stanna ett bra tag och inget tyder på att
förhoppningarna om den nytta som är förenat med den forskningsgranskande
prövningen och ”kvalitetsmärkningen” har avmattats. Samtidigt har inte något
av de Clearing Houses som tar fram forskningsöversikter och resultatbilder
utvärderats i termer av hur de lyckats nyttiggöra och sprida sina produkter och
inte minst i vilken utsträckning de har uppfattats som användbara av skol
ledare och lärare.

Slutsatser
Det genomsnittliga resultatet i grundskolan har försämrats över tid och
nedgången har varit markant. Sveriges försämrade resultat har skett från en
internationell toppnivå vid 1990-talets början då de svenska resultaten var
synnerligen goda.
Spridningen i resultat har ökat över tid, mellan skolor och mellan olika
elevgrupper utifrån social bakgrund, kön och etnicitet. Gruppskillnader i betygen har ökat markant framförallt utifrån föräldrarnas utbildning. Spridningen
mellan skolor har ökat när det gäller elevernas genomsnittliga meritvärde. De
ökande resultatskillnaderna sammanfaller tidsmässigt med de genomgripande
förändringar av det svenska skolsystemet som genomfördes under början av
1990-talet. Skolverket kan konstatera att många faktorer samverkar och att det
inte går att ge en enkel förklaring till vad det är som påverkar elevers resultat.
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Skolverket kan dock se fyra orsaker: segregering, decentralisering, differentiering och individualisering.
En tydlig slutsats är att utvecklingen utifrån ett likvärdighetsperspektiv inte
är tillfredsställande. Skolan har ett ansvar att individanpassa undervisningen
utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Skolan ska så långt som möjligt
kompensera för de bristande förutsättningar som eleverna har. Av redovisade
analyser och studier kan man konstatera att skolan inte lyckats att kompensera för de skilda förutsättningar som elever har med sig till skolan. Forskning
kring framgångsrika skolor visar att med ett medvetet bemötande och förhållningssätt behöver det inte vara så.
Inom grundskolan pågår en rad insatser som syftar till att öka måluppfyllelsen i grundskolan – tydligare mål, flera nationella prov, skriftliga omdömen
och betyg i år 6. Det är av yttersta vikt att dessa reformer implementeras på ett
bra sätt. Skolverket ser därför med oro på att kommunernas ekonomiska situation kommer att påverka implementeringen. Skolverket menar därför att både
stat och skolans huvudmän måste prioritera reformimplementeringen under
en rad år framöver.
En betydelsefull faktor som pekats ut som påverkar elevers resultat positivt
är lärares kompetens, och då inte enbart ämneskompetens utan det är likväl en
positiv lärmiljö som präglas av goda relationer och lärares förmåga att motivera
och göra undervisningen intressant och begriplig som är nödvändiga för att nå
önskade resultat. Det är positivt att både lärarkompetensen och lärartätheten
har ökat något i grundskolan. Det är dock fortfarande allt för stor andel lärare
som saknar behörighet, särskilt i fristående grundskolor. Det är inte heller
tillfredsställande att alla kommuner inte deltar i kompetensutvecklingen av
lärare inom Lärarlyftet. Skolverket arbetar med att undersöka orsakerna till att
huvudmän inte deltar och om det finns insatser som staten kan göra för att
öka deltagandet i kompetensutvecklingssatsningen. Skolverket bedömer att det
är angeläget att staten fortsätter att erbjuda kompetensutveckling av mer systematisk karaktär genom lärosäten.
Skolverket bedömer att forskningen och utvärderingen av hur skolans ramar
som resurser och elevsammansättning påverkar skolors organisering och genomförande av undervisningen behöver stärkas.
Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten har
tillsammans bedömt att de segregerande lösningarna för elever i behov av särskilt stöd har ökat. Myndigheterna avser därför att utveckla sin samverkan för
att bidra till en ökad tillgänglighet i bred bemärkelse, ge akt på exkluderande
tendenser i skolverksamheten och medverka till att undanröja hinder för inkluderande processer.
För att öka måluppfyllelsen i matematikämnet har Skolverket utarbetat en
strategi för att identifiera behov av olika insatser och att samordna dessa i syfte
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att effektivisera verkets arbete för att få bättre genomslag i verksamheterna.
De hittills gjorda djupanalyserna av resultaten visar att det finns problem med
själva undervisningens innehåll och genomförande. Av analyserna kan man
dra slutsatsen att lärare behöver mer kunskap om olika pedagogiska metoder
och om hur barn och ungdomar lär sig. Det är därför angeläget att fortsätta
de satsningar som skett på att bygga upp rektorers och lärares kunskap och
kompetens bl.a. genom att göra forsknings- och utvärderingsresultat mer lät�tillgängliga för verksamma inom sektorn. Skolverket har redan i uppdrag
att sprida forskning. I det sammanhanget avser Skolverket att tillhandahålla
relevant forskning och initiera utvärdering genom bl.a. samverkan med och
uppdrag till forskningsinstitutioner. Skolverket har på uppdrag av regeringen
fördelat projektmedel som stöd till utveckling av matematikundervisningen.
Pengar har beviljats för tre typer av utvecklingsprojekt; metodutveckling, pedagogisk utveckling och fördjupade ämneskunskaper hos lärare.
När det gäller trivsel har utvecklingen varit mer positiv sedan början av
1990-talet. Andelen elever som trivs bra eller mycket bra i skolan har ökat.
Elevernas engagemang i skolarbetet har ökat liksom i vissa avseenden elevernas
inflytande. I kontrast mot denna positiva utveckling är det samtidigt många
elever som under grundskolans senare år rapporterar dålig hälsa, lågt välbefinnande, och en hög upplevd stressnivå. Den negativa trenden är särskilt uttalad
för flickor. Ökad stress och sämre hälsa kan vara en baksida av att flickorna
presterar bättre jämfört med pojkarna.
Skolverket anser att det är varje elevs rätt att känna sig trygg i skolan. Bestämmelserna i skollagen och diskrimineringslagen uttrycker att det råder nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och diskriminering i skolan. Även om
flera studier visar att värdegrundsfrågorna uppmärksammas och skolors engagemang ökat inom detta område bedömer Skolverket att det behövs ytterligare
kunskap hos skolans personal för att kunna bedriva ett effektivt och verkningsfullt arbete inom detta område. En viktig del i kunskapsuppbyggandet är Skolverkets kommande utvärdering av de så kallade programmen mot mobbning.
Skolverket har även utarbetat nya allmänna råd för att stödja huvudmäns och
skolor i deras arbete. Skolverket avser att genomföra insatser tillsammans med
andra berörda myndigheter och tillhandahålla material som ökar skolors kunskap om området och som underlättar för skolor att arbeta med dessa frågor.
Den demografiska utvecklingen i kombination med kommunalekonomiska
problem ställer stora krav på anpassningar av det lokala skolväsendet. Särskilt
problematiskt är det för mindre kommuner med många små landsbygdsskolor
där samtidigt avstånden mellan skolorna är stora.
Fristående grundskolor finns nu i 180 av landets 290 kommuner. Det är
ett fortsatt men inte lika stort intresse för att starta fristående skolor. Trots att
lärartätheten och lärarkompetensen är lägre i fristående än i kommunala skolor
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är meritvärdet i årskurs 9 högre vilket kan förklaras med olika elevsamman
sättning i kommunala och fristående skolor. Ett tiotal utbildningsföretag ansvarar nu för närmare 30 procent av de över 80 000 elever som går i fristående
grundskolor.
I grundskolan har en knapp tredjedel av lärarna egen dator, något som
Skolverket bedömer som anmärkningsvärt med tanke på den utbredda
användningen i samhället i övrigt.
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7. Obligatorisk särskola
Den obligatoriska särskolan är en skolform där kursplaner och undervisning
är anpassade efter elever med utvecklingsstörning. Särskolan syftar till att ge
en till varje elev anpassad utbildning som så långt det är möjligt motsvarar
den som ges i grundskolan. I träningsskolan går de som inte klarar av att gå i
grundsärskolan på grund av omfattningen av deras utvecklingsstörning.
För att få tillgång till särskolans utbildning krävs en utredning som visar att
eleven inte kan nå grundskolans kunskapsmål och att detta beror på att hon
eller han har en utvecklingsstörning, ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld eller
kroppslig sjukdom, autism eller ett autismliknande tillstånd.
Om ett barn, som har tagits emot i särskolan, bedöms kunna gå över till
grundskolan, ska styrelsen för särskolan besluta att barnet inte längre ska vara
elev där.84

Förutsättningar för verksamheten
Diagram 7.1 Indexerad utveckling av antalet elever och lärare (i årsarbetskrafter) i
obligatoriska särskolan hösten 1997–hösten 2008 samt kostnadsutveckling
kalenderåren 1997–2008 i fasta kostnader. Index, 1997=100
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Fyra elever per lärare i genomsnitt i kommunala särskolor

Särskolans elevökning över en längre tid har ofta debatterats och Skolverket
har också tidigt analyserat denna.85 Sett över en kortare period är dock förändringarna vad gäller elevantal, lärartäthet och kostnader små. Vissa trender
består dock, som bl.a. en liten ökning av lärartätheten.86 I kommunala särskolor är den nu knappt fyra elever per lärare, i fristående knappt tre elever
per lärare. En ökande andel elever, 4,2 procent av de som gick i grundsärskola
läsåret 2008/2009, går i fristående särskolor. Samtidigt minskar andelen lärare
med pedagogisk högskoleexamen där och är nu nere i strax under 45 procent.
I kommunala skolor ligger den stabilt på knappt 90 procent.

Placering i särskolan
Störst övergång från grundskola till grundsärskola
vid det tredje och sjunde skolåret

Det har också länge varit ett tydligt mönster att övergången från grundskola
till grundsärskola är störst vid det tredje och det sjunde skolåret. Något år har
grundsärskolan fått en större procentuell ökning det tredje året än det sjunde,
men den senare ökningen kan hänga samman med att grundskolan övergår
till ett ämneslärarsystem. Elevantalet i grundsärskolans årskurs 9 var läsåret
2008/09 mer än 60 procent större än samma årskull var i den fjärde årskursen.
Träningsskolans elevantal är däremot stabilt över tid.
Det ökade föräldrainflytandet över barns placering i särskolan ger möjlig
heter till en skolstart i grundskolan för dem som vill pröva denna möjlighet.
Sannolikt avtar inte trenden. Så länge grundskolan förmår att ge ett bra stöd är
det sannolikt också positivt för eleven. Vid en övergång till grundsärskolan är
det fortfarande möjligt att läsa ett eller fler ämnen enligt kursplanen i grundskolan och sedan göra en prövning för ett grundskolebetyg i ämnet.
Vanligen har utredningen om rätt att tas emot i särskolan genomförts under
de tidiga skolåren, men det förekommer också sena utredningar. För elever
som är i slutet av sin grundskoletid kan det säkerligen kännas svårt att tvingas
genomgå en utredning om utvecklingsstörning. I en av de kommuner där man
sedan länge haft genomgripande diskussioner om särskolan, och fört in den
obligatoriska grundskolans organisation, framhåller man att det kan vara bra
med en tidig utredning även om det inte innebär ett omedelbart beslut om
mottagande i särskola.
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Skolverket (2000) Hur särskild får man vara? Dnr 2000:2037.
Se fakta om obligatorisk särskola i bilaga. För ingående statistik om utvecklingen se Skolverkets
publikation Beskrivande data 2009.
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Förfrågningar och samtal till Skolverket tyder på att vårdnadshavare kan
känna sig pressade av grundskolan att acceptera en plats i särskolan för att
barnet ska få särskilt stöd i sin utveckling. En sådan påtryckning är naturligtvis
oacceptabel. Den kan förklaras med att, enligt bl.a. Skolverkets utredningar,87
det är vanligt att resurserna som kommunerna avsätter till särskolan inte
naggas i kanten när kommunerna i övrigt minskar resurserna till skolan.88 En
rektor med ansvar för både grund- och särskola kan därför få ett större tillskott
i sin budget om eleven skrivs in i särskolan. För huvudmannen är det dock i
princip ett nollsummespel och inget hindrar att flexibiliteten utvecklas så att
resurserna kan användas till att bättre organisera stödet i den skolform eleven
är. Särskola är med andra ord inte en stödåtgärd utan en skolform. Det finns
exempel på kommuner som ser till att resurserna, motsvarande det som särskolan får, ges till klasser med elever som efter utredning tackat nej till särskola.
Information om särskolan viktig

Från skilda håll framkommer svårigheter när det gäller att förklara skolformen
särskolan för vårdnadshavare som inte är vana vid de svenska förhållandena.
Skolformen är relativt unik internationellt sett. Det finns dock inte några
belägg för att barn med utländsk bakgrund skulle vara överrepresenterade i
särskolan även om det är klart att en utredning kräver särskild kompetens när
elevens modersmål inte är svenska. Skolverket har 2009 gett ut två informationsmaterial, Särskolan – hur fungerar den? som främst vänder sig till verksamma i skolformen och Särskolan – en skolform för mitt barn? som vänder
sig till vårdnadshavare. I dessa ges upplysningar om viktiga frågor som rör
särskolan och förhållandet till grund- eller gymnasieskolan.

Kvalitet
Bedömningar av särskolors kvalitet

Vid flera tillfällen har Skolverket påtalat behovet av att särskolan lägger mer
kraft på elevernas kunskapsutveckling och har därför under 2008/09 efter ett
uppdrag av regeringen genomfört flera insatser för att stärka kunskapsbedömningen i särskolan. Tillsammans med referensgrupper, sammansatta av företrädare för myndigheter, verksamheter och intressegrupper utarbetade Skolverket
fyra former av aktiviteter som på olika sätt har avsetts att engagera ansvariga
och verksamma i särskolan. Dessa består av ett stödmaterial och en bibliografi
med litteraturguide, webbfilmer med inspirerande exempel. Utöver detta har
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Skolverket (2006) Skolverkets aktuella analyser. Kommunernas särskola. Dnr 2006:1333.
Skolverket (2009) Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov? Rapport 330.
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kurser utvecklats inom ramen för Lärarlyftet. Dessutom har rektorskonferenser
genomförts.89
Det är inte många kommuner som, i sina kvalitetsredovisningar ger en
utförlig information om sin särskoleverksamhet. De flesta som omnämner särskolan redovisar vissa förhållanden kring sin grundsärskola medan träningsskolan och gymnasiesärskolan redovisas i betydligt lägre utsträckning och särvux
allra minst. Vissa kvalitetsredovisningar uppvisar ett självkritiskt perspektiv i
fråga om sin redovisning av särskoleverksamheten.
Även om många kvalitetsredovisningar har brister kan Skolverket ändå
konstatera att flera kommuner omsorgsfullt redovisar sitt kvalitetsarbete och
aspekter av utvecklingen i särskolan. De behandlar bl.a. utvecklingen av ande
len lärare med specialpedagogisk kompetens, stödet till rektorer med särskole
ansvar och en stärkt inriktning mot elevernas lärande. Även förbättrings
områden som t.ex. systematisk uppföljning av elevernas kunskapsresultat
och delaktighet, samt personalens utbildning lyfts fram av kommunerna i
kvalitetsredovisningarna.
I ljuset av svårigheterna att följa utvecklingen i kommunernas och fristående
grundsärskolor kommer Skolinspektionens kvalitetsgranskning som ska genomföras under vintern 2009/10 att kunna ge vissa besked. Skolinspektionen
avser att lägga tyngdpunkten på undervisningen i svenska och bl.a. granska
den systematiska uppföljningen av elevernas behov för att kunna utveckla sin
förmåga i ämnet och relatera det till målen i kursplanen.
Närmande eller fjärmande? Stora skillnader i hur
kommuner organiserar särskoleverksamhet

På många håll bedriver skolhuvudmännen undervisning för elever som följer
särskolans kursplaner i en integrerad form. 13,8 procent av grundsärskolans
elever gick läsåret 2008/09, en minskning från 15,4 procent läsåret innan, i
klasser där andra elever läste enligt grundskolans kursplaner. I viss mån följs
detta upp av Skolverkets statistik. Här definieras integrering som att eleven får
sin undervisning på ett sätt som beskrivs ovan under minst hälften av veckotimmarna enligt timplanen för den aktuella årskursen. Det finns med andra
ord utrymme för elever som mottagits i särskolan att vid många tillfällen vara
delaktiga i grundskoleklasser utan att det sätter spår i statistiken. Så sker också
i flera kommuner.
Statistiken visar inte på några märkbara förändringar i integreringen, men
man kan fråga sig varför skillnaden mellan kommuner är så stor. Små kommuner med endast ett tiotal elever som följer grundsärskolans kursplaner har inte
sällan organiserat undervisningen så att alla betraktas som integrerade. Sam89

Stödmaterialet kan nås via Skolverkets hemsida; http://www.skolverket.se/sb/d/2413/a/16660.
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tidigt finns flera, något större kommuner, där denna form av utbildning inte
tycks tillämpas överhuvudtaget.
I större städer varierar det från en andel på noll till drygt fyrtio procent av
eleverna och i storstäder är det färre än tio procent som kan sägas delta i en
integrerad verksamhet. Bland övriga kommuner större än 25 000 invånare,
kan man både hitta särskoleverksamheter som förefaller totalintegrerade och
sådana där integreringsambitioner inte syns. Fristående särskoleverksamhet
redovisar i genomsnitt en högre grad av integrering än den kommunala.
För att integrering ska bidra till elevernas utveckling handlar det dock
inte enbart om att befinna sig samtidigt i gemensamma skollokaler. Rumslig
integrering är en viktig förutsättning men forskningen pekar också på andra
aspekter såsom social och didaktisk integrering.90 Om det ska bli meningsfullt
krävs sannolikt att hänsyn tas till alla aspekterna. Det är också, enligt en ny
ligen publicerad studie, en fråga om hur etiska aspekter som respekt, tolerans,
delaktighet och ansvar har etablerats hos alla i skolan.91 Studien visar bl.a. att
en hel kommuns förhållningssätt också kan leda till att man snarare tänker i
termer av elever med rätt till anpassade kunskapsmål än på särskolelever och på
så sätt inte begränsar förutsättningarna för elevernas utveckling.
I detta sammanhang är det viktigt att ha kontroll på elevernas rättsäkerhet.
Skolverket har tidigare påpekat, och det förtjänar att upprepas på grundval
av Skolinspektionens erfarenheter, att det måste stå fullt klart för eleven och
vårdnadshavaren i vilken skolform eleven är mottagen och hur eventuella betyg ska sättas. Grundsärskolan har sin egen betygsbedömning. Detta oavsett
graden av integrering. Men som ovan nämns behöver inget tak sättas på elevernas utveckling och om möjligt bör elever uppmuntras att följa grundskolans
kursplaner i ämnen där de har förutsättningar och sedan pröva för betyg enligt
dessa. Det tycks också på vissa håll finnas en efterfrågan hos särskolans elever
att få läsa moderna språk även om det inte leder till ett grundskolebetyg. En
viktig rättssäkerhetsfråga är också att det framgår vid placering i särskola om
det är grundsärskolan eller träningsskolan beslutet avser.
Av samtalen till Skolverkets upplysningstjänst framgår att det förekommer
att barn skrivs in i särskolan vid sex års ålder. Skolverket får också förfrågningar om det är möjligt att organisera förskoleklass för elever som man senare
avser att ta emot i särskolan. Bestämmelserna anger inte några riktlinjer för hur
förskoleklassens ska organiseras, men sett i perspektivet om ”en skola för alla”
finns det skäl att verka för att alla barn, med sina olikheter, möts så mycket
som möjligt. Risken är annars stor att vissa möten aldrig kommer till stånd
och att vi får en mer uppdelad utbildningsverksamhet.
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Asp-Onsjö, L. (Studentlitteratur 2008) Åtgärdsprogram i praktiken.
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Slutsatser
Skolverkets statistik visar att trenderna i den obligatoriska särskolan är långsamma men att i takt med att en ökande andel elever går i fristående verksamheter minskar också andelen elever som möts av lärare med pedagogisk
högskoleexamen.
Det är en mycket stor variation i ambitionerna att arbeta integrerat, mindre
kommuner är mer aktiva än storstäder och på vissa håll känner sig vårdnadshavare pressade att skriva in sitt barn i särskolan för att få tillgång till resurserna
där. En trend är att vissa huvudmän tidigt vill skilja eleverna från varandra.
Andra skolhuvudmän ger elever som har rätt att gå i särskolan ett särskilt stöd,
även om de väljer att gå kvar i sin grundskoleklass. Beslut om utredning av
elevens rätt till särskola behöver inte alltid innebära beslut om övergång från
grundskolan och övergångarna sker i huvudsak i slutet av skoltiden.
Flera satsningar görs under 2009 för att stärka kvaliteten i särskolan från
såväl staten genom Skolverkets stöd till förbättrad kunskapsbedömning, revidering av kursplanerna för den obligatoriska särskolan och Skolinspektionens
kvalitetsgranskning.
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8. Sameskola
Samers barn, men även andra barn har, om det finns särskilda skäl, rätt att fullgöra sin skolplikt under årskurserna 1–6 i sameskola i stället för i grundskola.
Sameskolan är en egen skolform med staten som huvudman. Särskilda bestämmelser om sameskolan finns i skollagen och i sameskolförordningen. Enligt
läroplanen (Lpo 94) ska sameskolan, utöver grundskolans mål, ansvara för att
varje elev efter genomgången sameskola är förtrogen med det samiska kulturarvet samt kan tala, läsa och skriva på samiska. Undervisningen i sameskolan
ska ges på samiska och svenska och ämnet samiska ska förekomma i samtliga
årskurser. Sameskolstyrelsen är styrelse för de statliga sameskolorna och därtill
hörande verksamhet, vilka regleras i sameskolförordningen. Till styrelsen är ett
kansli som leds av en skolchef knutet.
Enligt sameskolförordningen får en kommun efter avtal med Sameskolstyrelsen anordna för samiska barn i grundskolan, integrerad samisk undervisning. Utbildningen ska vara en fördjupning för de samiska eleverna och
samordnas med motsvarande utbildning för andra elever i grundskolan. Den
omfattar alla grundskolans årskurser och är ett viktigt komplement till sameskolorna. De elever som inte har möjlighet att väja sameskola kan härigenom
få samisk inriktning i grundskoleutbildning. Vidare blir samordnad samisk
undervisning i årskurserna 7–9 en naturlig fortsättning för elever som genomgått sameskola. För närvarande finns integrerad samisk undervisning i drygt
ett tiotal skolor runtom i Sverige.

Förutsättningar för verksamheten
Få elever och hög lärartäthet i sameskolor

Antalet elever i sameskolan har varit tämligen konstant över åren. En same
skola har lagt ned sin verksamhet sedan läsåret 2007/08 och antalet skolor är
nu fem stycken. Skolorna har tämligen få elever och undervisningen sker oftast
i åldersblandade klasser. Oavsett antal elever behöver skolorna ha lärare i samtliga ämnen. Detta får till följd att sameskolan har en betydligt högre lärartäthet
än i grundskolan. Antalet lärare uppgick läsåret 2008/09 till 25 stycken och
läsåret innan till 30. Andelen lärare som har en pedagogisk högskoleutbildning
är närmare 88 procent vilket är en ökning.
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Begränsad tillgång till läromedel och lärare med kunskap i samiska

Flera studier har pekat på problem att rekrytera lärare till sameskolan. Det
finns få lärare som har tillräcklig kunskap i samiska. I Norge och Sverige finns
varieteterna sydsamiska, nordsamiska och lulesamiska.
Även den bristande tillgången till läromedel på samiska har under lång tid
varit ett problem.92,93 Särskilt gäller detta sydsamiskan. För att öka samiska
barns möjligheter att tillägna sig kunskaper i det samiska språket har staten
genomfört ett antal insatser,94 bl.a. tillhandahåller Skolverket på sin webbplats
Tema modersmål länkar till läromedel på bl.a. samiska.
Sameskolstyrelsen arbetar med utveckling av läromedel som kan användas i
sameskolor, i samisk integrering och i modersmålsundervisning. Texterna skapas för olika språkutvecklingsnivåer och publiceras av Skolverket. Skolverket
har även skapat en antologi med texter, sånger och dikter riktad till barn från
förskoleklass till år sex i grundskolan på alla nationella minoritetsspråk och på
svenska. Antologin beräknas vara tillgänglig för alla skolor i slutet av 2009.
En positiv utveckling är att samisk lärarutbildning aldrig har varit lika
populärt som nu, och Samiska Högskolan i Kautokeino har till höstterminen
2009 dubbelt så många sökande till den samiska lärarutbildningen än vad man
hade förra intagningen. Totalt 49 stycken kommer att erbjudas en studieplats i
Allmän samisk lärarutbildning och samisk förskoleutbildning.95

Utveckling och lärande
Sameskolan följer grundskolans kursplaner men har också en kursplan i
samiska. Vid den tillsyn som genomfördes vid en av sameskolorna under 2008
framkom att skolan har liknande brister som den vanliga grundskolan. Skolan
följer inte i tillräcklig omfattning upp elevernas kunskapsutveckling i samtliga
ämnen utan detta görs företrädesvis i ämnena samiska, svenska, engelska och
matematik. För övriga ämnen framkommer inte någon systematisk uppföljning och utvärdering av kunskapsresultaten i årskurs 5 i relation till de nationella målen.96
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Skolverket (2005) De nationella minoriteternas utbildningssituation. Skolverkets rapport 272.
SOU (2006: 19) Att återta mitt språk Åtgärder för att stärka det samiska språket. Slutbetänkande från
utredningen om finska och sydsamiska språken.
Skolverket (2009) Redovisning av uppdrag om stöd för utveckling och produktion av böcker och andra
läromedel för de nationella minoriteterna. Dnr 82:2009:437.
www.sameskolstyrelsen.se.
Skolinspektionen (2008) Genomförd utbildningsinspektion i Sameskolan i Gällivare Beslut.
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Slutsatser
Skolverket har tidigare pekat på behovet av att finna mer flexibla lösningar för
att underlätta för samers barn att delta i samisk undervisning. En sådan lösning kan vara interaktiv distansundervisning. Skolverket har haft regeringens
uppdrag att föreslå hur distansundervisning ska få anordnas i sameskolan för
att möjliggöra distansundervisning när den egna skolan inte har ett tillräckligt
elevunderlag eller när lärare med adekvat utbildning saknas. Skolverket anser
vidare att fortsatt statligt stöd för att tillhanda läromedel på samiska och om
samisk kultur är angeläget.
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9. Specialskola
Specialskolans verksamhet syftar till att erbjuda varje elev utifrån sina förutsätt
ningar en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grund
skolan eller den obligatoriska särskolan. Skolpliktiga barn som inte kan gå
i grundskolan på grund av att de är döva eller hörselskadade, är synskadade
och har ytterligare funktionshinder eller har grav språkstörning ska tas emot i
specialskolan. Specialskolan omfattar tio årskurser men för elever på Ekeskolan
(elever med synskada och ytterligare funktionsnedsättning) kan tiden utsträckas till vårterminen det kalenderår de fyller 21 år.

Förutsättningar för verksamheten
Statlig huvudman med skolor på flera orter

Huvudman för specialskolan är den nybildade Specialpedagogiska skolmyndig
heten.97 Verksamheten kan ta emot sina olika målgrupper på vissa orter i
Sverige. För elever med dövhet och hörselskada finns de fem skolorna med
regional intagning i Lund, Härnösand, Stockholm, Vänersborg och Örebro.
För elever som dessutom har en utvecklingsstörning och är i behov av undervisning motsvarande träningsskolan i särskolan finns en utbildning med riksintag i Gnesta. Elever med synskada och ytterligare funktionsnedsättning kan
gå i en skola med riksintag i Örebro, och för elever med språkstörning finns
alternativen Sigtuna och Umeå. En särskild nämnd beslutar om intagning till
Specialskolan.
Behov av nya lösningar när det gäller styrdokumenten

Från 2000 till 2008 har målgruppen för specialskolan varit skolpliktiga döva/
hörselskadade elever. Ett av specialskolans viktigaste mål är att döva och
hörselskadade elever ska bli tvåspråkiga, dvs. behärska svenska och teckenspråk. De nya målgrupperna sedan 1 juli 2008 är dels skolpliktiga elever som
har synskada och ytterligare funktionsnedsättning, dels de som har en grav
språkstörning.
För elever med utvecklingsstörning som tas emot i specialskolan ska special
skolan följa särskolans kursplaner. En svårighet är att det i särskolans kursplaner inte finns kursplaner för vissa ämnen i specialskolan, bl.a. teckenspråk och
ämnet drama och rörelse. En motsvarande svårighet kan sägas vara att elever
97

Specialpedagogiska skolmyndigheten bildades den 1 juli 2008 genom en sammanslagning av Specialpedagogiska institutet (SIT), Specialskolemyndigheten (SPM) och Statens institut för särskilt utbildningsstöd
(SISUS).
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som med en hörselskada väljer att gå i någon av de grundskolor som organiserar särskilda hörselklasser inte har rätt att läsa teckenspråk efter specialskolans
kursplan omfattande drygt 710 timmar utan hänvisas till teckenspråk som
språkval, dvs. omfattande 320 timmar. Bristen på teckenspråkslärare är också
en känd omständighet. Inte heller finns kursplaner för den förlängda tid i
specialskolan som elever med synskada och ytterligare funktionsnedsättning
genomför istället för en gymnasial utbildning.

Resultat och kvalitet
Fler når målen i specialskolan

Läsåret 2007/08 avslutade 33 av specialskolans elever, vilket är hälften av
eleverna, i årskurs 10 med behörighet till gymnasieskolan. Detta är en ökning
med 13 elever jämfört med föregående läsår. Det genomsnittliga meritvärdet
ökade också från 130 till 144. Flickorna hade i genomsnitt högre meritvärde
än pojkarna. 156 jämfört med 119. Att det genomsnittliga meritvärdet varierar
mycket mellan åren beror på att det är få elever som går ut specialskolans år 10
varje år.
Andelen elever som inte nådde målen i ett, flera eller alla ämnen minskade
under perioden från 80 till 53 procent. Bland flickorna var det nästan 49 procent och bland pojkarna 61 procent som inte nådde målen i ett, flera eller alla
ämnen.
Allt viktigare att specialskolan motsvarar
grundskolan eller grundsärskolan

För att ge stöd åt specialskolans uppdrag, att förena undervisning i och på
teckenspråket med strävan till en med grundskolan och obligatoriska särskolan
jämförbar utbildning, har Skolverket utarbetat kursplaner och betygskriterier
för specialskolan. Det finns flera skäl till att skolformernas utbildning ska
motsvara varandra. Ett skäl är att elever efter avslutad skolplikt ska konkurrera
med elever från grundskolan om platser i gymnasieskolan. Ett annat skäl är att
elever ska kunna gå mellan skolformerna.
Behovet av att kursplaner och mål är jämförbara och tillåter övergångar
mellan skolformerna har blivit allt större. Utredningar och statistik pekar på
att andelen elever som byter skolform har ökat. Det är också en tendens att allt
äldre elever tas emot i specialskolan. De har med andra ord genomfört en allt
längre tid i grundskolan innan de byter. En bidragande orsak till förändringarna kan vara utvecklingen av cochleaimplantat (CI).98 Enligt flera pedagoger
98

Cochleaimplantat är ett högteknologiskt hjälpmedel som kan ge en viss hörselförmåga och som regelmässigt
implanteras på små barn som uppvisar dövhet eller en grav hörselskada.
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behöver elever med CI få del av både talad svenska och teckenspråk. Många
vårdnadshavare känner stor osäkerhet inför hur de ska välja skola och skolform
i detta sammanhang. Mer kunskap behövs också om hur CI påverkar elevernas
behov i skolan.
Detta sammantaget motiverar att utbildningarna i de skilda skolformerna
harmonieras och att inslag i utbildningarna som är bra för elever i special
skolan kan tillgängliggöras för elever i grundskolan. Samverkan mellan skolformernas olika skolor bör också uppmuntras. Av det skälet bör bl.a. MALVAprojektet och regionala specialskolornas arbete med att möjliggöra för hörselskadade elever i grundskolan att under besöksdagar eller besöksveckor vistas
i skolan följas utifrån vilken utveckling det innebär för elevernas lärande och
behovet av att ytterligare närma kursplanerna.99

Slutsatser
En analys av elevströmmarna kring specialskolan visar på en trend att eleverna
kommer senare till specialskolan efter att ha gått flera år i grundskolan. Detta
tillsammans med förändringar i elevunderlaget pekar på ett allt större behov av
att göra skolformerna mer jämförbara till innehållet. Det innebär att det ska
ges förutsättningar för elever att gå emellan skolformer och att tillgängligheten
för både specialskolans och grundskolans elevgrupper ökar. Det fordras också
lärande exempel på hur skolformerna kan närma sig varandra och kunskaper
om hur verksamheterna bäst tar tillvara ny medicinsk och annan teknologi.

99

MALVA står för ett samverkansprojekt mellan den statliga Manillaskolan och den kommunala Alviks
skolan, båda i Stockholm.
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avgifter i förskola och fritidshem 2006 103

10. Gymnasieskola
Alla kommuner är skyldiga att erbjuda alla elever som avslutar grundskolan
en gymnasieutbildning som ger grundläggande kunskaper för yrkes- och
samhällsliv och för vidare studier.
Svensk gymnasieskola står inför en period med omfattande reformer.

Ny gymnasieskola
Regeringen har i propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan lämnat förslag till en förändrad gymnasieskola. Skolverket har fått i
uppdrag av regeringen att förbereda de förändringar av gymnasieskolan som
regeringen föreslår i propositionen.
Enligt regeringens förslag till ny gymnasieskola kommer det att finnas 18
nationella program, som kan vara yrkesprogram eller högskoleförberedande.
De nationella programmen ska kunna ha nationella inriktningar eller utformas
som särskilda varianter. De särskilda varianterna ska prövas och godkännas av
Skolverket. Dagens kärnämnen kommer att ersättas av gymnasiegemensamma
ämnen, som ska kunna variera i omfattning mellan de olika programmen.
De åtta gymnasiegemensamma ämnena blir svenska/svenska som andraspråk,
engelska, matematik, idrott och hälsa, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap. Estetetisk verksamhet ska inte längre ingå som ett
obligatoriskt ämne.
Ytterligare förändringar är att en gymnasial lärlingsutbildning ska inrättas inom yrkesprogrammen. Huvuddelen av yrkeskurserna ska bedrivas på en
arbetsplats. Samma behörighetskrav och examensmål som för yrkesprogram
kommer att gälla. För yrkesprogrammen kommer dagens krav på 750 poäng
kärnämnen bli 600 poäng i gymnasiegemensamma ämnen. I syfte att stärka
samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet kommer nationella programråd för varje nationellt yrkesprogram inrättas.
En gymnasieexamen som kan vara av två slag kommer att införas, en yrkes
examen eller en högskoleföreberedande examen. Elevernas individuella val
kommer att minska från 300 till 200 poäng. Lokala kurser och inriktningar
samt specialutformade program avskaffas. De särskilda varianterna och de riksrekryterande utbildningarna kommer att kvalitetssäkras av Skolverket.
Arbetet med införandet av den nya gymnasieskolan har påbörjats.100 Den
nya gymnasieskolan ska starta höstterminen 2011, vilket kommer att ställa

100

Läs mer på: www.skolverket.se/gy2011.
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höga krav på skolor och skolhuvudmän i förberedelse- och implementeringsarbetet. Skolverket har för varje gymnasieprogram utsett en programgrupp
bestående av experter från skolor, branscher, högskolor med flera. De förslag
som tas fram läggs ut på Skolverkets webbplats för synpunkter. Ett stort antal
referensgrupper är också knutna till projektet. Bland annat finns representanter
utsedda på varje gymnasieskola. Gymnasierepresentantens uppgift är att vara
en länk mellan Skolverket och den egna skolan samt att ansvara för genomförandet av reformen på skolan. Arbetet bedrivs således i öppenhet och dialog.
Förutom möjligheten att tycka till via webben, planerar också Skolverket ett
stort antal konferenser för olika målgrupper. Skolor och skolhuvudmän kan
följa processen via flera olika kanaler.
Den kommande gymnasiereformen101 kommer att prägla det lokala och
nationella utvecklingsarbetet de närmaste åren. Samtidigt som gymnasieskolan
står inför stora förändringar har skolans huvudmän att ta hänsyn till effekterna
av den ekonomiska krisen och den kommande elevminskningen. I föregående
års lägesbedömning pekade Skolverket på vikten av att uppmärksamma effekterna av de minskade elevkullarna i relation till ökningen av antalet fristående
skolor. Ett förtydligande om elevers rätt till särskilt stöd efterlystes också. I förslaget till ny skollag som har presenterats och remitterats av regeringen under
2009 föreslås elevers rätt till särskilt stöd förstärkas bland annat genom möjligheter att överklaga beslut om åtgärdsprogram.102
Offentliga utredningar har också genomförts om en ny lärarutbildning och
om införandet av lärarlegitimation. Regeringen har ännu inte lämnat förslag
till riksdagen utifrån utredningarna.
Inom ramen för den nya gymnasieskolan har två olika typer av försöksverksamheter påbörjats under året. Skolverket har på regeringens uppdrag ansvarat
för försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning och gymnasial lärlingsutbildning. Resultaten av dessa kommer att ligga till grund för försöksverksamheternas framtida permanenta utformning.
Nya behörighetsregler till de yrkes- och högskoleförberedande programmen
i gymnasieskolan kommer att införas. Det medför att olika behörighetsregler
ska gälla för yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen.

Förutsättningar för verksamheten
Elever, personal, resurser och kostnader samt organisation är alla förutsättningar för gymnasieskolans verksamhet. Utvecklingen av gymnasieskolans
förutsättningar redovisas i det följande utifrån dessa kategorier.
101
102

Regeringskansliet (2009) Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, Prop. 2008/09:199.
Regeringskansliet (2009) Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, Ds 2009:25.
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Fler elever än någonsin – men nu blir de färre

Antalet elever i den svenska gymnasieskolan fortsatte att öka även under läsåret
2008/09 till cirka 396 000. Diagrammet nedan ger en översiktlig bild av utvecklingen för gymnasieskolans kostnader, dess lärare och elever. Som framgår
av diagrammen fortsatte alla tre kategorier att öka för läsåret 2008/09.
Diagram 10.1 Indexerad utveckling av antalet elever och lärare (i årsarbetskrafter) i
gymnasieskolan hösten 1994, hösten 2008 samt kostnadsutveckling
kalenderåren 1994–2008
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Från och med läsåret 2009/10 förväntas dock en minskning av elevantalet och
år 2016 kommer det totala elevantalet att minska med cirka 100 000 elever
jämfört med läsåret 2008/09.
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Diagram 10.2	Antal elever i gymnasieskolan 1996–2008 samt prognos för åren 2010–2018
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Nationella program lockar allt färre elever

För fem år sedan studerade 75 procent av eleverna på ett nationellt program,
motsvarande andel för detta läsår är 62 procent. Trenden för gymnasieskolan
att nationella program lockar färre elever fortsätter således. Antalet elever som
började gymnasieskolans första årskurs läsåret 2008/09 var 1 200 färre jämfört
med det föregående läsåret. Elevminskningen i årskurs 1 märks än så länge
endast på nationella program, som har fem procent färre elever i år 1 jämfört
med föregående år. Även kommunala skolors specialutformade program lockar
fler elever och andelen elever på dessa program har ökat från sju till elva procent de senaste fem läsåren. Andelen elever på individuella program har ökat
från sju till åtta procent motsvarande period.
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Diagram 10.3	Andel elever på nationella program, specialutformade program, individuella
program och fristående skolor
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Läsåret 2008/09 gick 47 procent av eleverna i gymnasieskolan en utbildning
som var studieförberedande103 och 45 procent gick en utbildning som var
yrkesförberedande.104 Däremot var andelen elever på yrkesförberedande utbildningar högre än på studieförberedande utbildningar i årskurs 1. Samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga utbildningar var fortfarande de största
utbildningarna. 35 procent av eleverna gick någon av dessa utbildningar. På
fristående skolor skiljde sig dock denna fördelning. Följt efter samhällsvetenskapliga utbildningar var utbildningar med inriktning på el näst störst med
omkring 2 800 elever i år 1. Det finns dock indikationer från storstadsområdena att intresset för att välja studieförberedande program har ökat. Exempelvis hade Göteborgsregionen105 färre förstahandssökande till de flesta av de
yrkesförberedande programmen våren 2009 jämfört med tidigare år. Barn- och
fritidsprogrammet hade omkring 17 procent färre elever det senaste läsåret i
år 1 jämfört med det föregående. Tillsammans med hotell- och restaurang
programmet och handels- och administrationsprogrammet har dessa nationella
program minskat mest jämfört med läsåret 2007/08.
Till studieförberedande utbildningar räknas program eller utbildning motsvarande följande program:
e stetisk (ES), International Baccalaureate (IB), naturvetenskap (NV), samhällsvetenskap (SP), teknik
(TE) samt Waldorf (W). Grund för indelningen har varit om formellt krav ställs på 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU) eller ej.
104
Till yrkesförberedande utbildningar räknas program eller utbildning motsvarande följande program:
barn- och fritid (BF), bygg (BP), el (EC), energi (EN), fordon (FP), handels- och administration (HP),
hantverk (HV), hotell- och restaurang (HR), industri (IP), livsmedel (LP), medie (MP), naturbruk (NP)
samt omvårdnad (OP). Samtliga dessa utbildningar har som nationellt program krav på 15 veckors
arbetsplatsförlagd utbildning (APU).
105
Skolvärlden nr 9/Maj 2009.
103
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Läsåret 2008/09 gick 8 procent av eleverna, 31 500 elever, på individuella
program. Nästan var fjärde av dessa elever gick programinriktat individuellt
program (PRIV). De vanligaste inriktningarna för de elever som gick PRIV var
handel- och administration och barn- och fritid.
Individuella program kan även kombineras med svenska för invandrare
(IVIK). Andelen elever på IVIK har fortsatt att öka och var 16 procent av det
totala antalet elever på individuella program.
Sedan läsåret 2006/07 kan alla fristående skolor anordna individuella
program. Läsåret 2008/09 gick 520 elever på ett individuellt program vid
fristående skolor.
Studievalen följer fortfarande traditionella könsmönster

I tio av gymnasieskolans sjutton program har könsfördelningen blivit något
jämnare. Förändringen är störst inom bygg- och teknikutbildningarna. Könsfördelningen ligger utanför intervallet 40 till 60 procent i 14 program och
innanför i 3 program. I likhet med tidigare år är de tre program med jämnast
könsfördelning medieprogrammet, naturvetenskapliga programmet och samhällsvetenskapliga programmet. Läsåret 2008/09 gick cirka 24 procent av
eleverna i gymnasieskolan i något av dessa tre program. En stor majoritet av
eleverna i gymnasieskolan, 76 procent, går alltså i program med en könsfördelning utanför intervallet 40 till 60 procent. Denna andel har dock minskat med
två procentenheter sedan läsåret 1995/96.106

106

Delegationen för jämställdhet i skolan (2009) Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?, SOU
2009:64, Delbetänkande.
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Diagram 10.4 Utbildningar där könsfördelningen är jämnare läsåret 08/09 än 03/04
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I diagram 10.5 redovisas de utbildningar där könsfördelningen är skevare under läsåret 2008/09 än under 2003/04. Förändringarna är visserligen små, men
tydligast inom handels- och administrations- samt livsmedelsutbildningarna.
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Diagram 10.5	Utbildningar där könsfördelningen är skevare läsåret 08/09 än 03/04
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Statistiken för den senaste femårsperioden visar att mycket litet har förändrats
när det gäller elevernas val av utbildning. De traditionella studievalen består.
En jämförelse107 mellan europeiska länder visar att andelen män på yrkesförberedande program är i genomsnitt tio procentenheter högre än andelen kvinnor.
Andelen män på yrkesförberedande program är särskilt hög i Tjeckien, Italien
och Österrike. Könsfördelningen är däremot relativt jämn i Belgien, Spanien,
Nederländerna och Storbritannien där skillnaden är mindre än fem procent
enheter.
På uppdrag108 av regeringen arbetar Skolverket med att främja jämställdhet.
En del av uppdraget fokuserar på insatser för att motverka könstraditionella
yrkesval och avhopp bland elever av det underrepresenterade könet från gymnasieprogram som antalsmässigt domineras av ett kön. Med start hösten 2009
erbjuder Skolverket bland annat kompetensutveckling i form av fortbildning
på distans för lärare. Kursen syftar till att kritiskt granska föreställningar, normer och idéer kring genus och jämställdhet. Under kursens gång ges deltagare
tillfälle att granska den egna verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv.
107
108

Europeiska kommissionen (2009) Key Data on Education in Europe 2009.
Regeringsbeslut, Uppdrag till Myndigheten för skolutveckling/Statens skolverk att genomföra jämställdhetsinsatser i skolan, U2006/9049/S, 2008-06-12.
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Delegationen för jämställdhet i skolan konstaterar i sitt delbetänkande109 att
ett långsiktigt jämställdhetsarbete inte i första hand handlar om fler regler och
ändrad lagstiftning utan snarare om hjälp till skolans personal att synliggöra
hur de egna konkreta handlingarna i skolvardagen har betydelse för jämställdheten. En del av delegationens fortsatta uppdrag är att sprida kunskap
om forskningsbaserade metoder för att bryta traditionella könsmönster och
könsroller.
Skolverket driver också utbildningsinfo.se som ska vara en neutral och heltäckande IT-portal för utbildningsinformation till stöd för elever och föräldrar
då de ska välja skola och utbildning. Webbplatsen vänder sig även till studieoch yrkesvägledare. Skolverket kommer att på regeringens uppdrag utvärdera
IT-portalen utifrån ett jämställdhetsperspektiv i syfte att kvalitetssäkra ett
könsneutralt vägledningsverktyg.
Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är oförändrat
högre i kommunala än i fristående gymnasieskolor

Läsåret 2008/09 fanns 38 400 tjänstgörande lärare i gymnasieskolan. Cirka
82 procent av lärarna var tillsvidareanställda och den genomsnittliga tjänst
göringsgraden var 84 procent. Under den senaste femårsperioden har köns
fördelningen bland tjänstgörande lärare i gymnasieskolan varit jämn. Trenden
under den senaste femårsperioden är dock att andelen kvinnor ökar. Det senaste läsåret 2008/09 var andelen kvinnor 50,3 procent mot 48 procent 2003/04.
Medianåldern för lärare i gymnasieskolan är 47 år, vilket är något högre än för
lärare i grundskolan. Medianåldern har inte förändrats under den senaste femårsperioden. En allt större andel av lärarna, 17 procent, undervisar i fristående
skolor.
Av samtliga lärare, omräknat till heltidstjänster, har nästan 74 procent en
pedagogisk högskoleexamen,110 vilket är samma andel som läsåret 2007/08.
Nästan 81 procent av de tillsvidareanställda lärarna har en pedagogisk högskoleexamen. En jämförelse mellan olika huvudmän visar att kommunala skolor
har högre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen (78 procent) än fri
stående skolor (55 procent). Andelen i fristående skolor har dock ökat med tre
procentenheter sedan läsåret 2006/07. Andelen lärare med pedagogisk hög

Delegationen för jämställdhet i skolan (2009) Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?, SOU
2009:64, Delbetänkande.
110
Med pedagogisk högskoleexamen menas de lärare som har lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen och som fått examensbevis utfärdat (med dessa har likställts personer som tidigare förklarats
behöriga till statligt reglerade lärartjänster och personer som haft förordnande som behörig lärare).
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skoleexamen varierar mellan kommunerna.111 I något fler än var tredje kommun har mer än 80 procent av lärarna en pedagogisk högskoleexamen. Högst
andel lärare med pedagogisk högskoleexamen finns i Norrbotten, Västerbotten
och Skåne län. Lägst andel lärare med pedagogisk högskoleexamen har Jämtland, Gävleborg och Jönköping, vilket framgår av figuren nedan. Inom många
län varierar andelen emellertid kraftigt.
Figur 10.1	Andel lärare (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen i kommunala
skolor läsåret 2008/09
Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen,
antal kommuner (i parantes)
Uppgift saknas (21)

111

< 69

(73)

70–79

(101)

80–89

(77)

90–100

(18)

I statistiken per kommun ingår endast uppgifter för kommunala skolor. Dvs. statistik per kommun för
landstingskommunala skolor och fristående skolor ingår inte. I kommuner där flertalet lärare ingår i ett
kommunalförbund, redovisas den genomsnittliga andelen lärare med pedagogisk examen för kommunalförbundet.
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Andelen yrkeslärare utan pedagogisk högskoleexamen är hög. Läsåret 2007/08
hade endast 63 procent pedagogisk högskoleexamen. Enligt tidigare prognoser
från Skolverket kommer examinationsbehovet av yrkeslärare i genomsnitt vara
740 lärare per år fram till år 2012. Detta kan jämföras med de cirka 300 yrkeslärarna som utexaminerades läsåret 2006/07.112 Skolverket påpekade i sitt svar
till den statliga utredningen Yrkeskunnande – en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112) att det är viktigt och nödvändigt att finna nya vägar för att öka andelen behöriga yrkeslärare. Myndigheten
ställde sig därför positivt till utredningens förslag om att yrkeskunskaper och
yrkeskompetenser som utvecklats i icke-formella och informella sammanhang
efter bedömning kan utgöra grund för antagning till lärarutbildning med inriktning mot yrkesämnen.
Oförändrad lärartäthet

Antalet lärare, omräknat till heltidstjänster, per 100 elever är i gymnasieskolan 8,1. Den genomsnittliga lärartätheten har varit densamma sedan läsåret
2004/05. Variationen är stor mellan skolor med olika huvudmän. Lärartät
heten är lägre i fristående skolor än i kommunala skolor, 7,1 i jämförelse med
8,4. I landstingskommunala skolor är den drygt 10 lärare per 100 elever.
Lärartätheten varierar också mellan kommunerna,113 där glesbygdskommunerna i genomsnitt har högst (11,0) och storstäder i genomsnitt har lägst (7,3)
lärartäthet. I drygt åtta av tio kommuner är lärartätheten minst 8 lärare per
100 elever.
Sambandet mellan lärartäthet och en skolas kvalitet och resultat är komplext. Det finns därför inget entydigt mått på lämplig lärartäthet i en kommun
eller en skola. Alla skolhuvudmän har olika förutsättningar, såsom socioekonomisk struktur eller tät respektive gles befolkning. Skolverket konstaterar i
en studie om resursfördelningen att varje skolhuvudman bör ha en medveten
modell för resursfördelningen som värderar de lokala förutsättningarna och
behoven och som följs upp och granskas i förhållande till de insatser och
resultat som verksamheterna åstadkommer.114
Kommunala skolor har fler studie- och yrkesvägledare

Antalet tjänstgörande studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan är drygt
1 000. 76 procent av dessa är kvinnor och 24 procent är män. Antalet
studie- och yrkesvägledare har med undantag från föregående läsår ökat sedan

Skolverket (2008) Lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning, Dnr 2008:86.
I statistiken per kommun ingår endast uppgifter för kommunala skolor. Dvs. statistik per kommun för
landstingskommunala skolor och fristående skolor ingår inte.
114
Skolverket (2009) Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov?, Rapport 330.
112
113
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 ppgifterna började samlas in läsåret 2003/04. Andelen studie- och yrkesvägu
ledare, omräknat till heltidstjänster, med studie- och yrkesvägledareutbildning
är 74 procent, vilket är en liten nedgång jämfört med föregående år. Det finns
dock betydande regionala skillnader, andelen kan variera mellan kommuner
från cirka 50 procent till 100 procent. Antalet elever per studie- och yrkesvägledare varierar mellan olika huvudmän och olika kommungrupper. I fristående
skolor är det 900 elever per studie- och yrkesvägledare medan det i kommunala skolor är 400 elever per studie- och yrkesvägledare.
Fler kvinnliga skolledare

Könsfördelningen bland skolledare115 i gymnasieskolan har jämnats ut. Andelen manliga rektorer116 har under en åttaårsperiod sjunkit från 66 procent
till 58 procent. Könsfördelningen bland kategorin övriga skolledare117 var
läsåret 2008/09 jämnt fördelad mellan könen. I början av jämförelseperioden,
2001/02, var 42 procent av de övriga skolledarna kvinnor och 58 procent var
män.
Diagram 10.6 Utvecklingen av andelen rektorer i förhållande till övriga skolledare
2001/02–2008/09
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Rektorer och övriga skolledare. Här kan även ingå skolledare med tjänstgöring inom uppdragsutbildning.
Skolledare med tjänstgöring inom komvux kan också ingå i de fall komvux lyder under gymnasieskolan.
116
Rektorer (motsvarande) enligt bestämmelser i 2 kap. 2 § i skollagen.
117
Studierektorer, biträdande rektorer m.fl.
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Fördelningen mellan rektorer och övriga skolledare har, på grund av många
nya små fristående skolor, förändrats i gymnasieskolan sedan läsåret 2001/02.
Som framgår av diagram 10.6 har andelen rektorer i förhållande till övriga
skolledare ökat från cirka 60 procent till cirka 70 procent. Antalet skolledare
i gymnasieskolan läsåret 2008/09 var 2 017, varav 1 415 var rektorer och 605
var övriga skolledare.
Under hösten 2009 startar Skolverket den nya statligt reglerade utbildningen för rektorer, benämnd Rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet är
en befattningsutbildning för skolledare som har anställning som rektor, biträdande rektor eller förskolechef med ansvar för läroplansstyrd verksamhet.
Utbildningen innehåller de tre kunskapsområdena skoljuridik och myndighetsutövning, mål och resultatstyrning och skolledarskap. Syftet med den nya
utbildningen är att säkerställa att rektorer och biträdande rektorer får de nödvändiga kunskaper som krävs som ledare för skola. Utbildningen genomförs av
utvalda universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket. Det finns ett stort
intresse för att gå rektorsutbildningen. I hela landet har nära 1 300 rektorer,
biträdande rektorer eller förskolechefer sökt till den nya rektorsutbildningen.
Normalt sett planeras att ta in 700 kursdeltagare per termin. Men eftersom så
många har sökt kommer sammanlagt 900 tas in i höst.
Resurser och kostnader
Kostnaderna per elev ökar i kommunala skolor, men minskar i fristående

De totala kostnaderna för gymnasieskolan uppgick till 36 miljarder kronor
2008, vilket är en ökning med tre procent från 2007. Kommunala huvudmän
står för cirka 79 procent av dessa kostnader118 och fristående gymnasieskolor
för 19 procent, medan landstingskommunala gymnasieutbildningar motsvarade 2 procent. Den genomsnittliga kostnaden per elev i en kommunal
gymnasieskola var 89 600119 kronor, vilket är en marginell ökning med 1 procent sedan 2007. För fristående huvudmän var motsvarande kostnad 84 000
kronor per elev, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med 2007. Den
genomsnittliga kostnaden för landstingskommunala skolor ökade också margi
nellt med en procent jämfört med 2007 och uppgick för 2008 till 140 200
kronor per elev. Landstingen erbjuder huvudsakligen naturbruksutbildningar,
vilka är kostsamma att anordna. Skillnaden i kostnad per elev mellan olika
huvudmän beror till stor del på att de anordnar olika gymnasieprogram samt
att antalet elever varierar kraftigt.

Inklusive kostnad för skolskjuts, nystartade och nedlagda fristående skolor samt ersättningar till andra
utbildningsanordnare.
119
Exklusive skolskjuts.
118

116
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Diagram 10.7 Kostnader per elev i gymnasieskolan totalt och fördelat på olika kostnadsslag,
1999–2008 (index där 1999=100, fasta priser) ska uppdateras
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Undervisning och lokaler är de två största kostnadsslagen för gymnasieskolan
och de utgör 44 respektive 21 procent av de totala kostnaderna 2008. Jämfört
med föregående år har kostnaden för undervisning per elev ökat något för
kommunala huvudmän, en procent, och minskat något för fristående huvudmän, två procent. I undervisningskostnaderna ingår främst lärarlöner men
även kostnader för kompetensutveckling. Kostnaderna per elev för läromedel
utgjorde 8 procent av de totala kostnaderna 2008 och elevvård och skolmål
tider svarade för 6 procent. Elevvård är det kostnadsslag som har ökat mest
jämfört med tidigare år. Sedan 1999 har kostnaden per elev ökat med 40
procent och jämfört med 2007 har den ökat med cirka 8 procent.
Organisation
Utbudet av utbildningsanordnare breddas

Antalet ansökningar till Statens skolinspektion om att starta nya fristående
gymnasieskolor har för första gången sedan 1997 minskat och uppgick 2009
till 279 skolor, vilket var cirka 8 procent mindre än föregående år. Det bör
dock påpekas att antalet ansökningar totalt inklusive ansökan om att bredda
verksamheten var cirka 1 100 stycken vilket var fler än någonsin tidigare. Det
finns betydande regionala skillnader och för 2009 kan särskilt noteras att antalet ansökningar inom Stockholmsområdet minskar. En markant ökning av
antalet ansökningar i Västra Götalands län kan också noteras.120
120

http://www.skolinspektionen.se/Tillstandsprovning/Fakta-om-fristaende-skolor/Siffror/2009-ars-
ansokningar/
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Flera av de etablerade utbildningsföretagen har ansökt om att antingen starta nya skolor, eller att utöka antalet utbildningar på befintliga skolor. En märkbar förändring jämfört med föregående år är att de stora utbildningsföretagen
som tidigare enbart har drivit gymnasieutbildning nu breddar sin verksamhet
och har ansökt om att starta grundskolor. När det gäller antalet ansökningar
om start av gymnasieskolor kommer fortfarande flest från storstadsregioner
na Stockholm(50), Västra Götaland (44) och Skåne län (44). Det är dock
ett betydligt större antal ansökningar om att starta gymnasieutbildning från
Västra Götaland (201) än från Stockholms län (166). Trenden utifrån 2009
års ansökningar är att utbudet av fristående skolor breddas geografiskt. Det är
fler ansökningar från medelstora städer och fler utanför Stockholmsområdet.
Detta framgår också av den långsiktiga utveckling av antalet elever som går i
fristående gymnasieskolor, vilket framgår av figur 10.2 och figur 10.3.
Under 2008 fattade Skolinspektionen beslut om 386 ansökningar om fristående gymnasieskolor och av dessa godkändes 158. Andelen avslag är högre
jämfört med tidigare. En orsak till detta, enligt Skolinspektionen, är att de
oftare än tidigare bedömt att en etablering skulle kunna innebära påtagliga
negativa konsekvenser för den kommun där skolan planeras eller regionen som
helhet. Den framtida utvecklingen av antalet elever har varit en viktig aspekt
i bedömningen av ansökningar. Elevantalet kommer att minska med nära en
tredjedel i vissa kommuner.121 Alla ansökningar om avknoppningar 2008 har
avslagits av Skolinspektionen, vilket har berört cirka 15 skolor.
Korta fakta om de största fristående huvudmännen…
– De tio största fristående huvudmännen, sett till antalet aktiva skolor, hade
tillsammans 118 gymnasieskolor läsåret 2008/09. Detta motsvarar cirka
13 procent av det totala antalet gymnasieskolor i landet. I dessa skolor gick
också cirka sex procent av alla elever i gymnasieskolan.
– I de tio största fristående huvudmännen, sett till antalet elever, gick cirka
elva procent av alla gymnasieelever, cirka 26 000 elever.
– Vid en jämförelse kan konstateras att de fyra största fristående huvudmännen122 läsåret 2008/09, hade mellan 3 000 och 4 000 elever i sina skolor.
Detta är i samma storleksordning som antalet gymnasieelever i förorts
kommuner som Botkyrka (3 554) och Huddinge (4 170) och större städer
som Sundsvall (3 983) och Växjö (3 261).

121
122

http://www.skolinspektionen.se/Tillstandsprovning/Nyheter1/Fler-nej-till-att-starta-fristaende-skola-/
Ultra Education AB, Baggium Utbildning AB, JENSEN Education College AB och Nordens
teknikerinstitut AB.
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Figur 10.2
Förekomst av fristående gymnsieskola i
skolkommunen 2003/04 och 2008/09
samt både 2003/04 och 2008/09

Figur 10.3
Andel elever i fristående gymnsieskola 2008/09
per hemkommun1)
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Vissa kommuner ingår i ett gymnasieförbund, men
kartan visar i vilken kommun skolan är belägen.

Skolverket ser ett behov att utveckla den officiella statistiken för fristående 	
huvudmän och har påbörjat en översyn.
44 procent av gymnasieskolorna är fristående skolor

Samtidigt som det totala antalet elever har ökat har också antalet skolor ökat.
Under läsåret 2008/09 fanns totalt 945 gymnasieskolor, vilket är 25 procent
fler än läsåret 2003/04. Ökningen består huvudsakligen av fristående skolor
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som under 2008/09 var 414 stycken och utgjorde 44 procent av landets gymnasieskolor. Läsåret 2008/09 gick 79 procent av eleverna i en kommunal skola,
20 procent i en fristående skola och 1 procent i en landstingskommunal skola.
Detta kan jämföras med läsåret 2003/04 då 88 procent av eleverna gick i en
kommunal skola.
Det genomsnittliga antalet elever per gymnasieskola minskade under samma
period från 442 läsåret 2003/04 till 419 läsåret 2008/09. Det genomsnittliga
antalet elever per fristående skola är avsevärt lägre, 187 elever per skola än för
kommunala gymnasieskolor, 618 elever per skola.
Läsåret 2008/09 fanns det gymnasieskolor i 277 av landets 290 kommuner.
Den kommande utvecklingen av antalet elever kommer i hög grad att påverka
skolhuvudmännens planering och dimensionering av verksamheten. Det kommer att finnas regionala skillnader i utvecklingen varför skolhuvudmannens
egen analys av den lokala situationen är av stor betydelse.
College – samverkan mellan skola och arbetsliv

College är en relativt ny samverkansform mellan skola och arbetsliv i Sverige
som finns idag inom områdena teknik, vård- och omsorg samt service. Ett
grundläggande syfte med college är att bättre matcha arbetsmarknad och utbildning genom ett närmare samarbete dem emellan. College erbjuder både
gymnasial och eftergymnasial utbildning. Gemensamt för de tre olika typerna
av college är att de organiseras på nationell, regional och lokal nivå. Den
nationella nivån ansvarar för fastställande av kriterier och godkännande av
utbildning, den regionala för kvalitetssäkring och den lokala för utbildningens
genomförande. Regionerna bestäms utifrån vilka kommuner som samverkar.
Det finns ett regionalt intresse för denna samverkansform, vilket inte minst
avspeglas i det stora antalet ansökningar om att bilda college i nya regioner.
Det första colleget startade inom teknikområdet, så kallade Teknikcollege,
för cirka tio år sedan, college inom andra områdena är nyare. Teknikcollege är,
enligt dess företrädare, en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och
utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav industrin ställer. Företagen har en central roll i Teknikcollege. De är aktiva både när det gäller utbildningarnas inriktning, utformning och i den löpande verksamheten genom att tillhandahålla praktikplatser
m.m. Syftet är att erbjuda utbildningar som har en koppling till den regionala
och lokala industrin och dess behov. Basen för Teknikcollege är gymnasieskolans industri- och teknikprogram, men även andra program kan komma i fråga
beroende på lokala förutsättningar. Utöver gymnasieskolans program ingår
även eftergymnasiala utbildningar, kommunala vuxenutbildningar samt företagsutbildningar i varierande grad. Det finns idag Teknikcollege i tjugo college
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regioner i landet och utbildning bedrivs hos ett 60-tal utbildningsanordnare.
Ytterligare regioner arbetar för att bli godkända.
Vård- och omsorgscollege (VO-College) innebär att utbildningsanordnare
och arbetslivet samverkar för att förnya utbildningen inom omvårdnads
området. Samverkan bedöms ge en bättre koppling mellan teori och praktik.
Satsningen innebär också kompetensutveckling för redan anställda samt en
yrkesutbildning för vuxna. Det är på regional nivå som man för en dialog
kring kriterierna för lokala VO-College. Det finns Vård- och omsorgscollege
i åtta collegeregioner och totalt finns det 13 utbildningsanordnare i de olika
regionerna. Sex regioner och lokala utbildningsanordnare har ansökt om att bli
certifierade.
ServiceCollege är ett samlingsbegrepp för utbildningscentra, som erbjuder
ungdomar och vuxna tjänste- och serviceinriktade utbildningar, med inriktning mot branscher inom service. Inom ServiceCollege samverkar kommuner,
skolor, utbildningsanordnare och företag kring utbildning på gymnasial och
eftergymnasial nivå. Hit hör vuxenutbildningen, arbetsmarknadsutbildningen,
KY, yrkeshögskoleutbildningen och högskola/universitet. Utbildningarna
är kopplade till branschernas efterfrågan. Det finns idag ett ServiceCollege i
regionen Södra Norrland. Regionen omfattar kommunerna Härnösand, Ånge,
Timrå och Sundsvall.
Myndigheten för skolutveckling har i det tidigare arbetet med regeringsuppdraget (U2007/2169/G) att genomföra kvalitetshöjande insatser i gymnasieskolan gett stöd till bildandet och utvecklandet av dessa college. I uppdraget pekade regeringen på behovet av en ökad regional samverkan mellan
skolhuvudmän och det regionala arbetslivet.
De framtida nationella programrådens relation till de nationella råden/
organisationerna för teknik-, vård- och omsorgs- samt servicecollege är en
fråga som följs av Skolverket.
Pågående försöksverksamheter

Under läsåren 2008/09 och 2009/10 har försöksverksamheter inom gymnasieskolan påbörjats med gymnasial lärlingsutbildning och med gymnasial spetsutbildning. Eftersom verksamheterna pågått under kort tid kan inga konkreta
resultat rapporteras ännu, däremot kan vissa uppgifter om omfattning lämnas i
denna lägesbedömning.
Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

Under höstterminen 2008 påbörjades försöksverksamheten med gymnasial
lärlingsutbildning.123 Syftet med verksamheten är att ge eleverna en grund

123

PM om försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning (SFS 2007:1349).

skolverkets lägesbedömning 2009

121

läggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under
en handledares ledning, på en arbetsplats, få fördjupade kunskaper inom
yrkesområdet.124
Totalt omfattas försöksverksamheten av 22 fristående huvudmän, 110 kommuner och 3 landsting med totalt 3 609 elever. I försöksverksamheten går,
enligt en uppföljning våren 2009,125 cirka 56 procent av eleverna i fristående
skolor. Det är emellertid fler kommunala huvudmän som deltar i försöksverksamheten jämfört med antalet fristående huvudmän. Anledningen till att fristående elever är i majoritet beror på att Baggium utbildning AB är huvudman
för 1 670 lärlingselever.
Byggprogrammet var under 2008/09 det vanligaste programmet inom
försöksverksamheten. Det näst vanligaste var fordonsprogrammet. Övriga program som var vanligt förekommande var, i fallande ordning, handels- och administrations, hantverks-, energi-, industri-, el- och omvårdnadsprogrammet.
Försöksverksamheten domineras av manliga elever. Andelen män är störst
på utbildningarna energi (97 procent), el (96 procent) och industri (93 procent). Andelen kvinnor är störst inom utbildningarna omvårdnad (85 procent), barn och fritid (84 procent). Könsfördelningen är jämnast på hotell och
restaurangutbildning där andelen kvinnor är 51 procent.
Under hösten 2008 beviljades 1 000 platser som inte huvudmännen kunde
utnyttja. I den ovan nämnda uppföljningen tillfrågades huvudmännen om
orsaker till detta. Den vanligaste förklaringen var att det var för kort tid att
informera elever och föräldrar om den nya verksamheten. Att det inte fanns
tillräckligt många intresserade elever var den näst vanligaste förklaringen och
därefter att det hade varit svårt att hitta arbetsplatser. Vissa huvudmän har
uppgivit att svårigheterna att hitta lärlingsplatser har berott på den finansiella
krisen.
Försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning är ett exempel på
hur samverkan mellan skola och arbetsliv kan utvecklas. Den statliga utredningen Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola126 konstaterade att det
finns signaler från internationell forskning att en nära samverkan mellan skolan och arbetslivet under utbildningstiden ger goda möjligheter till etablering
på arbetsmarknaden för unga. Samtidigt kunde utredningen också konstatera
att det finns mycket lite forskning om den svenska yrkesutbildningen, dess
kvalitet och betydelse för ungas etablering och för att motverka social ojämlikhet. Skolverket kan i dagsläget inte uttala sig om konkreta resultat av den ak-

Förordning om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning (SFS 2007:1349).
Skolverket (2009) Redovisning av uppdraget att redovisa omfattningen av försöksverksamheten med
gymnasial lärlingsutbildning och hur statsbidraget har använts, Dnr. 2008:2454.
126
SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola.
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tuella försöksverksamheten. Däremot kan myndigheten konstatera att intresset
för att delta i försöksverksamheten har varit mycket stort, både från elever och
från huvudmän, i jämförelse med tidigare liknande försöksverksamheter.
Försöksverksamhet med gymnasial spetsutbildning

Syftet med försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning är att
ge elever möjlighet att i ökad studietakt fördjupa och bredda sina kunskaper
i det ämne de har särskilt intresse för och kunskaper i. Försöksverksamheten
gäller matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska
ämnen. Eleverna ska beredas möjlighet att parallellt med sina gymnasiestudier
kunna ta del av den stimulans som högskolemiljön kan ge och kunna läsa
kurser vid ett universitet eller högskola. I början av 2009 beviljade Skolverket
tio spetsutbildningar i landet. De första eleverna sökte in under våren och
utbildningen startade under hösten för sammanlagt 177 elever.127 I den andra
ansökningsomgången som slutfördes i september 2009 hade 60 skolor ansökt
om att delta i försöksverksamheten. Av dessa väljs 10 skolor ut i november
2009. Försöksverksamheten ska totalt omfatta 20 skolor varav 10 ska ha en
inriktning mot matematik och naturvetenskap och 10 mot samhällsvetenskap
och humaniora.

Resultat och kvalitet
Förutsättningarna för att bedöma utvecklingen av resultaten i grundskolan är
bättre än förutsättningarna för att bedöma resultatutvecklingen i gymnasie
utbildningen. I grundskolan finns regelbundna internationella jämförande
studier som PISA och TIMSS. Motsvarande saknas för gymnasieskolan.
Sverige deltog 1995 i TIMSS för elever på gymnasial nivå och även i IALS
1994. Efter dessa studier har inga initiativ tagits för att samla in resultatinformation under många år. I december 2009 kommer emellertid resultaten från
TIMSS Advanced att presenteras. Studien belyser elevers kunskaper i avancerad matematik och fysik i naturvetenskaps- och teknikprogrammet. När det
gäller yrkesutbildningen pågår planering av genomförandet av en jämförande
studie av kvaliteten i utbildningen i Europa, LSA-VET.
Utvecklingen av den svenska gymnasieskolans resultat redovisas i detta
avsnitt i tre delar. Betyg och studieresultat som bland annat behandlar utvecklingen av den genomsnittliga betygspoängen och resultaten på nationella
prov. Efter gymnasieskolan som berör övergången till universitets- och högskolestudier, andelen som läser vidare på komvux och betydelsen av en slutförd
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Enligt uppgifter från försöksskolorna i september 2009.
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gymnasieutbildning. Slutligen behandlas vissa frågor kring Normer och värden i
gymnasieskolan.
Betyg och studieresultat
Den genomsnittliga betygspoängen är oförändrad

Den genomsnittliga betygspoängen128 i gymnasieskolan har inte förändrats
mer än marginellt under de senaste fem åren. Läsåret 2007/08 var den genomsnittliga betygspoängen 14,0. Skillnaden mellan män och kvinnor har också
varit i stort sett oförändrad. Kvinnor har högre poäng än män och kvinnor
med utländsk bakgrund har något högre poäng än svenska män. Omkring
700 elever har maximal poäng, 20,0. Nästan 450 av dem var kvinnor. Andelen elever med maximal poäng har förändrats marginellt under de senaste tre
åren.129
Variationen är stor mellan de olika utbildningarna vad gäller genomsnittlig
betygspoäng. Exempelvis hade naturvetenskapliga utbildningar en genomsnittlig betygspoäng på 16,1 och fordonsutbildningar hade 11,7.
I takt med att antalet fristående skolor ökar har den genomsnittliga betygspoängen för dessa utbildningar börjat närma sig kommunala huvudmäns. För
läsåret 2007/08 var den genomsnittliga betygspoängen för fristående skolor
14,3 poäng, vilket är en minskning med 0,8 betygspoäng från 15,1 jämfört
med läsåret 2003/04.130
Stora skillnader mellan kursbetyg och resultat på nationella prov

Precis som för år 2007 visar en analys131 av kursproven vårterminen 2008 att
kurserna Engelska A och B hade lägst andel elever med IG. Sett över tid har
dock provresultaten för flickor i Engelska B blivit sämre. Denna förändring har
inte återspeglats i samma utsträckning i kursbetygen.
Det finns tydliga skillnader i resultat mellan de olika programmen i
gymnasieskolan på kursprovet i Engelska A. I likhet med föregående år finns
de generellt sett bästa resultaten på de studieförberedande programmen,
medan många elever på de yrkesförberedande programmen inte uppnådde ett
godkänt resultat på provet. Variationen mellan enskilda program är dock stor.
Förklaringar till detta kan säkerligen sökas såväl på individuell som på strukturell nivå, och det är betydelsefullt att frågan diskuteras.
Som ett jämförelsemått på betygsresultatet används den genomsnittliga betygspoängen. Alla kurser i slutbetyget ingår i beräkningen. Kursernas poäng multipliceras med en vikt för betyg (IG=0, G=10, VG=15,
MVG=20) samt divideras med poängsumman för eleven.
129
2006: 0,72 % (604 st); 2007: 0,75 % (672 st); 2008: 0,76 % (700 st).
130
Se Skolverkets publikation Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och
vuxenutbildning 2009 för en mer omfattande genomgång av betygsutvecklingen över tid.
131
Skolverket (2008) Gymnasieskolans kursprov vt 2008 – en resultatredovisning.
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Högst andel IG återfinns i matematikens kursprov med andelar på cirka
20 procent. I Matematik B är dock andelen ännu högre och uppgår till 33
procent. I matematik är det ungefär 20 procent av eleverna som får ett högre
preliminärt kursbetyg än provbetyg.
Skolverket genomför en studie om sambandet mellan nationella prov och
kursbetyg under perioden 1999–2008.
Andelen elever med slutbetyg ökar marginellt

Av de 121 000 ungdomar som började gymnasieskolan hösten 2005 fick 68,9
procent slutbetyg våren 2008, vilket motsvarar en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med nybörjarna hösten 2004. Generellt har kvinnor bättre
studieresultat än män och elever med svensk bakgrund har betydligt högre
genomströmning än elever med utländsk bakgrund. De elever som har läst
naturvetenskaps- och byggutbildningar har högst genomströmning. Lägst
genomströmning återfinns på utbildningarna fordonsprogrammet samt hotell
och restaurang. Dessa mönster skiljer sig inte från tidigare år.
Många elever behöver mer än tre studieår för att få sitt slutbetyg. Efter ett
fjärde år ökar genomströmningen med 7-8 procentenheter och efter ett femte
studieår ökar andelen som får slutbetyg med ytterligare 1 procentenhet. Av alla
ungdomar som börjar gymnasieskolan får 76 procent ett slutbetyg inom fem
år. Bland dem som börjar på nationella program är andelen 83 procent. Motsvarande andel för specialutformade program är 85 procent och för fristående
skolor 80 procent. Minst andel återfinns bland elever som började på individuella program, endast 24 procent.
Av de 93 600 elever som avslutade sina gymnasiestudier våren 2008 hade
92 600 elever vanliga målrelaterade slutbetyg. 965 elever gick ut från utbildningar med annat betygssystem, International Baccalaureate (IB) 736 elever
och Waldorf utbildning 229 elever.
Var tionde elev byter studieväg

Av nybörjareleverna som hösten 2007 påbörjade en gymnasieutbildning hade
drygt var tionde elev bytt studieväg hösten 2008 (exkl. individuella program).
Det var något fler elever som bytte studieväg på de kommunala skolorna jämfört med elever i landstingskommunala och fristående skolor. Syftet med individuella program (IV) är att eleven ska fortsätta sina studier vid ett nationellt
eller specialutformat program. Bland de nybörjarelever som påbörjade individuella program hösten 2007 har 36 procent bytt till en annan utbildning året
därpå. Men det finns stora skillnader mellan kommunerna. I sex kommuner
har mer än 80 procent av nybörjareleverna på individuella program bytt till ett
annat program medan det i elva kommuner är färre än 20 procent av eleverna
som gjort motsvarande byte. I årskurs 1 gick förutom nybörjareleverna ungefär
25 000 elever om årskursen. Oftast är det på grund av att eleven byter utbild-
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ning. Elever med utländsk bakgrund byter i större utsträckning utbildning än
elever med svensk bakgrund. Män byter i något högre utsträckning utbildning
än kvinnor.
Drygt var femte elev, 23 procent, har ett slutbetyg från utökat program läsåret 2007/08. Denna andel har minskat de senaste åren, från 26 procent läsåret
2002/03. Av dem som fick slutbetyg läsåret 2007/08 var det fyra procent som
läste reducerat program. Även andelen med reducerat program har minskat
de senaste åren, läsåret 2002/03 var motsvarande andel sju procent. En högre
andel av eleverna med slutbetyg har med andra ord läst normal studiegång i år
jämfört med tidigare år.
Fortfarande många studieavbrott – elever med
utländsk bakgrund kraftigt överrepresenterade

I diagram 10.8 redovisas hur långt eleverna kom i sina gymnasiestudier. Diagrammet visar studieresultaten för nybörjarna hösten 2003, det vill säga eleverna har haft möjlighet att studera i fem år. Tio procent av eleverna avslutar
sina gymnasiestudier i förtid, redan i årskurs 1 eller 2. Nio av tio elever studerade den tredje årskursen i gymnasieskolan. Tre av fyra elever, eller 76 procent,
fick ett slutbetyg och 68 procent når kravet för grundläggande behörighet till
studier på universitet och högskola.
Diagram 10.8 Studieresultaten för nybörjarna i gymnasieskolan 2003
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När det gäller hösten 2007 gick 153 000 elever i årskurs 1 och av dessa studerade inte 10 000 i gymnasieskolan ett år senare. Detta innebär att nästan sju
procent av eleverna hösten 2007 hade avbrutit studierna eller gjort ett studieuppehåll. Elever med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade i denna
grupp, 12 procent gjorde avbrott eller tog studieuppehåll, vilket kan jämföras
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med att motsvarande andel bland elever med svensk bakgrund var drygt 5
procent. Motsvarande uppgifter för nybörjare hösten 2007 var 3 procent. Med
andra ord är det betydligt vanligare att elever som går om årskurs 1 lämnar
studierna innan deras tredje studieår börjar.
Målinriktat arbete för att få gymnasielever att fullfölja
sin utbildning saknas på många gymnasieskolor

Skolverket har i ett antal år påpekat att många skolors och huvudmäns insatser
för elever i behov av särskilt stöd i gymnasieskolan bör förbättras.132 Under
2009 genomförde Statens skolinspektion en särskild kvalitetsgranskning133
om hur skolor och skolhuvudmän tagit sitt ansvar för att få alla elever att fullfölja utbildningen. Granskningen genomfördes på 27 gymnasieskolor hos lika
många huvudmän, såväl fristående som kommunala. Granskningen visade
att nästan samtliga skolor saknade ett målinriktat arbete för att få alla elever
att fullfölja sin utbildning. Skolinspektionen kunde i studien konstatera att
skolorna i stor utsträckning saknade ett systematiskt kvalitetsarbete. Flera av
de granskade skolorna förklarade bristande studieframgång med faktorer som
skolan inte bedöms ha ansvar för. Skolinspektionen belyste särskilt vikten av
att skolan riktar uppmärksamhet mot orsaker i verksamheten som skolan också
kan och ska påverka. Detta handlar framförallt om kvaliteten i det konkreta
pedagogiska arbetet. Granskningen visade också stora skillnader mellan skolor
nas förmåga att anpassa undervisningen till den enskilde eleven. Flera av de
granskade skolorna anpassar ofta undervisningen efter eleverna gruppvis och
med organisatoriska medel. Studien visade att det är sällsynt att eleverna får
olika mycket undervisningstid och att stödåtgärder i många fall sätts in sent
och utan samordning.
Tydligt samband mellan studieresultat och
möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden

Sveriges Kommuner och landsting har i en studie134 följt årskullen född 1981
från 16 till 24 års ålder i syfte att undersöka om det finns ett samband mellan
att svenska ungdomar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och att
en stor del av gymnasieskolans elever inte fullföljer sina studier. Studien visar
ett mycket tydligt samband mellan studieresultat och individernas möjlighet
att etablera sig på arbetsmarknaden. Av den studerade årskullen påbörjade 95
procent gymnasiestudier, 27 procent av årskullen hade inte ett slutbetyg från
gymnasieskolan vid 20 års ålder och 13 procent av årskullen varken studerade
Se exempelvis Skolverkets lägesbedömning för åren 2007 och 2008.
Skolinspektionen (2009) Varannan i mål – Kvalitetsgranskning av gymnasieskolors förmåga att få alla
elever att fullfölja sin utbildning.
134
Sveriges Kommuner och Landsting (2009) Födda 1981: 95-27-13.
132
133
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eller arbetade vid 24 års ålder. Vidare framkom att elevernas studieresultat i
grundskolan har stor betydelse för hur väl studierna i gymnasieskolan lyckas.
Nästan 70 procent av de elever som 1997 inte hade avgångsbetyg från grundskolan hade inte heller ett slutbetyg från gymnasieskolan år 2001.
I den studerade årskullen hade kvinnor generellt högre betygspoäng än män
och kvinnorna valde också i högre utsträckning att studera vidare vid högskolan. Männen hade däremot högre inkomster vid 25 års ålder.
I syfte att öka kunskaperna om omständigheterna kring elevers ofullständiga
gymnasiestudier genomför Skolverket under 2009 en fördjupand studie.
Ungdomars val av gymnasieutbildning inom naturvetenskap och
teknik har legat på en oförändrad nivå de senaste åren

Elevers intresse för att läsa naturvetenskapligt eller tekniskt program i gymnasieskolan har varit relativt konstant mätt i antalet nybörjare på gymnasieskolan. Cirka 21 000 till 22 000 elever har varje år påbörjat studier inom dessa
områden. Andelen elever av det totala antalet nybörjare har dock sjunkit med
några tiondels procentenheter, från 19 procent hösten 2004 till 18,6 procent
hösten 2008. Det går dock inte att utifrån dessa underlag göra bedömningen
att det finns ett minskat intresse för att läsa naturvetenskap eller teknik. Ett
annat jämförelsemått är antalet nybörjare på ingenjörsutbildningar på högskolor. Under tioårsperioden från 1997 till 2007 minskade antalet ansökningar till
dessa utbildningar från cirka 9 000 studenter till cirka 3 000. Högskoleverket
kunde dock rapportera en viss ökning av antalet sökande till högskoleingenjörsutbildningarna under 2008.135 Sammanfattningsvis har ungdomars val av
gymnasieutbildning inom naturvetenskap och teknik legat på en oförändrad
nivå under senare år. I förhållande till bedömda behov är detta inte tillfredsställande.
Många satsningar har genomförts och pågår för
att öka intresset för naturvetenskap och teknik

Flera statliga satsningar har genomförts inom området, både under 1990- och
2000-talet. Det har handlat om kompetensutveckling av lärare inom matematik, naturvetenskap och teknik, särskilda satsningar på teknik för flickor och
samverkansprojekt för att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik,
det så kallade NOT-projektet. Effekten av dessa satsningar har inte gått att utläsa i ett ökat intresse. Det är dock möjligt att elevernas intresse skulle ha varit
lägre utan dem.
Ett av EU:s utbildningsmål, inom ramen för programmet Utbildning 2010,
är att förbättra kvaliteten och effektiviteten i utbildningssystemen inom Euro135

SCB och Högskoleverket (2008) Antalet sökande till högskolan fortsätter att öka, Pressmeddelande,
2008-11-20, nr 2008:314.
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peiska unionen. Att öka rekryteringen till vetenskapliga och tekniska studier
är ett centralt delmål. EU har konstaterat att intresset för studier i matematik
och vetenskap minskar eller utvecklas inte i önskvärd takt i många länder. EU
har också konstaterat att det finns problem med att rekrytera kvinnor till dessa
områden.136
Även svenska regeringar har uttryckt en tydlig ambition att öka antalet
sökande till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Med anledning av
detta tillsatte nuvarande regering en Teknikdelegation137 under 2008 i syfte att
lyfta fram, förstärka och utveckla arbetet med att öka intresset för och deltagandet i högskoleutbildningar inom dessa områden. Delegationen ska särskilt
verka för att öka flickors och kvinnors intresse för matematik, naturvetenskap,
teknik och IKT. Parallellt med detta initiativ fick Skolverket i uppdrag att
genomföra insatser för att underlätta övergången från gymnasieskolan till den
högre utbildningen inom matematik-, naturvetenskap- och teknikområdet.138
Utöver insatser inom uppdraget avser Skolverket att följa utvecklingen inom
området.
Fler får slutbetyg i avancerade språkkurser
i engelska och spanska, färre i tyska

Under den senaste femårstiden har det skett en ökning av antalet elever som
läst och fått godkänt i avancerade språkkurser i engelska, spanska och italienska medan en minskning har skett i tyska och franska. Spanska steg 3,
Italienska steg 1 och Engelska C har den största ökningen i andel elever som
har slutbetyg i valbara språkkurser. Från läsåret 2002/03 har andelen ökat
med mellan tre och fem procent för dessa ämnen. De valbara språkkurser som
visar störst procentuell nedgång under samma period är Tyska steg 3 och 4. I
diagram 10.8 visas utvecklingen av andelen elever med slutbetyg i Engelska C,
steg 4 i Franska, Tyska och Spanska samt Italienska steg 2 under den senaste
femårsperioden. Andelen elever med slutbetyg ökar för Engelska C och för
Spanska steg 4.139 Andelen elever med ett betyg från någon av de tre moders
målskurserna (Aktiv tvåspråkighet, Modersmål A eller Modersmål B) i sitt slutbetyg är mycket liten, 2 till 3 procent.

Europeiska Unionens Råd (2001) Konkreta framtidsmål för utbildningssystemen.
Teknikdelegationen U2008:08.
138
Regeringsbeslut, 2009-02-19, Uppdrag till Statens skolverk att genomföra utvecklingsinsatser inom
matematik, naturvetenskap och teknik, U2009/914/G, U2008/6186/G.
139
Om en elev har betyg från språkundervisning i grundskolan ska undervisningen i gymnasieskolan utgå
från grundskolans utbildningsnivå. Det innebär att en elev som har betyg från grundskolans språkval, det
vill säga steg 2, ska börja med steg 3 i gymnasieskolan.
136
137
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Diagram 10.9	Utvecklingen av andelen elever med slutbetyg i Engelska C, steg 4 i Franska,
Tyska och Spanska samt Italienska steg 2
18
16

Engelska C

14
12
10

Tyska steg 4

8
6
4

Franska steg 4
Spanska steg 4

Italienska
steg 2

2
0
02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

Läsår

Från och med antagningen till högskolan höstterminen 2010 kommer nya
antagningsregler att gälla. Eleverna kommer att få extra meritpoäng om de
har godkända betyg i bland annat moderna språk. Det innebär exempelvis att
elever som väljer ett andra valbart språk utöver engelska i grundskolan och
fortsätter med samma språk i gymnasieskolan har möjligheter att kvalificera sig
för 1,5 meritpoäng i moderna språk.
De nya antagningsreglernas effekter på elevernas val av och resultat i de
valbara språkkurserna kommer att kunna utläsas först om ett par år. De nya
antagningsreglerna ställer ökade krav på studie- och yrkesvägledningen. Skolverket har under 2009 gett ut allmänna råd och kommentarer om studie- och
yrkesorientering.140 Syftet med de allmänna råden och kommentarerna är att
de ska bidra till att förbättra studie- och yrkesorienteringen inom samtliga
skolformer så att verksamheten blir likvärdig och av hög kvalitet i hela landet.
Myndigheten har också genomfört spridningsinsatser och träffat cirka 2 000
studie- och yrkesvägledare.
Frånvaron i gymnasieskolan har ökat

Aldrig tidigare har så många skolkare rapporterats in till Centrala studiestödsnämnden (CSN) som för läsåret 2008/09. Cirka 14 000 elever fick sitt studie
bidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro, vilket motsvarar 3,6 procent av
alla gymnasieelever. Motsvarande siffra för läsåret 2007/08 var 3,0 procent
och för läsåret 2006/07 var den 3,5 procent. En skolkande elev ska ha varit

140

Skolverket (2009) Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering.
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borta mer än 20 procent under en månads tid för att få sitt studiebidrag på
1 050 kronor indraget. CSN menar att tänkbara orsaker till ökningen är att
skolor har fått allt bättre rutiner för att följa upp frånvaro samt att frågan har
uppmärksammats i media och i den allmänna debatten om gymnasieskolan.141
Män utgör cirka 60 procent av den ogiltiga frånvaron och kvinnor utgör
cirka 40 procent. De större länen har störst andel skolkare, i toppen ligger
Stockholm, Skåne, Södermanland och Örebro. Minst skolk har rapporterats i
Dalarna, Västerbotten, Halland och Uppsala.
Efter gymnasieskolan
Universitets- och högskolelärare anser att studenternas förkunskaper har
förändrats och att skillnaderna mellan hög- och lågpresterande har ökat

Högskoleverket har i en studie142 undersökt universitets- och högskolors uppfattning om dagens studenters förkunskaper för och kravnivåer i högre utbildning. Studien visar att en stor del av universitets- och högskolelärarna anser
att studenternas förkunskaper har förändrats under de senaste åren, ofta till
det sämre. Exempel på försämrade förkunskaper är förmågan att uttrycka sig
skriftligt, matematikkunskaper, kunskaper i engelska samt bristande ambition
och motivation. Positiva förändringar som lärarna i studien lyfter fram är att
studenter i allmänhet har blivit bättre på muntligt framförande, samarbete och
att hantera datorer.
Den största förändringen, enligt lärarna, är dock inte de försämrade förkunskaperna utan den ökade heterogeniteten i studentgrupperna. Studien visar en
tudelad bild där många studenter fortfarande kan tillräckligt mycket och vissa
är både motiverade och högpresterande. Samtidigt konstateras att gruppen
med otillräckliga kunskaper har blivit större. Detta indikerar att skillnaderna
i kunskaper och förmågor mellan hög- och lågpresterande studenter har ökat.
Flera av de intervjuade lärarna anger visserligen varierande kvalitet i gymnasieskolan men även den stora ökningen av antalet studenter på högskolan under
1990- och 2000-talen som möjliga förklaringar till denna förändring. Ytterligare en tänkbar förklaring som redovisas är att många högskoleutbildningar
har förändrats i en sådan riktning att gymnasieelevernas kunskaper inte längre
matchar högskolans krav. Liknande resultat visade Skolverket i en studie143 om
avnämarnas bedömning av gymnasieutbildades förkunskaper och förmågor
år 2005. Studien visade att lärare inom högskolan bedömde att studenterna
hade bristande förmåga i att analysera och problematisera och även bristande
CSN (2009) Rekordmånga skolkare inrapporterade förra läsåret, pressmeddelande 2009-09-17.
Högskoleverket (2009) Förkunskaper och krav i högre utbildning, Rapport 2009:16 R.
143
Skolverket (2005) Väl förberedd? – Arbetsledare och lärare på högskolor bedömer gymnasieutbildades
färdigheter., Rapport 268.
141
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k unskaper i att skriva och läsa på svenska och engelska. Lärare som undervisade i ämnen med direkt anknytning till gymnasieskolan, exempelvis matematik
och moderna språk, var missnöjda.
Högskoleverket konstaterar också i den ovan nämnda studien att det finns
flera skäl för ett ökat kunskapsutbyte mellan gymnasieskolan och högskolan.
De pekar bland annat på att valfriheten har ökat och att gymnasieeleverna har
mer varierande kunskaper. Detta påverkar exempelvis högskolans möjligheter
att förutsätta specifika kunskaper.
Skolverket bedömer att formerna för samverkan mellan gymnasieskolan och
högskolan även bör utvecklas i syftet att ge fler elever en god bild av den högre
utbildningen och att bättre förbereda eleverna för övergången. Skolverket avser
att beakta detta i det kommande reformarbetet.
89 procent hade grundläggande behörighet
till universitets- och högskolestudier

Av de 92 600 elever som fick ett slutbetyg från gymnasieskolan våren 2008
hade 89 procent grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier. Grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier har
en elev som i sitt slutbetyg har lägst betyget Godkänt på kurser som omfattar
minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för fullständigt program, det
vill säga 2 250 poäng. Denna andel har varit stabil under de fyra senaste läsåren. Även här har kvinnor bättre resultat än män (92 respektive 86 procent).
Från följande utbildningar har en stor andel av eleverna grundläggande behörighet: naturvetenskap, hantverk, samhällsvetenskap, estetisk och bygg. Utbildningar vid fristående skolor har något mindre andel behöriga än nationella och
specialutformade utbildningar hos kommunala huvudmän. Störst är skillnaden
för de elever som gått utbildning med inriktning på el.
Av de elever som slutförde gymnasieskolan och fick slutbetyg eller motsvarande våren 2007 hade 19 procent påbörjat högskolestudier läsåret därpå. Det
var en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med året innan. Övergången
till högskolestudier har annars minskat de senaste åren. Andelen som påbörjat
högskolestudier inom tre år har minskat från 45 till 41 procent de senaste fyra
åren. Ansökningarna till högskolan ökade åter 2009 som en konsekvens av arbetsmarknadsläget.144
Resultat från forskning om betyg och betygssättning

En forskningsstudie om betyg och betygsättning145 visar att de målrelaterade
betygen fungerar aningen bättre som urvalsinstrument till högre utbildning
Verket för högskoleservice (2009) Rekordmånga antagna till högre utbildning höstterminen 2009, pressmeddelande, 2009-07-10.
145
Cliffordson, C. Forskningsprojektet Betyg och betygsättning: Funktion och effekter. Göteborgs universitet.
144
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än de tidigare normrelaterade betygen, och betydligt bättre än högskoleprovet. Den statistiska analysen av runt 164 000 individers studieprestationer vid
drygt 900 högskoleprogram 1993–2001, visar att de målrelaterade betygen
hade bättre prognosförmåga, det vill säga förmåga att förutsäga elevens framtida prestationer vid fortsatta studier, inom alla typer av utbildningar. Jämfört
med de normrelaterade betygen var skillnaden relativt liten för humaniora och
samhällsvetenskap, och större för naturvetenskap och teknik.
Ett skensamband som enligt studien går att avfärda är att fristående skolor
är mer generösa med betyg. De fristående skolornas snittbetyg är visserligen
signifikant högre, men när föräldrarnas utbildningsnivå tas med i beräkningen
försvinner den skillnaden nästan helt.
Elever med utländsk bakgrund med slutbetyg från gymnasieskolan fortsätter
oftare än elever med svensk bakgrund direkt till högskola

Elever med utländsk bakgrund som avslutat gymnasieskolan med slutbetyg
fortsätter oftare till högskola än elever med svensk bakgrund. Direktövergången för elever med utländsk bakgrund är 31 procent medan den för elever med
svensk bakgrund är 17 procent. Skillnaden gäller för såväl kvinnor som män.
Valet av gymnasieutbildning har stor betydelse för om en elev senare påbörjar
en högskoleutbildning. Det är främst elever från gymnasieskolans naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga program som påbörjar en högskoleutbildning. I en statistisk analys146 genomförd av Högskoleverket framgår att i
årskullen född 1982 hade 80 procent av dem med dessa gymnasieutbildningar
påbörjat högskolestudier till och med 25 års ålder. För barn till forskarutbildade föräldrar var andelen 94 procent och för barn till förgymnasialt utbildade
föräldrar 67 procent.
Färre går över till kommunal vuxenutbildning

Tio procent av de elever som fick slutbetyg från gymnasieskolan våren 2007
studerade på kommunal vuxenutbildning följande läsår. Denna andel har
minskat med drygt fyra procentenheter de två senaste åren. Det är vanligare
att elever utan slutbetyg fortsätter med studier på komvux, 13 procent. Även
denna andel har minskat de senaste två åren, drygt 3 procentenheter. Kvinnor
och elever med utländsk bakgrund fortsätter i högre utsträckning studera på
komvux. Drygt var femte kvinna med utländsk bakgrund, 23 procent som avslutat gymnasieskolan fortsätter direkt till komvux, att jämföra med män med
svensk bakgrund där motsvarande andel är 7 procent.

146

Högskoleverket (2009) Högskolenybörjare 2007/08 och doktorandnybörjare 2006/07 efter föräldrarnas
utbildningsnivå, Statistiska meddelanden, UF 20 SM 0802.
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Normer och värden
Nästan alla gymnasieskolor har en likabehandlingsplan

Av Skolverkets uppföljning147 våren 2008 av hur barn- och elevskyddslagen
tillämpas i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och i den kommunala
vuxenutbildningen framkom bland annat att 93 procent av gymnasieskolorna
har en likabehandlingsplan. Den vanligaste förklaringen till att man inte har
en likabehandlingsplan är att planen är under utarbetande. Studien visar också
att det framförallt är gymnasieskolor, två av tre, som svarar att en eller flera
elever har varit delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen. Cirka en av tre
gymnasieskolor svarar också att deras likabehandlingsplan innehåller planerade
åtgärder som är kopplade till respektive diskrimineringsgrund, det vill säga
kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning
och funktionshinder. Skolverkets allmänna råd anger att likabehandlingsplanen bör innehålla planerade åtgärder med en tydlig koppling till varje diskrimineringsgrund. Studien visar också att gymnasieskolor generellt använder sig
av strategier som består av flera olika delar för att främja likabehandling och
förebygga olika former av kränkningar. Resultaten tyder på att skolorna aktivt
och kontinuerligt arbetar med värdegrundsfrågor, med fokus på alla människors lika värde snarare än på en eller flera diskrimineringsgrunder. Av intervjuerna framgår att flera av skolorna har en anti-mobbningsgrupp. När det gäller
i vilken utsträckning gymnasieskolor arbetar utifrån en eller flera metoder som
syftar till att förebygga olika former av kränkningar svarar cirka 43 procent av
gymnasieskolorna att de gör det.

Internationell utblick
Gymnasieutbildningen har under flera år varit i skymundan inom ramen för
den utbildningsdiskussion som förts i olika internationella organisationer. En
förklaring är att medlemsländerna i olika organisationer har så olika system att
det är svårt att föra en gemensam diskussion. Ett undantag är yrkesutbildningen inom EU, som varit en av de viktigaste frågorna på utbildningssidan under
lång tid. Nu har emellertid även OECD kommit in på arenan med projekt
som ”Systemic Innovation in Vocational Education and Training” och ”Learning for Jobs”. Det är projekt som följs med stort intresse av många länder.
Nedan följer en kort utblick av vissa större initiativ som pågår inom ramen för
yrkesutbildningen i Europa.

147

Skolverket (2009) Barn- och elevskyddslagen i praktiken – Förskolors, skolors och vuxenutbildningars
tillämpning av lagen, Rapport 327.
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Svensk yrkesutbildning i ett europeiskt perspektiv

I en tematisk studie148 av svensk yrkesutbildning kom OECD fram till att det
svenska systemet har relativt hög status, tillåter lokala variationer och uppvisar
en i jämförelse blygsam andel avhopp. Utvecklingsområden som identifierades
av OECD var bland annat samverkan mellan skola och arbetsliv, lika villkor
för fristående och kommunala skolhuvudmän samt bättre redovisning av uppföljningsstatistik när det gäller de yrkesförberedande programmens resultat.
OECD konstaterade också att mer än hälften av den svenska yrkeslärarkåren är
över 50 år.
I dagsläget pågår flera initiativ inom EU för att utveckla yrkesutbildningen
i medlemsländerna. Arbetet pågår huvudsakligen inom ramen för arbetsprogrammet Utbildning 2010. Huvudsyftena med Utbildning 2010 är att medlemsländernas utbildningssystem ska ha förbättrat sin kvalitet och effektivitet,
tillgänglighet för alla samt öppenheten mot omvärlden. Samarbetet syftar också till att modernisera och förstärka utbildningssystemen bland annat genom
att utveckla referensramar för validering som ska förbättra den internationella
rörligheten.
Utformningen av yrkesutbildningen varierar väldigt mycket mellan olika
länder och många olika aktörer är inblandade. Flertalet länder har också utvecklat nationella system för att beskriva de kompetenser en person får genom
en utbildning. Det betyder att det finns en flora av betyg, certifikat, diplom,
auktorisationer m.m. Sammantaget försvårar detta för personer med yrkesutbildning att få sina kompetenser erkända i andra länder. Det gör det också
svårare för personer som är under utbildning att avbryta sina studier i ett land
eller region och återuppta dessa i ett annat land eller en annan region. I syfte
att underlätta jämförelser och öka förståelsen för de kvalifikationer och kompetenser som erhålls via olika yrkesutbildningar bedrivs därför ett samarbete
inom EU, benämnt ECVET.149
För att öka genomsynligheten och underlätta rörligheten är avsikten att
inom ramen för ECVET utarbeta förslag till gemensamma riktlinjer för hur
resultatet av yrkesutbildning ska beskrivas och värderas. Viktiga inslag i detta
är att alla utbildningar ska delas upp i mindre enheter och att såväl delar av
som hela utbildningar ska poängsättas för att beskriva deras omfattning.

148
149

OECD (2008) Learning for jobs: the OECD policy review of vocational education and training in Sweden.
European Accumulation and Transfer Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).
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ECVET-systemet föreslår medlemsländerna att på frivillig basis införa följande:
• Att utveckling av kunskap och kompetens som en studerande tillägnar
sig inom ramen för en viss del av utbildningen ska kunna utvärderas och
valideras.
• Att kunskap och kompetens ska värderas och beskrivas på ett sådant sätt att
den studerande kan återuppta sina studier i nya sammanhang. Till exempel
genom lärande i arbetslivet eller genom fortsatta studier hos andra utbildningsanordnare eller i andra länder.
Svensk yrkesutbildning inom gymnasieskolan är redan idag uppdelad i mind
re enheter, det vill säga poängsatta kurser. I dessa avseenden innebär således
ECVET inga större skillnader. Det svenska systemet är således förhållandevis
enkelt att inordna i det gemensamma europeiska. Däremot kan kraven i framtiden öka på möjligheterna att validera kunskap och kompetens som erhållits
utanför det formella utbildningssystemet, till exempel genom lärande i arbetslivet. ECVET kommer också att synliggöra vilka kompetenser svensk yrkes
utbildning utbildar för i förhållande till övriga länders utbildningar.

Slutsatser
Skolverket bedömer att det viktigaste utvecklingsområdet 2009, både på nationell och på lokal nivå, är arbetet med den kommande gymnasiereformen. Erfarenheter från tidigare reformer och från andra länder har visat att det krävs ett
tydligt fokus från alla berörda aktörer och att mer specifika utvecklingsbehov
måste beaktas i ljuset av den övergripande reformen.
Inför och under reformeringen av gymnasieutbildningen är ett betydelsefullt utvecklingsområde samverkan mellan gymnasieskolan och dess avnämare,
högskolan och arbetslivet. Behovet visades senast i Högskoleverkets rapport
om förkunskaper och krav i högre utbildning. Skolverket arbetar redan aktivt
med detta utvecklingsområde på nationell nivå i det pågående reformarbetet,
men det är även en fråga för landets skolhuvudmän. Försöksverksamheterna
med gymnasial lärlingsutbildning och spetsutbildning och de kommande
programrådena är exempel på initiativ som syftar till att utveckla denna samverkan. Skolverket avser att i det pågående reformarbetet sträva efter att ge
förutsättningar för skolor och skolhuvudmän att utveckla former för samverkan med arbetslivet och högskolan i syfte att öka kvaliteten i den gymnasiala
utbildningen.
De nya programmen och inriktningarna i den nya gymnasieskolan kommer
att medföra nya kompetensutvecklingsbehov. Det är därför viktigt att skol
huvudmännen tidigt inleder ett arbete för att identifiera dessa behov.
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Behovet av att få fler gymnasieelever att läsa naturvetenskaplig eller teknisk
utbildning är också ett utvecklingsområde som Skolverket lyfter fram i denna
lägesbedömning. Antalet elever som läser naturvetenskap och teknik har varit
relativt konstant under de senaste åren, och trots olika insatser har varken antalet eller andelen elever ökat. I förhållande till bedömda behov är detta inte
tillfredsställande.
Avbrotten i gymnasieskolan är fortfarande många. Att 10 000 elever avbryter eller tar studieuppehåll efter år 1 i gymnasiet kan inte anses vara tillfredsställande. Skolverket och Skolinspektionen har pekat på behovet att skolor
och skolhuvudmän utvecklar och förstärker sitt systematiska kvalitetsarbete
när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Under 2009 genomför Skolverket
ytterligare en fördjupad studie om omständigheterna kring elevers ofullständiga gymnasiestudier. Resultatet av denna bör ligga till grund för förslag till
ytterligare åtgärder på nationell och lokal nivå.
Gymnasieskolan står inför betydande demografiska och strukturella förändringar. Den kommande elevminskningen och det ökande antalet skolor kommer att ställa stora krav på skolhuvudmännen vid planering och dimensionering av verksamheten. Elevantalet beräknas minska med cirka 100 000 elever
fram till år 2016 jämfört med läsåret 2008/09. Till detta kommer påfrestningarna på samhällsekonomin till följd av den globala konjunkturnedgången.
Skolverket avser att följa denna utveckling genom en fördjupad studie med
syftet att beskriva kommuners medvetenhet, förberedelse och strategier inför
elevminskningar i gymnasieskolan, i förhållande till förekomsten av fristående
skolor. Resultatet av studien ska ligga till grund för informations- och stöd
insatser.
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11. Gymnasiesärskola
Verksamheten i gymnasiesärskolan syftar till att ge ungdomar med utvecklings
störning en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning som så långt det
är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan. Utbildningen bygger på
den obligatoriska särskolan. Elever som fullgjort sin skolplikt i obligatoriska
särskolan ska erbjudas plats i gymnasiesärskolan.

Förutsättningar för verksamheten
Fortsatt elevökning i alla programformer

Den ökning som vi har sett över tid av antalet elever i den obligatoriska sär
skolan påverkar sedan en tid elevantalet i gymnasiesärskolan. Antalet elever
i gymnasiesärskolan har ökat från 6 700 läsåret 2003/04 till 9 339 läsåret
2008/09. Av samtliga elever studerar 65 procent på nationella eller special
utformade program. Ökningen i gymnasiesärskolan sker inom såväl nationella
som specialutformade och individuella program. Totalt kan den förväntas fortsätta under de närmaste åren för att sedan mattas av när de stora elevkullarna
lämnat grundsärskolan.
Diagram 11.1 Indexerad utveckling av antalet elever och lärare (i årsarbetskrafter) i
gymnasiesäeskolan hösten 1997–hösten 2008 samt kostnadsutveckling
kalenderåren 1997–2008 i fasta kostnader. Index, 1997=100
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Det har sedan förra läsåret också skett en svag ökning av andelen elever som
integreras i gymnasieskolan från en mycket låg nivå i jämförelse med i den
obligatoriska särskolan.150 Omkring 5 procent av gymnasiesärskolans elever
följer undervisningen i en gymnasieklass i denna form.
Drygt 41 procent av gymnasiesärskolans elever läste läsåret 2008/09 ett nationellt program medan omkring 23 procent läste ett specialutformat program
och 36 procent ett individuellt program, 23 procent deltog i yrkesträning och
13 procent i verksamhetsträning inom ramen för det individuella programmet.151 Sedan några år tillbaka är Hotell- och restaurangprogrammet, följt av
Naturbruksprogrammet de nationella program som flest elever i gymnasie
särskolan väljer. Gymnasiesärskolans uppdelning på nationella och specialutformade program, yrkesträning och verksamhetsträning utgör ibland ett hinder för att tillgodose individuella behov liksom den lokalmässiga åtskillnaden
mellan skolformerna. Elevernas begåvningsprofiler kan se mycket olika ut.

Gymnasiesärskolans program
Stort behov av specialanpassning

Den ovan nämnda stora andel elever i gymnasiesärskolan152 som går på ett
specialutformat program tyder på att kommunerna har ett behov av att utforma egna lösningar för många elever. Det kan sannolikt hänga samman med
strävan efter en bättre anpassning av utbildningen till en lokal arbetsmarknad,
men kan också tolkas som att elevernas möjligheter att välja nationella program är begränsat på en del håll.153 Bland annat tycks det finnas ett behov av
att specialutforma Barn- och fritids- samt Omvårdnadsprogrammet, vilket
möjligen kan ses som att det saknas ett utbud som tilltalar flickor.
De begränsade möjligheterna att välja program är ett problem som
Skolverket iakttagit. I gymnasiesärskolan finns i genomsnitt 49 elever per
kommun. Med så få elever är det inte förvånande att utbildningsutbudet i
kommunerna blir starkt begränsat. Flera kommuner försöker öka utbudet genom samverkan. I en kommun redovisas i kvalitetsredovisningen att åtgärder
vidtagits för att möta kritiken av ett snävt programutbud. Där framkommer
också att resultat i form av anställningar på arbetsmarknaden, både med och
utan lönebidrag, har uppnåtts bl.a. efter ett avslutat specialutformat program.
Med integrering avses att elever från gymnasial särskola får undervisning i vanlig klass i gymnasieskolan
minst halva antalet veckotimmar som enligt timplanen gäller för aktuell årskurs.
151
Se fakta om gymnasiesärskolan i bilaga. För ingående statistik om utvecklingen se Skolverkets publikation
Beskrivande data 2009.
152
Motsvarande andel i gymnasieskolan är ca 10 procent.
153
Antagandena bekräftas också av Skolverkets sammanställning av svaren i en enkät till kommunerna
(Gymnasiesärskolan – en lägesbild 2009 Arbetsmaterial).
150
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En annan väg för att utveckla programutbudet är genom samverkan och
integrering med gymnasieskolan. En kommun redovisar i sin kvalitetsredovisning ett utvecklingsarbete där individuella studieplaner och en samverkan med
gymnasieskolan t.ex. i form av gemensamt deltagande i vissa kurser är några
av ingredienserna. Självkritiskt framhålls att samverkan mellan skolformerna
måste öka men kommunen har skapat en framgångsrik länk mellan gymnasie
särskolan, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att öka förutsättningarna för en meningsfull framtid för eleverna. Bedömningen är att detta
givit goda resultat och bl.a. att den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen
nu är stor. Detta kan också knytas till Skolverkets erfarenheter från uppdrag
att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen (U2006/5687/S) som
redovisats 2009.154

Slutsatser
Antalet elever i gymnasiesärskolan kan enligt Skolverkets statistik förväntas
öka ytterligare ett par år framåt. Den stora andelen elever som går på specialutformade program visar på att huvudmännen söker lösningar i ett begränsat
utbud. Flera goda insatser för att stärka kontakterna med arbetsmarknaden
har framkommit bl.a. av kommunernas kvalitetsredovisningar. På många håll
behöver samverkan med gymnasieskolan utvecklas.

154

Se även Skolverket (2009) Med samverkan är allt möjligt. Inspiration för arbete med övergång till arbetsliv och vuxenliv inom gymnasiesärskolan och särvux samt Skolverket (2009) Kvalitetsutveckling inom
studie- och yrkesvägledningen. 36 lärande exempel berättar.
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12. Kommunal vuxenutbildning
Genom kommunal vuxenutbildning ger kommunerna stöd för vuxnas lärande.
Detta stöd, som ska utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar,
kan ha formen av undervisning, handledning och vägledning samt bedömning
av måluppfyllelse och kunskaper.
Kommuner är skyldiga att inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen erbjuda grundläggande vuxenutbildning till dem som har rätt att delta.
Varje kommuninnevånare har rätt till grundläggande vuxenutbildning från
och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år och saknar
sådana färdigheter som normalt uppnås i grundskolan samt är bosatt i landet.
Varje kommun ska aktivt verka för att nå dem i kommunen som har rätt till
utbildningen och motivera dem att delta.
Kommunerna ska också erbjuda gymnasial vuxenutbildning och då sträva
efter att erbjuda utbildning som svarar mot den enskildes efterfrågan och
behov. Varje kommun ska informera om möjligheterna till gymnasial vuxen
utbildning och verka för att vuxna deltar i sådan utbildning
Kommunerna har t.o.m. 31 augusti 2009 även haft skyldighet att erbjuda
påbyggnadsutbildning som syftar till att ge vuxna en utbildning som leder till
en ny kunskapsnivå inom deras yrke eller till ett nytt yrke.

Förutsättningar för verksamheten
Antalet studerande i komvux har minskat kraftigt

Andelen studerande i kommunal vuxenutbildning av befolkningen (20–64
år) var 3,1 procent läsåret 2007/08 och uppgick läsåret dessförinnan till 3,5
procent. Andelen varierade stort mellan enskilda kommuner och låg mellan
0,6 och 7,6 procent. Kommunal vuxenutbildning anordnades i 269 av landets
290 kommuner. Av alla studerande deltog 80 procent i den gymnasiala vuxen
utbildningen, 19 procent i den grundläggande vuxenutbildningen.
Läsåret 2007/08 uppgick antalet studerande till 170 300 vilket var en
minskning med 17 procent jämfört med läsåret innan. Den grundläggande
vuxenutbildningen minskade med drygt 14 procent och den gymnasiala
vuxenutbildningen med 18 procent.

144

skolverkets lägesbedömning 2009

Diagram 12.1 Indexerad utveckling av antalet studerande läsåren 1993/94–2007/08
antalet lärare (i årsarbetskrafter) hösten 1994–hösten 2008 i kommunal
vuxenutbildning samt kostnadsutveckling kalenderåren 1994–2008 i fasta
priser. Index, 1994=100. (Uppgift om antalet studerande för 2008 finns ej
tillgänglig)
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Andelen komvuxstuderande i Sverige som är födda utomlands har de senaste
tio åren successivt ökat och uppgick läsåret 2007/08 till 40 procent. Högst
andel utlandsfödda fanns inom den grundläggande vuxenutbildningen, 87
procent, följt av gymnasial vuxenutbildning, 29 procent.
Erfarenheter från Kunskapslyftet155 visade att trots att åtgärder vidtagits för
att främja otraditionella val kunde inte någon tydlig förändring påvisas. Två
tredjedelar av de studerande inom Kunskapslyftet var kvinnor. Kvinnorna
har sedan dess fortsatt utgöra en majoritet av de studerande inom kommunal
vuxenutbildning. Läsåret 2007/08 uppgick andelen till 67 procent. Under perioden 2003/04–2007/08 har andelen kvinnor legat på i stort sett samma nivå,
65–67 procent. Kvinnodominansen är något högre i gymnasial än grundläggande vuxenutbildning. Skillnaderna i deltagande i utbildning är desamma vid
en jämförelse mellan studerande födda i Sverige och utomlands.
Inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning dominerar män i åldersgruppen 19–25 år (52 procent), medan andelen kvinnor är större i de högre
åldrarna. I åldersgruppen 26–40 år är 63 procent kvinnor och i åldersgruppen
41–55 år är 75 procent kvinnor.
Samtidigt visar statistik för 2009 att andelen sysselsatta huvudsakligen minskade bland män i åldern 15–54 år och främst inom t illverkningsindustrin.

155

Särskild satsning på kommunal vuxenutbildning som genomfördes under åren 1997–2002.
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Att den nuvarande arbetsmarknaden påverkar mäns sysselsättning i högre
grad än kvinnors samtidigt som fler män (19,5 procent) än kvinnor (17,3
procent) har en utbildningsnivå motsvarande enbart folkskola eller grundskola
bör beaktas vid framtida utbildningssatsningar.
En tredjedel av studerande på grundläggande
vuxenutbildning har högskoleutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är avsedd för studerande som saknar sådana
färdigheter som normalt uppnås i grundskolan. Statistiken visar emellertid att
det inte alltid är enbart denna målgrupp som studerar inom skolformen. 13
procent av de studerande i grundläggande vuxenutbildning läsåret 2007/08
hade en tidigare gymnasieutbildning längre än två år och 31 procent en
högskoleutbildning.
Av de nybörjare med högskoleutbildning som påbörjade sina studier i
grundläggande vuxenutbildning läsåret 2004/05 fanns drygt en femtedel (21,9
procent) kvar i utbildningen tre läsår senare. Ett skäl till detta kan vara att
en norm bildats i vissa kommuner att grundläggande vuxenutbildning är en
normal fortsättning på svenskundervisning för invandrare, även för högskole
utbildade.
Tabell 12.1	Genomströmning för nybörjare läsåret 2004/05 (5 733 stycken) med
högskoleutbildning i grundläggande vuxenutbildning
Läsår

Antal kvar i utbildning

Andel (%) kvar i utbildning

2004/05

5 733

100,0

2005/06

4 029

70,3

2006/07

2 451

42,8

2007/08

1 254

21,9

En tredjedel av vuxenutbildningen är upphandlad

Läsåret 2007/08 upphandlades närmare en tredjedel, 29 procent, av den
kommunala vuxenutbildningen från andra utbildningsanordnare. 31 procent
av den gymnasiala och drygt 15 procent av den grundläggande vuxenutbildningen bedrevs av annan utbildningsanordnare än kommunen. Andelen har
ökat med två procent mellan läsåren 2006/07 och 2007/08. Fördelningen av
entreprenadverksamheten kommunerna emellan varierar. I vissa kommuner
– exempelvis Nacka, Danderyd, Knivsta och Avesta – var all undervisning utlagd på entreprenad medan i andra endast några procent. Av storstäderna hade
Göteborg den största andelen upphandlad utbildning, 73 procent.
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Påbyggnadsutbildningarna tas över av Yrkeshögskolan

Riksdagens beslut att eftergymnasiala yrkesutbildningar utanför högskolan från
1 juli 2009 ingår i ett gemensamt ramverk, benämnt Yrkeshögskolan innebär
bland annat att påbyggnadsutbildningarna upphör som utbildningsform. För
utbildningar som startade före den 1 september 2009 upphör de nationella
kursplanerna den 1 januari 2010. Berörda påbyggnadsutbildningar måste anpassas till ”minimikraven” för att ingå i Yrkeshögskolan. Skolverket fördelade
1 937 utbildningsplatser till 27 olika påbyggnadsutbildningar med statsbidrag.
En ytterligare fördelning av 210 platser för utbildningen tandsköterska med
nationellt fastställd kursplan gjordes under våren 2008 för start under hösten.
Vissa utbildningar avslutades 2008 och andra avslutas 2009 och 2010.
Tillgången till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning ökar

Reducering av det generella statsbidraget påverkar all vuxenutbildning och
effekterna av denna förändring har förstärkts av de åtstramningar som införts i
många kommuner på grund av ett försämrat konjunkturläge under året. Den
ekonomiska krisen i världen har också präglat arbetsmarknaden. Många har
drabbats av varsel och uppsägningar. Vissa kommuner och regioner är särskilt
utsatta. I syfte att mildra effekterna av arbetslösheten har regeringen aviserat
att under 2010 och 2011 satsa ytterligare på yrkesinriktad gymnasial vuxen
utbildning, yrkesvux, inom komvux utöver satsningarna på yrkesvux som
inleddes 2009. I Globaliseringsrådets slutrapport156 framhålls att tillgången på
platser i den kommunala vuxenutbildningen för människor som behöver sådan
utbildning för att komma vidare i yrkeslivet eller välja en helt ny yrkesinriktning i livet måste säkras.
Störst kö till yrkesvuxutbildningar inom omvårdnadsområdet

I syfte att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning genomförs med
början 2009 en särskild satsning på yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning.
Målgruppen är vuxna som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial
yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det är också möjligt för den som
läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en gymnasial
yrkesutbildning.
Till Skolverket inkom i den första ansökningsomgången cirka 170 ansökningar om drygt 10 000 platser. Totalt omfattade dessa ansökningar 275 kommuner. 30 ansökningar inlämnades av kommuner i samverkan. Tio av dessa
omfattade minst fem kommuner i samverkan och två ansökningar omfattade
12–13 kommuner. Även ett antal regionförbund ansökte.

156

Ds 2009:21 Bortom krisen – Om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin.
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Skolverket beslutade i april 2009 om en fördelning av 5 000 platser och
cirka 250 miljoner kr med bl.a. arbetslöshetsstatistik som grund. I Skolverkets
enkätundersökning från maj uppgav närmare 60 procent av kommunerna
att de under perioden mars–juni startat yrkesvuxutbildning. Drygt 20 procent av kommunerna uppgav att samläsning sker med ungdomsgymnasiets
elever. Vanligast förekommande är att samläsning sker inom industri- samt
restaurangprogrammet. 136 kommuner uppgav att de samverkar med andra
kommuner inom ett antal områden, bl.a. vid analys av utbildningsbehovet,
med gemensamt utbildningsutbud med ”frisök”, gemensam administration,
kring rekryterings- och vägledningsinsatser och gemensam uppföljning.
Bestämmelserna om urval157 ska inte tillämpas vid utbildning som bedrivs
inom ramen för yrkesvux. I stället ska, om samtliga behöriga sökande inte kan
tas emot till utbildningen, företräde ges till den som oavsett tidigare utbildning
har en svag ställning på arbetsmarknaden. Denna princip har enligt 70 procent
av kommunerna inte behövt tillämpas under månaderna mars–juni 2009.
Samtidigt uppger 50 procent av kommunerna att de inte kunnat tillmötesgå
samtliga sökandes önskemål om utbildning. Som skäl anges bl.a. otillräckligt
antal platser, att företag inte kunnat ta emot ”vuxenlärlingar” inom industrin,
att arbetsmarknaden förändrats lokalt vilket innebär att rekryteringsbehoven
inte längre är nödvändiga eller att kostnader för upphandlad utbildning inte
täcks av statsbidraget. Det innebär således att drygt hälften av kommunerna
har kö till vissa kurser eller utbildningar inom yrkesvux. Kommunerna uppger
att det är störst kö till utbildningar inom omvårdnadsområdet, därefter följer
utbildning inom el- och industriområdet.
Efter ändring av regleringsbrev i juni har ytterligare 330 platser tillkommit
vilka fördelats under hösten 2009 till de kommuner som ansökte om fler
platser än de tilldelades.
Skolverket följer upp satsningen på yrkesvux med bland annat enkäter och
djupintervjuer i samtliga kommuner och med besök i länen. Uppdraget kommer löpande att redovisas till regeringen. Den första lägesrapporten lämnades
till regeringen oktober 2009.
78 procent har lärarexamen

Antalet tjänstgörande lärare i komvux uppgick läsåret 2008/09 till 4 800
personer. 63 procent av de tjänstgörande lärarna var kvinnor varav 9 procent
var födda utomlands. Jämfört med föregående läsår minskade antalet tjänst
görande lärare med 11 procent. Lärartätheten, uttryckt som antal lärare per
100 heltidsstuderande, för läsåret 2007/08 var 4,0.

157

SFS 2002:1012, 3 kap 8§.
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Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen uppgick läsåret 2008/09
till 78 procent, vilket är ungefär samma andel som de fem närmast föregåen
de åren. Bland de tillsvidareanställda lärarna var det 82 procent som hade en
pedagogisk högskoleexamen, en minskning med 4 procentenheter jämfört
med föregående läsår. Liksom tidigare år var andelen kvinnor med pedagogisk
högskoleexamen högre än motsvarande andel bland männen, 83 respektive 69
procent.
Lärare behöver ha kompetens att kunna låta arbets- och samhällslivet
utgöra utgångspunkt i all undervisning i yrkesvux

I målgruppen för yrkesvux ingår även nyanlända invandrare som antingen
behöver komplettera sin yrkesutbildning eller skaffa sig en helt ny. Dessa ska
ges möjlighet att stärka såväl den svenska som är anpassad till den valda yrkes
inriktningen som grundläggande svenska. I satsningen för 2009 har cirka hälften av kommunerna påbörjat utbildningsinsatser inom s.k. yrkessvenska. Detta
ställer krav på lärares förmåga att i undervisningssituationen använda sig av
arbetslivet för teoretisk kunskapsbildning. Att i all yrkesutbildning låta arbetsoch samhällslivet utgöra utgångspunkt för undervisningen kräver kompetenser
som bör utgöra en del i den lärarutbildning som syftar till undervisning av
vuxna. I syfte att öka kunskapen om aktuell forskning kring språkutveckling
med yrkesprofil och kommunernas sätt att arbeta med yrkessvenska kommer
Skolverket att utarbeta en översikt över aktuell forskning rörande språkutveckling med fokus på yrkessvenska/utvecklande av yrkesspråk och kartlägga hur
man i kommunerna arbetar med yrkessvenska. Studiens resultat kommer att
ligga till grund för eventuella förslag till åtgärder. Skolverket anser att den som
undervisar vuxna dels bör ha kunskap om vuxenutbildningens särart och uppdrag, dels ska ha relevant kompetens för undervisningsämnet.158

Resultatutveckling
Oklar resultatbild för grundläggande vuxenutbildning

Resultatbilden för grundläggande vuxenutbildning är oklar eftersom någon
resultatuppföljning i form av utfärdade betyg inte görs. Uppgifter om betyg i
grundläggande vuxenutbildning publiceras inte på grund av den höga andel
som saknar betyg. Den höga andelen kursdeltagare som slutfört en kurs utan
uppgift om betyg kan bero på faktorer som kursuppläggen i kommunerna.
Många kommuner lägger ut kurserna halvårsvis och en kursdeltagare som
har deltagit i kursen under hela halvåret kan i vissa fall registreras som att ha

158

Skolverket (2009) Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) Dnr 2009:4.
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s lutfört kursen trots att den kommer att fortsätta nästa halvår. När uppgifterna
rapporteras på detta sätt är det inte möjligt att skilja mellan de som har slutfört
kursen med ett godkänt betyg men där uppgift om betygssteg saknas och de
som har avslutat kursen utan ett godkänt betyg. För kommunerna är det, enligt Skolverket, viktigt att resultat för den grundläggande utbildningen samlas
in för att bl.a. kunna kvalitetssäkra den utbildning de upphandlar. Skolverket
och SCB håller för närvarande på att undersöka hur insamlingen av resultatuppgifter kan förbättras för att ge en mer rättvisande bild av resultaten och
betygsfördelningen.
Viss betygsförsämring i gymnasial vuxenutbildning

Drygt 88 procent av de studerande i gymnasial vuxenutbildning erhöll läsåret
2007/08 minst betyget Godkänt, vilket innebar en obetydlig minskning jämfört med föregående år. Läsåret 2007/08 var den genomsnittliga betygsfördelningen Icke godkänt 11,6 (11,4) procent, Godkänt 36,4 (34,3) procent, Väl
godkänt 30,9 (31,7) procent och Mycket väl godkänt 21,1 (22,5) procent.
Diagram 12.2 Procentuell fördelning av betygen i gymnasial vuxenutbildning under läsåren
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I kurserna Matematik B och Matematik C var andelen kursdeltagare med betyget MVG, 11 respektive 12 procent, vilket var betydligt lägre än genomsnittet för samtliga kurser som uppgick till 21 procent. Liksom i grundskolan och
gymnasieskolan hade kvinnor inom gymnasial vuxenutbildning i genomsnitt
högre betyg än män och kursdeltagare födda i Sverige hade högre betyg än de
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som är födda utomlands. Variationen i betygsfördelningen mellan enskilda
kommuner var stor.
Uppföljning av effekter av studierna för den enskilde individen

Utbildningsförvaltningen i Stockholm, Göteborg och Malmö har under 2009
genomfört en effektstudie159 gällande vuxenstuderande i dessa kommuner
som avslutat sina studier under 2008. Studien utgår ifrån de studerandes egna
upplevelser av effekten av sina studier. De främsta målen med att studera på
vuxenutbildningen uppgavs vara att få behörighet till universitet eller högskola
(49 procent), att skaffa en yrkesutbildning (18 procent) och personlig utveckling (9 procent). Nio av tio ansåg att de uppnått eller delvis uppnått sitt mål
att få behörighet till universitet eller högskola och drygt hälften att de nått
sitt mål att komma i arbete eller skaffa en yrkesutbildning. En central uppgift
för vuxenutbildningen är att stödja utvecklingen av delaktighet i samhället.
Studien visar att för framför allt studerande med annat modersmål än svenska
är vuxenutbildningen viktig när det gäller möjligheten att förstå samhällsfunktioner, kunna delta i möten och andra aktiviteter, etc.
System för uppföljning av vuxenutbildningen saknas

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning160 konstateras att de flesta av de granskade kommunerna inte gör uppföljningar av vuxenutbildningens effekter
och inte har fungerade system för uppföljning. Skälen härtill uppges bl.a. vara
låg svarsfrekvens vid enkätundersökningar, svårigheter att mäta effekter p.g.a.
vuxenutbildningens olika syften och avsaknad av krav på uppföljning från
kommunens och statens sida. Denna bild bekräftas ytterligare i Skolverkets
uppföljning av yrkesutbildningen.
Möjligheten att läsa upp betyg på komvux varierar

För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna eller ha brister i de kunskaper kursen avser
att ge och dels ha förutsättningar att följa utbildningen. Formuleringen ”ha
brister” har i kommunerna inte tolkats på samma sätt. En undersökning som
genomförts av tidningen Dagens Samhälle161 visar att kommuner behandlar
studerande som har fullständigt slutbetyg från gymnasieskolan och önskar förbättra sin konkurrenskraft på komvux olika. Av de 200 kommuner som deltog
i studien uppgav 22 procent att de inte medger de studerande att förbättra

Splitvision Research (2009) Gemensam studie angående effekter av vuxenutbildning i Göteborg, Malmö
och Stockholm.
160
Skolinspektionen (2009) Ingen aning utan uppföljning, Skolinspektionens rapport 2009:4.
161
Dagens Samhälle, kommunernas & Landstingens tidning, mars 2009.
159
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sina gymnasiebetyg inom ramen för komvux medan 41 procent tillåter detta
men med förbehållet av ”i mån av plats”. Övriga kommuner ger de studerande
denna möjlighet ”i vissa fall”. Kriterier dessa senare kommuner tillämpar kan
bl.a. vara individuell behovsprövning, att slutbetyget är högst IG eller att betyget är gammalt. Förfaringssättet har inneburit att likvärdigheten i praktiken
inte garanterats.
De nya urvalsreglerna till högskoleutbildning, som är till viss nackdel för
dem som kompletterat utbildningen inom gymnasieskolan med kurser inom
komvux, kan komma att förändra efterfrågan på kommunal vuxenutbildning.
Kraftig ökning av prövningar i gymnasial vuxenutbildning

Ökningen av antalet prövningar under senare år kan vara en konsekvens av att
vissa kommuner inte medger s.k. konkurrenskomplettering. Andelen kursdeltagare som deltagit i prövningar i gymnasial vuxenutbildning har fördubblats
sedan läsåret 2000/01 (från 1,6 procent till 3,0 procent av antalet kursdeltagare totalt läsåret 2007/08). Av de som läsåret 2007/08 genomgick en prövning
var 55 procent under 24 år.
Möjligt att upphandla en utbildning för vilken betyg utfärdas

Kommunerna har myndighetsansvaret för utfärdande av betyg. Undantag är
Liber/Hermods som genom regeringsbeslut som enda utbildningsföretag har
rätten att, vid sidan av den kommunala vuxenutbildningen i egenregi, examinera och utfärda betyg. Liber/Hermods säljer gymnasiekurser direkt via nätet
till privatpersoner och företag. Vid urval kan således en person som inte är
prioriterad enligt vuxenutbildningsförordningen och därför inte mottas till en
kurs i en annan kommun köpa sig rätten att läsa denna på distans och erhålla
betyg. Tillvägagångssättet är inte i linje med förslaget i utbildningsdepartementets promemoria162 där det framhålles att en enskild fysisk person inte ska
kunna upphandla en utbildning för vilken betyg sätts och utfärdas.

Undervisningens innehåll och genomförande
I målen och strategierna för vuxnas lärande163 är alla vuxnas möjligheter till
personlig utveckling och sysselsättning fastställda. Ändamålsenliga lärmiljöer
och undervisning som är flexibel och anpassad till behoven ses som förutsättningar för lärande. Samverkan mellan olika aktörer inom en kommun och i
regioner eftersträvas.
En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter,
sfi i folkhögskola, m.m., U2008/6038/SV.
163
Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen, prop.2000/01:72.
162
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Samverkan vanligt inom kommunal vuxenutbildning

En mycket stor andel av kommunerna samarbetar med andra kommuner för
att genomföra sin vuxenutbildning. Samverkan förekommer även lokalt med
instanser som arbetsförmedling etc., näringsliv och andra utbildningsanordnare.
I en avhandling om regional utveckling, Mot en ny vuxenutbildnings
politik,164 framhålls att samverkan mellan olika aktörer under senare tid blivit
ett centralt tema inom utbildningspolitiken och att de svenska kommunernas
strategiska betydelse som byggare av infrastruktur och nätverk för vuxnas
lärande alltmer har kommit att uppmärksammas. Det finns en förväntan på
kommunerna att skapa nätverk, att involvera nya aktörer, att möta individerna
med ett flexibelt stöd för lärande och utveckling.
I en studie genomförd av Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL,165
angav 85 procent av kommunerna att de samarbetade med andra kommuner
för att genomföra sin vuxenutbildning och att samarbetet ökat över åren.
För att få del av det riktade statsbidraget för yrkesvux krävs att kommunen
kan uppvisa ett samarbete med näringslivet, branschorganisationer, arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen. Det förväntas även att kommunerna samarbetar med varandra på regional nivå. I satsningen på yrkesvux
under 2009 samverkar över en tredjedel av kommunerna med annan kommun
kring analys av utbildningsbehovet. Drygt hälften av kommunerna uppger att
de i samverkan med annan kommun tillhandahåller ett gemensamt utbildningsutbud med möjlighet för individen att fritt välja mellan samverkande
kommuners utbud. Ofta regleras detta av att interkommunal ersättning utgår
till anordnande kommun.
Flexibelt lärande på framväxt

CFL:s longitudinella studier166 genomförda 2003–2008 visar att flexibelt
lärande är på framväxt. Det finns dock en variation mellan orter i landet. En
aspekt av flexibilitet är de studerandes frihet i studietempo. I undersökningen
svarade 61 procent av kommunerna att de studerande kunde läsa i egen takt i
75 procent av kurserna eller mer år 2008. Valmöjligheter mellan individuella
och gruppvisa studier är en annan aspekt av flexibilitet. 69 procent av de studerande svarade att de kunde välja mellan individuella och gruppvisa studier i
minst 50 procent av kurserna.

Jakobsson, E (2007) ”Mot en ny vuxenutbildningspolitik? Regional utveckling som policy och praktik”.
Abrahamsson, K., Edling, J., Holmberg, C. (2008) Det nya läroriket – Från formell vuxenutbildning till
lärande regioner.
166
A.a.
164
165
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I 55 procent av kommunerna startades kurser kontinuerligt under året.
Omkring 80 procent av landets kommuner hade ett lärcentrum som studiestödjande miljö. Ungefär en femtedel av landets kommuner hade en skriven
policy för utvecklingsarbetet kring flexibelt lärande. Flexibilitet ses som en
strategi för kommunernas överlevnad och en förutsättning för att vuxenutbildning i små kommuner ska kunna existera. Flexibilitet innebär även att utbildningar ska kunna kombineras så att den studerande får tillgång till en utbildning som är anpassad till dennes individuella behov.
IT – 40 procent av lärarna använder dator på lektionstid i vuxenutbildningen

I Skolverkets redovisning av regeringsuppdraget att följa upp IT-användning
och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning framgår att den
övervägande delen av lärarna i vuxenutbildningen har tillgång till datorer
under lektionstid. Drygt 40 procent av lärarna använder dator på lektionstid
varje dag; drygt 80 procent utanför lektionstid i skolan. 70 procent av lärarna
bedömer sin egen IT-kompetens vara mycket eller ganska bra.
Studie- och yrkesvägledningen varierar

Läsåret 2008/09 fanns totalt 335 heltidstjänster som studie- och yrkesväg
ledare, en ökning med två sedan föregående läsår. Detta innebär 0,3 studieoch yrkesvägledare per 100 studerande.
73 procent av studie- och yrkesvägledarna har studie- och yrkesvägledarutbildning. Inom vuxenutbildningen finns inte några fastställda studievägar
på grundläggande och gymnasial nivå och de kurser och utbildningar som de
studerande kan behöva för att nå sitt studiemål kan vara svåra att överblicka.
Tillgång till oberoende studie- och yrkesvägledning, likvärdig över hela landet
är därför önskvärd. Studerade såväl inom som sökande till vuxenutbildningen
bör få tillgång till information om de kurser och utbildningar som de kan behöva för att nå sina studiemål. Ökad mångfald av kurser och anordnare leder
till ökat behov av oberoende vägledning.
Skolverket har i maj 2009 redovisat regeringsuppdraget att genomföra insatser för att höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen. Uppdraget visade
att kommunernas förutsättningar att stödja de studerande att göra väl underbyggda studieval skilde sig åt avsevärt. Skolverket har under 2009 tagit fram
och implementerat allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering. Lärande exempel från verksamheterna ska spridas nationellt och Skolverket kommer att uppmärksamma frågan om tydligare mål för studie- och
yrkesvägledning i samband med förestående läroplans- och kursplanearbete.
I samband med satsningen på yrkesvux ställs i uppföljningen frågor kring
studie- och yrkesvägledarens roll när det gäller rekrytering, samverkan med
andra aktörer, individuella studieplaner och uppföljning av de studerande.
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I kommuner som upphandlar utbildningen på entreprenad ansvarar vissa
kommuner för studie- och yrkesvägledningen, medan i andra utbildnings
anordnaren genomför studie- och yrkesvägledningen.
Behov av en informationsportal för vuxenutbildningen

Översiktlig och lättillgänglig information om utbudet främjar den enskildes
möjligheter till val av utbildningsvägar och utbildningsanordnare. För vuxen
utbildningen finns ingen samlad information att tillgå. Skolverket ansvarar
för en nationell portal, Utbildningsinfo.se, med information om alla svenska
skolor och utbildningar från grundskola till universitetsnivå. Portalen vänder
sig till elever, föräldrar och vuxenstuderande. Informationen är heltäckande
med undantag för den kommunala vuxenutbildningen. Information om utbildningar inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samlas idag
inte in av SCB eller Skolverket och kan därför inte göras sökbar på Utbildningsinfo eller i Arbetsförmedlingens söktjänst (Arbetsförmedlingen hämtar all
information om utbildningar från Utbildningsinfo.se). Information baserad på
standardiserad insamling om all vuxenutbildning borde finnas att tillgå på ett
ställe.
Kunskapen om kommunal vuxenutbildning är bristfällig

Kunskap om verksamheten vid komvux är bristfällig. Forskningen har i stort
avklingat i och med Kunskapslyftets avslutande. Under senare år har väsentligt
färre studier och publikationer publicerats. Litteraturen inom området speglar
i huvudsak didaktiska/metodiska frågor och vuxenutbildningens historik.
Skolverket har på uppdrag av regeringen utrett behovet av en databas för
studerande och utbildningsresultat inom det offentliga skolväsendet. Ett system för vuxenutbildning, där antalet utbildningsanordnare blir fler och där
den enskilde rör sig mellan kommuner och anordnare, kräver ett system som
medverkar till rättssäkerhet för den enskilde. I regleringsbrevet för 2009 fick
Skolverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en databas
över elever och utbildningsresultat inom kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare. Databasen ska innehålla uppgifter på individnivå fr.o.m. år 2003. Utöver uppgifter
om utbildning ska databasen innehålla uppgifter om sysselsättning före, under
och efter studierna. Uppdraget redovisades till utbildningsdepartementet den
15 april.

Internationell utblick
För EU-kommissionen står utvecklingen av vuxenutbildning högt upp på
agendan och en öppnare och mer flexibelt organiserad utbildning för vuxna
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ses som en viktig del i att skapa ett livskraftigt och starkt Europa. Inom det
vuxenutbildningsstödjande programmet Grundtvig pekar man på att en väg
framåt går genom ökat samarbete mellan olika intressenter. Genom Handlingsplan för vuxenutbildningen: det är alltid rätt tid att lära något nytt (2008)
avser EU-kommissionen kartlägga, sprida och använda medlemsländernas
exempel på bästa praxis för att förbättra kvaliteten och göra vuxenutbildningen
effektiv och synlig.
EU-kommissionen har sedan 2002 haft som riktmärke att 12,5 procent
av alla vuxna (i åldern 25–64 år) ska delta i livslångt lärande. Med tanke på
innovationer inom det tekniska området, den pågående ekonomiska nedgångens påverkan på sysselsättningen etc. har en höjning till 15 procent f öreslagits
medlemsländerna. År 2007 var deltagandet i livslångt lärande i Europa i
medeltal 9,7 procent. I Sverige var omfattningen 32 procent, vilket är det
högsta värdet i Europa.
Ett av medlen för att uppnå målen med ”Utbildning 2010”167 och Lissabonstrategin är ”Handlingsprogrammet för Livslångt Lärande” som syftar till att
skapa rörlighet och möjligheter till möten mellan människor, organisationer,
skolor etc. Programmet Grundtvig, som utgör endast en liten del av hela programmet, är inriktat på vuxnas lärande inom fyra delområden: partnerskap
för lärande, stipendier för fortbildning, multilaterala projekt och nätverk.
Under 2009 har ytterligare delområden tillkommit, bl.a. besök och utbyten
för vuxenutbildningspersonal och assistentskap för nyutbildade lärare. Sverige
deltar ännu endast i blygsam skala.
Programme for the International Assessment of Adult Competencies
(PIAAC) är ett OECD-initierat program som avser att mäta den vuxna befolkningens kunskaper och kompetens i ett antal länder. Programmet fokuserar
på kognitiva och arbetsmarknadsrelaterade kunskaper och kompetenser som
är viktiga för ett framgångsrikt deltagande i samhälls- och arbetslivet under
2000-talet. En pilotstudie är planerad till 2010 och en huvudstudie till 2011.
En internationell jämförande rapport ska publiceras 2013. Sverige kommer att
delta i undersökningen. Programmet kommer att ge möjlighet att ta fram indikatorer på de vuxnas kunskaper och kompetens.
Vuxnas lärande är ett prioriterat område inom det nordiska samarbetet. Mål
för nordiskt Nätverk för vuxnas lärande (NVL) är att främja livslångt lärande
och kompetensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska
länderna och informera om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete
om vuxnas lärande. Skolverket har för perioden 1 juli 2009–31 december
2012 erhållit uppdraget som landskoordinator.

167

Utbildning 2010 – Livslångt lärande som grundval för kunskap, kreativitet och innovation 2008/C86/01(2008).
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Slutsatser
Förändringarna av antalet studerande sammanfaller med konjunkturen på
arbetsmarknaden och de riktade statsbidrag som tillkommit då arbetslösheten
varit hög. Den kommunala ekonomin påverkar såväl dimensioneringen av
vuxenutbildningen som inriktningen på de utbildningar som erbjuds.
Vuxenutbildningen genomgår stora förändringar vad gäller såväl innehåll
som organisering av verksamheten. Formell skolbaserad vuxenutbildning håller på att ersättas av ett lärande i nya pedagogiska former och miljöer. En ökad
samverkan mellan kommunerna medger att bredden på tillgängligt kursutbud
ökar.
Kommunerna har mycket olika förutsättningar att genomföra hela den
vuxenutbildning de har ansvar för. Ur ett likvärdighetsperspektiv är det angeläget att analysera hur kommuner av olika slag genomför den vuxenutbildning
de har ansvar för och hur det ser ut när det gäller individens möjligheter och
tillgång till anpassad utbildning. Det är även angeläget att belysa variationen i
måluppfyllelsen bl.a. genom att studera olika strukturella skillnaders inverkan
på resultat i t.ex. form av andel kursdeltagare som under läsåret slutfört kurs.
För att få en helhetsbild av vuxenutbildningen idag kan studier som är såväl
kvalitativa, fördjupande som mer generaliserbara behöva genomföras. Även
internationellt framförs behov av att göra vuxenutbildningen mer synlig.
Kunskaperna om resultatutvecklingen är bristfälliga inom den grundläggande vuxenutbildningen. Uppgifter om betyg på slutförda kurser finns inte att
tillgå, en förutsättning för uppföljning och utvärdering av verksamheten och
för att kommunerna ska kunna kvalitetssäkra den utbildning som upphandlas.
Skolverket och SCB håller för närvarande på att undersöka hur insamlingen av
resultatuppgifter kan förbättras för att ge en mer rättvisande bild av resultaten
och betygsfördelningen.
I den grundläggande vuxenutbildningen, som är avsedd för studerande som
saknar sådana färdigheter som normalt uppnås i grundskolan, är en tredjedel
av de studerande högskoleutbildade. I vissa kommuner har en norm bildats att
grundläggande vuxenutbildning är en normal fortsättning på svenskundervisning för invandrare, även för högskoleutbildade. Denna grupp studerande
borde kunna gå direkt in på gymnasial vuxenutbildning utan att först studera
på grundläggande nivå och därmed förlänga studietiden.
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13. Kompletterande utbildningar
Kompletterande utbildningar är utbildningar som anordnas av en enskild
fysisk eller juridisk person. De utgör ett komplement till gymnasieskolan e ller
har lägst genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande
utbildning eller viss yrkeserfarenhet som antagningskrav. Kompletterande utbildningar kan inte anses vara jämförbara med en högskoleutbildning enligt
högskolelagen. De ska tillgodose behovet för yrken och kompetensområden
inom ibland mycket smala områden, alltifrån konstnärligt skapande till tekniska verksamheter. Det ska finnas ett nationellt behov av eller utbildningen
ska bidra till 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. Utbildningarna är
avgiftsbelagda. De ger inte någon formell behörighet till fortsatta studier.
Enligt riksdagsbeslut överfördes kompletterande utbildningar från Skolverket till Myndigheten för yrkeshögskolan den 1 juli 2009. Förordningen om
statligt stöd för kompletterande utbildningar gäller tills vidare, men ansvaret
för och administrationen av den pågående verksamheten är överförd. Skolverkets redogörelse för det aktuella läget omfattar därmed endast tiden fram till
verksamhetsövergången.
Tabell 13.1	Antal utbildningar i olika kategorier som har gällande beslut om statlig tillsyn,
studiestöd och statsbidrag den 1 juli 2009
Tillsyn,
studiestöd

Tillsyn, studiestöd, statsbidrag

Tillsyn
statsbidrag Totalt

Kategori

Tillsyn

Hantverk

3

8

36

41

88

Konst

5

14

32

1

52

Dans,Teater, Musik

13

16

13

5

47

Ekonomi, konsumentekonomi,
Kommunikation, Media

17

21

3

Hälsa, Friskvård, Hudvård,
Hårvård

26

7

Design Mode

3

10

Flyg

2

11

Djurvård

160

33
21

8

13
2

2

Teknik
Totalt

41

69

1

2

1

4

88

96

48

301
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2008 studerade drygt 5 100 personer på en kompletterande utbildning. För
hösten 2009 har antalet skolor och utbildningar minskat något med nio utbildningar, i huvudsak med enbart statlig tillsyn. Utbildningar som har beslut
om statligt stöd 2009 kan eventuellt ha vilande utbildningar varför siffrorna
inte visar hur många utbildningar som faktiskt är pågående.
Flest utbildningar 2009 återfinns inom utbildningskategorierna ”Hantverk”,
”Konst” och ”Dans, teater, musik” Vid jämförelser mellan antal utbildningar
och antal studerande av olika kategorier bör hänsyn tas till att de flesta av de
hantverksutbildningar som har tillsyn och statsbidrag omfattar kortare kurser,
medan de övriga utbildningarna i regel omfattar 30 till 120 veckor.
I fördelningen av studiestöd återfinns alla kategorier utom ekonomi,
konsumentekonomi. Störst antal studiestöd finns bland kategorierna Konst,
Dans, teater, musik, Hantverk och Kommunikation, Media. Inom dessa ligger
tyngdpunkten på studiestöd på gymnasial nivå, då många av utbildningarna
är förberedande för högre studier på konstnärliga högskolor. De flesta utbildningar som både har rätt till studiestöd och får statsbidrag återfinns i Konstoch Hantverkskategorierna. Två grupper saknar helt statsbidrag: Hudvård,
hårvård, hälsa o friskvård och Flyg.

Slutsatser
Proportionerna för fördelning av studiestöd med 3 055 platser gymnasial nivå
och 1 006 platser på eftergymnasial nivå svarar inte längre mot den nivå som
skolorna själva lägger sina utbildningar på. De flesta kompletterande utbildningar är nu i praktiken eftergymnasiala då allt fler utbildningsanordnare kräver genomgången gymnasieskola som inträdesvillkor. Av samtliga utbildningar
är endast ett fåtal på klart gymnasial nivå med endast genomgången grundskola som lägsta utbildningsnivå i inträdesvillkoren. Fler studerande söker sig till
dessa utbildningar direkt från gymnasiet och kan då inte få studiestöd förrän
det år de fyller 20 år.
Enligt rapportering från CSN om antal utnyttjade studiestödsplatser från
HT 2008 framstår problemet tydligt med den stora andelen platser på gymnasial nivå. Av ramens 3 055 platser var 673 outnyttjade. Detta kan jämföras
med 171 outnyttjade platser i den eftergymnasiala kvoten.
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14. Särvux
Utbildningen för vuxna med utvecklingsstörning (särvux) är en skolform
som består av grundläggande respektive gymnasial särvux. För vuxna som har
behov av att få kunskaper och färdigheter motsvarande dem som ges i den
obligatoriska särskolan finns grundläggande särvux. För dem som har grundläggande kunskaper finns gymnasial särvux som syftar till att ge vuxna med
utvecklingsstörning kunskaper som motsvarar dem som ungdomar kan få på
nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan.

Förutsättningar för verksamheten
Stabila förutsättningar men minskade kostnader det senaste året

Såväl antalet studerande som lärare har varit tämligen stabilt under de senaste
åren. Sammantaget har antalet elever i särvux minskat något lite jämfört med
året innan, efter en svag ökning som varat under hela den tid Skolverket har
redovisat statistiken. Den totala kostnaden för särvux uppgick till 194 miljoner
kronor 2008, vilket är en minskning med nästan 6 procent jämfört med året
innan. Av den totala kostnaden står undervisningskostnaderna för 65 procent.
Dessa kostnader har ökat med 4 procent mellan 2007 och 2008. Det kostnadsslag som kallas övriga kostnader, t.ex. SYV-verksamhet, skolledning, administration och kostnad för kompetensutveckling, minskade med 33 procent
mellan 2007 och 2008. Det har medfört att den totala kostnaden per elev har
minskat med 7 procent under perioden.

164
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Diagram 14.1 Indexerad utveckling av antalet elever och lärare (i årsarbetskrafter) i särvux
hösten 1994–hösten 2008 samt kostnadsutveckling kalenderåren 1994–2008.
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Under läsåret 2008/09 läste omkring 3 500 elever kurser på grundläggande
nivå. Omkring 1 400 elever läste på gymnasial nivå under läsåret 2008/09.
Drygt ett par hundra elever har samtidigt läst kurser på flera nivåer.

Tillgång till utbildning och kvalitet
Vägledning och stöd i särvux kan öppna vägar in i arbetsmarknaden

Skolverket har som också nämnts i avsnittet om gymnasiesärskolan under året
avslutat ett uppdrag att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen.168
I en sammanfattande bedömning konstaterar Skolverket att kommunernas
förutsättningar varierar mycket när det gäller att stödja studerande till välunderbyggda val. I de lärande exemplen som är en del av resultaten från uppdraget betonas den enskildes rätt till stöd i detta avseende oavsett skolform. Ett
livslångt lärande medför också behov av en livslång vägledning. Flera kommuner har i de lärande exemplen visat på hur samverkande vägledning och stöd
för de studerande i särvux kunnat öppna vägar in i arbetsmarknaden. Det är
viktiga mål för såväl de studerande som samhället i övrigt som på så sätt kan
uppnås.
Av vissa kommuners kvalitetsredovisningar framgår att insatser görs för
att erbjuda yrkesinriktade kurser eller att utforma modeller för att bedöma
168

Skolverket (2009) Redovisning av uppdrag om att utveckla kvaliteten i studie och yrkesvägledning, Dnr
2008:3201.
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a rbetsförmågan. För att ge rätt stöd och rimliga utmaningar för studerande i
särvux är den lokala samverkan betydelsefull. Flera kommuner uppger i sina
kvalitetsredovisningar att för alla särvuxstuderande utarbetas en individuell
studieplan som följs upp och revideras. Skolverket har tidigare tillsammans
med andra myndigheter föreslagit att förutsättningarna för att ge vuxna med
utvecklingsstörning rätt till yrkesinriktad vuxenutbildning bör utredas.169
Avståndet mellan lokala verksamheter behöver minskas

Bland de studerande i särvux är fem procent födda utomlands. Det kan jämföras med att 40 procent av de studerande i komvux är födda utomlands och
då möjligen indikera en problematik i åtskillnaden mellan utbildningsformer
na och samarbetet som görs i praktiken. Det är inte självklart att den som
invandrat i vuxen ålder och har svårigheter som berättigar till studier i särvux
önskar studera där. En följd av detta kan bli att studerande som skulle kunna
ha glädje av det kunnande som finns i särvux istället under lång tid ingår i
grupper med andra svårigheter inom den grundläggande vuxenutbildningen.
En nära samverkan mellan utbildningsformerna, där sfi också är en självklar
del, och möjligheter att gå emellan skolformerna, samnyttja kompetenser och
överbrygga avstånd kan mjuka upp en del av motstånd som bygger på fördomar. Sfi-verksamheten kan behöva hjälp att identifiera dem som också behöver
 ågon
stöd från särvux. Särvux resurser tycks, liksom särskolans i övrigt, vara i n
mån fredade även under besparingstider och det finns sannolikt i många
kommuner förutsättningar för att närma verksamheterna till varandra. I vissa
kommuner anses en samlokalisering av verksamheterna bidra till gynnsamma
betingelser.
Individuell bedömning är en grundförutsättning

Skolverket får många frågor som indikerar att kommunerna ser en problematik i att tolka skollagens formuleringar kring individers rätt till grundläggande
särvux liksom frågor som rör när kommunen har uppfyllt sin skyldighet i det
avseendet. En individuell bedömning av den sökandes kunskaper, behov och
förutsättningar i kombination med upprättande av en individuell studieplan
som tydliggör studiemålet och studievägar för att uppnå detta mål är ett nödvändigt underlag för sådana beslut.
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Slutsatser
Skolverkets statistik visar att kostnaderna för studie- och yrkesvägledning,
skolledning, administration och kostnad för kompetensutveckling minskat för
särvux mer än antalet studerande under det senaste året.
Skolverket konstaterar också i sitt uppdrag att utveckla kvaliteten i studieoch yrkesvägledningen att det finns flera lärande exempel att ta lärdom av när
det gäller vägledningen för att göra avvägda val som kan öppna vägar in i arbetslivet för de studerande. Då fordras det att arbetet med individuella studieplaner utvecklas. Skolverket efterlyser också en ökad samverkan mellan olika
utbildningsformer, t.ex. kan sfi och särvux ha behov av varandras kompetenser.
Skolverket har tidigare tillsammans med andra myndigheter föreslagit att
förutsättningarna för att ge vuxna med utvecklingsstörning rätt till yrkesinriktad vuxenutbildning bör utredas.
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15.
svenskundervisning för invandrare
avgifter i förskola och fritidshem 2006 169

15. Svenskundervisning för invandrare
Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket samt läs- och skrivinlärning i de fall detta behövs. Rätt att delta i sfi har
den som är bosatt i kommunen och saknar sådana grundläggande kunskaper i
svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Deltagandet i sfi är avgiftsfritt.
Varje kommun är skyldig att se till att sfi erbjuds den som har rätt att delta
i sfi. Utbildningen ska finnas att tillgå inom tre månader från det att rätt till
sfi inträtt, om inte särskilda skäl mot detta finns. Rätten till sfi kvarstår oavsett
hur länge individen har bott i Sverige, så länge han eller hon saknar grund
läggande kunskaper i svenska.

Sfi-utbildningen utvecklas
Kursplanerna har förändrats

Ett omfattande reformarbete av styrdokumenten för svenska för invandrare har
under senare år genomförts i syfte att utveckla och förbättra undervisningen.
År 2003 infördes en ny kursplan indelad i tre studievägar som vardera
består av två kurser. Den studerande påbörjar studierna på sin språkliga nivå
och varje kurs kan vara den avslutande. I den vidareutvecklade kursplan som
infördes 2007 är läs- och skrivinlärningen för analfabeter och de med ett annat
skriftsystem än det latinska alfabetet inarbetad. Denna utbildning gavs tidigare
inom grundläggande vuxenutbildning.
Från 1 januari 2009 gäller en ny kursplan för svenskundervisningen för
invandrare. Kursplanen är som tidigare uppbyggd av fyra kurser som är orga
niserade i tre studievägar, för att det ska vara möjligt att ta hänsyn till elever
nas utbildningsbakgrund och studievana. I syfte att förtydligas ytterligare
är nu målen uppdelade i delkompetenser: hörförståelse, läsförståelse, samtal
och muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. Nytt i
kursplanesammanhang är att de innehåller exempel på vad eleven ska kunna.
Nytt är också att kursplanen som första svenska språkkursplan är helt anpassad till den europeiska referensramen för språk170 som har tagits fram och som
Skolverket låtit översätta till svenska. Ett kommentarmaterial till kursplanen
har utarbetats som kan revideras och kompletteras vid behov.
Skolverket har under 2009 svarat för ett flertal konferenser runtom i landet
som syftat till att implementera de nya kursplanerna, nationella kursprov samt
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den gemensamma referensplanen för språk. Utvärderingar har visat ett stort
deltagande och gensvar.
Nationella prov

Fram till 2009 har endast nationella prov för D-kursen erbjudits. Skolverket
har på uppdrag av regeringen utvecklat nya slutprov för kurserna B-, C- och
D som ska vara IT-baserade. De av Skolverket fastställda proven ska benämnas
nationella slutprov och vara obligatoriska. Proven har införts successivt från
och med den 1 januari 2009 och IT-baseras i den takt som är möjlig. Proven
ska vara ett stöd vid betygssättningen och utgöra en del av betygsunderlaget.
För närvarande görs ingen provinsamling av resultaten, men Skolverket har
föreslagit att samtliga provresultat ska samlas in två gånger om året i samband
med den reguljära statistikinsamlingen till Statistiska centralbyrån.
Försöksverksamhet med sfi-bonus

En försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom
svenskundervisning för invandrare till nyanlända flyktingar, sfi-bonus, genomförs under perioden 1 oktober 2009–1 oktober 2011. Försöksverksamheten
syftar till att pröva i vilken utsträckning ekonomiska incitament för deltagare
i sfi kan bidra till att de snabbare lär sig svenska och därmed förbättrar sina
möjligheter att få ett arbete. Försöket omfattar 13 kommuner och jämförs
med 15 kontrollkommuner med likartade förutsättningar. Såväl bonus- som
jämförelsekommunerna erhåller under försöksperioden särskilda statsbidrag
för kvalitetshöjande åtgärder i sfi-verksamheten. Skolverket har uppdraget att
inrätta en informationsbas och utveckla ett system för utbetalning. Institutet
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering kommer att svara för utvärdering av
försöksverksamheten.
Utvecklad sfi-statistik

Skolverket har på uppdrag av regeringen utvecklat presentationen av den
officiella statistiken över deltagare i svenskundervisning för invandrare. Syftet
är att ge en bättre beskrivning av hur underlaget varierar över tid och hur resultaten varierar beroende på studerandes olika förutsättningar. I den tidigare
rapporteringen över de studerandes resultat togs ingen hänsyn till på vilken
studieväg och i vilken kurs studierna påbörjades utan endast de studerandes
högsta godkända studievägskurs redovisades. Härigenom var det inte möjligt
att få fram uppgifter om den faktiska studietidens omfattning och antalet
studerande som fått godkänt på lägre kurser underskattades.
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Förutsättningar för verksamheten
Antalet SFI-studerande har ökat kraftigt

Antalet studerande i sfi har ökat kraftigt och uppgår år 2008 till 74 000.
Sedan läsåret 1993/94 har antalet studerande ökat med närmare 60 procent.
I en jämförelse med föregående år har antalet nybörjare ökat med 1 000
studerande. Närmare hälften var nybörjare 2008 medan övriga studerande
hade påbörjat sfi ett eller flera läsår tidigare.
Diagram 15.1 Indexerad utveckling av antalet elever och lärare (i årsarbetskrafter) i sfi hösten
1994–hösten 2007 samt kostnadsutveckling kalenderåren 1994–2008. Index,
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Av samtliga studerande 2007/08 var 31 procent flyktingar, 1 procent tillståndssökande och 68 procent övriga invandrare.
Av det totala antalet studerande läsåret 2007/08 var 56 procent kvinnor och
44 procent män.
Åldersfördelningen hos studerande i sfi har i det närmaste varit konstant
sedan läsåret 2003/04. Åldersgruppen 25–39 år utgör närmare 60 procent av
de studerande och de under 25 år 18 procent. Genomsnittsåldern var 33 år för
såväl kvinnor som män.
Kostnaderna har ökat

Kommunernas kostnader för sfi uppgick 2008 till 1 550 miljoner kronor, en
ökning med 21 procent sedan 2007. Kostnaden per elev, omräknat till heltidsstuderande, var 36 300 kronor, en ökning med 15 procent i jämförelse med
föregående år. Kostnadsökningen per heltidsstuderande förklaras av att antalet
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heltidsstuderande har ökat med 5 procent dvs. med mindre än den totala kostnaden. Sett över en femårsperiod har dock kostnaden per heltidsstuderande
minskat med 8 procent.

Resultat
Eftersom eleven börjar studierna på sin språkliga nivå och varje kurs kan vara
den avslutande, kan studietiden variera kraftigt från en elev till en annan. För
att bedöma resultaten i sfi följs därför en grupp elever under relativt lång tid.
Bland nybörjarna läsåret 2005/06 hade 64 procent slutfört någon kurs t.o.m.
läsåret 2007/08. Kvinnor fick i högre utsträckning än män godkänt på någon
kurs. Lägst andel som slutfört någon kurs fanns hos elever som hade börjat
utbildningen på studievägskurs 1B och 2C och störst var andelen bland dem
som hade börjat sin utbildning på studievägskurs 3D. Bland de två tredjedelar
som hade slutfört en sfi-kurs hade endast hälften uppnått godkänt resultat på
den högsta kursen (D) efter tre år.
Tabell 15.1	Studieresultat t.o.m. läsåret 2007/08 för elever som påbörjat sin utbildning
läsåret 2005/06, elever prioriterade efter högsta godkända kurs
Avslutat någon kurs
Avbrott/studieuppehåll
Fortsätter utbildningen

därav entré på studievägskurs
Oavsett
entré i sfi

Kurs
1A

24 785
63,6

Kurs 1A

3,5

28,5

Kurs 1B

1,8

9,2

Kurs 2B

9,5

7,5

4,8

23,8

Kurs 2C

7,9

5,3

11,4

15,0

Kurs 3C

8,1

2,7

3,1

4,3

2,3

17,1

Kurs 3D

32,9

8,3

13,2

20,3

31,6

45,9

80,7

Avbrott/studieuppehåll (%)

27,4

26,7

33,5

28,0

29,1

28,9

14,5

Fortsätter utbildningen (%)

9,0

11,8

13,6

8,6

13,1

8,1

4,8

Samtliga elever
Avslutat någon kurs med
minst godkänt resultat (%)

Kurs
1B

Kurs
2B

Kurs
2C

Kurs
3C

Kurs
3D

3 054

778

8 773

1 585

8 731

1 864

61,5

52,8

63,4

57,7

62,9

80,7

därav högsta kurs
20,3
23,8

Av de elever som började läsa sfi på studievägskurs 1A, avsedd för kortutbildade, fick knappt en tredjedel godkänt på kurs 1A som högsta godkända studievägskurs. Ungefär 8 procent av nybörjarna på 1A avslutade senare kurs 3D
med godkänt resultat. Ju högre studievägskurs eleverna började på desto större
andel som avslutade kurs 3D med godkänt resultat. Statskontoret har i en
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utvärdering av sfi171 dragit slutsatsen att den nya sfi-kursplanen inte har inne
burit att studieresultaten har förbättrats.
Av tabell 15.1 framgår att studieavbrotten oavsett på vilken nivå studierna
påbörjats uppgår till drygt 27 procent. I förra årets lägesbedömning konstaterades att över hälften av studieavbrotten rubricerats som ”okänd anledning”
och att kunskapen om avbrotten måste förbättras.
Skolverket har beslutat att sluta samla in avbrottsorsaker i sfi. Anledningen
är att statistiken över avbrottsorsakerna har varit behäftad med ett stort bortfall. För ungefär hälften av alla elever som avbrutit sina studier saknas uppgift
om orsak till avbrottet vilket minskar statistikens kvalitet. Att en så betydande
andel är av okänd anledning innebär att det inte går att dra några slutsatser
angående de kända avbrottsorsakerna.
Istället för att samla in avbrottsorsaker från huvudmännen avser Skolverket
att via registerstudier spåra elever som avbrutit sin utbildning. Detta kommer
att öka kvaliteten på informationen om avbrott samt underlätta för uppgiftslämnarna. Förändringen innebär också att statistiken över kommunal vuxen
utbildning och sfi harmoniseras gällande inrapporteringen av avbrott.
Utbildningsbakgrunden påverkar sfi-resultatet starkt

Sambandet mellan den tidigare utbildningens längd och resultat i sfi är starkt.
De flesta nybörjare med en utbildning på upp till sex år började på kurs
1A eller 2B. För dem med en tidigare utbildning på mellan 7–12 år var det
vanligast att börja på kurs 2B och för de högutbildade med en minst 13-årig
utbildning från hemlandet var det vanligast att börja på 3C.
Bland de nybörjare som hade en upp till 9-årig utbildning sedan tidigare
slutförde 61 procent någon kurs jämfört med 65 procent av dem som hade en
minst 10-årig utbildning. Av dem som hade en tidigare utbildning på högst 9
år slutförde 20 procent kurs 3D jämfört med 33 procent av dem med 10–12
år lång utbildning. 44 procent av dem med en minst 13-årig utbildning slutförde kurs 3D.
Yngre klarar kraven bättre än äldre

Studieresultat inom sfi varierar tydligt mellan olika åldersgrupper. Yngre elever
fick i högre utsträckning godkänt i någon kurs än äldre. Bland nybörjarna
som var 16–19 år gamla fick 66 procent godkänt på någon kurs jämfört med
46 procent av dem som var 55 år eller äldre. De yngsta hade också den största
andelen som fått godkänt på kurs 3D (37 procent) jämfört med övriga åldersgrupper. Inom den äldsta gruppen fick endast 16 procent godkänt på kurs 3D.
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Studieresultaten varierar mellan sfi-studerande med olika modersmål

Bland de tio största modersmålsgrupperna var det elever med ryska som
modersmål som i högst utsträckning slutförde någon kurs, följt av bosniska,
kroatiska, serbiska, somaliska och persiska. Elever med polska och engelska
hade lägst andel elever som klarade någon kurs med godkänt resultat.
De språkgrupper som hade högst andel som avslutade kurs 3D med
godkänt resultat var ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och persiska. Lägst
andel elever som avslutade kurs 3D med godkänt resultat fanns inom språken
thailändska, somaliska, kurdiska och nordkurdiska.
Eleverna som hade thailändska, somaliska, kurdiska och nordkurdiska som
modersmål började i högre utsträckning läsa sfi på kurs 1A (ca 30 procent) och
2B (ca 40 procent) än elever som hade ryska, bosniska, kroatiska, serbiska eller
persiska som modersmål. Elever med dessa modersmål började i mycket högre
utsträckning läsa sfi på studieväg 2 och framför allt på studieväg 3. Till exempel började 63 procent av eleverna med ryska som modersmål på studieväg 3.
Tidsåtgång för att klara sfi varierar

Riktvärdet för undervisningens omfattning i tid inom sfi är 525 timmar. Riktvärdet får överskridas eller underskridas beroende på hur mycket undervisning
eleverna behöver för att uppnå de kunskapsmål som anges i kursplanen. De
elever som påbörjat sin utbildning under läsåret 2005/06 och avslutat någon
kurs med godkänt resultat till och med läsåret 2007/08 deltog i genomsnitt
i 417 undervisningstimmar. För nybörjarna 2004/05 och 2003/04 var mot
svarande siffra knappt 400 timmar Kvinnorna hade i genomsnitt några fler
timmar än männen.
Antalet undervisningstimmar varierade kraftigt beroende på vilken studievägskurs eleven började på och vilken kurs eleven avslutade som högst. Elever
som började på studievägskurs 1A och avslutade kurs 3D med godkänt resultat
hade i genomsnitt 590 timmar. Elever som började på 3C och avslutade 3D
med godkänt resultat hade i genomsnitt 403 timmar.
Den genomsnittliga tiden mellan elevens start- och slutdatum i sfi för elever
som avslutade någon kurs med godkänt resultat uppgick till 55 veckor. Men
skillnaderna mellan elever är stora. Elever som började på studievägskurs 1A
och avslutade kurs 3D med godkänt resultat hade i genomsnitt 79 veckor
mellan start- och slutdatum. Elever som började på 3C och avslutade 3D med
godkänt resultat hade i genomsnitt 51 veckor mellan start- och slutdatum.
Tiden mellan elevens start- och slutdatum för utbildningen måste tolkas
med försiktighet och ska inte förväxlas med effektiv inskrivningstid eftersom
tid för studieuppehåll och avbrott inte exkluderats ur beräkningen. Därför kan
det inte heller räknas fram ett värde som förhåller sig till riktvärdet på 15 timmars undervisning per vecka.

skolverkets lägesbedömning 2009

175

Undervisningens innehåll och genomförande
Flexibilitet i undervisningens uppläggning är vanlig

Förekomsten av en flexibel sfi-undervisning i form av deltidsstudier eller studier på distans, ökar måluppfyllelsen. Undervisningen ska kunna kombineras
med exempelvis praktik, annan utbildning och förvärvsarbete. Kommunen ska
också verka för att undervisning kan bedrivas samtidigt som den studerande
uppbär ersättning från sjukförsäkringen eller deltar i aktiviteter som erbjuds
inom hälso- och sjukvården. Detta förutsätter flexibla undervisningsformer.
Statskontorets analyser172 visar att det finns ett positivt samband mellan omfattningen av flexibla undervisningsformer och studieresultat. Samtidigt är det
endast hälften av anordnarna som erbjuder deltidsundervisning på kvällstid
och distansstudier tillhandahålls endast av var tredje anordnare. Statskontorets
utvärdering visar att det är tämligen vanligt att personer som har arbete inte
ges möjlighet att kombinera detta med sfi på deltid eller distans och föreslår att
krav på att kommunerna tillhandahåller flexibla undervisningsformer införs.
Skolverket instämmer i detta.
Väntetiden för att få påbörja svenskstudier var 2007/08 fyra månader. Statskontorets enkätundersökning visar att majoriteten av anordnarna har kontinuerlig antagning som i drygt hälften av fallen sker löpande, i övriga fall kontinuerligt med jämna mellanrum samt att undervisningen bedrivs under hela året.
Enligt Skolverkets statistik har den andel av utbildningen som utgörs av
praktik successivt ökat till att läsåret 2007/08 utgöra 7,5 procent. Det finns
emellertid indikationer på att omfattningen av praktik/arbetslivsorientering
är underskattad. Många kommuner anser att uppgifter om praktik är svårrapporterade, vilket beror på att praktiken i många fall administreras av en annan
förvaltning, bl.a. socialförvaltningen. Tillgängligheten till uppgifterna är därmed sämre.
Hälften av kommunerna samverkar

Genom samverkan med andra kommuner kan möjligheter skapas till ökad individanpassning. Av Statskontorets undersökning framgår att det dock endast
är hälften av kommunerna som samverkar med någon annan kommun när
det gäller sfi. Kommuner uppger som skäl för samverkan större möjligheter
att kunna erbjuda ett bredare utbud av kurser med särskild inriktning och en
effektivare organisation för validering och praktikanskaffning.

172

Statskontoret (2009:2) Sfi – resultat, genomförande och lärarkompetens.

176

skolverkets lägesbedömning 2009

En tredjedel av sfi-undervisningen på entreprenad

Drygt 70 procent av undervisningen i sfi skedde i kommunal regi och knappt
30 procent bedrevs på entreprenad år 2008. Proportionerna var ungefär desamma de närmast föregående åren. Studieförbunden som läsåret 2003/04
svarade för 8 procent av undervisningen minskade sin andel till 1,5 procent.
Andelen upphandlad sfi – verksamhet är i jämförelse med föregående år
oförändrad. Skillnaden i andel upphandlad verksamhet mellan stortstäder och
övriga kommuner är avsevärd. I flertalet kommuner deltar samtliga studerande
i den egna utbildningen men i Malmö är drygt hälften, i Stockholm närmare
70 procent och i Göteborg över 80 procent av sfi – verksamheten upphandlad.
En jämförelse mellan undervisning i kommunens regi och upphandlad sfiundervisning visar att fler elever på studieväg 1A och 1B deltar i kommunens
undervisning än i annan anordnares och att fler studerande återfinns i de högre
kurserna hos de externa anordnarna. Enligt Statskontorets undersökning173 upphandlar kommunerna utbildningar för i första hand specifika grupper, bl.a. högutbildade, studerande med en viss yrkesbakgrund eller med funktionshinder.
Sfi-studievägledningen är viktig

I ett antal kommuner, framförallt storstäderna, finns ett stort utbud av anordnare av svenskundervisning för invandrare. Vissa kommuner ansvarar själva
för studie- och yrkesvägledningen, medan i andra utbildningsanordnaren genomför även studie- och yrkesvägledningen. Vid val av anordnare och lämplig
studieväg eventuellt kombinerad med arbete eller praktik är det av vikt att de
studerande har tillgång till opartisk studie- och yrkesvägledning.
Yrkessvenska – målkonflikter

I vissa regioner, bl.a. Stockholms län och Göteborgs kommun, bedrivs svenskundervisning för invandrare genom att sammanföra deltagare med liknande
yrkeserfarenhet. Undervisningen utgår ifrån deltagarnas yrkesidentitet och sker
i nära samarbete med arbetslivet.
Forskare174 pekar på att yrkessvenska sällan är definierad utan består i ordförråd och speciella fraser som är tillämpbara för att kunna fullgöra arbetsuppgifter inom ett visst yrkesområde. Målkonflikter kan uppstå mellan ren
språkutbildning och att hjälpa de studerande att komma ut i arbete så snabbt
som möjligt. Medan kursplanens mål för utbildningen är inriktade mot ett
mer generellt yrkesliv och ett samhälls- och vardagsliv som grund för individens långsiktiga mål är de kommunala målen i vissa fall mer kortsiktiga och
inriktade på arbetslinjen.
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I syfte att öka kunskapen om aktuell forskning kring språkutveckling med
yrkesprofil och kommunernas sätt att arbeta med yrkessvenska kommer Skolverket att ta fram en översikt över aktuell forskning rörande språkutveckling,
med fokus på yrkessvenska/utvecklande av yrkesspråk och kartlägga hur man i
kommunerna arbetar med yrkessvenska. Studiens resultat kommer att ligga till
grund för eventuella förslag till åtgärder som Skolverket bör initiera.
Behovet av utbildade sfi-lärare är fortfarande stort

70 procent av de lärare som undervisar i svenska för invandrare (omräknat till
heltidstjänster) har en pedagogisk högskoleexamen läsåret 2008/09, vilket är
oförändrat jämfört med läsåren 2007/08 och 2006/07. Bland de tillsvidareanställda lärarna är det 78 procent som har en pedagogisk högskoleexamen.
Andelen lärare som har en pedagogisk högskoleexamen är liksom tidigare år
betydligt lägre i utbildning som upphandlats än i kommunernas egen regi, 56
respektive 74 procent.
Kompetensen hos lärarna påverkar såväl undervisningens kvalitet som likvärdigheten. Sfi-lärare har möjlighet att delta i kompetensutveckling inom
Lärarlyftet, som pågår mellan 2008 och 2011. Deltagandet i kompetensutvecklingen har varit lågt. Av gruppen lärare i svenska för invandrare behöriga
att delta i den särskilda satsningen har 3,7 procent utnyttjat möjligheten att
jämföra med 4,1 procent av behöriga lärare i samtliga skolformer. Ett skäl
till det låga deltagandet är att en stor grupp sfi-lärare har saknat möjlighet att
delta. För att ta del av Lärarlyftet måste en lärare ha pedagogisk examen och en
anställning. En mindre del av Lärarlyftet gäller vidareutbildning av obehöriga
lärare, Val. Dessa utbildningssatsningar vänder sig till lärare som är visstidsanställda i kommun, landsting eller fristående skola. Lärare verksamma hos en
enskild anordnare som på entreprenad bedriver sfi omfattas inte av Lärarlyftet
eller Val.
I Statskontorets intervjuundersökning har kommunerna bedömt de statliga kompetensutvecklingssinsatserna vara bra, men inte tillräckliga för att
tillgodose det stora behovet av kompetenta lärare. Utvärderingen175 av lärarkompetensen visar att drygt sex av tio anordnare anser att andelen lärare med
tillräcklig ämnesmässig kompetens är låg och att det är svårt eller mycket svårt
att rekrytera lärare med önskvärd kompetens. Undersökningen visar på att
lärarförsörjningen brister.
Samtidigt visar Skolverkets lärarprognos för perioden 2008–2012 på
risk för överskott på lärare i allmänna ämnen och särskilt inom svenska och
de s amhällsorienterande ämnena. Lärare med denna utbildningsbakgrund
kompletterad med högskolepoäng i svenska som andraspråk torde kunna öka
175

Statskontoret (2009:2) Sfi – resultat, genomförande och lärarkompetens.
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tillgången på lärare med önskvärd kompetens inom svenskundervisning för
invandrare.
Skolverket har tidigare påtalat att det är viktigt för kvalitet och bättre
måluppfyllelse att inrätta en reguljär sfi-lärarutbildning med ett tydligt vuxenpedagogiskt fokus. Utbildningen bör ge kunskaper i andraspråksinlärning och
ge förståelse för och kunskap om olika kulturer.

Slutsatser
För svenskundervisning för invandrare gäller nya kursplaner som är helt anpassade till den gemensamma europeiska referensramen för språk. Målen är
uppdelade i delkompetenser och nytt i kursplanesammanhang är att varje kurs
innehåller exempel på vad eleven ska kunna. Obligatoriska slutprov för kurserna B, C och D som ska vara IT- anpassade införs.
Den nya formen för redovisning av sfi-statistiken ger en bättre bild av de
studerandes resultat genom att på vilken studieväg och i vilken kurs studierna
påbörjades beaktas. Statistiken visar bl.a. ett tydligt samband mellan längden
på de studerandes tidigare utbildning och deras resultat i sfi.
Det finns ett positivt samband mellan omfattningen av flexibla under
visningsformer och studieresultat. Dock visar studier att endast hälften av
anordnarna erbjuder deltidsundervisning på kvällstid och att distansstudier
tillhandahålls endast av var tredje anordnare. En utvärdering Statskontoret
gjort visar att det är tämligen vanligt att personer som har arbete inte ges möjlighet att kombinera detta med sfi på deltid eller distans. Skolverket instämmer
i Statskontorets bedömning att kommunerna bör tillhandahålla flexibla undervisningsformer. Majoriteten av anordnarna har kontinuerlig antagning som i
drygt hälften av fallen sker löpande.
Knappt 30 procent av sfi-utbildningen bedrevs på entreprenad år 2008.
Skillnaden i andel upphandlad verksamhet mellan storstäder och övriga kommuner var avsevärd. Vid val av anordnare och lämplig studieväg eventuellt
kombinerad med arbete eller praktik är det av vikt att de studerande har tillgång till opartisk studie- och yrkesvägledning. Skolverket menar att den enskildes rätt till ett sådant stöd måste tillgodoses bättre och mer likvärdigt över
landet än vad fallet är idag.
I vissa regioner bedrivs svenska för invandrare genom att man sammanför
deltagare med liknande tidigare yrkesbakgrund. I syfte att öka kunskapen om
aktuell forskning kring språkutveckling med yrkesprofil och kommunernas sätt
att arbeta med yrkessvenska kommer Skolverket att utarbeta en översikt över
aktuell forskning rörande språkutveckling, med fokus på yrkessvenska/utvecklande av yrkesspråk och kartlägga hur detta arbete bedrivs. Studiens resultat
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kommer att ligga till grund för eventuella förslag till åtgärder Skolverket bör
initiera.
30 procent av de lärare som undervisar i svenskundervisning för invandrare
saknade en pedagogisk högskoleexamen läsåret 2008/09. För den upphandlade
sfi-verksamheten saknade 44 procent av lärarna sådan utbildning. Lärare verksamma hos en enskild anordnare som på entreprenad bedriver sfi omfattas inte
av de statliga utbildningssatsningarna Lärarlyftet eller Val.
Skolverket har tidigare påtalat att det är viktigt för kvalitet och bättre
måluppfyllelse att inrätta en reguljär sfi-lärarutbildning med ett tydligt vuxenpedagogiskt fokus. Utbildningen bör ge kunskaper i andraspråksinlärning och
förståelse för och kunskap om olika kulturer.
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16.	Skillnader i hur kommuner och fristående huvudmän utnyttjar statliga bidrag för ökad måluppfyllelse
Under perioden 1 oktober 2008 till 30 september 2009 har Skolverket betalat
ut cirka en miljard kronor i utvecklingsmedel176 till alla landets 290 kommuner samt till cirka 530 fristående skolhuvudmän. De tjugo kommuner som
har tilldelats störst belopp har tillsammans fått ta del av cirka 40 procent av
medlen, 363 miljoner kronor. Detta ska jämföras med de tjugo kommuner
som har fått minst, vilka tillsammans har tagit emot cirka 5,5 miljoner kronor
i bidrag, vilket motsvarar cirka 0,6 procent av utbetalade medel.
Det är de tre storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö, samt några
större städer som Uppsala och Linköping som har mottagit mest utvecklings
medel. De kommuner som har tagit emot minst utvecklingsmedel är huvud
sakligen glesbygdskommuner177 eller kommuner med färre än 12 500 invånare. Dessa skillnader kan till del förklaras av skillnader i antalet elever i
kommunen.
Under samma period har Skolverket betalat ut cirka 42 miljoner kronor till
cirka 530 fristående skolor inom samma satsningar.
Hur kommuner och fristående huvudmän utnyttjar statsbidragen skiljer sig
mellan olika statsbidrag. Bidraget till att stärka basfärdigheter utnyttjas av i
princip samtliga kommuner och förhållandevis många fristående huvudmän.
Detta är ett bidrag som inte ställer krav på någon ekonomisk medfinansiering
från huvudmannens sida och som är relativt öppet när det gäller användningsområde. När det gäller lärarfortbildningen inom Lärarlyftet är bilden en annan. 18 kommuner har exempelvis inte sökt statsbidrag för lärarfortbildningen
varken 2007, 2008 eller 2009.178 38 kommuner sökte inte statsbidrag för
lärarfortbildning våren 2009. Flera av dessa kommuner har inte heller tagit del

Med utvecklingsmedel menas bidrag till skolhuvudmän som har utbetalats under den aktuella perioden
inom följande regeringsuppdrag: lärarlyftet, statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med
basfärdigheterna läsa, skriva, räkna, utvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i matematikundervisningen,
jämställdhetsinsatser i skolan, bidrag till sommarskola, samverkan skola, polis, socialtjänst och BUP och
kvalitetshöjande insatser för studie- och yrkesvägledningen. Övriga statsbidrag som maxtaxa och bidrag
till utlandsskolor inkluderas inte eftersom de huvudsakligen är transfereringar.
177
Med glesbygdskommun menas en kommun med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre
än 20 000 invånare.
178
Kommuner som inte sökt statsbidrag för fortbildning av lärare var Berg, Burlöv, Dorotea, Gagnef, Hylte,
Härjedalen, Karlsborg, Laxå, Norberg, Orsa, Perstorp, Storfors, Torsås, Valdemarsvik, Åre, Årjäng,
Åtvidaberg och Överkalix. Se vidare om lärarfortbildningen inom Lärarlyftet i kapitel 17.
176
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Figur 16.1

Fördelade utvecklingsmedel 1 oktober 2008 till 1 september 2009

De tjugo kommuner som
mottagit högst belopp
De tjugo kommuner som
mottagit lägst belopp

av andra statliga utvecklingsmedel som fördelades under perioden 1 oktober
2008–30 september 2009. De fristående skolhuvudmännen har i mycket lägre
utsträckning än kommunala huvudmän tagit del av de statliga satsningarna.
Hur kan då skillnaderna i utnyttjandet av de statliga utvecklingsmedlen
förklaras? En förklaring är att statsbidragen till sin karaktär är olika. Vissa är
avsedda att nå alla huvudmän, medan andra t.ex. delar av jämställdhetssatsningen och stödet till matematikutveckling, bygger på att Skolverket ger stöd
till kommuner och andra huvudmän som anses bedriva ett framgångsrikt, eller
potentiellt framgångsrikt, arbete inom det specifika området. Skolverkets fördelning av medel har således gjorts på olika grunder och inte utifrån premissen
att alla sökande ska tilldelas medel utifrån befolkningsmängd, grad av måluppfyllelse, etc.
skolverkets lägesbedömning 2009
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En möjlig förklaring till att vissa kommuner eller fristående skolor väljer
att inte delta i satsningarna är organisationernas mottagarkapacitet. I mindre
kommuner är ofta den centrala administrationen liten, vilket kan påverka
deras möjlighet att söka bidrag från staten. Detsamma gäller för flera av de
fristående skolhuvudmännen. Ytterligare en förklaring, som har framkommit
i samtal med kommuner inom Lärarlyftet, är att en del kommuner väljer att
inte delta i statliga satsningar på grund av krav på medfinansiering. Skolverket har också fått signaler om att det på vissa håll finns en ”projektträngsel” i
skolorna. Det pågår flera nationella och lokala satsningar samtidigt och huvudmän och skolor måste därför prioritera deltagandet.
Skolverket kommer under 2010 att genomföra en fördjupad analys kring
varför vissa kommuner och fristående skolor väljer att inte delta i statliga
utvecklingsinsatser.
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17. Lärarkompetens och
kompetensutveckling
Skillnader mellan olika lärare och deras undervisning är den viktigaste påverkansfaktorn på elevernas resultat. De studier som redovisats kring betydelsen
av variationen mellan lärare visar att minst 10–15 procent av variationen i
elevernas resultat kan hänföras till skillnader mellan lärare. Forskning visar
vidare att lärares ämneskunskaper är nödvändiga men inte tillräckliga för att
utveckla de ämnesdidaktiska kunskaperna.179
I huvudslutsatsen från en kunskapsöversikt180 över vilka observerbara lärar
karakteristika som har samband med elevernas resultat lyfts tre kompetensdimensioner som betydelsefulla för framgångsrikt lärararbete. Den första dimensionen är ”relationskompetens” som tar sig form av en positiv social kompetens där läraren visar respekt, tolerans och intresse för eleverna. Lärare med
hög nivå i denna kompetensdimension kombinerar ledning av elevernas arbete
med elevaktiverande och elevmotiverande insatser. Studier181 har också visat att
det är betydelsefullt att lärarna skapar ett förtroendefullt samarbete med alla
föräldrar. Detta är inte minst viktigt för de barn till föräldrar som kan känna
rädsla och ängslan inför skolans krav och uppgifter. Skolverkets studie visade
att de skolor som lyckats få föräldrarnas tillit och där lärarna utvecklat ett förtroendefullt samarbete med föräldrar når bättre resultat i jämförelse med de
skolor där lärarna klagade på föräldrarna och hade ett bristtänkande. Den til�litsfulla relationen skapade ett förtroende som sedan spreds vidare till barnen.
Den andra dimensionen är ”regelledningskompetens” och avser förmågan
att etablera regler för klassens uppförande och arbete. Detta innebär att läraren
involverar eleverna i strukturering och val av aktiviteter. Det innebär också
att lektionerna startas enligt schema, och att huvuddelen av tiden används till
undervisning. Denna dimension innebär vidare en förmåga att fokusera klassens uppmärksamhet på de centrala delarna av innehållet, repetition av viktiga
principer, och snabb och relevant feedback.
Den tredje dimensionen är ”didaktikkompetens”. Detta innebär att läraren
har goda ämneskunskaper, på vilken grund undervisningen kan genomföras
på flexibla sätt, och anpassas efter elevernas behov. Denna dimension innebär
Skolverket (2009) Kunskapsöversikt – forskning och utvärdering som belyst olika faktorers betydelse för
elevernas resultat i svensk grundskola.
180
Resultaten från kunskapsöversikten presenteras i Skolverket (2009) Kunskapsöversikt – forskning och
utvärdering som belyst olika faktorers betydelse för elevernas resultat i svensk grundskola.
181
Myndigheten för skolutvecklings studier inom ramen för regeringsuppdraget om samarbete skola-
föräldrar och Skolverket (2005) Vad gör det för skillnad vad skolan gör?
179
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också att läraren ställer upp tydliga mål, såväl på längre som kortare sikt, och
planerar och genomför undervisningen så att undervisningstiden utnyttjas
maximalt.
Mot bakgrund av lärarkompetensen betydelse för elevernas resultat anser
Skolverket att det inte ska finnas några undantag från behörighetsreglerna för
lärare vid skolor med särskild pedagogisk inriktning.182

Kompetensutveckling
Internationell utblick

En OECD-studie av lärares utvecklingsvillkor i 23 länder183 visar att det fanns
en stor variation mellan länderna både i hur stor andel av lärarna som deltagit
i kompetensutveckling, hur stor omfattning den haft och vilken slags kompetensutveckling som lärarna deltagit i. Trots det att nästan 90 procent av alla
lärare i studien hade deltagit i strukturerad kompetensutveckling under de 18
månader som föregått studien hade, enligt skolledarna i studien, många skolor
brister i lärarkompetens. En knapp majoritet av lärarna hade önskat mer av
kompetensutveckling än vad de hade fått. De kände behov av mer kompe
tensutveckling i bland annat undervisning i heterogena elevgrupper, elev
beteende och IT-relaterad undervisning.
Två tredjedelar av lärarna erhöll kompetensutveckling utan egna kostnader.
På frågan om hinder för mer kompetensutveckling svarade många antingen
arbetsbörda eller brist på utbud av lämpliga kurser.
Lärarfortbildning inom Lärarlyftet

Syftet med Sveriges pågående kompetensutvecklingssatsning av lärare inom
Lärarlyftet som Skolverket har regeringens uppdrag att genomföra är att höja
behöriga och yrkesverksamma lärares kompetens för att därigenom öka elevers
måluppfyllelse. Fokus ska ligga på att stärka lärarens kompetens i både ämnes
teori och ämnesdidaktik. Målet är att 30 000 lärare ska delta i kompetens
utvecklingssatsningen som pågår 2007 till 2011 och som erbjuder
• 200 högskolekurser med både ämnesteori och didaktik
• möjlighet att välja reguljära kurser
Skolverket (2009) Yttrande över departementspromemorian Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet
och trygghet. Dnr 2009:549.
183
OECD (2009) Creating effective teaching and learning environments. Teaching and Learning International Survey (TALIS) Sverige deltog inte i studien. De deltagande länderna var Australien, Belgien (flamländska gemenskapen), Brasilien, Bulgarien, Danmark, Estland, Island, Irland, Italien, Litauen, Malaysia,
Malta, Mexiko, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydkorea, Turkiet, Ungern och
Österrike. I varje land gjordes ett slumpvis urval av ca 200 skolor. Vid varje skola deltog rektor och 20
slumpvis utvalda lärare i undersökningen.
182

skolverkets lägesbedömning 2009

187

• erfarenhetsutbyte med andra yrkesverksamma lärare
• minst 80 procent av lönen medan lärarna studerar
• möjlighet att läsa på distans
• kurser på kvarts-, halv- eller helfart
Kurser som vänder sig till lärare som undervisar i förskoleklass samt årskurserna 1–6 kan läsa mellan 10 och 30 högskolepoäng. Lärare som undervisar
från årskurs 7 och uppåt kan läsa mellan 20 och 45 högskolepoäng. Det är
möjligt att studera inom högskolans ordinarie kursutbud eller vid Skolverkets
upphandlade kurser.
Från den 15 november 2009 ska svenska lärare kunna kompetensutveckla
sig genom att läsa på högskolor i andra EU-länder. Som i de tidigare reglerna
för Lärarlyftet behåller läraren 80 procent av lönen under studietiden. Staten
står för 70 procent av kostnaden och kommunen för 30 procent.
2007 och 2008 hade sammanlagt 6 100 lärare deltagit i lärarfortbildningen
inom Lärarlyftet. Det motsvarar 4,4 procent av alla lärare med pedagogisk
högskoleexamen som tjänstgjorde hösten 2008 (5,0 procent av grundskollärar
na och 3,3 procent av gymnasielärarna). Efter våren 2009 hade 7 762 lärare
deltagit, 5,6 procent av landets behöriga lärare.
242 kommuner, 5 gymnasieförbund och 69 fristående och övriga huvudmän hade rekvirerat statsbidrag för våren 2009, totalt för 4 700 lärare. De
kommunala huvudmännen har rekvirerat 30 procent av sina ramar medan de
fristående har rekvirerat 6 procent.
Den regionala spridningen är stor. Uppsala län har högst utnyttjandegrad av
statsbidraget och Norrbottens och Jämtlands län har lägst. Cirka 90 procent
av alla kommuner deltar, men i olika grad. En del ser svårigheter att delta och
andra önskar fler poäng än sin tilldelade ram. 18 kommuner184 hade inte sökt
statsbidrag varken 2007, 2008 eller 2009 för kompetensutveckling av lärare.
38 kommuner sökte inte statsbidrag för lärarfortbildning våren 2009. 48
kommuner har utnyttjat i stort sett hela sin tilldelade ram.
När det gäller de upphandlade kurserna har de mest efterfrågade ämnesområdena under den här perioden varit kurser med inriktning mot specialpedagogik, matematik, läs-, skriv- och språkutveckling samt svenska och svenska som
andraspråk. Kurser för yrkeslärare och modersmålslärare har få sökande. En
förklaring är att dessa yrkesgrupper har fler lärare utan behörighet och att de
därmed inte har möjlighet att delta i kompetensutvecklingen. Kurser i teknik

184

Kommuner som inte sökt statsbidrag för fortbildning av lärare var Berg, Burlöv, Dorotea, Gagnef, Hylte,
Härjedalen, Karlsborg, Laxå, Norberg, Orsa, Perstorp, Storfors, Torsås, Valdemarsvik, Åre, Årjäng,
Åtvidaberg och Överkalix.
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är ett angeläget område med få sökande, men med betydligt fler sökande till
hösten 2009 än tidigare.
Av deltagarna i lärarfortbildningen inom Lärarlyftet är grundskollärare
och kvinnor överrepresenterade. Två tredjedelar av de deltagande lärarna arbetar i grundskolan och 15 procent arbetar på gymnasiet. Detta är delvis en
konsekvens av att kvinnor i mycket större utsträckning än män arbetar i de
lägre skolåren och att tidigarelärare får läsa färre högskolepoäng per person än
senarelärare inom ramen för satsningen.
Skolverkets enkätundersökningar visar att 75 procent av lärarna som deltagit i lärarfortbildningen inom Lärarlyftet tycker att de fått ökade ämneskunskaper. 65 procent tycker att de fått ökad ämnesdidaktisk kompetens. 86 procent av lärarna uppger att de har eller kommer att förändra sin undervisning
och 84 procent sitt sätt att lära ut.
Skolverket har, mot bakgrund av Högskoleverkets bedömning, antagit att
intresset för och kunskapen om satsningen kommer att öka med tiden, vilket
skulle tala för ett högre utnyttjande 2009 än 2008. Den ekonomiska krisen
tycks dock verka i motsatt riktning eftersom det krävs medfinansiering av huvudmännen för att de ska kunna delta i satsningen. Många kommuner, särskilt
små kommuner med pressad ekonomi, ser villkoret med ekonomisk egeninsats
som ett hinder för att delta. De mindre kommunerna har heller inte så många
lärare att laborera med för att finna lösningar, och kan av den anledningen se
det som omöjligt att delta i kompetensutvecklingssatsningen.
Bedömningar från Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksorganisation och Skolverkets kommunala referensgrupp indikerar att ekonomiska åtstramningar i kommunerna kommer att få genomslag för kompetensutvecklingen inom Lärarlyftet 2010, samtidigt som flera skissade på möjlig
heten att utnyttja satsningen för att ”övervintra” och kunna behålla lärarna tills
ekonomin blir stabilare.
Förskolelyftet

Under åren 2009–2011 gör regeringen även en satsning för att ge förskollärare,
barnskötare med flera inom förskolan möjlighet till kompetensurveckling.
Under tre år kommer cirka 13 500 personer som arbetar i förskolan att få ta
del av kompetensutvecklingssatsningen. Förskollärare ska erbjudas kompetensutveckling om 15 högskolepoäng. Kompetensutvecklingen för personer med
pedagogiskt ledningsansvar ska innehålla möjlighet till studier om 30 hög
skolepoäng.
Även barnskötare ska erbjudas kompetensutveckling under 5 veckor på
olika nivåer, till exempel inom ramen för yrkeshögskolan, på folkhögskola eller
inom kommunal vuxenutbildning på påbyggnadsnivå. Det är huvudmannen
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som ska göra en behovsbedömning och ett urval av dem som ansöker om en
plats i Förskolelyftet.

Resultat från kvalitetsgranskning
av lärarbehörighet
Tolkningsproblem

En kvalitetsgranskning genomförd 2009 av lärarbehörighet185 visar att kunskapen är god om att skollagen kräver att lärare för undervisningen ska användas
som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva.
Men uttrycket i huvudsak upplevs av skolhuvudmän och rektorer svårt att
tolka och tillämpa. Skolhuvudmän och rektorer har också svårigheter med att
tolka för vilka ämnen och årskurser en genomgången lärarutbildning ger lärare
utbildning. Granskningen visar att intervjuade lärare ibland själva är osäkra på
i vilken mån de har utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver.186
Vissa kommuner har svårt att rekrytera lärare

Granskningen visar att de granskade kommunerna och skolorna i norra Sverige
har problem med att kunna rekrytera utbildade lärare på grund av stora geografiska avstånd och på grund av att orter och skolor är små. Även mindre
kommuner som ligger i närheten av större kommuner som betraktas som mera
attraktiva som arbetsgivare hade rekryteringsproblem. Enligt Högskoleverket187
kan balanserna mellan tillgång och efterfrågan på utbildad personal också skilja
mellan regionerna och mellan högskoleorter och orter utan högskola. På fristående skolor finns i vissa fall en osäkerhet om hur många elever som kommer
att söka sig till skolan, vilket upplevs försvåra en långsiktig planering.
Lärarkategorier som är svåra att rekrytera oavsett skolornas geografiska läge
är utbildade lärare i spanska, modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk samt lärare i praktisk-estetiska ämnen. Varannan lärare i spanska i de
granskade skolorna är obehörig. Varannan lärare i svenska som andraspråk i
tidigare årskurser och var tredje i senare årskurser saknar ämnesutbildning.
Kvalitetsgranskningen visade att flera skolor önskade förbättra den specialpedagogiska kompetensen hos personalen.

Skolinspektionen (2009) Lärares behörighet och användning efter utbildning. Kvalitetsgranskning
Rapport 2009:2.
186
Statskontoret (2007) Lärares utbildning och undervisning i skolan. Kartläggning och analys. I rapporten
presenteras resultatet av en kartläggning av hur lärarnas utbildning ser ut i förhållande till deras under
visning och en analys av orsakerna till att bild som presenteras i kartläggningen ser ut som den gör.
187
Högskoleverket (2009) Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden. Rapport 2009:5.
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Lärarkompetens vid minskande elevantal

Granskningen visar att kunskapen på huvudmannanivå om hur lärare används
utifrån sin utbildning generellt är svag. Vissa kommuner har mer aktivt börjat kartlägga lärarnas utbildning för att bättre möta kompetensbehov medan
andra kommuner prioriterar att kunna behålla heltidstjänster och att kunna
behålla lärare med lång anställningstid i kommunen framför överväganden
kring vilken utbildning lärarna har.
Många rektorer framhöll att de måste kunna skapa rimliga tjänster för
personalen, heltidstjänster och tjänster som innebär att lärare får undervisa i så
få klasser som möjligt.
Förändringar i elevantal kan göra att lärare över tid behöver användas på
ett annat sätt än vad som var aktuellt vid anställningstillfället. Kompetensutveckling av lärare är ett sätt att trygga relevant lärarkompetens vid variationer
i elevantal. Kvalitetsgranskningen visade dock att det finns skillnader när det
gäller lärarnas möjligheter till kompetensutveckling på högskolenivå. Skillnaderna mellan i vilken omfattning kompetensutveckling på högskolenivå erbjuds förklaras i intervjuerna bland annat med faktorer som kommunens och
skolans geografiska läge och storlek. På några håll upplevdes det som mycket
svårt på grund av skolhuvudmannens ekonomiska situation att låta personalen
delta i högskolekurser. Ett skäl är också att kompetensutvecklingen innebär ett
ekonomiskt avbräck för den enskilde. I flera kommuner och fristående skolor
har vidtagna kompetensutvecklingsinsatser i alltför begränsad omfattning baserats på uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.
Målkonflikter

Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att även om det finns en medvetenhet om skollagens krav på lärarkompetens är det många andra faktorer än
lärarnas utbildning som styr lärarnas tjänstgöring i klasser och grupper. Det
kan t.ex. handla om att kommunens politiker värnar om att behålla mycket
små skolor. I vissa skolor samutnyttjar flera skolor lärare i olika ämnen, antingen genom att lärare ambulerar eller genom att elever bussas till andra skolor
för undervisning i vissa ämnen. Det finns också exempel på samutnyttjande av
lärare mellan kommunala och fristående skolor. Ett problem med ambulerande
lärare är att de inte blir delaktiga i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Enligt rektorer i Statskontorets studie år 2007188 behöver en grundskola
med elever i årskurs 1–9 ha 300–400 elever för att skolan ska kunna erbjuda
heltidstjänster till lärare med rätt ämneskompetens. Många skolor har betydligt färre elever.
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Statskontoret (2007) Lärares utbildning och undervisning i skolan. Karläggning och analys.
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I granskningen lyfte många rektorer fram att det vid sidan om lärarens
ämneskompetens även är viktigt att eleverna inte behöver möta och knyta
an till alltför många vuxna. Oavsett vilken utbildning lärarna har och oavsett
skolans storlek används därför fortfarande ofta ett klasslärarsystem vid tjänstefördelning på skolor med elever i årskurserna 1–6. Från och med årskurserna
6 eller 7 görs tjänstefördelningen mer utifrån lärarnas ämneskompetens. Skolinspektionen konstaterar att det på många håll finns ett upplevt motsatsförhållande mellan att å ena sidan låta elever möta flera lärare och å andra sidan få
eleverna att känna sig trygga i skolan. Några av de granskade skolorna med
elever i de tidigare årskurserna har som en konsekvens av påpekanden vid utbildningsinspektion och mot bakgrund av ett ökat fokus på kunskapsbedömningar sett över lärarkompetensen och strävar efter att i högre grad låta lärares
ämnesutbildning vara en utgångspunkt vid tjänstefördelningen.
Bristande likvärdighet

Ett exempel på bristande likvärdighet är att det i årskurserna 4–6 på flera undersökta skolor finns elevgrupper som undervisas av lärare helt utan högskoleutbildning i engelska medan andra elevgrupper på samma skola undervisas av
lärare med upp till 80 högskolepoäng i ämnet. Skolinspektionen konstaterar
att engelska framstår som ett ämne där tjänstefördelningen av lärare ofta är
oreflekterad och elevernas tillgång till lärare med utbildning i ämnet ibland
förefaller slumpartad. Elever erbjuds inte en likvärdig utbildning ens om de går
på samma skola. Granskningen visar att det även på skolor med äldre elever
finns en risk för att elever inte garanteras en likvärdig utbildning. På de granskade skolorna fanns stora variationer mellan lärarnas ämnesutbildning i mate
matik och lärare i årskurserna 7–9 saknade ofta utbildning i ett eller flera av
ämnena i den samhällsorienterande respektive naturorienterande ämnesgruppen som de undervisar i.

Några fakta om lärarkompetensen
Andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning i grundskolan har minskat
sedan början av 1990-talet då den var 94 procent. Sedan 1997 har minskningen varit dramatisk. Sedan den lägsta noteringen har andelen ökat något och
ligger enligt de senaste uppgifterna från hösten 2008 på 85 procent.
Vad gäller andelen lärare med pedagogisk utbildning är variationen stor
mellan kommunerna. För 80 procent av kommunerna ligger andelen pedagogiskt utbildade lärare mellan 72 och 90 procent. Förortskommuner runt
Stockholm har en stor andel lärare som saknar pedagogisk högskoleutbildning.
Det är vanligare att yngre lärare saknar pedagogisk högskoleutbildning än
äldre lärare. Och det är betydligt vanligare att lärare i fristående skolor saknar
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pedagogisk högskoleutbildning än lärare i skolor med kommunal huvudman.
Skillnaderna minskar dock, på grund av att andelen lärare utan pedagogisk
högskoleutbildning ökar i de kommunala skolorna. Män är kraftigt över
representerade i gruppen lärare utan pedagogisk högskoleutbildning.
Internationellt har det visat sig att mindre kompetenta lärare tenderar att i
högre grad undervisa lågpresterande elever.189
Huvuddelen av lärarna utan pedagogisk högskoleutbildning har anställts
efter att skolan kommunaliserades vid 1990-talets början, då de tidigare
mycket detaljerade behörighetsbestämmelserna ersattes med mer allmänna
bestämmelser, och då också tillgången på lärare med pedagogisk högskole
utbildning inte motsvarat behoven.
I en studie har förändringen över tid i resultat på begåvningstest och gymnasiebetyg bland nyblivna ämneslärare på grundskolans högstadium i åldern
25–30 år under de senaste decennierna kartlagts.190 Studien visar att gymnasiebetygen för de som väljer att bli högstadielärare har försämrats. För begåvningstesten presenteras resultat för perioden 1980–2006 på en 100-gradig
percentilskala. För de män som ingick i studien noteras en uppgång från ett
medelvärde vid 66 vid 1980-talets början med cirka 6 steg vid 1990-talets början. Därefter har det skett en kraftig nedgång med cirka 20 steg till år 2006.
Även för gymnasiebetygen fanns samma mönster av nedgång. De manliga
lärarna hade även sämre kognitiv förmåga och ledarskapsförmåga utifrån data
från värnpliktsregistret. Studien konstaterar att nedgången har olika konsekvenser för olika elever. Nedgången i kognitiv förmåga har enligt studien nega
tivt påverkat starka elevers resultat på de nationella proven i årskurs 9. Svaga
elever och elever med utländsk bakgrund förefaller enligt studien ha drabbats
av nedgången i ledarskapsförmåga.
Av samtliga gymnasielärare har 74 procent en pedagogisk högskoleexamen,
vilket är samma andel som läsåret 2006/07. 81 procent av de tillsvidareanställda lärarna har en pedagogisk högskoleexamen. Kommunala gymnasieskolor
har högre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen (78 procent) än fristående skolor (55 procent). Andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning i
fristående skolor har ökat något.
Variationen i utbildningsbakgrund är stor mellan olika lärarbefattningar.
Mer än 85 procent av speciallärarna/specialpedagogerna, lärarna i barn- och
ungdomsämnen samt lärarna i svenska och SO-ämnen har en pedagogisk
högskoleexamen. Medan mindre än 50 procent av lärarna i media, ADB/data-

Skolverket (2009) Kunskapsöversikt – forskning och utvärdering som belyst olika faktorers betydelse för
elevernas resultat i svensk grundskola.
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IFAU (2008) Hur lärares förmågor påverkar elevers studieresultat. Rapport 2008:25.
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kunskap, fordonstekniska ämnen och drift-/underhållstekniska ämnen har en
pedagogisk högskoleexamen.
Norrbotten, Västerbotten och Skåne län har högst andel lärare med pedagogisk högskoleexamen medan Jämtland, Gävleborg och Jönköping har lägst
andel.
Lärartätheten i gymnasieskolan varierar mellan kommunerna men är i drygt
åtta av tio kommuner minst 8 lärare per 100 elever. Andelen utlandsfödda
lärare har ökat till 10 procent av gymnasielärarkåren. Drygt 60 procent av de
utlandsfödda gymnasielärarna har pedagogisk högskoleutbildning.
Av de totalt 1 000 studie- och yrkesvägledare som tjänstgör i gymnasieskolan har 74 procent studie- och yrkesvägledning, en liten nedgång jämfört med
föregående år. I kommunala gymnasieskolor är det i genomsnitt 900 elever
per studie- och yrkesvägledare och i kommunala skolor är det 400 elever per
studie- och yrkesvägledare.
Av samtliga lärare i skola och vuxenutbildning har 82 procent pedagogisk
högskoleexamen. Gymnasieskolan och SFI har förutom kompletterande
utbildningar den lägsta andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen.
I fristående särskolor har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen
minskat till strax under 45 procent. I kommunala särskolor ligger den stabilt
på knappt 90 procent.
Tabell 17.1	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen och lärartäthet hösten 2008.
Andel med pedagogisk examen,
kommunal
verksamhet

Andel med peda
gogisk examen,
fristående/enskild
verksamhet

Lärartäthet,
kommunal
verksamhet

Lärartäthet,
fristående/
enskild
verksamhet

Förskola

54,7

42,5

5,21)

5,4

Fritidshem

58,7

34,8

20,22)

24,4

Förskoleklass

84,5

68,6

6,53)

7,6

Grundskola

87,1

68,4

8,5

7,7
36,0

Specialskola

81,0

Obligatorisk särskola

89,6

44,8

26,6

Gymnasieskola

78,1

54,6

8,4

7,1

Gymnasiesärskola

79,8

22,6

13,6

Komvux

79,3

4,0

Särvux

88,2

SFI

74,3

1)
2)
3)

5,2
56,0

Antal barn per årsarbetare.
Antal barn per årsarbetare.
Personal per 100 barn/elever. Motsvarande för resten av verksamhetsformerna i tabellen.
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18. IT i skolan
Både förskolan och grundskolan har till uppgift att integrera arbete med
medier. Redan förskolan har, enligt läroplanen, ett uppdrag att arbeta med
multimedia och informationsteknik. Och i läroplanen för grundskolan anges
att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har kunskaper om medier och deras roll. Sverige har undertecknat Europaparlamentets och Europeiska rådets rekommendationer om åtta nyckelkompetenser av
vilka en är digital kompetens. OECD191 påpekar vikten av att minska digitala
klyftor, som man menar är ett reellt hot och ett ansvar för samhället.
Under de senaste åren har en mängd statliga insatser genomförts för att stimulera huvudmän och skolor att utveckla skolan till en digital lärmiljö och att
utveckla elevers digitala kompetens. I en av kompetensutvecklingsinsatserna,
PIM, med fokus på praktisk IKT och mediekunskap deltog 111 kommuner
med 70 000 pedagoger och skolledare våren 2009. Erfarenheter från tidigare
satsningar visar att kompetensutveckling måste vara tydligt förankrad i den
pedagogiska vardagen och ingå som delar i en lokal strategi för utveckling.
PIM-satsningen bygger på dessa erfarenheter.

Tillgång till IT
Två tredjedelar av lärarna i grundskolan saknar egen dator

Sverige är ett IT- och internetmoget land. Idag har var tredje treåring och
varannan femåring börjat använda Internet och när barnen börjar skolan är i
princip alla Internetanvändare. Graden av användning varierar men åtminstone ett par gånger i veckan är de flesta skolbarn i de yngre åren uppkopplade. Ungdomars IT-användning är i hög grad en aktivitet som pågår utanför
skolan. Svenska grundskoleelever använder Internet i genomsnitt 14 timmar
per vecka. Av dessa sker en timme IT-användning i skolan. I gymnasiet ökar
användningen av IT i skolan till 5 timmar per vecka.
I princip alla landets förskolor och skolor har tillgång till IT och Internet.
Men många förskollärare och lärare saknar egen arbetsdator och får dela dator med kollegor. I grundskolan har en knapp tredjedel av lärarna egen dator
och i förskolan är andelen ännu lägre. I gymnasieskolan har närmare åtta av
tio egen dator. Lärare i fristående skolor har i högre grad tillgång till egen
dator än lärare i kommunala skolor. I fristående skolor är utrustningen nyare
än i kommunala, liksom i gymnasieskolan jämfört med grundskolan. Men i
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k ommunala skolor är tillgången till pedagogiska program större än i fristående
skolor. Internet finns på alla skolor.
Även elevernas tillgång till datorer varierar med skolform och huvudman.
I kommunala grundskolor går det sex elever per dator och i fristående grundskolor 4,5. I kommunala gymnasieskolor går det 2,5 elever per dator och i
fristående gymnasieskolor 1,6. Skillnaderna i elevers och lärares tillgång till
datorer är också stora mellan skolor oavsett huvudman. Det är en stor spridning från skolor där man genomfört s.k. en-till-en-satsningar till andra där det
bara finns tillgång till ett begränsat antal relativt gamla datorer för elevernas
bruk. Över tid har datortätheten i skolan ökat sedan 2001 men inte i någon
större omfattning.192 2001 delade 8,4 elever i den kommunala grundskolan på
en dator193 att jämföra med dagen sex elever. Lärares tillgång till datorer är i
princip oförändrad.
En förhållandevis stor andel av datorerna är äldre än tre år och skolorna
skattar sina investeringsbehov som höga. Många lärare uppger att de begränsas
av brister i skolans utrustning, framför allt i kommunala grundskolor.
Ungefär hälften av lärarna i grund- och gymnasieskolan använder IT på
lektionstid någon gång varje vecka. Andelen lärare som använder IT på lektionerna i hög grad är låg. I grund- och gymnasieskolan använder en fjärdedel av
lärarna IT varje dag, i vuxenutbildningen är andelen markant högre, fyra av tio
lärare. Ytterligare en tredjedel av lärarna använder IT varje vecka, resten endast
i liten eller ingen omfattning. Och mellan åtta och nio av tio lärare använder
IT varje dag utanför lektionerna för att planera, söka material och förbereda.
Lärare i Fristående skolor använder IT mer frekvent både under och utanför
lektionstid. Skillnaderna i IT-användning är således betydande och relaterade
till den enskilda lärarens kompetens och attityd till IT som pedagogiskt verktyg. En betydelsefull orsak till skillnaderna är förekomsten av uttalade strategier för IT-användning på skolnivå.
Skolor använder IT framför allt för att dokumentera resultat, närvaro
hantering och kontakt med vårdnadshavare. Flertalet förskolor och skolor har
en webbplats, från sju av tio förskolor till nästan samtliga gymnasieskolor.
Mellan 50 och 70 procent av lärarna upplever att IT är ett betydelsefullt
pedagogiskt verktyg i undervisningen, något fler än de som använder IT i
klassrummet. Omkring 40 procent av lärarna i grund- och gymnasieskolan
uppger att IT ökar elevernas motivation och stimulerar inlärning och en lika
stor andel av lärarna menar att IT ökar möjligheterna att anpassa undervisningen efter elevers specifika behov.

Skolverket (2009) Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i
förskola, skola och vuxenutbildning. Dnr 75-2007:3775.
193
Skolverket (2001) Skolans datorer.
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Förskollärare väljer medvetet bort datorer till förmån för utevistelse och
a nnan verksamhet. Förskolepersonal skattar samtidigt sina behov av kompetensutveckling inom pedagogisk IT-användning högst av lärarkategorierna.
Många lärare saknar utbildning i källkritik

Fyra av tio kommunala och sex av tio fristående grundskolor undervisar eleverna i digital källkritik I gymnasieskolan är siffran mellan sju och åtta skolor
av tio. De allra flesta gymnasieskolor har ett bibliotek där det bedrivs under
visning i informationssökning och källkritik. Mer än två tredjedelar av landets
pedagoger har ingen utbildning i källkritik.

Effekter av IT i skolan
IT upplevs ha positiva effekter

De flesta studier som genomförts pekar på positiva effekter av IT.194 De upplevda effekterna av IT är positiva hos samtliga studerade grupper; elever, lärare
och skolledare. Lärare och elever uppger att IT ökar motivationen hos eleverna, ger ökade möjligheter till individanpassning och bidrar till att utveckla lärares arbete i klassrummet. En viktig generell slutsats är att det är av avgörande
betydelse för vilka effekterna blir hur IT-verktyget används. Lärarens förmåga,
intresse och tillgång till utrustning är den mest betydande framgångsfaktorn
för positiv resultatutveckling.
Samtidigt kan det konstateras att det ännu så länge finns relativt lite kunskap om vad som sker när elever arbetar med digitala verktyg. Traditionellt har
nya medier som införts i utbildningssammanhang omgetts av antingen misstänksamhet eller löften om att de kommer att revolutionera undervisningen.
Föreställningen om förbättrat lärande i förhållande till digital teknologi är
stark, trots att detta inte kunnat bevisas. I stället pekar mycket av den tidigare
forskningen på att lärandeaktiviteten där digitala verktyg används leder till
såväl nya möjligheter som andra problem, förändrade pedagogiska situationer,
nya relationer mellan elever och innehållet de ska utveckla kunskap om samt
nya didaktiska situationer för lärare.
En viktig fråga är på vilka sätt tekniken kan bidra till att eleverna lär sig
ett innehåll. I dag finns få forskningsrapporter eller andra studier som belyser
IT-användning i skolan. Även större utvärderingar är få. Det finns behov av
ytterligare studier, vilket på sikt skulle öka möjligheterna att göra kvalificerade
bedömningar och ställningstaganden avseende skolors IT-användning.
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Myndigheten för skolutveckling (2007) Effektivt användande av IT i skolan. Analys av aktuell forskning.
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Internationell utblick
Svenska skolor är i ett internationellt perspektiv förhållandevis väl rustade
med datorer.195 Bland EU-s länder placerar sig Sverige på femte plats avseende
såväl tillgång till dator och användning i klassrummet. Användandet av Internet är lågt i svenska skolor, särskilt om man jämför med Australien och Nya
Zeeland.196 Svenska lärare uppvisar väsentligt mer negativa attityder både till
IT som verktyg och till vilka hinder och möjligheter som föreligger jämfört
med andra länder.
En skillnad mellan svenska lärare och lärare i Danmark, Norge och Stor
britannien är att de senare arbetar med IT utifrån en nationell strategi som
pekar ut nytta och mål med insatserna. Danmark och Norge som har haft en
tydlig IT-politik över tid har också den mest motiverade lärargruppen.

Skolverket (2009) Redovisning av uppdraget att bedöma verksamheters och huvudmäns utvecklingsbehov
avseende IKT-användningen inom förskola, skola och vuxenutbildning samt ge förslag på insatser. Dnr
84-2008:3780.
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Fakta om förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg, skola och
vuxenutbildning197
Fakta om förskoleverksamhet

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

2003

2007

2008

385 400
91,3
8,7

442 500
94,2
5,8

455 400
95,0
5,0

82,4
75,1
7,2

85,4
80,4
5

85,6
81,3
4,3

16,1

17,2

18,0

65 500

80 400

82 100

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

51,8
45,7
2,8

54,1
42,3
3,6

54,7
42,5
3,1

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

95,2
90,1
70,8

95
88,9
70,7

95,2
89,5
71,5

5,4
5,5
5,2

5,2
5,2
4,9

5,3
5,4
4,8

38 569
35 253
3 316

48 864
46 168
2 696

50 713
48 217
2 496

103 700
77 800

116 400
91 300

116 600
94 600

Antal avdelningar

551

455

476

Antal personal, årsarbetare, totalt

475

481

508

Andel personal med ped. högskoleutbildning, %1

77,7

78,4

77,7

Total kostnad i miljoner kr (i 2008 års prisnivå)

312

283

290

Antal personal i förskola1

Antal barn per årsarbetare
i förskola
i förskola, enskild verksamhet
i familjedaghem2,3
Total kostnad i miljoner kr (i 2008 års prisnivå)
varav förskola
varav familjedaghem2
Snittkostnad per barn i kronor (i 2008 års prisnivå)
i kommunal förskola
i kommunalt familjedaghem2
Öppen förskola

1
2
3

Beräknat på heltidstjänster.
Avser all familjedaghemsverksamhet för barn 1–12 år.
Avser antal barn per dagbarnvårdare.

197

För ingående statistik om utvecklingen se Skolverkets publikation Beskrivande data 2009.
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Fakta om skolbarnsomsorg

Antal inskrivna barn, 6–12 år
varav i fritidshem, %
varav i familjedaghem, %

2003

2007

2008

347 200

336 100

347 400

98,2
1,8

99,3
0,7

99,4
0,6

Andel inskrivna, 6–9 år, %

75,4

79,6

80,3

varav i fritidshem, %
varav i familjedaghem, %

74,1
1,3

79,1
0,5

79,8
0,4

Andel inskrivna, 10–12 år, %

10,3

12,1

13,2

varav i fritidshem, %
varav i familjedaghem, %

10
0,3

12
0,1

13,1
0,1

18 800

17 200

16 900

92,7
7,3

92,3
7,7

92,4
7,6

7 700

5 700

5 100

92
8

85,8
14,2

84,4
15,6

Antal anställda i fritidshem, heltidstjänster
andel i kommunal regi, %
andel i enskild verks, %
Antal dagbarnvårdare i familjedaghem, heltidstjänster1
andel i kommunal regi, %
andel i enskild verks, %
Andel personal med pedagogisk högskoleexamen i
fritidshem, %2
i kommunal regi, %
i enskild verksamhet, %

56,2

57,9

56,8

58
33,1

59,9
34,1

58,7
34,8

Antal barn per årsarbetare i fritidshem

18,2

19,5

20,5

5,2

4,9

4,8

14 484
11 168
3 316

13 985
11 289
2 696

13 828
11 332
2 496

33 000
77 800

34 300
91 300

33 600
94 600

74
581
174

69
605
186

72
580
184

Antal barn per dagbarnvårdare i familjedaghem1
Total kostnad i miljoner kr (i 2008 års prisnivå)
varav i fritidshem
varav i familjedaghem1
Snittkostnad per barn i kronor (2008 års prisnivå)
i kommunalt fritidshem
i kommunalt familjedaghem
Öppen fritidsverksamhet
Antal kommuner med öppen fritidsverksamhet
Antal enheter
Total kostnad i miljoner kr (i 2008 års prisnivå)
1
2

Avser all familjedaghemsverksamhet för barn 1–12 år.
Beräknat på heltidstjänster.
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Fakta om förskoleklassen

Antal barn totalt
andel i kommunala skolor, %
andel i skolor med annan huvudman än kommunal, %1
Andel av sexåringarna i förskoleklass, %
andel i kommunala skolor, %
andel i skolor med annan huvudman än kommunal, %1
Andel personal med ped. högskoleexamen, %2
i kommunala skolor, %2
i skolor med annan huvudman än kommunal, %1,2
Antal personal (heltidstjänster) per 100 barn

2003/04

2007/08

2008/09

89 500

93 400

97 600

93,1
6,7

92,1
7,9

91,7
8,3

94,3

96

95,1

88,1
6,1

88,8
7,2

87,7
7,3

82,9

82,3

83,0

84,6
62,5

84,3
62,8

84,5
68,6

7,8

6,9

6,5

i kommunala skolor
i skolor med annan huvudman än kommunal2

7,8
8,6

6,8
8,0

6,4
7,6

Total kostnad i miljoner kr (i 2008 års prisnivå)

4 256

4 557

4 548

i kommunala skolor
i skolor med annan huvudman än kommunal3

3 974
270

4 176
381

4 148
401

46 805
51 129
62 695

49 048
56 912
80 505

47 400
56 800
89 200

Snittkostnad per barn i kronor (i 2008 års prisnivå)
i kommunala skolor
i fristående skolor
i internationella skolor

Med annan huvudman än kommunal avses fristående skolor och internationella skolor.
Beräknat på heltidstjänster.
Exklusive det kommunala bidraget till enskild verksamhet.
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kalenderåren 2003, 2007 respektive 2008.
1
2
3
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Fakta om grundskolan
2003/04

2007/08

2008/09

1 046 400
93,6
6,4

935 900
90,8
9,2

906 200
90,1
9,9

5 040
88,7
11,2

4 830
86,7
13,2

4 800
85,7
14,2

83 800
93,9
5,8

77 900
91,5
8,4

76 300
90,9
9,0

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

81,5
82,6
64,6

84,9
86,6
66,9

85,4
87,1
68,4

Antal lärare (heltidstjänster) per 100 elever
i kommunala skolor
i fristående skolor1

8,0
8,0
7,5

8,3
8,4
7,6

8,4
8,5
7,7

Total kostnad i miljoner kr (i 2008 års prisnivå)

76 205

77 914

77 902

Snittkostnad per elev i kronor (i 2008 års prisnivå)3
i kommunala skolor, kr4
i fristående skolor, kr4,5

70 045
69 937
71 666

79 367
79 677
76 159

80 900
81 300
77 000

Antal elever totalt
andel i kommunala skolor, %
andel i fristående skolor, %1
Antal grundskolor totalt
andel kommunala skolor
andel fristående skolor1
Antal lärare, heltidstjänster, totalt
andel i kommunala skolor, %
andel i fristående skolor, %1

Avser fristående skolor, internationella skolor samt riksinternatskolor.
Beräknat på heltidstjänster.
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 2003, 2007 respektive 2008.
1
2
3

skolverkets lägesbedömning 2009

203

Fakta om obligatorisk särskola
2003/04

2007/08

2008/09

14 900
71,5
28,5
96,7
3,2
16,8
8,0

13 900
70,6
29,4
96,2
3,7
15,4
7,8

13 300
68,9
31,1
95,9
4,2
13,8
10,6

3 200
95,8
4,0

3 000
95,4
4,4

3 100
94,5
5,4

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

86,7
87,8
61,6

87,4
89,2
49,8

87,1
89,6
44,8

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

25,8
25,5
34,0

25,9
25,6
31

27
26,6
36

Antal elever totalt
andel i grundsärskolan, %
andel i träningsskolan, %
andel i kommunala skolor, %
andel i fristående skolor, %
andel integrerade i grundskola, %
andel bosatta i annan kommun, %
Antal lärare, totalt1
andel i kommunala skolor, %
andel i fristående skolor, %

Total kostnad i miljoner kr (i 2008 års prisnivå)2
Snittkostnad per elev i kronor (i 2008 års prisnivå)3

3 750

4 199

4 174

265 587

314 776

320 100

Beräknat på heltidstjänster.
Kostnaderna är inklusive kostnader för skolskjuts.
Kostnaden per elev är exklusive kostnaden för skolskjuts, i snittkostnaden per elev ingår inte integrerade elever.
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kommunernas kostnader kalenderåren 2003, 2007respektive 2008.
1
2
3

Fakta om sameskola
Antal skolkommuner

Antal rektorsområden

Antal
skolor

Antal
elever

Antal elever
per kommun

Antal elever
per skola

2003/04

4

6

6

143

36

24

2004/05

4

6

6

148

37

25

2005/06

4

6

6

138

35

23

2006/07

4

6

6

132

33

22

2007/08

4

6

6

150

38

25

2008/09

4

5

5

139

35

28

Läsår
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Fakta om gymnasieskolan

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

2003/04

2007/08

2008/09

333 900
88,4
1,3
10,3

390 100
81,5
1,1
17,4

396 300
79,4
1,0
19,5

44,6

40,3

39,9

Antal elever på NV/SP/TE

148 800

157 300

157 900

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

27 300
89,4
1,7
8,9

31 600
84,1
1,4
14,4

32 300
81,6
1,4
16,9

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

76,5
79,2
66,7
51,6

74,1
77,8
63,9
53,4

73,9
78,1
64,1
54,6

Antal lärare (heltidstjänster) per 100 elever
i kommunala skolor
i landstingsskolor
i fristående skolor1

8,2
8,3
10,9
7,1

8,1
8,4
10,7
6,7

8,1
8,4
11,1
7,1

29 117

35 099

36 089

85 503
84 530
146 360
86 475

91 991
88 473
138 969
86 300

92 400
89 600
140 200
84 000

Total kostnad i miljoner kr (i 2008 års prisnivå)3
Snittkostnad per elev i kronor (i 2008 års prisnivå)4
i kommunala skolor, kr5
i landstingsskolor, kr5
i fristående skolor, kr5,6

Beräknat på heltidstjänster.
I totalkostnaden ingår 174 738 tkr som avser nystartade fristående gymnasieskolor, d.v.s. skolor som har startat sin
verksamhet någon gång under 2007. I totalkostnaden ingår även statsbidrag till riksgymnasiet för döva och hörselskadade i
Örebro 107 825 tkr.
4
Inklusive kostnader för skolskjuts, exklusive nystartade och nedlagda fristående gymnasieskolor.
5
Exklusive kostnader för skolskjuts.
6
Inklusive kostnader för ingående mervärdesskatt (ingår ej i kostnaden för elever i kommunala skolor).
1
2
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Fakta om gymnasiesärskolan
2003/04
Antal elever totalt
andel i kommunala skolor, %
andel i landstingsskolor, %
andel i fristående skolor, %

6 700
92,0
2,4
5,6

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

2007/08

2008/09

8 700
93,3
2,1
4,6

9 339
92,5
2,2
5,2

61,7

63,6

64,6

1 600
90,9
2,3
6,8

2 000
91,3
2,4
6,3

2 000
95
1,8
3,2

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, %1

80,6

80,5

79,8

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

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

23,6
23,1
26,5
31,4

22
22,6
18,3
13,6

Total kostnad i miljoner kr (i 2008 års prisnivå)2
Snittkostnad per elev i kronor (i 2008 års prisnivå)3

1 377

2 109

2 247

218 403

245 964

248 300

Beräknat på heltidstjänster.
Kostnaderna är inklusive kostnader för skolskjuts.
Kostnaden per elev är exklusive kostnaden för skolskjuts, i snittkostnaden per elev ingår inte integrerade elever.
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kommunernas kostnader kalenderåren 2003, 2007 respektive 2008.
1
2
3

Fakta om kommunal vuxenutbildning

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

2002/03

2006/07

2007/08

244 100
16,4
80,8
2,8

205 100
18,0
81,0
1,1

170 300
18,6
79,7
1,7

21,0

27,4

28,9

277

271

269

Andel kursdeltagare1 hos annan
anordnare än kommun, %
Antal skolkommuner

Antal lärare, heltidstjänster, totalt
Andel lärare med pedagogisk
högskoleexamen, %2

2002/03

2006/07

2007/08

2008/09

6 000

4 300

3 500

3 200

75,0

78,1

79,3

78,0

4,0

4,0

4,0

6 561
300

4 536
500

3 969
300

3 699
400

–

34 700

36 700

44 000

Antal lärare (heltidstjänster)
per 100 studerande
Total kostnad i miljoner kr
(i 2008 års prisnivå)
Snittkostnad per heltidsstuderande i
kronor (i 2008 års prisnivå)

I statistiken över komvux används två begrepp med olika betydelse, elev/studerande och kursdeltagare. En elev studerande
är en fysisk person som läser en eller flera kurser i komvux. På varje kurs som eleven deltar räknas han/hon som
kursdeltagare.
2
	Beräknat på heltidstjänster.
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kalenderåren 2002, 2006, 2007 respektive 2008.
1
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Fakta om sfi
2002/03

2006/07

2007/08

43 900
62,5
37,5

65 200
70,1
29,9

74 000
70,4
29,6

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

248

251

259

Antal utbildningsanordnare

277

290

299

2002/03

2006/07

2007/08

2008/09

1 206
78,5
21,5

1 500
81,2
18,8

1 900
78,1
21,9

2 000
78,0
22,1

74,8

70,3

69,9

70,3

78,9
60,0

74,9
50,3

75,3
51,0

74,3
56,0

5,6

4,2

4,5

6,1
4,4

4,8
2,7

5,1
3,4

863
900

1 082
200

1 284
300

1 549
600

44 500

32 500

31 700

36 300

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
(i 2008 års prisnivå)
Snittkostnad per heltidsstuderande
i kronor (i 2008 års prisnivå)

1
Beräknat på heltidstjänster.
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kalenderåren 2002, 2006, 2007 respektive 2008.

Fakta om särvux
2003/04

2007/08

2008/09

4 700
43,8
34,4
21,7

5 000
40,4
31,1
28,4

4 900
47,2
30,4
27,9

Antal skolkommuner

203

221

215

Antal lärare, heltidstjänster, totalt

246

261

270

90,1

88,5

88,2

Antal studerande totalt1
andel grundsärskolnivå, %
andel träningsskolnivå, %
andel gymnasiesärskolenivå, %

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, %2
Antal lärare (heltidstjänster) per 100 studerande

5,2

5,2

5,2

Total kostnad i miljoner kr (2008 års prisnivå)

150

206

194

33 942

41 287

38 200

Snittkostnad per studerande i kronor
(2008 års prisnivå)

	Andelen som studerar på de olika nivåerna summerar till mer än 100 procent då det är möjligt att studera kurser på flera nivåer.
	Beräknat på heltidstjänster.
Anm: Kostnadsuppgifterna avser kalenderåren 2003, 2007 respektive 2008.
1
2
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I rapporten redovisar Skolverket en samlad bedömning av
skola och vuxenutbildning. Syftet med lägesbedömningen är
om utbildningspolitiska åtgärder och att stimulera skolhuvudmän och verksamheter att förbättra kvalitet och resultat.
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